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 כלומר העולם, ראשית תחילת את עשה ה׳ בראשית״, עושה ״ברוך
 רבי אמר בצדק מאין״.״ המוחלט,״יש האפס מן העולם את ברא

 את שמהווה אמת כלל היא מאין יש ״הבריאה הירש: רפאל שמשון
 החומר הכל, לכוננה... רוצה ה׳ שתורת הכרה, לאותה היסוד

.”והכל-יכול החפשי מרצונו יצא שבנמצא מה כל והצורה,
א) א, ויקרא הופמן, (רד״צ

 על בראשית״ מעשה ״עושה ברכת של נדירותה החמה. בברכת מתייחדת לטובה עלינו הבאה זו שנה
 ותהי לפ״ק, א”[ה׳]קפ אחת פעם התחיל הגדול מחזור” התכוננות. דורשת בתקופתה חמה ראיית

 קודם בערב הכנסת בבית להכריז העיר לשמש סג״ל מהר״י ציוה אז בו. כ״ג רביעי ליל ניסן תקופת
 בראשית... מעשה עושה אמ״ה בא״י יברך: אז החמה הנץ כשרואה אדם כל יזהר ביום שלמחר לכן,

 מהרי״ל, עולם״(ספר בבריאת שם נתלה אשר מקום אל החמה גלגל חוזר המחזור תחילת דכל משום
סט). סי׳ ליקוטים,
 ״אל לחזור רבים יהודים זכו האחרונים ובדורות בגלות, אשכנז בני הלכו שנה לאלפיים קרוב

 ב) קי, לירושלים!״(כתובות מעלין ״הכל מולדתם. ערש אל בתחילה״, אהלם שם היה אשר המקום
 לארץ שונות עדות ובאו עלו ותימן, צפון וים, ממזרח הדורות. בכל ירושלימה העולים קריאת היתה

 הגלויות ומן גלו, ישראל מארץ ומנהגיה. עדה עדה ומורשתה, עדה עדה המקדש. ולעיר הקודש
 שם נתלה אשר מקום ״אל החוזר חמה גלגל כאותו - לגאולה מצפים ישראל, לארץ חזרו השונות
עולם״. בבריאת

 ״אני ושכנותיה. גרמניה בני ואגפיה, ריינוס יושבי אשכנז, יוצאי עדת היא העדות מכל מיוחדת
 מסורת את בהעדפתו הרא״ש התבטא אשכנז״, חכמי ז״ל אבותינו וקבלת שלנו המסורת את מחזיק
 מימות מאבותיהם להם ירושה התורה ״שהיתה משום זאת ספרד, מסורת פני על וצרפת אשכנז

 מורשת ׳מכון ע״י לעדנה זכתה מאז, שנשתמרה זו מסורת כ). סימן כ, כלל הרא״ש, החרבן״(שו״ת
 זו, שנה למקומו. החוזר החמה כגלגל - לתפארתה אשכנז בני עטרת להחזיר מטרה לו ששם אשכנז׳

בראשית״. מעשה ״עושה והודאה: ברכה רגשות מעלה להקמתו, העשרים שנת את המציינת

 תורה בכתר בהתעטרם עיה״ק, בירושלים אשר ישורון׳ עדת ׳קהל את המברכים אל מצטרפת ירושתנו
 לשמוע זוכים הם אותם התורה מדברי שבבואה שליט״א, גנם יהודה הרב מורינו מורה - לראשם

זה. בספר נחקקה בקביעות,
 רב שליט״א, גולדשמידט יהושע דניאל הרב מורינו מורה לכבוד הברכה מצטרפת זו ברכה אל
דניאל׳. ׳ישועות החשוב ההלכתי ספרו הוצאת לרגל עילית, מודיעין בעיר אשכנז׳ ׳קהילת
 תורתם, לומדי אשכנז, חכמי של כתבים שבידו מי כל ׳ירושתנו׳ לאכסניית להזמין המקום כאן

 בגילוי הרבים את ולזכות לבוא אבותיו, במורשת המחכים אשכנז מבני מי וכל תולדותיהם, חוקרי
שבגנזיהם. הצפון האור

ירושתנו מערכתתשס״ט שנת פרום
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שתנד של זה כרך ח  ׳י
לזכר מוקדש

אמי הורי
זצ״ל לעוונשטיין טוביה מוהר״ר

וציריך קופנהאגן אב״ד
ט מרת ואשתו מ ת  ה”ע טיללר אלכסנדר ד החבר בת פ

ואביו
 זצ״ל לעוונשטיין יהודה ב״ר משה חיים יעקב מוהר״ר

 בסורינאמע וספרדים אשכנזים לק״ק אב״ד
ע״ה קוטשר טוביה הרב בת פראדכא מרת ואשתו

שפחתי זקן מ
זצ״ל ערלאנגר אברהם מוהר״ר

לוצרן קהילת מייסד
ה ע״ הרץ יהושע משה ד בת בילה(בערטא) מרת ואשתו

זקני אבי
ל שוואב ליב יהודה ד החבר בן משה ר החבר  ד
ע״ה יאסטראוו ליב יהודה ר׳ בת הנלה מרת ואשתו

תר מרת אחותי בן  תחי׳ אס
שליט״א זיצמן יחיאל הרב בן ז״ל רפאל הבה״ח

 ונכדם נינם ידי על הונצחו
לונדון שוואב, אברהם רבי
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 לאור יוצא זה ספר
בסיוע

ברונרט אליעזר יהודה קרן

ובסיוע
שפחת קרן איזנברג מ

שמת לעילוי  נ
 ז״ל מרדכי ב״ר יצחק ר

 ע״ה שלמה ר בת אלה ומרת
תנצב״ה



עניינים תוכן

עזבאעזכנז רגותינו

ז..........................................................................זצ״ל בוטנוויזר שמואל רבי / תשובה שבת דרשת י
 ובו ידו בכתב פנקס אחריו הותיר אשכנז, שבדרום ואסרטרידינגן קהילת של רבה בוטנוויזר, שמואל רבי

 פרשת בשבת תורה ספר הכנסת לרגל דרשה עד תקל׳׳ב הגדול שבת מדרשת החל ודרשות, תורה חידושי
לפ״ק״. תקל׳׳ח תשובה שבת ודרשתי בע״ה שחידשתי ״מה כתה״י: מתוך לראשונה תק״ס. תצא כי

ב...................................................................................זצ״ל אויערבך אברהם רבי / בשכירות אונס כ
מסויים, לשימוש חברו של חפץ שוכר אדם כאשר בשכירות׳, ׳אונס סוגיות את המקיפה בהלכה, תשובה

 פעולה אותה או שימוש אותו ממנו שמנע אונס אירע ולבסוף מסויימת, לפעולה עצמו את השכיר אם וכן
המשכיר. כלפי השוכר חיובי מה -

ז....................................................לנדו יעקב הרב / ברוי״ן מראה בדין פרנקפורט חכמי הוראת כ
 רבי של ידו בכתב אנונימי באופן נזכרים כתמים, בהלכות ברוי׳׳ן מראה בדין דמיין״ פרנקפורט ״חכמי
 מתבררת זו, ואם בעיר המדרשות בתי תלמידי וסקירת השוואה מתוך בונא. אב״ד זצ״ל אויערבך אברהם
היד. בכתב מוזכרים אינם ששמותיהם חכמים אותם של זהותם

 כט זצ״ל. הירש רפאל שמשון רבי - זללל״ה עטלינגר יעקב רבי / נפרדת לקהילה קברות בית הקמת
 בעל גיסו בדורו, אשכנז גדולי שני אל פנה בקרלסרוה ישורון׳ עדת ׳קהל ממייסדי וורמסר חיים ברוך רבי

 שהרפורמים לאחר החרדית הקהילה לבני נפרד קברות בית של הקמתו בשאלת הירש, ורש׳׳ר לנר׳ ׳ערוך
 כתבי מתוך מתפרסמות לעברית, מגרמנית בתרגום הרבנים, תשובות הישן. הקברות בית ניהול על השתלטו

זו. לשאלה שהוביל התהליך את המפרט קצר מבוא בתוספת יד

לג.......................................................................זצ״ל רוזנברג משה יעקב רבי / כספים מעשר בדין
 נשאל וגרוניגן, פולדה דיסלדורף, קהילות ורב אשכנז גדולי של תלמידם רוזנברג, יוקב משה יעקב רבי
 חלק יחלקו היארצייט ביום שנה בכל כאשר הכסף, תורם נשמת לעילוי מעשר מכספי קרן הקמת אם

 הובאו ההלכתית התשובה בסוף ההלכה? פי על מותרת הנפטר, לזכות הלומדים חכמים לתלמידי מהכסף
בחרוזים. רבינו שרשם מוסריים הגיגים

ד.............................................זצ״ל פריימן מאיר ישראל רבי / שני ופסח בציבור דחויה טומאה מ
:מחותנים שני בין תורה של במלחמה נרחב ומתן במשא באים בציבור׳ דחויה ו׳טומאה שני׳ ׳פסח סוגיות

לנר׳. ׳ערוך בעל של מחותנו לעווי יוקב יעקב ורבי לנר׳, ׳ערוך בעל חתן פריימן מאיר ישראל רבי

ז.....................................................זצ״ל האלבראן דוד רבי / מצבה גבי על לועזי תאריך חקיקת נ
 דעה ומביע עלזאס מרבני ווארמסער דוד ב״ר רפאל רבי לבקשת נענה פפאשטאדט קהילת של רבה

 עוד של התנגדותם נזכרת זה במכתב המצבות. גבי על לועזי תאריך לחקוק המודרנית התופעה נגד חריפה
שנה. וחמישים כמאה לפני ׳הלבנון׳ בעיתון לראשונה נדפס זה. נפסד לנוהג בעלזאס רבנים



א....................................זצ״ל ויינברג יעקב יחיאל רבי / יראה בל איסור וגדר חמץ ביעור אופן ס
 ראש ויינברג יעקב יחיאל רבי אחריו שהותיר שבשוייץ, במונטרה חיים׳ ׳עץ בישיבת לשיעור רשימה

 ביעור אי וחכמים יהודה רבי מחלוקת יסוד על פרקים, בראשי רשומה בברלין, לרבנים׳ המדרש ׳בית
לעשה. הניתק לאו הוי יראה בל ואי בשריפה, דווקא חמץ

ותוספות הלכה

סז......................................................................................יוסט מאיר הרב / זכור פרשת קריאת בדין
 שבמצוות אריה׳ ׳שאגת בעל דעת בעקבות דן באמשטרדם, אשכנזים ק״ק אב״ד בדורנו, אשכנז רבני זקן

 יצא שכבר לאחר ׳זכור׳ בקריאת הרבים את להוציא קריאה בעל יכול אם מוציא, אינו שיצא מי דאורייתא
 לקרוא אשכנז קהילות ושאר אמשטרדם מנהג ׳פרשה׳: באותה לענין ומענין מוקדמת. בקריאה חובתו ידי

׳זכר׳. בניקוד נוספת פעם זו מילה קריאת לכפול בלא המסורה, כניקוד וסגול בצירי ׳זכר׳ מילת

ע............................................................................גנס יהודה הרב / העומר ספירת במצוות בירורים
 ראשונים שיטות סוגיות, בליבון רחבה יריעה פורש בירושלים, רמות בשכונת ישורון׳ עדת ׳קהל של רבה

העומר. ספירת במצוות הקשורים שונים הלכתיים ונידונים ואחרונים,

צ.............ליוש ליפא יו״ט חנניה הרב / בהו״ר [סרגינ״ז] הקיטל ולבישת נשמת תפילת אמירת
טוב. יום של בגד הוא הקיטל שמא או דין, יום משום הוא אם רבה׳, ׳הושענא ביום ׳קיטל׳ לבישת ענין

זה. ביום ׳נשמת׳ אשכנז בקהלות אומרים אין מדוע וכן זה, יום של ומעמדו גדרו כך, ומתוך

ד.............................................................לורץ׳ יעקב הרב / בחגורה הקבוע במפתח בשבת יציאה צ
 של בשלשלאות בצואריהן אותן הנשים ותולות מפתחות, שעושין נוהגין ״ובאשכנז הרא״ש: בדברי דיון

 סיכום עליו. באשכנז רבותינו דעת ומה הזה, ההיתר נובע מהיכן בהן״. ויצאין צבעונין בחוטי או כסף,
ועוד. מהרי״ל רא״ש, מרוטנבורג, מהר״ם הראשונים, רבותינו של שיטותיהם

הגיון עלי

ה.........................................זצ״ל קרליבך יוסף רבי / מפיהו תורה יבקשו - למלאך הדומה הרב ק
 של רבה לימים קרליבך, יוסף הרב נושא בברלין, לרבנים המדרש בבית לימודים מחזור של בסיומו

 על ועומד בישראל, רב של הנהגתו לאופן קווים משרטט הרב המדרש. בית רבני בשבח דברים המבורג,
 כרב האישית; דוגמתו בגלל תוקף משנה דבריו מקבלים הימים ברבות זה. בתפקיד הנדרשת המסירות

הי״ד. הזעם, בשנות קהילתו בהנהגת קרליבך הרב נשאר טביעה, בעת ספינתו נוטש שאינו חובל

ט..............................................................................זצ״ל בורר מרדכי רבי / יעקב לבית תאמר כה ק
 אשר ראיתם, ״אתם הפסוק את מפרש שבגרמניה, בבאדן והגלילות ראנדג גיילניגן, של האחרון רבה

 המבהירה עוצמה מלאת רעיונית במסה אלי״ אתכם ואביא נשרים כנפי על אתכם ואשא למצרים עשיתי
בתקופתנו. ישראל בנות של תפקידן את



קיח........................................................................נבנצל הלוי אביגדר הרב / מראשיתו דבר אחרית
 קשורות שבסופה ומילים פרשה כל בראש ספורות מילים כיצד בתחילתה. סופה נעוצה בתורה פרשה כל

ויחכם״. לחכם ״ותן נסתרת. או גלויה באחידות

א.......................................................................אורדנטליך צבי דוד הדב / אמך תורת תיטוש אל קכ
 ביתר של רבה שנשא דברים ׳אמף? תורת תיטוש אל החיוב: תחת מוגדרת ׳אבות׳ מסורת שמירת מדוע
בעירו. ישורון׳ עדת ׳קהל של הכנסת בית חנוכת לרגל עילית

אמך תודת

ה................................................................קאטאנקע הלוי שלמה הרב / פולדא דקהילת מנהגים קכ
 שנת בסביבות שנדפס נדיר קונטרס פי על אשכנז, שבקהילות העתיקות מן פולדא, ק״ק מנהגי רשימת

ומקורות. הערות בתוספת מחדש ומסודרת מתורגמת עברית. משולבת בגרמנית תר״ס

קמה................................................................................................זימר יצחק הרב / יד׳ ׳מתנת מנהג
במהרי׳׳ל; הנזכר המנהג באופן דיון רגלים. בשלוש יד׳ ׳מתנת מנהג של והיסטורית הלכתית סקירה
 בהזכרת פולין מנהג ואיטליה; צרפת ושכנותיה, באשכנז קיומו לו; שקדמו הראשונים בספרי מקורו

אשכנז. בקהילות יד׳ ל׳מתנת הקשורים שונים ומנהגים ברגלים נשמות

ו..........................................אומן חיים שלמה הרב / אשכנז למנהג לשבח׳ ׳עלינו לאחר קדיש נ ק
קדיש; תפילת של בחשיבותה דיון לשבח׳. ׳עלינו לאחר קדיש לומר שאין הוותיקות אשכנז קהילות מנהג

 תפילת לסיים המובהק אשכנז נוסח ;יום בכל הנאמרים הקדישים במנין השונות השיטות וביאור סיכום
ישראל. ובתפוצות באשכנז השונים המנהגים פירוט ;נוספים פסוקים ללא לשבח׳ ׳עלינו

ע.................................................(אייפרס) בן־פרח אלישמע / האשכנזית־הולנדית ההברה כללי ק
 בישראל המפוארות הקהילות אחת היתה אמסטרדם ק״ק אשכנז. יהדות מענפי נחשבות הולנד קהילות

 תנועות מבטא נידון זה במאמר קדם. כימי מקומה על בתפארתה עומדת אלה ימינו ועד האחרונים, בימי
 על ודיון ישראל, בעדות המבטאים שאר לבין בינו ההבדלים בירור הולנד, במסורת המקובל הקודש לשון

הולנד. יהודי בקרב הנפוצה עי״ן הגרון אות של היהודית הגייתה

רינתי תקרב

קעז.................................................סטל ישראל יעקב הרב / הכנסת בבית הנפטרים נשמות תפילת
 בחצי השמש. וסגרו הכנסת בבית נרדם אחד ״אדם אודות כותב החסיד, יהודה רבי אשכנז, חסידי ראש

האם הכנסת? בבית נשמות אותן של מעשיהן מה בטליתות״... מעוטפים הנשמות וראה נעור, הלילה



 עבר בתחומו, הראשון והיסודי, המקיף המאמר מקבילות? לה שמצאנו או חד-פעמית, בתופעה מדובר
אשכנזי. שמואל ר׳ הנודע החוקר של הפקוחה עינו את

לז.......................פלס מרדכי ישראל הרב / קדום אשכנזי מחזור של ייחודו ־ אלטמך׳ ״מחזור ר
להתגדר. ובקעה לדוש מקום נותר עדיין המחזורים, של היד כתבי בחקר המבורכת ההתפתחות לאחר גם

 מעלים בו, שנזכרו והשמות גליונותיו נוסחתו, ה׳ס, שנת בסביבות באשכנז שנכתב אלטמך׳ ״מחזור חקר
 מאורעות על אור השופכות ידיעות ובצידם וסדריה, נוסחותיה התפילה אודות חידושים וכמה כמה

זה. למחזור הקשורים שונים היסטוריים

א...............................................................................שנלר נתנאל שאול הרב / אשכנז ניגון שרשי רנ
 בקהילות התפילה ניגוני ומקור לשורש להעמיק השנה, בתפילות השירה מקומות אודות סדר לערוך נסיון

אחרות. עדות של נגינה מסורות פני על מסורתם את להעדיף אשכנז לבני יש מדוע ולנמק אשכנז,

רנז...........................................................צימרמן עקיבא / החזנות ועולם הירש רפאל שמשון רבי
 תולדות את צימרמן עקיבא מר החזנות חוקר מסכם זצ״ל, הירש רש״ר להולדת שנה מאתיים במלאות
 מייסדה הקהילה רב במשנת ציבור שליח של חובותיו ואת דמיין, פרנקפורט ישורון׳ עדת ב׳קהל החזנות

זצ״ל. הירש רש״ר ומנהיגה

א.........................המבורגר שלמה בנימין הרב / אנלאגה׳ ב׳פרידברגר הכנסת בית על זכרונות ס ר
 את ציורית בלשון מתארת כתיבה, במכונת רשומה שנמצאה המחבר, שם עלומת בגרמנית, מחורזת יצירה

 בעשורים היהודיים ומנהגיה שבה ההוד דמויות על ישורון׳, עדת ׳קהל הפרנקפורטאית הקהילה חיי
בקהילה. הקודש כלי זוכים מיוחד למקום לקיומה. האחרונים

דורות בינת

ט.............................................שפיגל שמואל יעקב הרב / וירמש אהרן ר׳ של לחיבוריו היחס על רס
 זה במחלוקת שנויה דמות הוא אור׳, ׳מאורי ספרי של הידוע והמחבר מיץ של רבה וירמש, אהרן רבי

 מסתמכים גיסא ומאידך בדוקה, לא ביקורת בגלל כנראה בצדקתו מפקפקים גיסא מחד שנים. עשרות
 כך ומתוך לפקפוקים. היסוד את שומטת הביקורת, מסתמכת עליהם במקורות עיון הפוסקים. גדולי עליו

ישראל״׳. ׳אוצר לאנציקלופדיה היחס על ״משהו אחר: נפוץ ספר של ומקומו כשרותו אודות בירור

י.......................................גולרהבר יחיאל הרב / שנגנזה בגרמנית התלמוד הדפסת על הסכמה ש
בקריאה: ויצא עליה התחרט שהנותן ההסכמה היא סופר׳, ׳חתם בעל של הסכמתו מתפרסמת לראשונה

 ומתחקה לגרמנית, התלמוד את לתרגם שיזם פינר, ד״ר פרשיית את לפרטיה פורש הכותב חנוני״. ״חנוני
כאן. מתגלים ידועים היו שלא טפחיים דורו. רבני בקרב השכנוע במסע פינר של דרכו אחר

ח................................................................וועבער דובעריש הרב / מיץ קהילת לתולדות נוספות של
 להוסיף הכותב את עוררה מץ, קהילת אודות דאשתקד, ׳ירושתנו׳ בספר פראגר, יוסף הרב של מאמרו

וידועים, עלומים רבנים חיי אודות קפדני בירור הנ׳׳ל. המאמר מן שנעדרו נוספים פרטים ולהשלים
זכרונות. וספרי יד שבכתב הקהילה פנקסי מתוך חדשים ופרטים



ט............................................................גולדשמיט דוד הדב / זצ״ל אנסבכד שלמה רבי חיי שנ
 מר׳ץ מכהונת בנירברג. ישראל׳ ׳עדת קהילת של ומנהיגה מייסדה אנסבכר, שלמה רבי של חייו תולדות

תרע״ב. הכיפורים יום בליל לפטירתו עד ל״ג, בגיל נירנברג רבנות דרך ברולצהיים

עו.................................................קאהן בצלאל הרב / זצ״ל קאהן הכהן ליפמאן אליעזר רבי ש
 שמירת על רצופים במאבקים היתה כרוכה בוויסבארן קאהן הכהן ליפמאן אליעזר רבי של רבנותו

הימים. בסערת קהילתו את וניתב משמרתו על הרב עמר שנים ושש ששים במשך בטהרתה. המסורת
זה. במאמר ביטוי לירי באים רורו, גרולי עם וירירותו השקפותיו ומאבקיו, גרלותו

בכתובים והמה
שפה-שצו עמורים;

 שיעור I ליוש ליפא יו״ט חנניה הרב / ומועד שבת בברכות לחתימה סמוך הפתיחה מעין
 אמירת טעם I אומן אברהם הרב / הארץ? לעמי או תורה לבני - לחלב בשר בין המתנה

 יו״ט הרב / יש״ו למגילת סופר משה ר׳ הגהות על עוד I קלאנג דוד יוסף / עינינו׳ ׳יראו
 ביה חלונות על I בוכינגער בנימין יונתן הרב / שני ספר על הערות כמה I ראקאוו ליפמן

 I פראגר יוסף הרב / יהושע׳ ׳פני בעל מצבת על I גרינבוים אברהם ישראל הרב / הכנסת
 I לויפר יעקב הרב / להנ״ל המאמר כותב תגובת I כהן יהודה / התנועות מבטא על עוד

 יונה אהרן יששכר הרב / אשכנז? מורשת הזו I גולדשמיט דוד הרב / הקדום האשכנזי ההיגוי

מארמארשטיין

הספר כבא
שצז-תד ;עמודים

המיץ נהר ליד I החדש הכוזרי I ירחים גרש I מפרנקפורט כהן שמעון ר׳ I לוחות שברי

תנח.......המבורגר שלמה בנימין הרב / תשס״ח ללוח דבליצקי שריה הרב להערת תשובה :נספח





שבאשכנז רבותינו





 זצ״ל בוטנוויזר שמואל רבי
ואסרטרידינגן של רבה

תשובה שבת דרשת

 קהילה ־ ואסרטרידעגן קהילת של רבה היה בוטנוויזר יצחק יעקב ב״ר שמואל רבי
פיורדא, לערים סמוכה גרמניה בדרום השוכנת השישי, האלף מתחילת באשכנז ותיקה

 עד רבות שנים במשך המדינה ודיין כרב שימש שמואל רבי ווירצבורג. נירנברג
תקס״ז. בשנת לפטירתו

 שבת (מדרשת הקהילה רב שכתב ודרשות תורה חידושי המכיל כתב-יד, בפנקס
 מצויים תק״ס), תצא כי פרשת בשבת תורה ספר הכנסת לרגל דרשה עד תקל״ב הגדול
 שבפנקס הנתונים לפי יעקב׳. ׳שב ובעל יהושע׳ ׳פני בעל רבותינו של בחידושים דיונים
במפורש. בו נזכר לא ששמו למרות שמואל רבי של תורתו בדברי שמדובר עולה

 מסירת על בירושלים, נפשי׳ ׳שובי ממכון מנצור משה נתנאל לרב נתונה תודתנו
 בעולמה מפורסמים אינם עדיין שחידושיו - רבינו שפתי שיהיו יה״ר לפרסום. היד כתב
 מובאה, בתוך וכו׳ תיבת בכתה״י שנכתב מקום [בכל בקבר. מדובבות - תורה של

המעיין]. לתועלת הצורך, כפי הדברים הושלמו ובמקומה זו תיבה הושמטה

 לפ״ק הקל״ח השובה שבה ודרשתי בע״ה שחידשתי מה

 ברוך הקדוש לפני השרת מלאכי אמרו וכו׳, עוירא רב ״דרש ע״ב: כ׳ דף ברכות במסכת איתא
 פנים נושא אתה והלא שחד,' יקה ולא פנים ישא לא אשר בתורתך כתוב עולם של רבונו הוא,

 בתורה, להם שכתבתי לישראל פנים אשא לא וכי להם, אמר אליך^ פניו ה׳ ישא דכתיב לישראל
כביצה״. ועד כזית עד עצמם על מדקדקים והם אלהיך^ ה׳ את וברכת ושבעת ואכלת

 רבי את אלכסנדריא אנשי שאלו דברים עשר שנים רבנן ״תנו ע״ב: ס״ט דף נידה ובמסכת
 דרך דברי שלשה בורות, דברי שלשה הגדה, דברי שלשה חכמה, דברי שלשה חיננא, בן יהושע
 יקח ולא פנים ישא לא כי אומר אחד כתוב וכו׳, אגדה דברי ״שלשה ע״ב: עין ובדף ארץ״.
 ובתוספות דין״. גזר לאחר כאן דין, גזר קודם כאן אליך. פניו ה׳ ישא אומר אחד וכתוב שוחד,

 ברוך הקדוש לפני השרת מלאכי אמרו קאמר, שמתו מי דבפרק ״תימה :דין גזר קודם כאן ד״ה
 אמר לישראל, פנים נושא אתה מה מפני פנים ישא לא אשר בתורתך כתוב עולם של רבונו הוא
 משמע כביצה, עד מדקדקים והם ושבעת ואכלת אמרתי אני לישראל פנים אשא לא להם

 דלעולם לומר ויש כהתם. הכא או הכא כי משני לא ואמאי לישראל כוכבים עובדי בין שמחלק
בעובדי כוכבים, בעובדי ובין בישראל בין מיירי פנים ישא לא דאמר וקרא עיקר, דהכא שינויא

יז. י, דברים 1
כו. ו, במדבר 2
י. ח, דברים 3

תשס״ט שלישי ספר | ירושתנו



זצ׳׳ל בוטנוויזר עזמואל רבייח

 להם נכנס הוא אבל דין, גזר לאחר ולישראל המשפט, קו שזהו דין גזר קודם אפילו כוכבים
 פניו ה׳ דישא מקרא הכא כדמשמע דין גזר קודם פנים להם ונושא הדין משורת לפנים לישראל

 יותר הדין משורת לפנים לישראל נכנסת למה הוא ברוך הקדוש לפני אמרו השרת ומלאכי אליך,
פנים״. להם אשא לא והשיב דין, גזר קודם פנים להם לישא כוכבים מלעובדי

 כיצד פרק ריש ברכות מסכתת סוגי׳ פי על ודעת טעם בטוב התוס׳ קושית לתרץ ואמרתי
ברכה. בלא הזה העולם מן להנות לאדם אסור הוא סברה אלא סופו\ עד הפירות, על מברכין
 קרא לי למה ״תימה אכליה: והדר אחליה ד״ה [שם] בתוס׳ וגואלי, צורי בעזרת החלי וזה

 לאו אי וי״ל שני]. ממעשר נילף כן אם [שני, ממעשר קודש קודש גמרינן דקדושין^ ב׳ בפרק הא
 עוד פדיון]. לו [ואין משביעית קדש] [קדש לחומרא נילף דאדרבה אמינא הוה דהלולים קרא

 נוהג שני שמעשר בזמן ודוקא ממש, שני מעשר כי אמינא הוה מהתם אי כהן, חיים רבינו פירש
 שמעשר וששית שלישית אבל חלול, נוהג לשמטה וחמישית ורביעית ושניה ראשונה בשנה כמו
חלולים״^ לן משמע קא לא, אימא דוקא עני

 לפניהם ברכה שטעונים מלמד כד), יט, לה׳(ויקרא הלולים קדש רבנן דתנו מילי, הני ״מנא ע״א: לה ברכות
 הוא להכי הלולים קדש והאי שיברך. קודם כלום שיטעום לאדם אסור עקיבא, רבי אמר מכאן ולאחריהם,

 ושאינו חלול טעון שירה הטעון דבר ואידך, אכליה, והדר אחליה רחמנא דאמר חד, ליה, מיבעי האי דאתא?
 רבי אמר נחמני בר שמואל רבי דאמר יונתן, רבי אמר נחמני בר שמואל וכדרבי חלול, טעון אין שירה טעון
 תירושי את החדלתי הגפן להם ותאמר יג) ט, (שופטים שנאמר היין, על אלא שירה אומרים שאין מנין יונתן

 היין. על אלא שירה אומרים שאין מכאן משמח, במה א-להים משמח אנשים אם ואנשים, א-להים המשמח
 שמעון ורבי חייא רבי דאתמר, למימר. איכא מאי רבעי כרם דתני למאן אלא רבעי, נטע דתני למאן הניחא
 רבי דתניא שוה, גזרה יליף אי הניחא רבעי, כרם דתני ולמאן רבעי. נטע תני וחד רבעי, כרם תני חד ברבי,
 להלן מה הכרם, ותבואת ט) כב, להלן(דברים ונאמר תבואתו, לכם להוסיף כה) יט, כאן(ויקרא נאמר אומר
 גזרה יליף נמי ואי ליה. מנא ברכה שוה, גזרה יליף לא ואי לברכה. הלול חד ליה אייתר כרם, כאן אף כרם

 כל לא רעב כשהוא מברך, שבע כשהוא וחומר, בקל דאתיא קשיא, לא הא מנין. לפניו לאחריו, אשכחן שוה,
 טעון שנהנה דבר כל אף ברכה וטעון שנהנה דבר כרם מה מכרם, דיליף מנין, מינין שאר כרם אשכחן שכן.

 יוכיח. כרם בחלה. חייבת שכן לקמה מה תוכיח. קמה בעוללות. חייב שכן לכרם מה למפרך, איכא ברכה.
 דבר כל אף ברכה, וטעון שנהנה דבר שבהן השוה הצד זה, כראי זה ראי ולא זה כראי זה ראי לא הדין, וחזר

 מצד וזית מזבח. צד ביה דאית זית נמי ואתי מזבח, צד בו יש שכן שבהן, השוה להצד מה ברכה. טעון שנהנה
 רב אמר זית. כרם ועד קמה ועד מגדיש ויבער ה) טו, דכתיב(שופטים כרם, ביה כתיב בהדיא והא אתי, מזבח
 מזבח. צד בהן יש שכן שבהן השוה להצד מה קשיא, מקום מכל אקרי. לא סתמא כרם אקרי, זית כרם פפא,
 ברכה. טעון שנהנה דבר כל אף ברכה, וטעון שנהנה דבר המינין שבעת מה המינין, משבעת לה דיליף אלא
 וחומר, בקל דאתי קשיא, לא הא מנין. לפניו לאחריו, התינח ועוד, בבכורים. חייבין שכן המינין לשבעת מה

 נטיעה בר דלאו נטיעה, דבר כל תינה הא רבעי נטע דתני ולמאן שכן. כל לא רעב כשהוא מברך שבע כשהוא
 וכו׳. סברה״ אלא ליה. מנא ודגים ביצים בשר כגון

ע״ב. נד
 אחליה מברכין כיצד בפרק מיניה דדריש הלולים לי למה כן אם ״וא״ת גמר: ד״ה שם בקידושין בתוס׳ גם וכן

 בזמן אלא נוהג רבעי דפדיון ידעינן הוה לא שוה מגזירה דאי וי״ל שוה. גזירה מהך ליה תיפוק אכליה, והדר
 שתופס משביעית נילף ממעשר דגמר חזית מאי אמינא הוה נמי אי שלישית. בשנה ולא נוהג שני שמעשר

לחולין״. יוצא ואינו דמיו
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יטתשובה שבת דרשת

בתרא. בתירוץ כהן חיים רבינו בעי מאי יעיד, הכא• שייך די״ל תימא מאי לדקדק, יש והנה
 הש״ס דפריך אהא מברכין כיצד פרק ריש ברכות במסכת הרשב״א שכתב מה נקדים ולתרץ

 האותיות את שנחליף לא ״פירוש, לשונו: וזה וכר, אחליה רחמנא דאמר חד ליח מבעי וחא
 [כאן], תורה שאמרה הזה שההלול הוא בעלמא פירושא אלא חלולים\ כמו הלולים ונעשה

 למדנוהו אחר ממקום חחלול עיקר אבל פדיונו. על קדושתו כשמחללין חלול של חלול חיינו
 יהיה מתי למדנו לא שמשם אלא וגר. לביתו וישוב ילך חללו ולא כרם נטע אשר מדכתיב^

 מחולל שיהא הלולים קודש האי דדרשינן הרביעית, בשנה שהוא הכתוב גלה וכאן החלול,
הרביעית״. בשנה שיפדנו פדיון בלא פריו יאכל שלא כקדש,

 לאו דאי וי״ל ממעשר, נילף קרא לי למה תימא התוס׳. כוונת הוא רזה לומר נוכל זה פי ועל
 קשה זה על רק פדיון. לו ואין משביעית קודש קודש לחומרא דנילף אדרבה אמינא הוה קרא

 קדוש דילפינן אמינא דהוה למימר איכא רבעי, נטע דתני למאן שפיר, התוס׳ דמשני התינח
 לו יש כרם דוודאי שביעית, כמו פדיון להם דאין מכרם חוץ חנטיעות, כל לענין משביעית קדוש
 דילפינן אמינא הוה נטיעות שארי גבי רק חללו, ולא כרם נטע אשר ואיש בהדיא דכתיב פדיון
 וחדר דאחליה נטיעות אשארי לארויי הלולים כתיב לכך פדיון, לו דאין משביעית קדש קדש

אכליה.

 דילפינן למימר ליכא ובכרם בכרם, רק רבעי דין אין כן אם רבעי, כרם דתני למאן אבל
 התימא כן ואם חללו, ולא כרם נטע אשר ואיש בחדיא כתיב דחא פדיון, לו דאין משביעית

 הא אכליה, והדר אחליה לימוד צריך למאי עלמא לכולי היא תימא התוס׳ כוונת וזהו כתום׳.
 ולכך קיימת התימא עדיין רבעי כרם דתני למאן אבל רבעי, נטע דתני למאן וי״ל ממעשר. ילפינן
כהן. חיים ר׳ פירש ועוד משני

 על קרא לי למה הרשב״א, קושיית בקיצור התוספות מקשה לא למה דברי לפי להקשות ואין
 קושית לתרץ יש פירושו לפי דהנה וכר. חיללו ולא כרם נטע אשר בהדיא כתוב דחא חחילול

 חילול, דצריך רק נלמד לא דמשם חילול קודם לאוכלו דיוכל אמינא הוה מהתם דאי הרשב״א
 ליה מבעי׳ והא דפריך הש״ס דייק ולזה החילול. קודם לאכול דיוכל דעתא סלקא לעולם אבל

 שווה גזירה מכח ממעשר דילפינן גופיה טעמא והיינו אכליה, והדר אחליה רחמנא דאמר חד
לירושלים. חוץ שיאכל קודם לחללו צריך ודאי דחתם קודש, קודש

 איכא דהא חילול, לענין כלל דהילולים קרא לי למה תימא בפשיטות תוס׳ מקשה ולפ״ד
 דהוה וי״ל ותירצו, אכילה. קודם החילול שיהא חילול דצריך ממעשר קודש מג״ש הכל למילף
 כתבתי כאשר רבעי, נטע דאמר למאן ניחא זח רק פדיון. לו דאין משביעית קודש דילפינן אמינא

כרם דתני למאן אבל שביעית. כמו פדיון להם אין מכרם חוץ הנטיעות בכל לטעות דיש לעיל

 אבהו רבי קומי בעי זעירה ״ר׳ :ה״ה פ״ז פאה בירושלמי ומקורו חלולים״, לשון ״הלולים :האי ר״ה שם רש״י 7
לחי״ת״. ה״י בין רבנין מתמנעין לא חילולים קודש הילולים קודש חילול טעון שהוא מניין

ו. כ, דברים 8
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זצ״ל בוטנוויזר שמואל רבי

 שווה. מגזירה הכל דנילף כלל קרא לי למה קיימת התימא כן אם בכרם, רק רבעי דין ואין רבעי,
 כתיב כרם דהא דאןינו] שביעית, כמו פדיון לו דאין אמינא דהוה תוספות של כתירוצו וא״ל

היטיב. ודו״ק כהן. ר״ח פירש ועוד כתבו ולכך חיללו, ולא כרם נטע אשר איש בהדיא
 דקאמר למאי מקשה דהעולם העולם. קושיות ודעת טעם בטוב ויתורץ יבואר זה פי ועל

 מנין, לפניו לאחריו אשכחן כן גם ולפרוק לפרש ליה הוה רבעי נטע דתני למאן הניחא הש״ס
 דהכא טובא, שפיר אתי שכתבתי מה לפי אבל ‘’רבעי. כרם דתני למאן לקמן הש״ס שמקשה כמו

 קודש קודש דילפינן ליה דסבירא באמת למימר איכא רבעי נטע דתני למאן הניחא הש״ס קאמר
 דלפניו לברכה הילולים תרי לן אייתר כן ואם תוס׳, של ראשון כתירוץ פדיון לו דאין משביעית
כנ״ל. משביעית למילף אפשר אי רבעי, כרם דתני למאן כן שאין מה ולאחריו.

 קאמר רבעי נטע דתני למאן הניחא גבי לעיל למעיין לדקדק שיש במה נמי ניחא ועפ״ד
 למאן ולקמן הילולי, תרי או הילול חד לן אייתר אי דבר שום מפרש ולא הניחא, בסתם הש״ס

 לכם להוסיף כאן נאמר אומר רבי דתני שוה גזירה יליף אי הניחא הש״ס קאמר רבעי כרם דתני
 הלול חד ליה אייתר כרם, כאן אף כרם להלן מה הכרם," ותבואת להלן ונאמר תבואתו,*"

 קודש קודש דיליף למימר איכא רבעי נטע דתני דלמאן טובא שפיר אתי ולפמ״ש לברכה.
 כן שאין מה ולאחריו, דלפניו לברכה הילולים תרי לן אייתר כן ואם תוס׳, של כתירוצו משביעית

רבעי. כרם דתני למאן
 חד ליה אייתר רבעי נטע דתני למאן גם בפירוש שכתב ז״ל רש״י על מאד לי תמי׳ ובאמת

 קאמר מדלא הש״ס מדברי מוכח הרי אדרבה תימא וזה הניחא^* בד״ה עיי״ש לברכה, חילול
 לברכה, הילול חד לן אייתר הש״ס קאמר רבעי כרם דתני למאן ולקמן הילול, חד לן אייתר כאן

הוא. נכון כי היטב ודו״ק כתבתי. כאשר בהדיא מוכח

 אמר מכאן הש״ס קאמר דמאי חרא זו. בסוגי׳ טובא לדקדק יש דהנה הביאור. אל נבוא והשתא
 ועוד, אחר. ולא עקיבא רבי אמר דווקא למה שיברך, קודם כלום לטעום לאדם אסור עקיבא רבי

 יליף נמי אי הש״ס, דקאמר אהא דפריך הרשב״א קושית קשה ועוד שמיה. דכר מאן טעימה
 מהלולים, לי למה בכרם לאחריו תאמר ״ואם לשונו: וזה מנין, לפניו לאחריו אשכחן שוה גזרה

 דהוה לומר יש כתיב. המינין שבעת גבי והא וברכת, ושבעת ואכלת ביה כתיבה בהדיא הא
 קאמר, השמן שעל דמשמע שמן זית ביה דכתיב [משום] רזית דומיא דוקא ביין דהתם אמינא

 אשכחן לא עצמן הענבים על אבל לעילויא, דאישתנו הפרי עיקר והשמן דהיין משום וטעמא
בסמוך דאמרינן הא מיתריץ נמי ובהא לפניו. ולא לאחריו היא ואף הלולים מקדש [אלא] (רק)

שם. ברכות אמת, שפת וחידושי הורוויץ, רא״מ הערות עי״ע 9
 כה. יט, ויקרא 10
ט. כב, דברים 11
 בתורת האילן פירות כל ליה דאית רבעי, נטע דתני למאן מהכא ברכה דילפת הא הניחא קאמר, ״והכי ז״ל; 12

לברכה״. הלול חד ליה אייתר חלול, טעון הלול דטעון דבר מהכא דריש ולא רבעי
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 ביה כתיב בהדיא הא אתיא מזבח מצד וזית ואקשינן מזבח, צד ביה ואית הואיל זית נמי ואתיא
 דואכלת דקדא כדאמרן טעמא אלא ושבעת, ואכלת ביה כתיב בהדיא הא אקשינן ולא וכר, כדם

עצמו״. בזית הכא אבל שמן זית מדכתיב בשמן דוקא לאוקמי איכא
 מכדך שבע כשהוא בש״ס (העולא) דמשני הא קשה ועוד קצת, דחוק תידוצו ולפע״ד

 אמדינן: ‘שמת^ מי ובפדק דאודייתא, הוה דלפניו דבדכה משמע כן אם שכן, כל לא כשדעב
 יש עוד מדדבנן. אלא הוה לא דלפניו משום לפניו״, מכדך ואינו לאחדיו מבדך המזון ״ועל

 ״אלא ומשני מזבח״, צד בהן יש שכן שבהן השוה להצד ״מה הש״ס: דקאמר לקמן לדקדק
 המינים. משבעת ילפינן הוה לא הכא עד וכי הכא, שייך ׳אלא׳ מאי המינין״, משבעת לה דיליף

 [לפניו לאחדיו התינח ועוד, בבכודים, חייבין שכן המינין לשבעת ״מה הש״ס: דפדיך קשה תא
 כדמיישב וחומד בקל מלאחדיו לפניו דילפינן לעיל התדצן שני כבר הא פריך, מאי מנין]״,
התרצן. באמת

 העולם מן להנות לאדם אסור הוא סברא אלא הש״ס בסתם יהושע הפני קושיית קשה עוד
 כל דהכא מסקנא הך דלפום הפוסקים כל לשון ״דמשמע וז״ל: הוא ומקשה ברכה, בלא הזה

 נמי דלאחריו המינין שבעת ברכת ולרשב״א לחוד, המזון מברכת לבר מדרבנן הן הנהנין ברכת
 דמידי משמע הש״ס בכל דהא לתמוה יש לכאורה ולענ״ד מודה. ברכות בשאר אבל מדאורייתא

 מלשון ובאמת הוא, סברא קרא לי למה הש״ס מקשה ואדרבה מדאורייתא, הוי מסברא דאתיא
 אפשר בעלמא, אסמכתא היינו לעיל דנסיב וקרא שכתבו דמה דאפשר הכרע, אין התוספות'''

 אם דאפילו לענ״ד נראה מיהו קרא. איצטריך לא תו הוא דסברא דכיון עצמו הענין לזה דנתכוונו
 ברכות דספק לן דקיימא הא שפיר אתי הכי אפילו מדאורייתא, נמי הוי זו דסברא לומר תמצי

 ממילא הכי משום צריכה שאינה ברכה לברך דאסור דכיון להחמיר שייך דלא משום להקל,
 לפניו^' מברך אינו המזון על קרי דבעל שפיר אתי נמי גופא טעמא ומהאי סברא. הך לה אזלה
 ועוד סברא. הך שייך אינו השם כבוד משום עצמו מונע והוא מסברא אלא מחייב דלא דכיון
 עד צ״ע״. ועדיין ברכה, בלא הזה העולם מן נהנה אינו כן אם לאחריו מיהו מברך המזון רעל
במ״ע. וקושייתם צ״ע שעדיין כתב יפה ובאמת לשונו. כאן

כאע״א. ברכות 13
הוא״. גמור דלמוד מתחלה סבור היה והגמרא בעלמא אסמכתא לעיל רנסיב ״וקרא אלא; ר״ה ע״א, לה שם 14
ברכותכע״ב. 15
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 זצ״ל אויערבך אברהם רבי
בונא דק״ק אב״ד

בשכירות אונס

 מגדולי נחשב זצ״ל, אדלר נתן ר׳ הגאון תלמידי מחשובי (תקכ״ג-תר״ו), זצ״ל אויערבך אברהם ר׳ הגאון
 של בנו היה אברהם ר׳ הפילו. חללים רבים אשר הרפורמים התפרצות דור תהפוכות, בדור באשכנז התורה
 זצ״ל, אייבשק יהונתן ר׳ הגאון מתלמידי שבאלזס, בוכסוויילר אב״ד אויערבך, זעליג אביעזרי ר׳ הגאון

 של וחתנו אחותו בן והיה וורמייזא, אב״ד מברודי, אויערבך הירש צבי ר׳ הגאון של ונכדו במץ, בישיבתו
 וגלילות בונא כאב״ד כיהן שנה וחמש כשלושים במשך דוד׳. ׳יד בעל זצ״ל, זינצהיים דוד יוסף ר׳ הגאון

 כיהן אשכול׳, ׳נחל בעל אויערבך, בנימין צבי הג״ר בכורו בנו בריפורמה. הלוחמים ראשי על ונמנה הריינוס,
 כהונתו את המשיך אויערבך, אהרן ר׳ השני, בנו בתקופתו. ישראל מגדולי והיה והלברשטט, דרמשטט כאב״ד

 אחדות קודש בקהילות שכיהנו תורה גדולי של ענפה משפחה אחריו השאיר אברהם ר׳ בבונא. אביו של
 חידושי תשמג-תשצא. עמ׳ תשס״ז), (אלול יט, ׳ישורון׳, תורני בקובץ בהרחבה פרסמתי חייו תולדות באשכנז.

 ורמב״ם, ש״ס התורה, על חלקים) מקדש׳(ב׳ ׳עזרי הגדול חיבורו מתוך נלקחו כאן המתפרסמים התורה
תנצב״ה. ז״ל, ברגמן אתיל ורוזיל גד ישראל הרב לעי״נ הקרן בסיוע ויו״ל בכת״י, אחריו שהשאיר

אויערבך נ.ר.

 ליום, זהב א׳ שכירות עמו ופסק ימים שני על בו לרכוב מחבית סוס ששכר ב״א שאלה:

 או יום העשרים כל מן שכרו לו לשלם מחויב אם יום, עשרים שם שנשתהה אונס על ונתעכב
הוא. דאנוס כיון לא,

 צריך ימים לשני הבהמה שכר אם ושל״ד, ש״י סימן חו״מ] בןטושו״ע פשוט זה דין :תשובה

 אונס טענת בי׳ שייך לא ימים לשני ששכרו כיון הטעם הרא״ש' בתשו׳ ומבואר יום. לכל לשלם
 שם ללכת שרצה המקום והזכיר ימים לשני שכרה או ולחזור פלוני למקום שכרה ואם כלל.

 דבעל פסידא - להתגדל רגיל הוי לא אי הנהר, גידול ועכבהו ימים, שני מהלך שהוא וידע^
 ואם דשוכר. פסידא - המשכיר ולא הנהר ענין הכיר והשוכר להתגדל רגיל ואי הוא, בהמה
 המקום הזכיר השוכר אם דווקא ונראה שם. עיין פשוט, וזה בהמה, דבעל פסידא - ידעו שניהם
 שנתעכב, הימים נותר מלשלם השוכר דפטור הוא ימים, לשני ג״כ שהזכיר אף שם לילך שרוצה

 ואח״כ פלוני, למקום והשיב הולך מקום לאיזה לשוכר המשכיר ושאל ימים לשני שכרו אם אבל
 ר״ז סימן ריש והמחבר הרמב״ם מן וראיי׳ לחוד, לימים כשכרו דדינו נראה לכאורה הסוס, לקח

קנ״א. סימן יאיר חוות משו״ת משמע וכן מכירה. בתנאי

שי. סי׳ סוף חו״מ בב״י הובא צב, כלל 1
וידוע. :צ״ל 2

תשס״ט שלישי ספר | ירושתנו



כגבשכירות אונם

 יותר, ונתעכב ימים לשמונה בשכרו הנ״ל, שאלה על פסק קנ״א סי׳ יאיר החוות אמנם
 לאגרא בעבידא מדעתו שלא הכירו בחצר הדר דאע״ג וכתב יותר. שנתעכב הימים לשלם דפטור

 העשוי׳ חבירו של ספינתו התוקף וכן למיגר, עביר דלא גברא שהוא אע״ג שכר לו ליתן חייב
 לרמ״א דס״ל הכירו של כיסו במבטל וכן ו], [סעי׳ שס״ג בסי׳ כנזכר שכרו לו ליתן חייב לשכר

 ובספינה בבית וכן בהרוויח, היינו פקדוני, לי תן אמר אם הריווח ליתן דחייב זן [סעי׳ רצ״ב בסי׳
 לבעל לשלם חייב דאינו וודאי אצלו בטלים המעות בנשאר ״כ משא בו שדר שהנהנה כיון

 וכיון בבהמה, שבת דאין ו] [סעי׳ ש״ז בסי׳ וקיי״ל חבירו בית לסוגר דדמי להיזקו, כלום המעות
בקיצור. עכ״ל ופטור. שם היותו ימי כל הסוס מן זה נהנה שלא

 ג]^ [סעי׳ ש״י בסי׳ להלכה וקבועים הנ״ל הרא״ש דברי ממנו נעלם כי טובא, לי ותמיה
ברור. והוא לשלם, חייב דבכה״ג

 כגון דפטור היכי זה בנדון שכתב קע״ו סי׳ א׳ חלק יעקב שבות בשו״ת מצאתי זה ואחר
 מוציאין דאין השוכר, משל המשכיר ותפס הנהר, בגידול ונאנס פלוני, למקום לילך ששכרו

 עליו השיג יעקב והשבות תפיסתו. מחני דלא בפשיטות פסק קנ״א בסי׳ יאיר והחוות מידו.
 אי דיומי׳ בפלגא נהרא ופסק לדוולא אגירא דאגר מאן האי ע״בן עו ןב״מ רבא דא׳ דילי׳ וחיילי׳

 לאסוקי לי׳ מיבעי׳ דלא אונסא רכל משום הרא״ש וכ׳ דפועלים, פסידא דפסק עבידי לא
 מחבירו המוציא אדעתייהו, לאסוקי ה״ל תרווייהו נמי אי הבית, בעל ולא פועל לא דעתייהו

 דהוא משום בהמה דבעל פסידא דלהכי וכיון אשרי. עכ״ל התחתונה, על וידו הראיי׳ עליו
יעקב. שבות עכ״ל דשוכר, פסידא מוחזק שהוא [היכי] ממילא המוציא,
 קים לומר דיכול פלוגתא בספק או ברי טענת לו דיש היכי שייך דתפיסה דבריו, הבנתי ולא

 מזלך לומר יוכל בתפס דנדחוק ואף שייך. תפיסה מה פטור הוא אם זה בנדון אבל מ״ד, כהך לי
 כנז׳ שמא בטענת מהני הספק שנולד אחר או הספק שנולד קודם תפיסה אם ברברבתא נפל גרם,
 בסי׳ הדשן בתרומת כמ״ש כלל, תפיסה מהני לא השוכר דפטור כזה בנדון ועוד, כהן. תקפו בס׳

 אונס ע״י ונתעכב יין חבית עשר לו לתקן לראובן שמעון ששכר קדמא דנשאל עובדא על שכ״ט
 להחזירו הפועל זה צריך שכרו שקיבל אף דנראה וכתב, דפועל. פסידא דה״ל למידע ה״ל דלא

 הוא איהו השכירות על בתחילה אתני דלא כיון וא״כ לאתנויי, לי׳ דהוי והטעם בית לבעל
 מתיא, שמיה לא שמואל דאמר הא גבי כה״ג כדאמרי׳ האונס על ומחל מעיקרא אנפשי׳ דאפסיד

 כיון ה״נ האונס, על מחל אתני ומדלא לאתנויי לי׳ ואיבעי׳ הוא דשכיחי אונס עלי׳ תלמודא וקא׳
 אמרי׳ דלא נראה אמנם האונס. על דמחלו נימא אתני מדלא לאתנויי, ה״ל דפועלי׳ לן דסבירא

 בשכר אפי׳ הספינה בעל דמחזיק קמא לפירוש יטול לא נתן ראם הטעם מפרשים דהתוספ׳ הכי,
 אינה דשכירות ועוד ירויה, מוחזק שהוא בשביל וכי בשכרו, ומוחזק הואיל הלך שלא הדרך חצי

 אונס אירע אפילו שלו שיהא לו נתרצה השכירות לו דנתן דכיון ומתרצים, לבסוף. רק משתלמת
לו ונתן היין לעשות מעכב הי׳ לא איהו הואיל דידן, בנדון ה״ה וא״כ בו. ישאר שלא רק

ט. ס״ק בנתה״מ ועיי״ש קצוה״ח], בעל של זמנו בן היה [הכותב א. ס״ק שי סי׳ החושן בקצות הקשה וכן 3

תשס״ט שלישי ספר | ירושתנו



זצ״ל אויערבך אברהם רביכד

הדשן. תרומת בעל עכ״ל שלו, שיהא נתרצה השכירות
 לומר נתרצה שכירות בתורת המעות כל הפועל ליד נתן בית שבעל בכה״ג דדוקא להדיא הרי

 מעות לו נתן בית שבעל או בית בעל מיד תפס הפועל אם אבל אונס, יארע אם אף שלו שיהי׳
 לבעל להחזיר הפועל דחייב לדינא הדרא וממילא נתרצה. לומר שייך לא שכירות, בתורת ולא
 הרא״ש דכתב והא הנ״ל. יעקב שבות כמ״ש ודלא ,‘‘האונס על מחל אתני מדלא דאמרינן בית

 דפועל דאמרינן בית הבעל וגם הפועל ידעו דתרוייהו היכי על קאי התחתונה, על וידו דהממע״ה
 שהפועל כיון אלא אתני, ולא לאתנויי בית לבעל וה״ל זה ידע בית בעל גם הלא לאתנויי, ה״ל

 ראי׳ אינו ידעו, לא דתרווייהו אונס דיש היכי אבל התחתונה. על ידו בית הבעל מן להוציא בא
 ושמע הפועל השוכר מדתני וראייתו להדיא. יוסף הנימוקי וכמ״ש עשה, שלא מה ליטול לפועל

 ולא כלום, נוטל אינו עשה שלא כיון שנשאר ובמה שעשה, מה לפי נוטל היום בחצי מת לו שמת
 אף ולכן עשח. שלא ממה כלום לו מגיע דאינו מצד רק בזה, זוכה אינו מחבית המוציא מצד

יעקב. שבות כדברי ולא להחזיר, חייב בתפס
 דפסידא דאמרי׳ בית חבעל וגם הפועל ידעו דתרווייהו היכי באופן לצדד אפשר אמנם

 לפועל דה״ל דאמרי׳ ידעו דתרוייהו היכי והיינו תפיסה. דמהני אפשר בכה״ג הוא, דפועל
 בעל מן להוציא בא שהפועל כיון יוסף הנימוקי תירץ מזה ידע ג״כ בית דבעל ואע״ג להתנות,

 הוא נקרא דלא תפיסה דמהני לומר אפשר הפועל שתפס בכה״ג וא״כ התחתונה. על ידו הבית
 למידע ה״ל לא דתרווייהו היכי אבל מוציאי. ה״ל ממנו להוציא שבא בית בעל אדרבא המוציא,

 לא אשר במילואה שכרו יטול טעם איזה ומן שליחותו, עשה לא שהרי כלום לפועל ראוי אינו
בה. טרח ולא בה עמל

 דהוא דכיון יטול לא נתן אם זה ויין זו בספינה דלהכי ריב״ם לשיטת כתבו בתוס׳ ובאמת
 מהני מה פירוש, צריך אבל זי״ן. ס״ק שי״א בסי׳ הסמ״ע והעתיקו גרם, מזלך לומר יוכל מוחזק

 דהכי אדעתא לו פסק השכירות הלא השכירות, כל לעכב גרם היין בעל דמזל זו סברא לי׳
 בזה, הרגיש לב״מ זקנים ובאסיפת בשבת. יאכל לא שבת בערב טרח וכשלא מלאכתו, כשישלים

 השכירות, שלו שיהי׳ דנתרצה הקונטרס לפי׳ תוס׳ כמ״ש כן גם לומר צריכין דלריב״ם ותירץ
הוא שהעיכוב ידעינן ראם פירש, דהכי וצ״ל ודו״ק*. יעקב שבות לדברי כלל סיוע ליכא ולפ״ז

 להתנות, צריך היה הפועל באונס, לידע להם הוה לא דשניהם היכי שגם משמע הגהמ״ח שהביא בתה״ד 4
 לידע״, להו הוו דלא בשוה הוה לתרוויהו ״אונס החביות ב׳ לגבי שאלתו דנידון דכתב הפסיד, התנה ומדלא
 עדיין אמנם האונס״. על ומחל מעיקרא אנפשיה דאפסיד איהו השכירות בתחילה אתני דלא ״כיון כתב ואח״כ

 פסק ואעפ״כ הראיה, עליו מחבירו דהמוציא דפועלים פסידא כתב עצמו דהתה״ד יעקב השבות נגד ראיה יש
 המוציא הוא בתחילה תמיד דפועל משום נראה דבריו ופשט לו, דנתרצה משום מהני ברשות תפיסה דרק

לאתנויי. ליה דחוה אמרינן עדיין קודם שכרו שקיבל במקרה גם ולכן לאתנויי עליו מבעה״ב
 אך מקום, דבכל המע״ה דין הוא הרא״ש שכתב הראיה עליו מחבירו דהמוציא לעיל, דבריו ע״פ הם כאן דבריו 5

 הוא דלעולם להתנות צריך הפועל באונס, ידעו ששניהם בכה״ג גם תה״ד בדברי הקודמת בהערה המתבאר לפי
ודו״ק. המוציא,

הבית ובעל תנאו לקיים שרוצה וכפעול זה ויין סתם כספינה הוא יעקב השבות דנידון צ״ע, הגהמ״ח דברי 6
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כהבשכירות אונם

 לשלם מחויב הי׳ - בית בעל מצד הוא דהעיכוב ידעינן הי׳ ואם כלום, ליתן א״צ - הפועל מצד
 אין ובזה של״ג. בסי׳ כנד׳ הכל, לשלם דצדיך מעכב בית ובעל פועלים שהלכו כמו דה״ל הכל,

 היין בעל מזל דלמא לומד יכול ספינה, בעל דהיינו מוחזק כשפועל לכן גדם, מי מזל יודעין אנו
 השכידות כל קנה שלו בספינה היין עם לילך במלאכה שהתחיל ועיון שדהו, ונסתחפה גדם

 במלאכה דכשהתחיל ש״י בסי׳ הפוסקי׳ וכמ״ש גדם, דמזלו היין בעל מצד הוא והעיכוב
 כמו מתחילה, עמו שקצב בשכידות שייך וזה עמו. שקצב השכידות לו לשלם האיך לו נשתעבד

 דאי הדדך, בחצי ונטבעה לידושלים בבל מן בספינה היין להוליך שכד זהוב׳ עשד עמו שפסק
 אבל השכידות. קנאו בו שמוחזק וכיון השכידות לשלם לו נשתעבד כבד הדי גדם היין בעל מזל

 לומד שייך איך יום, עשדים אונס ידי על ונתעכב ימים ב׳ על הסוס דשכד יעקב, השבות בנידון
 משני יותד העיכוב על דבד שום עמו קצב לא הלא גדם, השוכד דמזל דמהני המשכיד תפס אם

בסבדה. בדוד וזה ימים,
 או הוא שחלה אונס ידי על שחזד בפועל למעשה, הלכה להדיא פסק הדשן בתדומת ועוד

 זה. על שכד יקבל למה ועשה גמד דלא דכיון יחזיד, - השכד כבד קיבל אם אפילו ובנו, אשתו
 בסי׳ באמת .’כדבדי להדיא הדי תה״ד. עכ״ל מצדו, בא העיכוב הדי מ״מ הוא, דאנוס ואע״ג
 להחזיד, צדיך דאינו י״א שכדו המלמד או הפועל קיבל כבד אם מיהו כ׳, בהג״ה כ׳ סעי׳ של״ג

 חייב דאינו סתם ויין זו כספינה ה״ל הפועל או המלמד בחלה דהא טובא, לתמוה ויש עיי״ש.
 תנאו. לקיים יוכל לא ספינה בעל דהיינו והפועל תנאו לקיים מוכן היין דבעל כיון לו, ליתן

 ליתן חייב אינו לכן תנאו לקיים ומוכן שנטבע ביין היזק לו שהי׳ כיון דבספינה לדחוק, וצדיכין
 בה״ג הדב לדבדי ואף האשדי. וכן זה כעין תידצו בתוס׳ עיי״ש לנוח, מקום הקפידה ומצאה לו

 עבדי, דעבד הקולא לפועל דיש מבואד ושם חלום, בעל מפי מהד״ם מתשו׳ שמקודו הנ״ל
 לגביה חכמים הקלו הבית לבעל משועבד דגופן ופועל בעבד דווקא מדבדיו, ומבואד עיי״ש.
 אבל היום, בחצי דחוזד לגבי׳ שהקילו כמו יחזיד, שלא עמו, שקצב שכדו כבד קיבל שאם ואמדו
שאם עבדי דעבד הקולא לו ליתן אמינא הוי ליכא בזה ממנו, סוס ששכד יעקב השבות בנדון

 אפילו המלאכה זמן לכל שכרו שכבר כמו הוה שכרו לו הקדים ראם הריב״ם לשית לומר אפשר ובזה אנוס,
 לקיים יכול אחד דאין זה ויין זו בספינה משא״כ ב] ס״ק שלד סי׳ ש״ך [עי׳ בתים שכירות וכעין עבד כשלא

 אזלינן ולכן גרם, מי של מזלו מסופקים שאנו או לו לתת דנתרצה התוס׳ כסברת או לומר צריכים בזה התנאי,
 מועילה ואעפ״כ המע״ה משום דהוא דבכורות ספ״ק ברא״ש משמע וכן הגהמ״ח], שפירש [וכמו המחוזק בתר

 הספק סתם בספינה דגם מנין קשיא, גופא היא אך תפס. מהני דלא להגהמ״ח סייעתא והיא ברשות רק התפיסה
 לתמוה יש זו ותימה ודו״ק. בכל נחייב דכבר כמבואר לומר אפשר הרי תפיסה תועיל ולא גרם מי של מזלו הוא

 הגהמ״ח דייק ומינה סתם כספינה הוה שם מקרה והרי דידיה בנידון לו דנתרצה תוס׳ דברי שהביא בתה״ד גם
 מועיל זו בספינה שאם כ״ש דהוא לומר אפשר עצמו בתה״ד אמנם ראיה. ומאי מהני לא ברות שלא דתפסיה

 תפיסה יהני דלא מנין אך שכרו, בהקדים לו שנתרצה שנאו לקיים שמזומן סתם בספינה כ״ש שכרו, לו הקדים
וצ״ע. כנ״ל,

 הסוס דהרי וצ״ע מלאכתו הלמשיך יכול שלא הפועל כנאנס הוא יעקב דהשבות שמקרה דהבין נראה מדבריו
קודמת. הערה ועיין גדל, דהנהר אלא ללכת ויכול קיים
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זצ״ל אויערבך אברהם רביכו

 שנתעכב יעקב השבות בנדון ובפרט מהר״ם. בתשר למעיין ונכון ברור וזה יחזיר, לא קיבל
 וזה כלל. בזה תפיסה מהני דלא פשיטא כלל, שכירות זה על עמו קצב שלא באונס יום עשרים

להלכה. לענ״ד ברור
 ואם וז״ל: הריטב״א בשם כתב ע״ב**, ק״ע דף מציעא לבבא זקנים באסיפת עיינתי זה אחר

 אונס מ׳ בו חוזר בית בעל ואם כלום... יפסיד ולא יטול קצת למד אם אונס, מ׳ המלמד בו חזר
 אלא משלם שכרו לו דאין הרמב״ן... בשם אומר ורבינו וכד, שכרו כל ונותן בית דבעל פסידא

 שעושה רכל עברי בעבר אלא ההוא הדין נאמר דלא חשבון, לפי למד שהוא מה כפי רק נוטל
 ועבד שלש בחלה עלה כדאקיל עברי עבד גבי רחמנא דאקיל הוא וקולא פטור, מחט מעשה
 אינו שלש דחלה הא הריטב״א, בשם האס״ז כ׳ ‘’ע״ב קס״ח דף ולעיל הריטב״א. עכ״ל שלש,
 הכתוב וגזירת יצא״ ״ובשביעית מדכתיב קרא דגלי התם שאני בשש, ויוצא להשלים חייב

 עושה הי׳ אם פטור שש חלה דאפילו קרא דגלי חיכי וכי ג׳ שעברו אחר דאניס כיון למפטריה
 שלא מה על שכר לקבל לו אין בפועל אבל רחמנא, פטרי׳ דהו כל דבעבודה משום מחט, מעשה

הריטב״א. עכ״ל דאניס... ואע״ג עשה
 כמו הטעם שכתב קנין לספר מיימוני בתשו׳ מבואר חלום בעל מפי הנ״ל מהר״ם דברי והנה

 כקיבל ה״ל בגופו דמוחזק כיון והיינו להשלים, חייב אינו שלש ועבד שלש חלה דאמרי׳ בעבד
 עברי עבד מה וחומר בקל וילפינן עברי לעבד דדמי׳ יום בחצי דחוזר קיי״ל יום ושכיר שכרו,
 מכל להשלים, חייב דאינו שלש בחלה גבי׳ התורה הקילו עבדים״ ישראל בני לי ״כי על דעבר

 מתורץ ובזה להחזיר. חייב דאינו אונס והוא שכרו בקיבל גבי׳ התורה דהקלו בפועל שכן
 נכון טעם הוא מ״ש לפי כי וליתא ,‘“הנ״ל מהר״ם לתירוץ ידים בשתי דחה של״ג בסי׳ דהש״ך
 ולא וחומר. בקל ע״ע מן פועל וילפינן להשלים חייב דאינו יצא״ ״ובשביעית קרא גלי דבע״ע

 הי׳ אם שעשה מה כפי לו שאין מת לו ומת הפועל בשוכר הש״ך שהביא התוספת׳ מן קשה
 אם בהג״ה הרמ״א מ״ש ומעתה שכרו. לו הקדים בלא איירי שכירותו, לפי לו נותנין חודש שכיר
 כיון יום שכיר שהוא בפועל איירי להחזיר, צריך דאינו י״א שכרו מלמד או הפועל קיבל כבר

וכנ״ל. ע״ע מן בק״ו לי׳ ילפי׳ היום בחצי בו להחזיר שיוכל
 נתן אם ואף שכר לו ליתן מחוייב דאינו סתם ויין זו מספינה תו קשיא דלא מתורץ ובזה

 למלאכה רק שנשכר כיון עברי כעבד כלל דינו אין וקבלן קבלן, רק פועל אינו דבספינה יחזיר,
 דלא להלכה נלפענ״ד ולכן עברי. כעבד דינו קצוב לזמן שנשכר פועל אבל קצוב, לזמן ולא

היטיב. ודו״ק מיני׳, מפקינן יעקב שבות בדברי שם כנז׳ ובנדון תפס ואי הנ״ל יעקב כשבות

בתוס׳. כתוב בד״ה ע״א, עח שטמ״ק והוא הספר, לדפי הכוונה כנראה 8
הוא. שכיר אם ד״ה ע״א עז שם והוא כנ״ל, 9

בדבריו. עי״ש בזה״, מורידין ואין מעלין אין חלומות דברי ״ולענ״ד, :כה ס״ק בש״ך 10
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לנדו יעקב הרב
עילית מודיעין

ברוי״ן מראה בדין פרנקפורט חכמי הוראת

 אדלר נתן רבי של מתלמידיו בונא, של רבה אויערבך, אברהם רבי הגאון מאת בכת״י בחיבור
 הגאון מו״ח מאת דינים פסקי רשמתי ״לזכרון נאמר: שבראשה פסקים רשימת ישנה ,‘בפפד״מ

ז״ל״. דוד יד בעל

 ונודע הש״ס, על דוד׳ ׳יד חיבוריו שם על מפורסם (תצ״ז-תקע״ג) זינצהיים דוד ר׳ הגאון
 (תקכ״ג- אויערבך אברהם רבי ימינו, ויד חתנו בשעתו. נפוליון שהקים הסנהדרין ראש בהיותו
 בשו״ע הנדונים המראות גווני בדין עצמו. מדברי הפסקים ברשימת מקומות בהרבה שזר תר״ו),

בכתה״י): רג <עמ׳ כתב קפח סימן יו״ד
 הוא גע״ל מראה שהוא מה וכל שעוה, כמראה פשוט הדבר הכתמים, מראה דבר על

 הירוק עיקר וזה גליון) - הירוק. ד״ה ע״ב יט נדה בתוס׳ בהדיא הוא (וכן טהור
אלף. מיני אחד בנמצא אינו וירוק] [=כחול וגרץ בל״א מראה כי בגמרא. שהוזכר
 פ״פ שחכמי ואף להתיר, כתב טהרה^ בסדרי וגם להתיר, יעב״ץ^ דעת בברוי״ן ואפילו
 אני לגע״ל קצת בנוטה מקום מכל גמור, בברוי״ן מתיר איני אני וגם עליו, ערערו

 שכיחי אתי מגופא דודאי בבדיקות ואפילו כן, נמצאו כתמים ורוב בפשיטות, מתירו
בפשיטות. מתירם ואני כן לרוב

 ברוי״ן במראה עמדין יעקב ר׳ של היתרו על ערערו פפד״מ שחכמי ידוע כדבר מביא אברהם ר׳
 היא השמועה שמקור להניח יסוד יש פרנקפורט? חכמי אותם הם מי טהרה. בסדרי המועתק

 למד שם ובצרפת, באלזס התגורר זינצהיים דוד ר׳ שהרי בפפד״מ, שלמד אברהם ר׳ מחתנו
אברהם. ר׳ דברי שזורים שבפסקים יודעים שאנו מאחר זה, ליסוד סבירות ישנה ולימד.

 בנימין אברהם ר׳ מאת בנימין׳ ׳שלמת בספר גם מובאת פרנקפורט חכמי של זו דעתם
 ר׳ של גילו בן בפיורדא'', הישיבה וראש מו״ץ האמבורג(תק״ל-תר״י), וואלף אברהם המכונה
׳גידולי בעל קארגווי מענדל מנחם ר׳ עם ביחד הדין בבית כיהן וואלף ר׳ אויערבך. אברהם

 שהיו השונות הישיבות על המספר ח-יג, עם׳ תרפ״ח, סטמאר הנשר, ררך שווארץ, הכהן רא״י ראה 1
תלמיריו. עם ארלר נתן ר׳ של לימורו ררך ומתאר להתם, מהכא מטי רהוו השמועות על בפרנקפורט,

מר. סימן ח״א יעב״ץ שאילת 2
 שהוא הקאו״ה ובמשקה ערמונים קליפות כעין שהוא ברוי״ן הנוטה רם כתוב ״מצאתי א; ס״ק קפח סימן 3

 או לארום נוטה רתמיר טמא, ברוין מראה רכל ״הברור וסיים; עליו, שהשיג שם מאיר בית וראה טהור״.
לשחור״.

 תשלט- עמ׳ תש״ס), ז(אלול ישורון, בפיוררא׳, וישיבתו - זצ״ל המבורג וולף ׳הג״ר הורוויץ, הלוי י״א הרב 4
תשנט.
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לנדו יעקב הרבכח

 לשונו וזו רבים. חידושים בשמו ומביא עמו להתכתב מרבה בנימין׳ ׳שלמת ובספרו טהרה׳,
י): סימן לענייננו(ח״ב הנוגעת

 על לסמוך יש אם ברוי״ן מראה ובו׳ בבדיקה שמצאה אשה על חכם שאלת בשאלתך
 הרב על בדבר שחולק מי מצאתי שלא אגיד האמת לא. או להכשיר טהרה סדרי הרב

 שום הביא ולא יעב״ץ שאילת בעל הגאון בשם הביאו מאהבה תשובה בספר וגם הנ״ל
 אשר מהגדולות בעלמא דברים לי סיפר ’קראקא מענדל מו״ה הרב עמיתי רק חולק,
 פקפקו ברוי״ן מראה התיר אשר אחד דבר ועל בספרו הנ״ל טהרה סדרי הרב עשה
 פשוט לדעתי אמנם סברא, או טעם שום לי אמר ולא פפד״מ בק״ק העומדים עליו

 שנוטה כ״מ נמי הכא שמא אדום למראה שנוטה דבר וכל הלבבות שנתמעטו כיון הוא
וכו׳. להתיר ורקיע וספין חשיב מאן א״כ וכו׳ טמא שחור למראה

 פקפקו פפד״מ שחכמי נוסף מקור לפנינו ועכ״פ בזה. החומרא טעם לבאר שהאריך יעו״ש
זה. בהיתר
 של בישיבתו למד בנימין׳, ׳שלמת בספר המובאת השמועה מקור שהוא קרגוי, מענדל ר׳

 כתלמידיו נחשבים ושניהם ',’אויערבך אברהם ר׳ עם יחד אדלר נתן ר׳ שבכהונה החסיד
המובהקים.

 שהערעור לשער ניתן מעתה נתכוונו. אחד לדבר ושניהם דבר, יקום אלה עדים שני פי על
 טהרה׳ ׳סדרי יצא כאשר הנראה, כפי יצא. הגדול הנשר של מדרשו מבית ההוראה, על והפקפוק

 שבשנת דמיין, בפרנקפורט אדלר נתן ר׳ של לישיבתו הספר הגיע עולם, לאור תקמ״ג בשנת
 המדרש בית הוא הכנסת בית ויחדשו ידידיו שוב אליו נאספו ושם לפפד״מ הכהן שב תקמ״ו

 מענדל ור׳ אויערבך אברהם ר׳ היו ביניהם לישיבתו, אליו התקבצו רבים ותלמידים ,’הספרדי
 בסדרי שהועתק עמדין יעקב ר׳ של ההיתר על והפקפוק הערעור נשמע זה מדרש בבית קארגווי.

פפד״מ. בק״ק העומדים הם והם פרנקפורט, חכמי הם והם טהרה;

קרגוי״. מענדל מו״ה ״עמיתי זו; בלשון מביאו הספר שבכל קרגוי. וצ״ל ט״ס שהוא פשוט 5
 מאוד ובקי חריף הגדול ״הרב מחברו; אודות כתב טהרה׳, ׳גידולי לספר האמבורג וואלף אברהם ר׳ בהסכמת 6

 האיש גדולת תורה, שערי בשערים, נודע הלא זצלה״ה קארגויא מענדל מנחם ה׳ כבוד תהלה מיני בכל נעלה
 ה״ה ישראל גדולי אצל מים יצק והיה נפיק, שייף עייל שייף וסופר, חכם תורה, חדרי בכל בקי היה אשר הנ״ל
 נודע בעה״מ והרה״ג דמיין פ״פ דק״ק אב״ד ז״ל הורוויץ פנחס מו״ה והרה״ג אדלער נתן מו״ה הה״ג

 פוזנא דק״ק אב״ד יאסקא יוסף מו״ה החסיד הצדיק הרה״ג חתנו אצל וגם זצלה״ה, צלח וספרי ביהודה
 בלימודו והתמיד ישב ושם לפאריז הלך פה חתנתו ולאחר זצלה״ה, שייער הירץ מהו׳ הרה״ג אצל וגם זצלה״ה,

סג. עמ׳ שם, הנשר, דרך שווארץ, הכהן רא״י עוד וראה ז״ל״. ווייל ברוך הר״ר גיסו אצל שנים כמה
מב. עמ׳ שם, הנשר, דרך שווארץ, הכהן רא״י באריכות ראה פפד״מ. של ביה״ד ע״י שגורש לאחר 7
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זללה״ה* עטלינגר יעקב רבי
אלטונא לנד ^ערוך בעל

זצ״ל הירש רפאל שמשון רבי
_____דמיין פרנקפורט של רבה_____

נפרדת לקהילה קברות בית הקמת

 אישור שקיבלה בגרמניה הראשונה הקהילה - בקרלסרוה ישורון עדת קהילת הוקמה תרכ״ט בטבת בכ״ח
 קברות בית לחנוך ישורון׳ עדת ׳קהל בני רצו הקהילה, הקמת מאז כשנה הכללית\ מהקהילה לפרישה משפטי

 תשלום ודרשו הקבורה תעריפי את העלו הקהילה בועד ששלטו הרפורמים המסורת. פי על שיתנהל נפרד
ההלכה. לפי האסורות פעולות דיוקנאות; בו והציבו המצבות בין פרחים שתלו הקברות, בבית מבקר מכל

 רבני הרבנים בחלקת נקברו קרלסרוה, של הישן הקברות בבית הקבורים האיזור יהודי הורי מלבד
 אשר רבי שבת׳, ׳תורת בעל ווייל טיאה ידידיה רבי בנו נתנאל׳, ׳קרבן בעל ווייל נתנאל רבי העיר:

 בבית וגם הישן, הקברות בית נתמלא תקפ״ו בשנת ועוד. אריה׳, ׳שאגת בעל של בנו וואלרשטיין
 נוסף קברות בית הקהילה חנכה לכך לקבורה, מקום נותר לא לכן קודם שנים עשר שנחנך החדש הקברות

 לידי הישן הקברות בית בעזיבת כרוך היה הנפרדת הקהילה לבני נפרד קברות בית הקמת לעיר. מחוץ
 רבי למשל, משפחתיות. קבורה מחלקות ולהתנתק אבות בנחלת להקבר הזכות על לוותר ובכך עול, פורקי
שבעיר. הקברות בבתי שנקברו רבים משפחה קרובי לו היו קרלסרוה, יליד שהיה עצמו, עטלינגר יעקב

 יעקב רבי גיסו אל בשאלה פנה בקרלסרוה, הפורשת הקהילה מייסד וורמסר^ חיים ברוך רבי
לחיוב. השיבו ושניהם נפרד, קברות בית לחנוך הקהילה על האם הירש, רפאל שמשון רבי ואל עטלינגר

 ״מוטב אחרת: בהדזמנות התבטאותו את להזכיר יש הקברות, בית בעניין הירש רש׳׳ר לדעת בנוגע
 אלה׳׳\ של לדעותיהם להסכים מאשר אחרת דת סימן תחת - הנוצרי הקברות בית - בסקסנהוזן להקבר
 שקהילה הבסיסיות הנקודות את רש׳׳ר מציין בויסבאדן, הנפרדת החרדית לקהילה תמיכה במכתב
 מאמין ליהודי לו אל אלה, דרישות על עונה שאינה ״קהילה :מסכם והוא עליהן, להתבסס חייבת יהודית

 תאפשר לא הריפורמית הקהילה פטירתו שלאחר בסכנה עצמו את מעמיד הוא אם גם אליה, להשתייך
נכרי!׳̂׳ קברות בבית להיקבר וייאלץ שבשליטתה, היהודי הקברות בבית קבורתו את

 ה׳קלויז׳ המדרש בית רב נתנאל׳) ׳קרבן בעל של (נינו וויל נתנאל רבי שלח ממש ימים באותם
 ואף לחרדים, קברות בית הקמת בעניין ווירצבורג, של רבה במברגר דוב יצחק לרבי שאלה בקרלסרוה

מצפון׳׳^ נקיפות כל ללא קברות בית לייסד אתם וצריכים ״יכולים למחייבים: הצטרף במברגר רי״ד

צדיק, שם עלי יקרא לא שח׳׳ו לאחרים, והן משפחתי לבני הן גמורה, צוואה בכה אני ״מצוה כתב: בצוואתו
 ציון, בנין שו׳׳ת המחבר׳, ׳מתולדות הורוויץ, (רי׳׳א זצ׳׳ל״. לא: אבל ז״ל, או: ע׳׳ה, יאמר: שמי שיזכור מי אלא

).47 עמ׳ תשס״ב, ירושלים
רעז-רפב. עמ׳ א(תשס׳׳ז), ירושתנו, אלטמן׳, הרי׳׳ה של חייו תולדות - יוסף ׳ויחי מאיר, י״ש :בהרחבה כך על ראה 1
 - חיים ברוך רבי אחות - וורמסר לבית גננדל(ננטה) מרת היתה עטלינגר ר״י של הראשונה אשתו תקס״ט-תרל״ב. 2

).15 עמ׳ שם, הורוויץ, פטירתה(רי׳׳א לאחר אף חמיו בית עם קשר על שמר עטלינגר ר״י תר׳׳ג. בשנת שנפטרה
3 Saemy Japhet, The Secession of the Frankfurt Jewish community under S.R. Hirsch', Historia 

.117 .Judaica, Vol. X No.2 p
4 22 Franfurter Journal הלוי דוב יצחק רבינו כתבי בתוך: הלווים, נשיא המבורגר, רב״ש ; 1877 מרץ 

תקמב. עמ׳ תשנ״ב, ברק בני מווירצבורג,
תקמא. עמ׳ שם, הלוים, נשיא המבורגר, רב״ש ע׳׳י לראשונה פורסם במלואו המכתב 5
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זצ״ל הירש רפאל שמשון רבי - זללה״ה עטלינגר יעקב רבי

 קברות בית לחנוך החרדים את שאילצו הם הרפורמים כאילו התפיסה את שוללות הרבנים תשובות
משלהם. קברות בית לחנוך עצמאית ביוזמה החרדים יצאו כבר תר״ל בשנת שהרי '’תרל״ב. בשנת נפרד

 שאלה בעקבות שוורצשילד, בשם ציבורי עסקן ע״י הועתק עטלינגר יעקב רבי של תשובתו מכתב
 העתק בסוף שוורצשילד אותו של מהערתו ללמוד שניתן כפי אודותיו. ידיעה לנו שאין דומה מקרה על

 עטלינגר. יעקב רבי לעמדת בנוגע פה׳ שבעל ׳דברים גם היו במכתב הנאמר שמלבד מסתבר המכתב,
 תודה בר-אילן. באוניברסיטת sanger Collection, ms no. 209 (V1 b 472( זנגר באוסף נמצא המכתב העתק

ותרגומו. פענוחו על מרקוביץ׳ בתיה חיה ולגב׳ לפרסמו, הרשות על שפיצר שלמה פרופ׳ האוסף למנהל
 באדיבות ומתפרסמת פרטי אוסף ברשות נמצאת קרלסרוה, בעניין שניתנה הירש, רש״ר תשובת

 ותרגמו. המכתב את שפענח גולדשמידט, אריה משה לרב להודות המקום כאן בעליו.
במקור. עברית נכתבו המכתבים בשני המודגשות המילים

עטלינגר יעקב רבי השובה

לפ״ק הר״ל ניסן ו׳ ה׳ יום אלטאנא בע״ה
אליו. הנלוים וכל שי׳ ווארמשער חיים ברוך כ״ה היקר הו״ה לגיסי רב וישע שלום

 והנני ביום, בו נכונה אל קיבלהי הולדהי\ יום לרגל נר״ו גיסי אוחי כיבד שבו האיגרח, אח
 ותמיד טוב ברכת רק לך גם הקב״ה יעניק אלי. שהופנו הלבביים האיחולים על לב בקרב מודה

טוב. וכל ורננה ששון
 לקברי ובכן, שהן. כל בעיות החדש הקברות ביה קניית תעורר האם ש. גיסי לשאלת בנוגע

 הלכה שהוא צדיק אצל רשע קוברים שאין :הדין הוא מכך חשוב אך מסוים*. ערך יש אבות
 של קהילה על-ידי נפרד קברוה בית הקמת באמצעות רק להשיג ניתן זה ודבר מסיני, למשה
 בלע שבו הזמן יתקרב אילו היה ביותר הטוב ואולם הסכמתי. את לתת מהסס איני לכן יראים.
 נחכה. יום ובכל בבה״ק, כלל צורך יהיה ולא לנצח, המות

‘’m.p. ז״ל עטטלינגער אהרן בלאא״מ יוקב יעקב הק׳

 על מדויק מידע למסור מסוגל לויס מאיר שמר להניח יש אגב, דרך המכתב:] העתקת בשולי [נוסף
בקרלסרוה. הדומה למקרה בנוגע ז״ל עטלינגר יעקב מו״ה של עמדתו

'“שוורצשילד א.מ. שלום, דרישות

.448 עמ׳ תשמ״ז, ירושלים באדן, הוהנצולרן וירטמברג - שני) גרמניה(כרך הקהילות, פנקס ולק(עורך), יוסף :ראה 6
תקנ״ח). בשנת באדר(נולד כ״ט 7
 העלמין שבית בגלל חדש עלמין בית להקים שרצו במקרה בארוכה הדן קטו, סי׳ ציון, בנין שו״ת עטלינגר, ר״י :ראה 8

המתים״. כבוד פגם חשש הישן, הקברות בעזיבת יש לכאורה ״אמנם כתב: רבריו ובתוך העיר, מן מרוחק הישן
העתק. הוא שהמסמך בגלל באה זו תוספת שלו. יד בןחתימת] = manu propria הלטיני: הביטוי של ר״ת 9

 - הלכה שומרי שאינם יהורים של ומעמדם אורתודוקסית ׳זהות פרזיגר, א׳ ר״ר של במאמרו ראה אחר פענוח
תשס״ו. ירושלים חדשים, היבטים - יהודית אורטודוקסיה בתוך: עטלינגר׳, יעקב הרב של בגישתו מחודש עיון
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לאנפרדת לקהילה קברות בית הקמת

 הירש רפאל שמשון רבי תשובת

ב״ה
 לבבכם ויאמץ חזקו

!לה׳ המיחלים כל

[??]
 וורמסר ח. ב. מר

בקרלסרוה

 שקהילתכם המאבקים על זה", לחודש 22מה הנכבד במכתבו לי הודיע ??] [??
)Religionsgesellschaft( ובמיוחד השניה, הקהילה נציגי נגד לקיים צריכה מכבר לא שנוסדה 

 מיסים תמורת רק וכדו׳ מקוה הקברות, בית - הקהילה מוסדות בכל להשתמש לכם שמרשים
 האלה המוסדות כל את לכם להקים נאלצים עצמכם את רואים אתם ולכן ולוחצים", גבוהים

מחבריכם. כמה אצל תהייה מעוררת חדש קברות בית על המחשבה כשבמיוחד בעצמכם,

 לעדת מאחל אני הלב ומכל ביותר, הכנה לבי דעת את רק ממני מצפה אתה בוודאי נכבד, אדון
 עם אתכם. להפתיע אמורים אינם שבעיקרון אלה, ולמאבקים זה לעימות מזל שלכם הצעירה ה׳

הדלת. את בפניכם יטרקו רגש חסרת שבהכרה לכך מוכנים להיות הייתם חייבים פרישתכם רגע
 כלל למען - להוסיף לי ותרשו - ילדיכם ולמען למענכם ומועיל גדול דבר עשיתם ואתם

-ישראל  המוסדות כל את ותיצרו עצמאיות רגליים על לחלוטין עצמכם את תעמידו כאשר רק !
הקפדניים. היהודיים לחיים הנצרכים

 בכל מאבותינו, לנו המסורה העבודה סדר וכל הכנסת] [=בית בהכ״ב שחשובים כמה עד

 ובכל האמתיים, היהודיים החיים חוג בתוך ביותר החשוב הדבר את מהווים אינם הם זאת,
 וחברתיים משפחתיים יהודיים חיים של המרכז נקודת מהווים כשהם רק ערך להם יש מקום

 יוכל המצפון בעל שהיהודי ערובה לכם יש זמן ולכמה לכך. הדרושים המוסדות ושל שלמים
 גם ייהפך לא החיים שבית נפש? בשלוות המקומיים המוסדות ובשאר במקוה להשתמש עדיין

!"וכו׳? לשימוש באיסור יבואו הקברים של ופרחים ושצמחים לגינה מודרני בסגנון הוא

 מאבותיה, ואחד בפרקנפורט, היתה ידועה שוודצשילד, משפחת שווצשילד. ומד לויס מד של זהותם ידועה לא 10
Die grundung der חיבודו: דאה הידש, דש״ד שיסד ישודון׳ ׳עדת קהילת דאש שימש שוואדצשילד, עמנואל ד׳

,1876 Israelitischen Religionsgesellschaft zu Frankfurt a/Main und ihre Weiterentwlcklung dis zum Jahre
תר׳׳ל. ב׳ אדר י״ט - 1970 במרץ 22 11
 מהקהילה פרשו אשר החרדים נשות כי שרירותי באופן החליט הקהילה ״ועד רעג: עמ׳ שם, מאיר, רי״ש ראה 12

פו). סי׳ יו״ד ח״א הלוי, יד שו״ת במקווה״(ע״פ טבילה כל עבור זהובים 50 מאשר פחות לא לשלם יאלצו הכללית
 י״ד [פראנקפורט, הקברות בבית פרחים ״בענין עז: עמ׳ סג, סי׳ תשנ׳׳ב, יורק ניו מרפא, שמש הירש, רש״ר ראה: 13

שהוא...״. אופן בכל בהחלט אסור הקברות... בבית טוב ריח הנותנים פרחים לנטוע מותר האם תרמ׳׳ב]... אלול
ותמוז סיון בחדש תרנ׳׳ט בשבת איזראעליט המ״ע ״בעלי קט: סי׳ ח״ב, להועיל מלמד הופמן, רד׳׳צ עוד: וראה
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זצ״ל הירש רפאל שמשון רבי - זללה״ה עטלינגר יעקב רבילב

 איסור, נדנוד צד שום בכך שאין רק לא חדש, החיים ביה לייסוד בייחוד עתה שנוגע מה
 שלכם בנסיבות ובפרט בסכנה, נתונה הקדושה] [=התורה התוה״ק בו היום של במצב אלא

אמיתי. השם וקידוש ביותר הגדולות המצווה אחת זו - שלכם ובעתיד
 המשפט את מכירים אתם - וכד״ אצל ״להקבר בעצם המתים לכבוד שייך שזה לכך, מעבר

 משלה. החיים בית כשבבעלותה רק אמיתית עצמאות מקבלת קהילה - וכד״ צדיק קוברין ״אין
 הרבה מסיבות חדשים קברות בתי בייסוד ובתוקף ברצינות אחרים בחוגים תמכתי שנים לפני

 בקרב שמתעוררות שנראה לאלה דומות מצפון נקיפות על להתגבר צריך והייתי חשובות, פחות
שלכם. החוג

 קידוש כזה מהווה העולם, לעיני חדש קברוה [ביה] בייסוד תפעלו בהם והעקביות הנחישות
 נרחבים בחוגים שילכו ושלמים היראים לכל ה׳ לפני מועילה כה רצויה ודוגמא ברבים השם

ולצאצאיכם. לכם תעמוד כזאת, אמיתית דרבים מצוה של והזכות שהאידיאל כך בעקבותיכם,

 מיעוט רק אפילו בזמננו שמתגוררים היכן שכל סבור, אני ועדיין האמנתי תמיד נכבד, אדון
 לבד לגמרי גרים הם כאילו ה׳ לפני עצמם את לראות הם חייבים יחדיו, ושלמים יראים של קטן

 חזקה הגלות ן=השפעת] פזורת בעבר, פעלתי שם גרמניה, בצפון נכרים. של אוכלוסיה בתוך
 את מהווים בודדים ממש בתים] ן=בעלי ב״ב אפילו ,2 ,4 ,5 עד בדרום. מאשר יותר הרבה

 והוחזקו נוסדו קטן כה במספר שאף כך, על להעיד אני ויכול בתפוצה. שם היהודי האלמנט
יהודיים. לחיים הנצרכים המוסדות כל ביותר, קטן חוג ידי על מקום, בכל בזמני

 את ותמלא נפש, במסירות שכזו ולהתלהבות שכזה לאומץ תתרומם הצעירה קהילתכם גם
במטרה. ובדביקות דאגה בחוסר הגדול תפקידה

 ירצה. ידיכם ופועל חילכם וברך עמכם ה׳ והיה תורתו ובעד ה׳ בעד ותתחזקו חזקו

ההערכה מלא של הלבבית כמשאלתו
הנאמן
הירש

‘'‘24/3.70 פפד״מ

 לעהמאנן מהר׳׳ם והרב הירש ש״ר הרב הילדעסהיימער עזריאל ר׳ מר׳ר גדולים מאת פסקים מובאים 48,51 נר.
בישראל״. כן יעשה ולא מפסקם... לזוז ואין ונימוקיהם טעמיהם שם ומובא אחד פה שאוסרים ז״ל

תר״ל. ב׳ אדר כ״ד 14
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זצ״ל רוזנברג משה יעקב רבי
גרוינגן ומדינת פולדה דיסלדורף, אב^^ד

כספים מעשר בדין

 בהיותו דמיין. פרנקפורט בק״ק יצחק גבריאל הר״ר לאביו תקס״ו בשנת נולד רוזנברג יוקב משה יעקב רבי
 אדלר נתן רבי תלמיד קרעפעלד, אב״ד קארלבורג ליב יהודה רבי אביו, בית ידיד אצל למד 18 בן

 מנהיים ישיבת פתיחת עם בבינגן. עלינגן נטע נתן רבי אצל למד כן כמו לרבנות. ידו על ונסמך מפרנקפורט,
 לימים אשר תלמידיה, גדולי בין נמנה תקפ״ו, בחורף לנר׳ ׳ערוך בעל עטלינגר יוקב יעקב רבי בראשות

 רבו. מאת הוראה לסמיכת זכה תק״צ בשנת לימודיו בסיום באשכנז. החרדית היהדות את והנהיגו צמחו
 ארבע לערך אצלי ״למד עליו: שכתב מנהיים, אב׳׳ד טרויב הירש רבי ידי על גם הוסמך תקצ׳׳א בחשון

 ללכת הקודש משמרת תמיד וישמור יושר, במעגלי תמיד הלך כי וראיתי בדרכיו והתבוננתי רצופות, שנים
 ולא כאורה, כחשיכה הקדושה תורתנו בתלמוד ולעסוק להגות המדרש דלתות על וישקוד הצדק, בנתיבות

 וירצבורג, לאוניברסיטת פנה משם הימים״. כל חפצו ה׳ בתורת רק כזב, ושטי תעתועים הבלי אל פנה
דוקטור. תעודת קיבל תקצ׳׳ד ובשנת

 דיסלדורף, רבנות כס על ישב תקצ׳׳ח-תר׳׳ג בשנים קהילות. כמה ברבנות שימש רוזנברג יעקב רבי
 במרחשון שהתאספו הרבנים על נמנה והגלילות. בפולדה ואב׳׳ד רב היה שנים עשר במשך מכן ולאחר
 במסגרת ידם על שהתקבל החדש ערוך׳ וה׳שולחן הרפורמים נגד במלחמה להתאחד באמסטרדם, תר״ה

 פורסם ברוינשוויג״ בעיר יחד התאספו אשר בוגדים ״קשר נגד ממנו ארוך מכתב ברונשוויג׳. ׳אסיפת
תר׳׳ה. אמשטרדם הקנאות׳, ׳תורת בשם מיוחד בקונטרס

 ביהדות ותיקונים לשינויים התנגדותו הולנד. - גרוניגן מדינת ברבנות לשמש נבחר תרט׳׳ז בשנת
 חזר בהולנד רבנות שנות עשר ולאחר לפיטוריו, כנראה גרמו המחדשים, כל נגד המשמר על ועמידתו

מצבתו). נוסח פרנקפורט״(מתוך ק״ק פה תורה באהל בשלוה לישב יעקב ״ביקש מולדתו. לעיר
 בק״ק כבוד ומנוחתו עולמו, לבית נפטר באהבה, קיבל אותם קשים יסורים לאחר תרכ׳׳ז, ניסן כ״ג ביום

דמיין. פרנקפורט
 ישורון׳ עדת ׳קהל רבנות כס על עלה ואשתקד שלה, אכנסיא על מחזרת ותורה משה, יעקב ר׳ זכה

מצאצאיו. שליט׳׳א, גנס ישראל הרב בן יהודה הרב בירושלים
 קברים, בתענית שנשאו דרשות וכן והמועדים, הפרשיות על דרוש דברי הרבה מצויים כתביו בין

 יוסף ר׳ הנודע האדריכל ידי על לירושלים הועלו כתביו ישראל. גדולי על והספדים מצווה, בר במסיבות
 ומספרם: הלאומית הספריה שע״י יד לכתבי במכון ברשותו צולמו הכתבים יצחק, ר׳ ואחיו שינברגר

86893, 40023.
 מליצית בשפה בחרוזים הרשומים מוסריים רעיונות כמה הובאו שלפנינו ההלכתית התשובה אחרי

 לר׳ נתונה המערכת תודת המחבר. של באישיותו נוסף פן על מלמדים אלה כתביו, בין שנמצאו ייחודית
 החלוקה וכן הכותרות כאן. המתפרסם כל של העריכה על המחבר, של ונכדו נינו שינברגר, יהודה

המעיינים. לתועלת והמערכת המהדיר תוספת הינן לסימנים,
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רוזנברג מעזה יעקב רבילד

 דק״ק האב״ד בין בשנה שנה מדי הדוחים לחלק קיימת לקדן מעשד כסף להעמיד מותד אם :שאלה

 הנותן פטידת בשנת ילמדו שהמה ולהתנות הקדש, בעיד אשכנזיים דק״ק האב״ד ובין ספרדיים
 הקרן, חמישית השנה תקופת לעת ביניהם יחלקו זה ובעבור תמימה שנה יום בכל קבוע שיעור
 בין הנותן פטירת ביום בשנה שנה מדי הדוחים לחלק תעמודנה לעולם הנותרות חמשיות וארבע

לעד. יחי הנותן נשמת לטובת קבוע שעור תמיד ילמדו ההוא ביום וגם האלה, חכמים התלמידי

 מהנתינה גורעת אינה אם לע״נ, בלימוד לבעלים הנשארת הנאה טובת

 של״א סימן סוף והט״ז הש״ך דהרי דשרי פשיטא לנותן אשר הנאה טובת הנה א. תשובה:

 המתעסק חכם פי׳ הנאה. בטובת עיר לחבר עני מעשר שנותנין להלכה הטור דברי העתיקו
 לא הנאה טובת אפילו והכא עי״ש, וכו׳ להם שעושה טובה מחמת אותו ומפרנסין ציבור בצרכי

 סעי׳ ס״א סי׳ יו״ד בשו״ע פסק כהונה במתנות דהרי דעבד הוא המובחר מן מצוה אדרבה הוה,
 שאין מנין ע״בן, [קל קל״א) יונתן(חולין ר׳ דברי הם והם חבר, לכהן לתתן לכתחילה מצוה ז׳

 ולויים לכהנים מנות לתת ירושלים ליושבי לעם ויאמר שנאמר, הארץ, עם לכהן מתנות נותנין
 אלו [אפילו] והרי וכו׳, מחזיק ושאינו מנות לו יש ה׳ בתורת המחזיק כל ה׳, בתורת יחזקו למען

 מעשר פשיטא וא״כ תורה, לומדי ידם על להחזיק מצותן עיקר דאורייתא עשה מצות שנתינתם
 לתלמידי לתתו הוא ונכון וטוב שמותר דרבנן, מצוה רק אינו להמחמירים שאפילו כספים
 ותבוא מצוה לדבר אחרים ומעשה מזרז הוא רק הנאה טובת זה ואין שילמדו, מנת על חכמים

 מקום מכל מקרי, הנאה טובת ידו על מצוה שנעשית שזכות ונאמר נדייק אם וגם ברכה. עליו
 הגרנות, בבית המסייע כהן משום בהן אין חו״ל תרומת כזן [בכורות כד) (ברכות רבא אמר כבר

 שרי מצוה של הנאה שטובת שכן כל ולא המסייע, לכהן ליתנה ויכול הוא דרבנן רש״י ופירש
מדרבנן. רק אינו כן שגם מעשר ממעות

כספים מעשר לענין ממון כנתינת נחשב אם קרן, ולא פירות רק נתינת

 זכו מדרבנן כספים מעשר שפסק של״א סי׳ ביו״ד הט״ז ולשיטת מאחר לשאול יש אבל ב.

 המנהג, מצד עכ״פ מדרבנן חיובא דליכא שפסק שם הב״ח לשיטת הדין, מצד בקרן העניים
 הקרן אומר אם ? נתינה ידי גוונא בכהאי יצא אם רבים, ימים כן שנהג מי נדר מתורת גם ואולי

 פלוני יאכל קמר) (ב״ב כאומר זה הרי יצא דלא פשיטא הפירות, יקבלו והת״ח לעד תעמוד
 בא שלא דבר מקנה אדם שאין מטעם בפירות ולא בקרן לא הת״ח זכי ולא זה, דקל פירות
 כל פירות לאכילת לת״ח ניתנים יהיו הללו המעות אומר אם אבל ריב) סי׳ חו״מ (שו״ע לעולם

 אם עכ״פ פירות בקנין הת״ח שזכו באשר לחקור, יש מקומם, שממלא למי ואחריהם חייהם ימי
מעשר? נתינת מצות בהם קיים

מעשר. כנתינת נחשבת הרווח מסירת אין כן אם הגוף, כקנין לאו פירות דקנין לקיש כריש לן קיימא

 הגוף כקנין לאו הפירות דקנין ק״ל) וב״ב מד (גיטין לקיש כריש דקי״ל כיון נראה ולכאורה ג.

יצא. לא כן ועל הממון בגוף העניים זכו לא ה), סעי׳ רנד וסי׳ ה׳ סעיף ריא סי׳ חו״מ דמי(שו״ע
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להכספים מעשר בדין

 וכר ודע המתחיל הדיבור באמצע ולוה מלוה מהל׳ פ״ד (סוף למלך שהמשנה לזה וראיה
 מנת על שהוקדשו מעות מ״ה), סי׳ (חי״ד מהרי״ט בשם כתב קיט]) עמ׳ פרנקל שבתי [מהדו׳

 ברבית, להלוותן מותר דכו״ע אליבא צדקה מהם יעשה ומהפירות לעולם קיים הקרן שיהא
 אלא זוכים ואינם כלום הקרן בגוף להם שאין כיון מקרי הממון בעלי לאו עניים דהני משום

 בעל של שלוחו לאו בזה להשגיח שהופקד והפקיד לעולם, שיבאו אחר לבוא העתידים בפירות
 המעות בעל שליח הוא שהגזבר עליו, השיג והוא וכו׳, משגיח הוא לעניים לזכות אלא המעות

 זכו שלא כיון למל״מ ובין למהרי״ט דבין הרי וכו׳. הרבית קבל המעות בעל כאלו ליה והוי
 וא״כ נקרא, המעות בעל והמקדיש הראשונים בעליו מידי הקרן יצא לא בפירות רק העניים
מעשר. נתינת חובת ידי בה לצאת נתינה שמה לאו כזאת נתינה ממילא

הגוף. כקנין פירות קנין ר״ל לשיטת גם הצדקה, את מקבלים מסוימים כשעניים תם, רבינו לדעת

 בד״ה למלך המשנה אח״כ שם למש״כ טפי לדמותו יש דידן שנידון נראה העיון אחר אכן ד.

 וקייץ ן=מסויימים] מיוחדים עניים היו אם כקן, עמ׳ פרנקל [הוצאת הנזכר בסי׳ מהרי״ט כ׳ עוד
 הלכתא איפסקא דלא למ״ד דמי, הגוף כקנין הפירות קנין אי פלוגתא לההוא לחוש יש להו

 בעלמא אבל אחיל, אחולי בריח לגבי דאבא משום דוקא התם אלא דמי הגוף כקנין דלאו כר״ל
 העניים דאין היכא מ״מ הפירות, לענין הנכסים בגוף קנין להם שיש כלומר דמי, הגוף כקנין

 על גם והשיג מקרי. בעלים ולאו לפירות המעות בגוף שיזכה מיוחד אדם כאן אין וכו׳ מיוחדים
 הגוף כקנין לאו פירות קנין קיי״ל נמי דבעלמא הפוסקים כל כתבו ר״ת דמלבד וכתב המל״מ זה

 בח״א מהרי״ט פסק איך קשה וא״כ מקרי, בעלים לאו ג״כ מיוחדים עניים אפילו וממילא דמי
 בעלים מיקרי אינהו קיים הקרן שיהא מנת על עניים לשם שהוקדש בממון דאף קט״ז סי׳

עליו? חולקים הפוסקים כל והרי לר״ת, רק [אלא] אינו זה הלא מיוחדים,

הגוף כקנין פירות קנין לכו״ע בו, תועלת לו ואין לצמיתות לעניים הרווח נותן שאם המל״מ דברי

 ור״ל ר״י פליגי לא כאן ועד דמי, הגוף כקנין הפירות קנין דכ״ע אליבי׳ דהכא המל״מ ותירץ ה.

 שפי׳ וכמו לזמן דהוי לפיתת שדהו דהמוכר ההוא כגון לשעה, הם שהפירות היכא דוקא אלא
 לאו לזמן שהם הפרות קנין ר״ל דקאמר הוא בהא לבנו הכל הוה מותו ולאחר בגיטין, שם רש״י
 תועלת שום לו ואין לעניים הם אלו מעות פירות שלעולם המהרי״ט בנדון אבל דמי, הגוף כקנין
 אחד שכל דמי, הגוף כקנין הפירות קנין גוונא בכהאי דכו״ע דאליבי׳ פשיטא באלו, זמן בשום

עי״ש. משתעבד, לרווחא דקרנא לו, ליתן שצריך הריוח בקרן זכה

הפירות עם הגוף המקבל קנה מהבל עצמו סילק שבשהנותן לפלוני״, ״אחריך מדין ראיה

 שאמרו מה ממש זה הרי התלמוד, מן ראיה להביא יש מדנפשיה מ״ל הרב שכתב סברא ולהך ו.

 יחזרו ראשון בחיי שני מת פלוני, יירש ואחריו פלוני יירש ואחריך לך נכסי האומר קל״ו) (ב״ב
 קנה לא לפירות שדהו דהמוכר אע״ג ואמר טעמא הרשב״ם שם וכדיהיב הראשון, ליורשי נכסים

לו שאמר כמו הוא והרי גוף ולא לו מכר פירות דבהדיא משום היינו הגוף, את הפירות בעל
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רוזנברג מעזה יעקב רבי

 עצמו הנותן וסילק וכד כלום לעצמו שייר לא הכא אבל שלי, והפירות הגוף יהא זמן אותו ואחר
 לראשון נתן וסירות דגוף דמשמע שאני, אחריך דמשני הא על ג״כ מפרש וכן וכר. הסירות מגוף
 פלוני, יקבל אחריך שישתייר ומה והגוף הסירי שלך הכל יהא חייך ימי כל ליה קאמר דהכי וכר

 ששייר מה אלא לשני אין ואכל, ומכר הראשון ירד אם ג״כ רשב״ג שם קאמר כן ועל ע״ש.
 לראשון אין שלכתחילה אף לפלוני, אחריך אמר ראם רמ״ח בסי׳ חו״מ הש״ע פסק וכן ראשון.

 ולא וסירות מגוף עצמו הנותן שסלק כיון מ״מ בהדיא, רשב״ג כדאמר בלבד סירות אכילת אלא
הגוף. גם הסירות עם הראשון קנה כלום, לעצמו שייר

הגוף. כקנין פירות קנין לכו״ע הפירות קנין סותר לא הגוף שקנין כיון מ״מ הגוף, מקבל שאינו אף

 אכילת אלא לראשון אין שלכתחילה אף שסיר לפלוני בואחריך דבשלמא לדחות, שיש ואף ז.

 ימי כל בידו הם הגוף וגם שחסידות כיון הגוף גם הסירות עם הראשון קנה מקום מכל סירות,
 לא המקבל, לידי בא אינו לעולם שהגוף הכא אבל כרצונו, בהם לעשות השליטו והנותן חייו
 שוב וסירות, מגוף עצמו הנותן סילק אשר אחרי מזה שמעינן עכ״ס הסירות. ע״י הגוף קנה
 בקנין שזכו כלל בעלים אלו למעות אין וא״כ עוד, הממון בעל נקרא ולא שלו הממון אין

 העומד כלל הגוף קנין כאן שאין וכה״ג הסירות, בקנין זכו הם העניים רק שלהם, הגוף
 ר״ל גם דאלים, האי כי סירות דבקנין לומר היא גדולה סברא הסירות, קנין לבטל ומתנגד

 רק אינו דמי, הגוף כקנין לאו ואמר יוחנן ארבי דפליג טעמא ועיקר דמי. הגוף דכקנין מודה
 דסובר לר״י דהרי לר״ל, נשמע דמדר״י הגרוע, הסירות קנין מבטל דאלים הגוף שקנין משום
 ואין הגוף קנה כאלו הו״ל בסירות זכה שאחד ובזמן נינהו הדדי כי הגוף וקנין הסירות דקנין

 אלים לא דברים דלכמה מודה מ״מ הסירות, קנין לו שיש זמן כל כלום לאחר שיש הגוף קנין
 קנה לא אמר ור״י בד״ה ע״ב) ל״ו (יבמות בתוס׳ כדאיתא הגוף. קנין לבטל הסירות קנין

 מאבא שאירש מה כמו דהוי לוקח ליקני לא נמי האב בחיי הבן מת לא אפי׳ ולר״י וא״ת לוקח,
 לבטל הסירות קנין אלים לא הכי דלגבי וי״ל הגוף, כקנין הסירות קנין דאלים כיון לך מכור

 ד״ה ע״ב) נ׳ דף וכן(ב״ב מכר. חשיב הבן לידי שדה אתי דלבסוף וכיון רבן, הגוף קנין לגמרי
 יוצאין אינן מלוג בעבדי דהחובל דאמרינן דהא וכו׳ דמי הגוף כקנין הסירות קנין סבר קא

 אלא הגוף כקנין הסירות קנין יועיל שלא הוא סברא התם לאשה, ולא לאיש לא ועין בשן
 סירותיו קנין להפקיע אלים דלא לא, לאיש שיצא לענין אבל לאשה, ועין בשן יצא שלא לענין

 מ״מ אלים, הסירות דקנין דס״ל לר״י אפי׳ אלמא וכר. לחירות לו שיצאו האשה גוף קנין את
 דטעמא לקיש לריש הדין הוא י״ל וא״כ לגמרי. הגוף קנין להפקיע כ״כ אלים לא דברים לכמה
 הגוף קנין כאן אין אם אבל דאלים, הגוף קנין לבטל יכול אינו הגרוע הסירות דקנין דירי׳

 דמי לר״י דמודה י״ל שפיר לסירות, רק עומד אינו והגוף הסירות, קנין לבטל ועומד המתנגד
בגוף. גם ידם על זכה בסירות שזכה

תשס״ט שלישי ספר | ירושתנו



לזכספים מעשר בדין

הגוף כקנין פירות קנין אין אז פירות לקנין מנוגד הגוף שקנין באופן שדווקא ראיה

 מדאצטריך מ״ז) (גיטין דיליף לקיש, ריש דרשת הכל וראשית זה, על להביא יש ראיות וכמה ח.

 קנין דבעלמא מכלל לפירות, אשתו לו שהכניסה מלוג מנכסי בכורים מביא שבעל ולביתך
 נגד הגוף קנין לאשה שיש דהתם, דומיא רק למילף ליכא ומשם דמי. הגוף כקנין לאו הפירות

 קנין בזה דגם לנו מנין הפירות קנין שמבטל הגוף קנין כאן אין אם אבל דבעל, הפירות קנין
 מסוגית ג״כ מוכח וכן לפירותיו. הגוף לו הקנה המקנה והלא דמי, הגוף כקנין לאו הפירות

 ר״ל קאמר בהא הו״א לפירות שדהו מוכר אשמעינן דאי צריכותא, בגיטין להו דעביד התלמוד,
 לר״י. ליה מודה אימא נוהג שהיובל בזמן שדהו מוכר אבל נחית, דפירות אדעתא נחית קא דכי
 נפשיה לגבי כל לבניו נכסיו דהכותב הו״א בעלמא אשמעינן דאי צריכותא, עביד קא בב״ב וכן

 שייר הפירות לעצמו דעיכב וכיון שם, רשב״ם וכדפי׳ ליה עדיפא נפשיה בריה במקום אפי׳
 דמי׳ הגוף כקנין דלאו אלו בכל בהדיא ר״ל דאמר לאו אי אלמא קמ״ל. לעצמו, הגוף בקנין
 לא ופירות, מגוף עצמו סילק והנותן כלל לאחר הגוף קנין כאן באין וא״כ לר״י, דמודה הו״א

לר״י. דמודה לומר לנו יש וממילא מידי, מר״ל שמעינן

עליו החולקים דעת לפי גם וכן ככ״ב, הדשכ״א מרבדי לכך דאייה עוד

 ביבי דרב בארעא דיקלא לה דהוה איתתא בההיא ע״ב) קל״ז (ב״ב בהרשב״א ג״כ מבאר וכן ט.

 והקשה לאחר. אלא קאמר לא רשב״ג אפי׳ עד וכו׳, חייו ימי כל ניהליה אקניתיה וכו׳ אביי בר
 אלא לשני אין אמרינן מי לפלוני מיתתך ואחר חייך ימי כל לך נכסי אמר אי נמי ולאחר הרשב״א

 כיון לפלוני ואחריך לך נכסי בשלמא חייו, ימי כל אלא ליה אקני לא והא ראשון, ששייר מה
 גוף מקני לראשון נמי הכי ופירות גוף מקני דלשני היכי כי כלום, לנפשיה משייר לא דנותן

 לחוד חייך ימי כל הא חייך, ימי כל לך נכסי אמר אי אבל ליה, קאמר לך נכסי דהא ופירות,
 דקנין לר״י מודה דבאחריך לקיש דריש דטעמא נלמד דמכאן הרשב״א ותירץ ליה? קאמר

 ופירות גוף ולשני לגמרי ביתא מהאי ליה איסתלק דנותן כיון וטעמא דמי, הגוף כקנין הפירות
 הפירות קנין הכא אמרינן ולא זמן אותו עד לו הקנה ופירות גוף נמי לראשון זמן, לאחר לו מקנה

 סליק איהו והא שני, ליד גוף אתי ומידי דנותן ברשותי׳ גופא הוה דא״כ דמי, הגוף כקנין לאו
 ליה, אמר אחריך דהא לאחרון דמקני הוא לראשון דאקני ומה לגמרי מנכסים לנפשיה ליה

 של דברו חל לא ועדיין הנכסים מן נותן של זכייתו שנפקע כיון זמן באותו מכר אם הכי ולפום
 שנא ולא לפלוני ואחריך לך נכסי שנא לא הלכך הוא, מסולק דנותן ופירות גוף לוקח קני שני

 בכולן לפלוני, ואח״כ שנים לעשר לך נסכי לאומר וה״ה לפלוני, ואח״כ חייך ימי כל לך נכסי
עי״ש. וכו׳ ראשון ששיר מה אלא לשני אין

 מודה ר״ל גם לעולם, ופירות מגוף עצמו הנותן סילק אם הרשב״א מדברי מבואר הרי
 בזה חולק יוסף שהנמוקי ואף דמי. הגוף כקנין הפירות דקנין אומרינן בפירות שזכה מי דלגבי

 לעשר לראשון נכסים שנתן דמי כותיה, דפסק ג) סע׳ רמה (סי׳ ח״מ השו״ע וכן הרשב״א, על
מתנה לו נתן לא שהרי הלקוחות מיד מוציא השני הראשון, ומכרה לפלוני, ואח״כ שנים
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 בעין כ״כ נתן לא שלראשון דמשמע הטעם, בב״ב) הנמוק״י(שם באר כבר לזמן. רק גמורה
 ופירות מגוף עצמו הנותן שסלק דידן בנדון וא״כ, זמן. לראשון שקצב באשר לשני, כמו יפה
 האי כי פירות דקנין מודים והשו״ע הנמוק״י שגם אפשר הראשון, מן יותר לאחריו נתן ולא

דמי. הגוף כקנין
 והנותן הגוף למכור יכול אינו שהראשון אף פשיטא לר״י, ר״ל מודה כזה פירות דבקנין וא״כ

 או לבד, לפיתת שדה במוכר כמו מיקרי. גמור הגוף קנין מ״מ חייו, ימי כל בפירות רק השליטו לא
 במוכר וכן לי׳, נתת אשר ׳האדמה דר״י אליביה וקורא ביכורים הלוקח שמביא נוהג, שהיובל בזמן
 לר״מ, יומיים או יום בדין ישנו שהראשון נ׳), (ב״ב יום שלושים שישמשנו הלוקח עם ופסק עבדו
 ללוקח אין שם שגם אף דמי, הגוף כקנין הפירות וקנין לפירותיו אלא עומד אינו העבד שגוף מפני

 במתנה, לך נתון זה אתרוג שאמר במי וכן לבד. בפירותיהם רק בעבד, המוכר או בקרקע, רשות
 דאחריך אהא דפליג לר״י אפילו לכם ביה דקרינן בו, ויצא ליטלו הראשון יכול לפלוני, ואחריך

קל״ד). (ב״ב למכור, יכול אינו הראשון באחריך אפילו וסבר שאני

 הגוף כקנין לאו פירות וקנין הן, לקוהות שהלקו אחין ;תרתי שפסק הרמכ״ם דעת ישוב

 בכורים מהלכות ד׳ דבפרק הקשה ומתנה זכיה הל׳ סוף משנה שהלחם הרמב״ם, לישב נ״ל ובזה י.

 דמי, הגוף כקנין לאו הפירות דקנין כר״ל קורא, ואינו מביא לפיתת שדהו המוכר הרמב״ם פסק
 ומה ביובל, לזה זה ומחזירין הן לקוחות שחלקו האחין כר״י פסק ןכ״ה] שמיטה מהל׳ י״א ובפרק

 ידיו מצא לא דמי, הגוף כקנין הפירות קנין ר״י דאמר לאו אי בגיטין, שם יוסף רב דברי על יענה
 לא דמי הגוף כקנין לאו ס״ד ואי הן, לקוחות שחלקו האחין אמר הוא דהרי בבהמ״ד ורגליו

 דהרמב״ם כלל, קשיא לא דברינו ולפי ? נון בן יהושע עד חד בר חד אלא ביכורים דמייתי משכחת
 דמי, הגוף כקנין לאו הפירות דקנין ר״ל קאמר לא כאן עד הכי, יוסף רב קושית ומשני כר״ל פסק
 לבטל ומתנגד ועומד אלים הגוף וקנין הגוף קנין לעצמו שייר שהמוכר לפירות, שדהו בהמוכר אלא
 שיש ואף חפירות, קנין לבטל ומתנגד העומד הגוף קנין כאן שאין שחלקו באחין אבל הפירות, קנין

 שלהם הגוף קנין לבטל מספיק הוא גם לו יש אשר הגוף קנין מ״מ הגוף, קנין בקרקע אחיו לשאר
 לו שיש האחים שאר על לו הוא ויתר דמי, דליתיה כמאן הגוף קנין וא״כ ככוחם, כוחו ולהשוות

 ר״ל גם לבטל לנגדו עומד אחר קנין שאין כזה פירות וקנין מכוחם, כוחו יפה ובזה הפירות קנין ג״כ
וקורין. מביאין שחלקו שהאחים י״ל ושפיר דמי, הגוף כקנין הפירות שקנין מודה

 הקרן כגוף גם העניים זכו דידן שכנידון נלמד למלך המשנה מיסוד

 יש מכולם והרמב״ם, הרשב״א ומדברי התלמוד ומסוגיות ר״ל מדרשת אלה, מכל המורם יא.

 הקנה ולא לעולם, הפירות מגוף עצמו הנותן סילק שאם למלך, המשנה לדברי ראיה להביא
 והנמוק״י עומד. הוא לפיתת שהגוף בגוף גם זה זכה הפירות קנין ע״י חפירות, רק לאחר הגוף

 יפה בעין יותר הקנה ולאחרון זה אחר זה לשניים הקנה באם רק זה על פליגי לא והשו״ע
זמן שכל מודים הם שגם אפשר מדראשון, יפה בעין יותר לאחרון הקנה לא אם אבל מלראשון,
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 ואפשר הפוסקים לרוב דידן, בנידון כן ואם בגוף. גם זכה הפירות קנין ע״י לראשון, שהפירות
 והקנה וכל מכל עצמו הנותן שסלק האי כי פירות דקנין בגוף, גם הפירות ע״י העניים זכו לכולם

 דמי, הגוף כקנין מלראשון, יפה בעין יותר הקנה לא ולאחרון הגוף ולא הפירות רק לאחרים
מעשר. נתינת ידי הנותן יצא וא״כ

 כספים מעשר מצוות לקיים כדי הגוף את גם להקנות הקרן לבעל ליה ניחא

 שפסק שאף הרמב״ם [דעת] מישב שהוא הנ״ל, לפסק ראיה להביא יש הלח״מ מדברי וגם יב.

 האחים מן אחד שכל מפני הם, שלקוחות אע״פ ולקרות בכורים להביא האחים יכולים מ״מ כר״ל,
 שכדי הכי, למיעבד בעי ותרוייהו כן, גם לו נותן שחברו מפני הגוף גם הפירות עם לחברו הקנה
 להו דניחא סהדי אנן אמרינן מצוה הך ומשום קריאה מצות לקיים כדי וקורא מביא אחד כל שיחא
 ועם מקדיש, הוא יפה בעין שהמקדיש סהדי אנן ג״כ אמרינן דידן בנדון ממילא וא״כ בהכי.

מעשר. נתינת מצות ידי בזה לצאת רוצה שהוא באשר לעניים הגוף גם מקני קא הפירות

 עניים בשל משתבר ונמצא הקרן שמעבב ביון מעשר נתינת זו אין שמא חשש

 הכי למיעבד דמי שפיר דלאו אפשר מקום מכל נתינה, ידי בזה שיצא נאמר אם אף אבל יג.

 העניים זכו וכבר לעניים המעשר לחלק חייב שחנותן באשר זח, דרך על הזאת המצוה לקיים
 עניים, בשל משתכר נמצא הפירות רק מחלק ואינו הקרן מעכב שהוא ובאם הללו, המעות בכל
 כתב המתחיל דיבור באמצע ולוה מלוה מהל׳ פ״ד למלך במשנה כמבואר כר״ע לן קיימא ואנן

 הקדש משל משתכרין אין ג׳) משנה דשקלים (פ״ד דאמר רנ״ו, סי׳ יו״ד ובט״ז וכו׳ הרשב״א
? עניים משל ולא

 בבה״ג קיים אינו העניים משל משתכרין דאין האיסור סיבת

 וליכא עניא להו מתרמי דלמא ק״ה) (כתובות רק אינו דר״ע טעמא דהרי לדחות יש ולכאורה יד.

 כל שיד באשר מיוחדים, לעניים חפירות מיחד אינו אם דוקא דזח י״ל וא״כ ליה, למיתביה מידי
 הפירות שמייחד היכא אבל וכו׳, מתרמי דלמא להשתכר אסור אז בקרן זכו וכולם שוה העניים
 דקנין מודה ר״ל גם גוונא דבכהאי לעיל כדברינו אמרינן אי מיבעיא לא מיוחדים, לעניים

 אי אפילו אלא הללו, במעות דבר שום עוד עניים לשאר אין וא״כ דמי הגוף כקנין הפירות
 ממעות האחרים העניים כל יד לסלק ויכול הואיל מ״מ ר״ל, פליג גוונא בכהאי דגם אמרינן

 הגוף שמשעבד ידי על לסלקם שיכול נמי הדין הוא מיוחדים, לעניים הגוף נתינת ידי על הללו
 וכו׳, מתרמי דילמא למיחש וליכא הללו ממעות מסולקים שהעניים ובאשר מיוחדים, לעניים
חמיוחדים. חעניים בעבור להשתכר לנותן מותר ממילא

רירן. בנידון צ״ע הפסד מחשש הוא משתברין דאין הירושלמי לפי

 בשקלים שם דמפרש ירושלמי תלמוד לפי אבל דידן, גמרא לפי רק [אלא] אינו זה כל אך טו.

איכא מיוחדים בעניים אף א״כ להפסד, דחיישינן עניים] משל להשתכר [דאסר דר״ע טעמיה
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רוזנברג מעזה יעקב רבי

 בשבילם, להשתכר מותר אם עידן צריך הדבר עדיין להפסד, הדבר יגיע שמשתכר ע״י למיחש
הקרן. להפסד לחוש יש הלא

 א׳ סעי׳ רנט סי׳ ביו״ד הרמ״א שהרי דירושלמי, להא חיישינן לא להלכה הנראה שלפי ואף
 בכסף כסף אם כי לעניים לחלק העומדת בצדקה ונותנין נושאין שאין התרומה כספר פסק

 שרי בכסף כסף אבל משמע וכו׳, לחלק מעות להם יהיה ולא עניים יבואו שמא בה, וכיוצא
 דלא להו מנא קשה, גופייהו ורמ״א התרומה ספר על מקום מכל להיזק. לחוש שיש אע״פ

 ושעתו(עיין מקומו אלא להקדש אין דקתני כד) ממתניתין(ערכין והרי דירושלמי, להא חיישינן
עיקר? דירושלמי דטעמא משמע לרמב״ם) המשניות ובפי׳ בברטנורה שם

 הטעמים לשני חששו האחרונים שהרי האיסור, כטעם כבבלי לן רקיימא לומר אין

 לן וקיימא אהדדי פליגי דתלמודיים משמע אחר, טעם דידן תלמודא מדיחיב לומר ואין טז.

 רצח אם אלא הירושלמי שאמר שמה ואומר אותם משוה קרבן שירי הרב שהרי דידן, כתלמודא
 אלא שרי לא לדידיה דאפילו דר״י אליביה רק קאי לא מותר, להקדש והשכר שלו ההפסד יהיה

 נאמר אם ואף וכו׳. מתרמי דלמא דחיישינן דידן דגמ׳ מטעמא ר״ע פליג זה על וגם דוקא, בכה״ג
 על להוסיף דידן דתלמודא י״ל לדידהו גם מ״מ דר״ע, אליבי׳ קאי דהירושלמי המפרשים כשאר

 וגם וכו׳. מתרמי דדלמא חששא משום לפסידא, למיחש דליכא היכא אפילו לאסור בא הירושלמי
 מהל׳ ופ״ח ולוה מלוה מהלות (פ״ד שמביא התלמודיים, כל מפרש שהוא נראה למלך המשנה
 דהבא כגון במשכון בטוחים הם אם עניים מעות להלוות שהתיר מהרי״ט דברי עניים) מתנות
 אפילו מתרמי דלמא משום דאסרי דידן דלגמרא עליו והקשה לפסידא, למיחש דליכא פריכא
 למלך המשנה והשגת כהירושלמי, דפסידא לטעמא חשש דהמהרי״ט הרי לאסור, יש פריכא דהבא

? וכו׳ אתרמי דדלמא דידן שבגמ׳ לחששא גם לחוש שיש רק אינו

וכו׳. עניא להו מתרמי דלמא משום והן הפסד חשש משום הן הטעמים, משני הוא האיסור

 שאמר מה נקדים אחר בענין התלמודיים ולהשוות קרבן שיירי דברי ולסתור ההלכה ולישב יז.

 יבוא מאין הקדש, בשל משתכרין שאין דבריו לפי וקשה שרת, לכלי נסכים מותר ד) ר״ע(שקלים
 מוכח הפסד. לו ואין לשכר קרוב שההקדש בשביל משתכר זה שאין יו״ט התוס׳ שם ותי׳ המותר?

 למיחש דליכא היכא אבל לפסידא, למיחש דאיכא היכא רק [אלא] מיקרי לא דמשתכר מזה
 דלמא משום עניים בשל להשתכר דאסור דידן גמ׳ דקאמר הא וא״כ משתכר, קרי זה אין לפסידא
 מקרי זה דאין ר״ע אסר לא הכי לאו דאי מיירי, קא לפסידא גם למיחש בדאיכא ע״כ איתרמי,
 בדאיכא רק ג״כ עשירות, במקום עניות אין משום הקדש בשל להשתכר שם דאסר הא וכן משתכר.
 הקדש בשל להשתכר בהדיא ר״ע שרי לפסידא למיחש דבדליכא מיירי, קא לפסידא למיחש
 אסור הכי בלאו הלא הללו, לטעמים איצטריך למאי קשה וא״כ שרת. לכלי נסכים מותר באומרו

 לאסור, אין לחוד דפסידא חשש דבשביל סובר דילן דש״ס מוכח וע״כ דפסידא, חששא משום
כשיש רק לאסור ואין מלהיזק, יותר לריוח הדבר וקרוב עבדין, דלא ממאתן דעבדין חמשא דטבין

תשס״ט שלישי ספר | ירושתנו



מאכספים מעשר בדין

וכד. מתרמי דלמא משום או וכד עניות דאין משום או אחר, טעם עוד דפסידא חששא עם
 לא דילן דמגמר׳ דילן, מגמ׳ היפך לאשמעינן אתי והוא כן סובר ירושלמי תלמוד שגם ונראה

 חששא משום דגם אשמעינן והירושלמי לאסור, אין לבד דפסידא חששא דמשום רק מוכח
 רק דליכא להקדש, והשכר שלו ההפסד שיהיה שרוצה דבאם לאסור, אין לחוד מתרמי דדלמא
 ולא התוי״ט, כדברי משתכר מיקרי לא שזה ובאשר מותר, ג״כ וכד מתרמי דדלמא חששא

ר״ע. דאסר שמעינן
 דאיתא לאסור. אין ג״כ לחוד מיתרמי דלמא שמשום שסובר להוכיח יש נמי דילן ובש״ס

 ינאי ר׳ והא הגמ׳ ופריך לשנותה, אסור גבאי ליד משבא לצדקה זו סלע האומר ד, דף בערכין
 רש״י ופירש להו, ומייתי מעשה להו דמשהה כיון לעניים להו דניחא ינאי ר׳ שאני ופרע? יזיף
 ואיכא לצדקה אותם וכפה לעניים לחלק מעות לו שאין לקהל אומר היה למפרע ליה לית דכי

 דדלמא לחששא ינאי ר׳ חש לא ואיך ד, ס״ק דנו סי׳ בי״ד הט״ז והקשה לעניים. רווח׳
 וסלתות ושמנים ביינות שיהיה השכר ע״י לעניים רווח׳ איכא במתניתין אף והא מיתרמי,

 עניים שיבואו שתיכף ספק בלי ברור היה ינאי שרב ותירץ משתכרין? שאין ר״ע קאמר ואפ״ה
 לדברי כלל עולה אינו מאוד, דחוק שתירוצו ומלבד עכוב. בלי הקהל מן להוציא שיכול

 רוצה היה לא ינאי שר׳ באשר נכון, על הכל יבוא דברינו ולפי שם. הט״ז שמביא מהרי״ק
 רק חששא כאן לית לפסידא למיחש דליכא כזאת ובהלואה יזיף, רק עניים, בשביל להשתכר

 המהרי״ט, על המל״מ קושית מיושב ובזה לאסור. אין לבד חששא ומהך מתרמי, דלמא
 דדלמא חששא שמשום באשר פריכא, דהבא על עניים מעות להלוות מהרי״ט התיר דשפיר
לאסור. אין לחוד מתרמי

דידן. כנידון להקל מקום יש ולכן יחדיו, הטעמים שני חכרו כן אם אלא לאסור אין

 דברי על אחר תירוץ שמשני הראב״ד לדברי שאף להוכיח לנו יש האלה הדברים כל ואחר יח.

 דליכא היכא אף לומר יש לדידיה וא״כ בתוי״ט, עי״ש שרת, לכלי נסכים מותר שאמר ר״ע
 אינו לחוד מתרמי דלמא דמשום ינאי דר׳ ממעשה עכ״פ ומוכח משתכר, מקרי לפסידא למיחש

 מיירי לא ע״כ איתרמי דלמא משום בכתובות דאסרינן הא וממילא עניים, בשל להשתכר אסור
 ואלא דפסידא. חששא משום ליה תיפוק לי, למה תרתי וקשה, לפסידא. נמי למיחש בדאיכא רק

 לתרווייהו, למיחש בדאיכא רק אסור ואינו לאסור, אין ג״כ לחוד דפסידא חששא דמשום ע״כ
 לעניים הנאה היה ןש]אם הנ״ל, בסי׳ הש״ע פסק שפיר וא״כ מתרמי. לדלמא וגם לפסידא

 ינאי, דר׳ כמעשה ללוותם מותר הגבאי הרי ליתן, לאחרים לעשות כדי גבאי ביד המעות בעכוב
 ונותנין דנושאין שם, והרמ״א התרומה הספר פסק ושפיר דפסידא. חששא כאן שאין באשר

 וממילא מתרמי. דדלמא חששא כאן שאין באשר בכסף, כסף לעניים לחלק העומדת בצדקה
 דחששא בכסף, דכסף התרומה דספר דינא להך ממש רדומה דידן, בנידון גם להתיר יש שפיר

לאסור. אין לחוד דפסידא חששא ומשום לה, אזלה מתרמי דדלמא

תשס״ט שלישי ספר | ירושתנו
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 עניים ומיעוט מעשר מעות הרבה שיש היכן כן לעשות להקל יש

 הכי בלאו אבל מועטים ועניים הרבה מעשר מעות לו שיש למי אלא להתיר אין זאת גם ואף יט.

 וא״ב עניים, לו לשיצטרכו שעה בכל שמוכן באשר רק רמ״א התיר לא בכסף כסף גם דהרי לא,
 יד דהתם לחלק, שיש ואף עניים. כשיבואו צדקה מעות לו יחסר שלא ליזהר יש הכא הדין הוא
 הנאה טובת לו יש הנותן הכא אבל מיוחדים, בעלים להם שאין הללו במעות שוה העניים כל

 הרי מקום, מכל מיוחדים. לעניים הללו המעות זכה כבר שירצה מי לכל צדקה ליתן שיכול
 ירבה ולא בלבד אחד לעני צדקותיו כל אדם יתן לא להלכה כתב וי׳ ט׳ סעיף רנ״ד סי׳ י״ד הש״ע

 להקדים לו שמותר מעשרותיו המחלק יחיד שגם שם, הגולה בבאר שמבואר כמו וכו׳, לקרוביו
 קודמין חכמים שתלמידי ואף קרובים. שאר ולהניח אחד לקרובו צדקותיו כל יתן לא קרוביו,

 דוקא היינו מקום מכל רנ״א. בסי׳ כדאי׳ לארץ, חוץ לעניי ישראל ארץ ועניי אדם, בני לשאר
 ולחלק ישראל ארץ ועניי חכמים תלמידי לטובת לעד הקרן להעמיד אבל הקרן, מחלק באם

 יש בזה שגם לנו מנין שבדורו, לעניים הפסד יגיע כך ע״י אם דור, אחר דור חפירות רק ביניהם
 עניים, קיימי ולא הרבה, מעשר מעות לו שיש מי אבל כן. לעשות ושמותר קדימה, דין להם

 למיחש דליכא בענין לו שיראה כמו יד על יד על מעט מעט לחלק מה סך עוד בידו ונשאר
 המיוחדים העניים זכו לפירותיו הקרן שמקנה באם נ״ל אז ליה, למיתב וליכא עני מתרמי לדלמא

 וטובת מעשר נתינת מצות ידי בזה ויצא להשתכר לו מותר ובעבורם הבעלים, נקראים והם בקרן
עולמים. ולעלמי לעד טוב על שמו שיזכר לו תהיה הנאה

 רוחו. והלך מחשבותיו רום על המלמדים ומחשבה, התעוררות דברי נמצאו המחבר כתבי בין
פיוטי. בסגנון שנכתבו מהם אחדים להלן

אנשים ראיתי
 בקר: כרועי מבלים ימיהם וכל / יקר הון מקבצים אנשים ראיתי

 :שלום המביאים תורה בדברי עוסקים אינם אף / שלם בלב מתפללים אינם
קדחת: להם יבוא מזה אשר / בנחת ולא בחפזון גסה כבהמה ושותים אוכלים

 :לעבדיהם מהם טוב הלא / להם שינה אין בלילה גם
 ורהת: פחת שום בלי מיטתם על ישנו גם / ודעת טעם בטוב יאכלו המה

:שנותיהם יארכו אם אף / עמליהם בכל להם יתרון מה בלבי אמרתי
:בבתיהם המה כאן מלחיות הנפל וטוב / חייהם צער חיי הלא
 גורלו: כפי ולפזר / חלקו במתת לשמוח אם כי לאדם טוב אין

:ואמונה ואמת ויציב אמת בכוונת ולהתפלל / באמונה ה׳ בתורת ולעסוק
:סלה טוב לך יהיה אז
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עת בכל
הונו: להרבות בהול יהיה ואל קנו עם יחשוב עת בכל
:באבנים בשמיר עוניך נחקק יהיה ולא לבנים בגדינך] יהיו עת בכל
 :מאכליך איסור דבר יהיה ולא לך במותר עצמך קדש עת בכל
:וקמצנים כילים מכת תהיה ולא לאביונים פזר עת בכל
:התורה על ומלעגים לופצים מכת תהיה ולא בתורה עסוק עת בכל
:ענות וצדק שקרים דוברים מכת תהיה ולא אמת דבריך יהיו עת בכל
:תפלה דברי המדברים מכת תהיה ולא התפלה לבית הלוך עת בכל

העתים מצוק
:אמתיים בדברי אדבר כה / העתים מצוק
 :פנים ונשוא חרשים לשר מעשה ואין / ומבפנים מבחוץ מלחמה רעש

 תן: תן לומר מגישים, הנוגשים זאת ובכל / מתן ואין משא אין
 :אזרח ליושבי למבצר העיר לעשות הולכים / המזרח כשהאיר בבוקר

 ומחילה: מחילה העיר סביב לעשות יוצאים כן / האכילה לאחר בצהרים
 וחלחלה: חיל יאחז אותם הרואה / כתפם על אומנות בכלי הפועלים באים ערב לעת

 :ימימה מימים כן עושים / תמימה שנה זה נרפים יהיו לא מתי עד
 :משיכה בלי תועה כצאן רועים נהיה מתי עד / מרובה מחברתה צרה יום כל

 :זירותם סוסים וזרמת חרב לפי אויבינו הפלנו אנחנו יאמרו רגע כמעט / עדותם ירחיקו לשקר הרוצים
 :העולם מן אבדו המה ויאמרו / העולם מאמר יהפוך רגע וכמעט

 חלקינו: ממושכה תוחלת הלא / יהבנו נשליך מי ואל
 :נעשה אם ומצדקה ותשובה תפילה / נעשה זאת את אך

 אדמתינו: על חלקינו יהיה אזי / אבותינו אומנות זאת
:חיים אומר כן אמן / לירושלים לעלות ונזכה
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זצ״ל פריימן מאיר ישראל רבי
אסטראווא של רבה

שני ופסח בציבור דחויה טומאה
זצ״ל לעורי יוקב יעקב רבי מחותנו עם מכתבים חילופי

 רבי לאביו תק״צ), אחר: מקור (לפי תקצ״ג שנת תשרי בח׳ בקראקא נולד פריימן מאיר ישראל רבי
 והשתלם טיקטין גדליה רבי ברסלוי של רבה ע״י להוראה נסמך הגר, במדינת בישיבות למד ליב. יהודה

 הנעלנע מרת את לאשה פריימן רי״מ נשא לפרקו בהגיעו המקומית. באוניברסיטה פילוסופיה בלימודי
 בפילהנע הרבנות כס על ישב רי״מ ציוך. ׳בנין ושו״ת לנר׳ ׳ערוך בעל עטטלינגר יעקב רבי של בתו

לפטירתו. עד מחוז, שבאותו באסטראווא מכן ולאחר שבפוזן
 יהודה׳(לייפציג-ורשה, ׳ענפי פירושו את השית עליו ׳והזהיר׳ ספר את לאור הוציא הגדול חותנו בעצת

 החתן בין שררו הדוקים יחסים נפתח׳. ׳מקור בשם הש״ס על חיבור בכתובים אחריו והותיר תרל״ג-תר״מ),
 ׳ענפי בחיבורו והן ציון, בנין בשו״ת הן שביניהם, ההלכתי ומתן במשא ביטוי לידי שבא דבר לחותנו,

 ובהע׳ טו, סי׳ תשובות ליקוטי ב, תשס״ב, ירושלים הורוויץ, רי״א בעריכת השלם, ציון בנין יהודה׳(ראה
שכז). עמ׳ ב, ובחלק ,42 עמ׳ א, בחלק שם מקורות וראה שם. 82

תרמ״ח, ברלין משה, (זכרון גולדשמידט שלמה רבי והספידו תרמ״ד, אלול בר״ח נפטר פריימן רי״מ
 במעשיו, מאד תמים וצדיק תורה הרבה למד ביגיעה כי נקטף באבו שעוד בתורה וגדול ״שר ע): עמ׳

 הורויץ מרדכי רבי גיסו ולפלפל״. ביגיעה ללמוד מאד חשקה ונפשו ה׳ במצוות מדקדק מאד מאד
 כמותו הניח לא שכמעט זצ״ל פריימאן מאיר ישראל מוה׳ הצדיק הגאון ״גיסי בכאב: התבטא מפפד׳׳מ

קאבכינא״. ודאי דא על בתוכנו
 רי׳׳מ נשא-ונתן חייו) לימי האחרונה (שנתו תרמ׳׳ד חורף מתחילת - דלהלן המכתבים בחילופי

 ציון, בנין בשו׳׳ת חמיו דברי אודות בסמוך), ראה לעוי(עליו יעקב רבי גיסו, אבי מחותנו, עם פריימן
 למכתבו תשובה מכתב הוא פריימן רי׳׳מ של הראשון המכתב שני״. ופסח בציבור דחויה ״טומאה בענין

 ר״י של מכתבו גבי על בקצרה נרשמו לעוי ר״י של תשובותיו-השגותיו בידינו. נמצא שלא לעוי, ר״י של
פריימן. לרי׳׳מ ששלח יותר מפורטים למכתבים טיוטה, רשימת אלא אינם הנראה וכפי פריימן,

ידו. על ונמסרו ונערכו בני-ברק, שליט׳׳א, זלושינסקי גבריאל ר׳ הגאון נו׳׳נ ברשות נמצאים המכתבים

לעווי יוקב יעקב רבי
 התכתבויות תרמ׳׳ח. בשנת ונפטר תק׳׳פ בשנת אינוורוצלב) (בפולנית: בלעסלא נולד לעווי יעקב רבי

 אב״ד (תקע׳׳ה-תרנ׳׳ב) היילברון יאקב ר׳ ידידו עם המכתבים חילופי חלקו. מנת היו רבות תורניות
.42-49 עמ׳ תשל׳׳ו), ג(ניסן גל׳ טז, המעין, העת בכתב לוי יעקב ד״ר נכדו ע״י פורסמה סמיז׳בו,

 נשען לבדו האדם היות טוב לא ״הן לעווי: ר״י כתב בכתובים, אם גם בחבורתא, הלימוד מעלת על
 מטרת אל הולך הישר והדרך הלכה, של ציון דרכי כמו רבו כי רעהו, פני את יחד ואיש בינתו... על

 שמוע כאשר שמח אך הייתי ולכן הימצאו, יקל כן אותן התרים רוב ולפי בינותם... ויסתתר האמת,
דרכיה״. נלך יד אל יד למען חולין מסכת יחד נתחיל אשר הרמה מעלתו רצון גיסו... מפי שמעתי
 בנין עלא(ראה מרת זקוניו בת נושא לנר׳ ה׳ערוך של חתנו לוי, דוד רבי של אביו היה לעוי יעקב רבי

).44 עמ׳ א, שם, ציון
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מהשני ופסח בציבור דחויה טומאה

יע״א. אסטראווא לפ״ק תרמ״ד נח ג׳ בע״ה
נ״י לעוי יעקב מו״ה וכר הה״ג למחותני שוכ״ט
 כברזל קשה אדם ראיתי כי נפשי, לשעשועי לי והיתה היקר מכתבו קבלתי העבר בש״ק

[בורין]• על(בריון) חכז״ל דברי להבין הלכה של לעומקה יורד חמורות קושיות מקשה
 ואעתיק קפ״א', ס׳ ח״א ציון בנין בשו״ת מ״ש ז״ל מו״ח ע״ד להקשות ראשונה יצא והנה

 טהור כהן שיש כל וס״ל בציבור הוא דחוי׳ טומאה כמ״ד דפסק הרמב״ם דלשיטת כתב לשונו,
 הכהנים רוב הי׳ ״אם כתב הי״ד מקדש ביאת מה׳ פ״ד הרמב״ם שהרי יפלא ולענ״ד וכו׳ בעולם

 בטומאה יעשו טהורים כהנים דיש אף הרמב״ם לשיטת שגם הרי בטומאה״^ יעשו טמאים וכו׳
 המשמר מן שאינו אחר לכהן לעשות גם יכול וממילא עבודה לעשות יכול טמא כהן אף וא״כ
 עכ״ל. רש״י\ לשיטת כמו הקושי׳ ליישב נוכל הרמב״ם לשיטת גם ולפ״ז בטהרה לעשות שלא

 דרך מסכת תדאי(ריש בן יוסי לר׳ גמליאל ר׳ שהשיב מה זכרתי נ״י ידידי קושיות קריתי כאשר
 הרמב״ם מדברי מקשה מעכ״ת יע״ש. ישראל, כל לך אפרנס ואני גדול כהן לי ופרנס צא ארץ)

 המעיין יען ציון. בנין דעת אפרנס כן ואחרי הרמב״ם דברי תחלה לי יפרנס ציון, בנין דברי על
 והביא לדבריו מקור מצא לא שם הכ״מ מרן וגם מאוד, תמוהים שדבריו יראה שם ברמב״ם

לדבריו.'' מקור מצא ולא הרמב״ם דברי
 אלא יקריבו לא טהורים ומקצתן טמאים רובן אב הבית אם מתחיל י״ד בה׳ אנן נחזי והנה
 שם מכונסים הכהנים רוב היו אם מסיים ואח״כ נדחה. המשמר כל דאפי׳ הוסיף ואח״כ טהורים

 הטהורים דרק מקודם מ״ש עצמו דברי דסותר ויקשה בטומאה יעשו [טמאים] בירושלים
 לעשות מה כבר כתב הלא המשמר הם אם לירושלים באו אשר הכהנים הם מי ועוד יקריבו.

 כל כמעט שהעתיק ימצא ש״ה עשין בסמ״ג המעיין התמי׳ יגדל ויותר אחרת. משמר אחר לחזור
בטומאה יעשו עד וכו׳ הכהנים היו אם אלה ומדברים זו בהלכה וגם הקודמות בהלכות דבריו

 לבעלי נאכל בטומאה שנקרב ציבור קרבן שאף שם רמשמע ע״א) (קי בב״ק הים מפרשי קושית ליישב רכתב 1
 וקשה הכ״ג), הקרבנות(פ״י מעשה בהל׳ ועי׳ ה״ט, המקרש כלי מהל׳ בפ״ר הרמב״ם פסק וכן טהורין, מהמין

 הוא אחרת במשמרת אף טהור כהן יש ראם שסובר רלרמב״ם אופנים, בב׳ ציון בנין וישב טמא. הקרבן הא
 שחט (טהור) שזר לומר מצינה ומ״מ טהור כהן שאין מיירי כאן ע״כ בציבור, היא רחויה טומאה כי מקריב,

 בפשיטות, אתי לרש״י אמנם הבשר. לטמא בלי האימורים והקטירו הרם זרקו והטמאים וניתוח הפשט ועשה
 משמר לבני מתחלק ומ״מ הקריב, אחר ממשמר כהן שבכ״ז מיירי וא״ב משמר, באותו מתחשבין רק רלשיטתו
בטומאה. להקריבו יכולים רהיו להם ראוי ונקרא זה, לשבוע השייכים

 הטהורים, אלא יקריבו לא מת טמאי שרובן אע״פ טהורים ומקצתם טמאים אב בית מקצת ״היו ;הרמב״ם ז״ל 2
 אם אחרת, משמרה על מחזירין מת טמאי המשמרה כל היתה אחר, אב בית יביאו מת טמאי האב בית כל היה
בטומאה״. יעשו טמאין הקבוע בזמן בירושלים שם הנמצאים הכהנים רוב היו

 ליישב ומצי בטומאה, עושים טמאים בירושלים הנמצאים כהנים רוב אם להרמב״ם שאף הקושיא בונת לכאו׳ 3
 לעשות להם ראוי רזה משמר לבני מתחלק ומ״מ הקריב, מהמיעוט טהור כהן זאת שבכל כרש״י בפשיטות
קצת]. מגומגם לכאורה [והלשון בטומאה.

רוקא. לאו מ״מ אחר, משמר על ולא אחר אב בית על מחזרים שרק משמע שבגמ׳ אף רכתב 4
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זצ״ל פריימן מאיר ישראל רבימו

 הרמב״ם ע״ד שעמד מי מצאתי לא המלך ושער המשנה ומרכבת ומ״ל בל״מ גם למו. זכר אין
דבריו. לבאר מקום מצא שלא לנו גילה הכ״מ רק האילו

 עשה ומצות כתב ה״ד המקדש כלי מה׳ בפ״ד דהרמב״ם נ״י ידידי לפני אציע לי שנראה ומה
 והכ״מ שעריך מאחד מדכתיב יע״ש עמהם עובד לעבוד ורצה ברגל הכהנים מן שיבוא וכל וכו׳

יע״ש/ שעריך מאחד מיקרי פסח ערב דגם מבואר קי״ד בזבחים וגם מקורו שם ביאר
 אחר לחזר בציבור דחוי׳ טומאה אמרינן זמן ובאיזה אופן באיזה נכון ענין לנו הורה לפ״ז

 אם אבל המשמר, על או אב הבית על דנין אנו אם רק זה בטומאה יקריבו ולא טהורים כהנים
 לא אז טמאים מהם ורוב להקריב עליהם עשה שמצות הקבוע בזמן לירושלים הכהנים באו

 שחל כמו המצוה חל דעליהם כיון יקריבו '’הטמאים רק הטהורים, ויקריבו בציבור דחוי׳ אמרינן
 מחזירין שעריך מאחד שייך דלא ברגלים או בר״ח או בשבת קבוע בקרבן ונ״מ הטהורים. על

 בשאר אבל ציון, הבנין כמ״ש הטמא מקריב לא טהור כהן בעולם נמצא ואם טהור כהן אחר
הרמב״ם. כמ״ש בטומאה מקריב שעריך מאחד דקרינן ’ברגלים קבועי׳ קרבנות

 לעכב טהורים למיעוט אין הבשר יטמא עבודתם וע״י טמאים כהנים רוב הי׳ אם דוקא וזהו
 לעכב יוכלו טהורים כהנים ורוב טמאים המיעוט הי׳ אם אבל לאכול, ויוכלו יקריבו שהם לאמר
התורה*. כמצות לאכול ויוכלו יקריבו שהם

 חזקי׳ חזר ״ואח״כ וז״ל וכתב הגאון רבו קושית ליישב כ׳ קפ״ב בס׳ וז״ל נ״י ידידי כתב עוד
בטומאה. ראשון] [=פסח פ״ר לעשות והי׳ הנשים מצרפין שאין

 ונאנס משגג גרע דלא פסח לעשות צריכין הי׳ דמכ״מ דבר בה שינה לא הפסח בדין והנה
 עשה כדין שני] [=פסח פ״ש שעשו דבמה מבואר יע״ש. וכו׳ השני יעשה הראשון עשה ולא

 שלא כרת איסור על בשוגג ועברו פ״ר עשו שלא במה שטעה על אלא חזקי׳ התפלל שלא וע״כ
.’המחבר הגאון דעת לפי וכדין כדת עשו פ״ש אבל בזמנו, פסח לעשות

דפסחים בסוגי׳ וגם .“בשני* עבדו לא ורובא זו בסוגי׳ קאמרינן להדיא הרי בעיני, ונפלאת

 באחד שם שאיתא אחר, מפסוק מיידי בזבחים והגמ׳ ו), יח, שעריך(דברים מאחד מפסוק נלמד ברמב״ם שהדין אף 5
הרגל. וזה אחד, בשער נכנסים ישראל שכל לזמן שהכוונה אומרת הגמ׳ בתרוויהו מ״מ ה) טז, שעריך(דברים

הטהורים. על כמו המצוה עליהם שחל שממשיך כמו דוקא, לאו הטמאים רק 6
 אזלינן הרגל מחמת שמגיע ומה טהור, כהן אחר שמחזרין השנה ככל דינם הרגל מחמת שלא קרבנות היינו 7

הכהנים. רוב בתר
וראיותיו. טעמו יעו״ש בהיפוך, אבל כך ג״כ שחילק מקדש ביאת להל׳ בהשמטות האזל באבן עי׳ 8
 ר״ש בשם יהודה בן ר״ש בדעת שהקשה מוירצבורג, בינג אברהם רבי רבו קושיה ליישב בא ציון הבנין 9

 שעיבר. דמשמע מהפסוקים וקשה כדין, שלא שני לפסח ישראל את שדחה טעה שחזקיהו ע״ב) יב (סנהדרין
 פסח לעשות להם שלח ומ״מ שני, לפסח ודחה מיעוט הטמאים והיו הנשים צירף דבתחילה ציון הבנין ותירץ
 טמאים והוי הנשים מצרפין שאין בו חזר ואח״ב טעותם לפי אזיל והפסוק שעיבר. בטעות חשבו והם סתם,
חגם. להשבית שלא שמחתם כלות עד להם גילה לא וחזקיהו נאנס כדין שני פסח לעשות צריכים ומ״מ רובא

שני״. לפסח מרחו לא ״ורובא ;הגמ׳ לשון 10
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מזשני ופסח בציבור דחויה טומאה

 שת לא איך בעיני התימא ומן בשני". עבדי לא ורובא בשני עבדי לא פלגא דאף מפודש ע״ט דף
עכ״ל. ע״ז ועיניו לבו

 דאיתא דד״ש", אליבא באמת הדין כן הסבדא מכת ביאד כאשד מנביא עדיף חכם ולדעתי
 אף אומד יהודא ד׳ פ״ש. עושה הציבוד ואין פ״ש עושה היחיד וז״ל [ה״בן פ״ח דפסחים בתוספתא

 כי שנא׳ פ״ש לעשות הציבוד את שעישה המלך בחוקי׳ מעשה ד״י אמד שני. פסח עושה הציבוד
 בניסן ניסן שעיבד אלא שני פסח לעשות הציבוד את שעישה מפני לא דש״א וכו׳. העם מדבית

 לעשות הציבוד את שעישה מפני אף ד״ש משום אומד יהודא בד ד״ש אדד. אלא מעבדין שאין
 דאינו סובד ת״ק דאשון פסח עשה ולא נאנס או שטעה בציבוד התנאים פלוגתת והנה שני. פסח
 וכן פ״ש עושין הציבוד גם נאנס או שוגג ע״י בטעות סובדים התנאים" שאד וכל שני, פסח עשה
 בטומאה דאשון פסח לעשות להם שהי׳ פ״ש לעשות ציבוד את שעישה מפני אף [סובד] בד״י ד״ש

 אף בתיבת והנה ציון. בנין שו״ת כדעת עשה כדין פ״ש אבל ע״ב] [יב סנהדדין בגמדא כמבואד
 דאשון פסח ועשה בניסן ניסן שעיבד טעה בתדתי משמע פ״ב סנהדדין בתוספתא וכן כאן שנמצא

 לכ״ע א״כ בטומאה לעשותו והי׳ דשות דנשים חזד ולבסוף לטמאים ודחה לדוב נשים וצידף
זו. בהעדה די כמותו ולחכם מווידצבודג", הדב שעמד התמי׳ ושקטה השנה. את חזקי׳ עיבד

 נשים קסבד תד״ה ע״ב] [עט בפסחים זו בסוגיא מהדש״א דבינו בדבדי גם וז״ל כתב עוד
 דלבסוף הא לתלמודא לי׳ דמשמע משום שם שכ׳ עליו לתמוה דבים ימים זה עמדתי בדאשון

 להלכה, נזכד פ״ש ובין פ״ד דבין זה בזמן דמסתמא פ״ש שנעשה קודם היינו [חזקיהו] בו הזד
 מפודש ט״ו פסוק שם במקדא הדי תמהתי ואני יע״ש. וכו׳ כדין שלא עשה בדאשון ע״כ וא״כ

 אב״ד אויעדבאך צבי מ׳ המנוח הגאון לפני זאת והצעתי השני. לחודש בי״ד הפסח את וישחטו
 יש ואולי המהדש״א על בזה שהתעודד מי מצאתי לא עתה ועד לתדץ בידו עלתה ולא בקאנין"

עכ״ל. בזה. לעיין ימחול זו מסכתא על ספד איזה ידו תחת
 שעמד במה התוס׳ דבדי אבאד אענה טדם בזה. שהתעודד מי מצאתי ולא שמדתי פקודתו
 נשים סבד דלבסוף לשנויא מצי והו׳ :כתבו" התוס׳ כחומד. דבדיו יתבאדו כן ואחדי המהדש״א

 דאף למידחי לי׳ ניחא נמי אי וכו׳, אלא פ״ש, עבד שפיד לאו ולכך דשות ובשני חובה בדאשון
עכ״ל. כדין שלא היה בדאשון עשו שלא מה

בדאשון נשים מעיקדא סבד דחזקי׳ לומד" דיש שנ״ל ומה האחדונים, עמדו התוס׳ בכוונת

עבדי. לא ודאי רובא ומ״מ שם, בשיטות תלוי דפלגא מבואר בגמ׳ שם 11
יהודה. בן ר״ש לכאורה 12
וי״ל. כת״ק, ר״ש לכאורה 13
לנר. הערוך של רבו מוירצבורג הרב לקושיית נוסף תירוץ וזהו 14
 ובספר הנ״ל, ספרו בהקדמת ראה לתולדותיו תרמ״א. ורשה משפט, חושן שו״ע על התורה׳ ׳דברי ספר מחבר 15

ז(הספד). דרוש תרנ״ד), קרא(וילנא לרי״ח ומלקוש׳ ׳יורה
 ולבסוף שני, לפסח טמאים ודחה חובה בראשון דנשים בתחילה סבר שחזקיהו בסנהדרין הגמ׳ על אולי תוס׳ 16

כמבואר. התוס׳ הקשו וע״ז שני, לפסח לידחות להם היה ולא רובא טמאים והוי רשות בראשון דנשים סבר
התוס׳. להקשות סברו רכן היינו 17
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זצ״ל פריימן מאיר ישראל רבימח

 אלפים תשעה אלף עשרים ישראל שהי׳ כגון לטהורים. ועודפות משלימות ונשים חובה, ובשני
 שיעשו פסק ע״ב טמאים, אנשים אלפים ועשרת טהורות נשים ומאה ואלף טהורים אנשים

 שנשים חזר, ולבסוף שני. לפסח ידחו המיעוט הם וטמאים ראשון, פסח בי״ד בראשון טהורים
 ולרב שם בגמרא כמבואר בשני, עבדי לא דרובא שני פסח לטמאים לעשות אין א״כ רשות, בשני
 דנשים עשה כדין ראשון בפסח דלפ״ז מתרצי וע״ז וכו׳*'. רובא טמאים לחו הוו נשים דל כהנא

 מוכרחים ע״כ כדין, שלא הי׳ בראשון עשה שלא מה דאף לפרש רצה והגמרא חובה, בראשון
 רובא היו אנשים טמאים אלפים עשרת א״כ רשות, בראשון דנשים לבסוף חזקי׳ דסבר לומר
 לומר יש לעולם תרוצם בעיקר המהרש״א עמד וע״ז בטומאה, בראשון הפסח לעשות להם והיה

 דהוי שני לפסח ידחו דטמאים פסק וע״כ חובה, ובשני בראשון דנשים סבר דחזקיהו כקושייתם
 להם הי׳ שלא שחטא וראה רשות, בשני שנשים בלבו עלה שני פסח שעשו ואחרי מיעוטא.

 וגם שני, לפסח ונדחים מיעוטא דהוי כיון לעשות יכלו לא ראשון פסח כלל, שני פסח לעשות
 רובא טמאים אנשים הוי רשות, שני בפסח שנשים נתברר עתה כי לעשות, להם הי׳ לא שני פסח
 המהרש״א מתרץ וע״ז ככתוב. שלא שני הפסח שעשו חטא א״כ כלל לעשות להם הי׳ ולא

 נשים דסובר לומר א״א לפ״ז ושני, ראשון פסח בין האמת על עמד דחזקי׳ לתלמודא לי׳ דמשמע
 אנשים אלפים העשרת לעשות להם הותר איך א״כ [רשות] (חובה) ובשני [חובה] בראשון
 בשני ורובא רובא, טמאים אנשים הוו רשות בשני דנשים האמת ידעו עתה הא שני פסח טמאים

 ודאי ובמזיד הצעתי, כאשר היו טהורים רובא כי כלל, חיוב עליהם הוו לא בראשון וגם עבדו לא
 רק אחר אופן למצוא אפשר אי ע״כ שני, פסח קרבן שישחטו לטמאים ואמר חזקי׳ עשה לא

 על ועמד מיעוטא, דהוןו] שני לפסח ידחו דטמאים ופסק חובה בראשון דנשים בתחילה שסבר
 רובא אלפים עשרת הם לטמאים הי׳ א״כ רשות בראשון דנשים ושני ראשון פסח בין האמת

 וחטא ראשון פסח לעשות להם הי׳ ובאמת שני פסח לעשות להם והשיא ראשון פסח לעשות
 ביארתי כאשר שני פסח לעשות להם ובודאי הוראה בשגגת שעשו להם נאנס דין הטמאים ועתה
וברורים. נכונים המהרש״א שדברי ימצא במתינות יעיין אם אצפה ובזה הוא. כך דהדין לעיל

 ויברך אמת בדרך שחקים שוכן ידריכני ונא חכמתו, ממקור תורה דברי לשמוע נפשי וישמח
 בבתינו ישכון וששון שמחה ורק מאהלינו ויגון תוגה ויסיר המשולשת בברכה ביתו ואת אותו
נפשו כאות

 ידידו ונפש
מאיר ישראל

יחי׳. ב״ב לכל שלו׳ פריסת

 רובא טמאים הוי ובשני טהורים רובא עי״ז והוי חובה, בראשון שנשים כגון הדין מחמת אנשים הרוב נדחו אם 18
 דעת לפי טעות מחמת הרוב בנדחו אבל שני. מפסח פטורים להמנות, מצטרפות ואין רשות בשני שנשים מפני

 פסח לעשות אין לעוי הגר״י ולדעת והולך, שמבאר כמו שני פסח לעשות להם יש פריימן והגרי״מ ציון הבנין
 שני פסח לעשות אין שני פסח לפני חזקיהו נזכר אם לעווי הגר״י דלדעת הדברים, קוטב נסוב זה [ועל שני.
מידי.] קשה ולא שני פסח עושים פריימן הגרי״מ ולדעת שעשו, מהפסוק קשה ולכן
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מטשני ופסח בציבור דחויה טומאה

לעווי יעקב מרבי התשובה על הערות
 לא אכתי איירי, ברגל דדוקא הי״ד מקדש ביאת מהל׳ פ״ד הרמב״ם בדברי לדחוק מ״ש א.

 זה. דין הרמב״ם הוציא ומאין הרוב אחר בהא דאזלינן להרמב״ם דמנ״ל קושייתו בזה יתיישבו
 ‘וכר^ הכהנים רוב או הקהל רוב דברים חמשה במשנת פ״ז פסחים המשניות בפירוש וממ״ש

 טמאים הנהנים שרוב זמן דבכל מבואר ^.“טמאים הנהנים רוב שיהיה והוא מ״א פ״ב ובתמורה
בטומאה. עושין
 מן הוא פ״ש עושין ציבור דאף סברי פ״ח פסחים בתוספתא מת״ק חוץ התנאים רכל מ״ש ב.

 באופן דמייתינן ברייתות כלהו דכו״ע אליבא מפרשינן דפסחים דבסוגיא דכיון בעיני התימא
 בסוגיין מייתינן דלא דא תוספתא נפרש איך ^,‘שני פסח עבדי לא רובא ומכ״ש דפליגא סברי דכ״ע

 בברייתא עצמו דברי סותר ר״י הלא ועוד, אחריה. ונלך שני פסח עושין ציבור דאף שסוברת
 עיבר דחזקיה דס״ל בסנהדרין, ה״ון [פ״ב בתוספתא עצמו דברי גם ע״ב] [יב בסנהדרין דמייתינן

[בפסחים]. שם כדבריו לפרש נדחין זו בתוספתא דבריו שגם ודאי אלא הטומאה^^. מפני השנה את
 שחידש מה אך מעיין, לכל פשוטים דברים המה הרש״א דברי לבאר שהאריך מה גם ג.

 גם דהרי וכלל כלל בעיני יתכן לא הוראה, בשגגת שוגגין כדין שני פסח עשו הרש״א דלדברי
 לא אונס שמתוך אע״ג עושין אינם בשני גם בראשון עבדי ולא רשות ובשני חובה בראשון למ״ד

 שני לפסח ומירחו ובו׳ סבר מעיקרא קאמר ולא ,“הרש״א שכתב זה מה ועוד הראשון. את עשו
וק״ל. שני לפסח נדחו באמת הרי רומכת״ה מ״ש ולפי מחשבתו, לפי אלא

 כתב בקושייתו הרי הרש״א, מדברי כן לפרש ידיו מצא איך רו״מ על תמה אני וביותר
 דסבר אף דס״ל יוצא מפורש וכו׳ כדין שלא עשה גרידא ובשני וכו׳ סגי לא וכי בפירוש

 בשעה [מ״מן ^,“רשות בשני וסובר בו חזר אח״ב שני לפסח לדחותו כדין והורה חובה דבראשון
 שוגגים שהיו אף השני עשו כדין שלא שני, פסח לעשות ודינם חובה בשני גם סבר השני שעשו

 דסבר משום וכדת כדין שהוא אלא שני פסח שעשו כוונתו בתרוצו דגם נימא ואיך ואנוסים?
הוא רחוקה ודרך מטמא נאנס או שגג ועוד מסתברא*^. איפכא אדרבה, הטעות, לו נתגלה

יתבאר״. כאשר הכהנים רוב או הקהל רוב כשנטמאו בטומאה יבא קבוע זמן לו שיש מה כל כן ״וכמו :הרמב״ם ז״ל 19
 הקרבנות את מקריבים הם הרי טמאין הכהנים רוב שהיו והוא קבוע... זמן לו שיש מה כל ״וכן ;הרמב״ם ז״ל 20

בפסחים״. בשביעי שביארנו כמו בטומאה
 עושין פלגא כהנא ררב קמא לישנא ולרעת שני, פסח עושין פלגא אין כהנא ררב בחרא ולישנא רב לרעת 21

מרוקרק. אינו כאן והלשון עושין, אין ורובא
שני. פסח לעשות ישראל את שעישה מפני ולא 22
 וכי כרין שלא היה בראשון עשה שלא מה ראך למימר ליה ניחא אמאי ק״ל תירוצם בעיקר ״ומיהו :מהרש״א ז״ל 23

 הא לתלמורא ליה רמשמע ליישב ויש מה׳ כפרה בקש וע״ז כרין שלא עשה גרירא רבשני לתלמורא ליה סגי לא
 וא״כ להלכה נזכר שני פסח ובין ראשון פסח רבין זה בזמן רמסתמא שני פסח שנעשה קורם היינו בו חזר רלבסוף

ורו״ק״. מחשבתו לפי אלא שני לפסח ומרחו כו׳ סבר מעיקרא קאמר ולא כרין שלא עשה בראשון ע״כ
חזרתו. היתה שזו התוס׳ קושיית לפי 24
השני. לעשות אסור השני לפני הטעות כשנורע וק״ו השני, עושה ציבור אין מ״מ הראשון, עשו לא מרוע חילוק שאין 25
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זצ״ל פריימן מאיר ישראל רבי

 טמא שהיה מי דריש המשנה וגם שני? פסח יעשו בציבור האף לן תיתי ומהיכא ,“לן דנפקא
.”וק״ל בן, משמע לא רחוקה בדרך שהיה או טמא נאמר למה א״כ ע״בן צב [פסחים

פריימן מאיר ישראל רבי השובה

 יע״א אוסטאווא לפ״ק הרמ״ד שנה ברכה והיה לסדר שבה מוצאי בע״ה
נ״י לעוי יעקב מו״ה וכר הה״ג מחותני לידידי שוכ״ט
 חרבח כי וראיתי באתי עתה והנה בו, לעיין ההוא ביום פנאי היה ולא בעש״ק קיבלתי אגרתו

 דעת לאדם החונן ובעזרת סותר, וזה בונה זה ד׳ בכרם האמת מבקשי דרך וזה דברי על להשיג
תילם. על קושיותיו לשים דרכו ע״פ הלך אראה כאשר יען דברי, יותר אבאר

 דברי ופי׳ ולפרשם הי״ד מקדש ביאת מהל׳ פ״ד הרמב״ם בדברי להקשות מ״ש א. וז״ל
 זה דין הוציא מאין הקושיא ישאר אכתי ע״כ. איירי ברגל דדוקא מקדש כלי מהל׳ פ״ד הרמב״ם

.“עכ״ל נדחה, המשמר כל דאפי׳ השנה ימות בשאר כמו ולא בטומאה יעשו טמאין דברוב
 מהל׳ הרמב״ם מדברי להקשות נ״י ידידי רצון אם אמרתי הלא דברי אכפול אני אענה טרם

 ציון, בנין שו״ת על יקשה כן ואחרי ומקורו כוונתו לדעת הרמב״ם דברי יפרנס מקדש, ביאת
 אחד העיר לא מקורו ועל פירוש להם שאין הרמב״ם מדברי מקשה לעצתי שמע לא נ״י ומעכ״ת
 דרך זה הכי עליהם, מרחפת ליל וחשכת שחר להם אין הרמב״ם דברי דעתו ולפי כליו, מנושאי

הושיבני? במחשכים נאמר אשר ממקום בשחקים בהיר אור להוציא נכון
 וזה לרגל באו אשר הם לירושלים הנכנסים דכהכנים אמרתי הלא פירושי על שמקשה ומה

 עליהם דמצוה ע״ב] [נה סוכה בסוף ומבואר ון יח, [דברים הלוי יבוא וכי מפורש בתורה כתיב
 מחלק ע״כ העשה נדחה דעי״ז בציבור דחויה טומאה זה דין לומר פה שייך לא וע״כ להקריב

 ,“שעריך מאחד שייך ולא קבוע דזמנן קרבנות שאר ובין שעריך מאחד דקרינן רגל בין
.“בציבור דחויה טומאה הדין מבאר והרמב״ם

רחוקה. ודרך מטמא הצד במה יליף ה״א פ״ט ובירושלמי איש. איש מריבוי ילפינן ע״א, צג פסחים 26
 ותירצה בשני. לעשות בעי בראשון עשה שלא אחד כל הלא רחוקה, ודרך טמא שנא מאי מקשה דהמשנה 27

 עושין ציבור אין רחוקה ודרך דבטמא חילוק שיש נימא אם ולכאורה מזיר. משא״ב מכרת, פטור אנוס דסתם
רחוקה. ודרך טמא נכתב הכי שמשום נימא א״כ הוראה, בשגגת משא״כ השני,

 הרמב״ם, לדעת בטהרה הוא עושה משמר, מאותו שלא אפי׳ יחיד, טהור כהן יש אם השנה ימות דבשאר היינו 28
לעיל]. לעווי הגר״י בהערות [עי׳ זה לדין מקור ומה לחלק, מנין רוב, אחר אזלינן וברגל

 ברגל הבאים לכהנים עשה מצות שיש בגמ׳ שאיתא כיון מ״מ ע״ז, להדיא גמ׳ שאין אף כוונתו לכאורה 29
 בכל דקי״ל וצ״ל רוב, לפי אזלינן אמאי צ״ב אמנם שמותר. לומר מוכרחים העשה, יעקר שלא כדי להקריב

 העשה, בטל הטהורים המיעוט אחר נלך אם ואז טמאים, הכהנים כל חשבינן וממילא ככולו רובו דוכתי
שם]. ברדב״ז כעי״ז [עי׳ העשה שמתקיים ונקרא טהור כולו הציבור נקרא טהורים, הרוב אם משא״כ

 דחויה טומאה מדין וטעמו אחרת, ממשמרה אף הטהורים אחר דמחזרים שכתב הרמב״ם דברי לתחילת כוונתו 30
שם הנמצאים הכהנים רוב היו ״אם כתב דבריו בסוף אבל טהור. יחיד כהן על אף מחזרים ולפי״ז בציבור.
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נאשני ופסח בציבור דחויה טומאה

 פסחים המשניות בפי׳ שהרי הרמב״ם, דברי כן לפרש יתכן לא לענ״ד דבלא״ה וז״ל כתב עוד
 הכהנים רוב שיהיה ״והוא כתב פ״ב ובתמורה וכו׳, הכהנים״ רוב או הקהל ״רוב כתב פ״ז

 טמאים הקהל רוב כמו הוא טמאין הכהנים שרוב זמן דבכל מבואר, הרע״ב. וכ״כ טמאים״,
עכ״ל. לדוכתא, קושיתי והדרא בטומאה, ועושין

 י״ך^ג, ובהק!, י״ב'^ בהל׳ מקדש ביאת בהל׳ החזקה היד שבספר יודה הלא אומר ע״ז
 דבריו על המשניות מפי׳ להקשות שאין וידוע טמאים, הכהנים כל אם דדוקא מבואר בתחילה

 קרבן על שקאי לפרש יש המשנה בפי׳ שגם ועוד זה, את זה סתרו פעמים שכמה החזקה מיד
 על קאי וא״כ י״ד בהל׳ לדעתי מקדש ביאת בהל׳ שסיים כמו לשיטתו כתב וא״כ ברגלים ציבור

.”כלל סתירה כאן ואין הנכנסים הכהנים
”כהנים ברוב סגי זמן דבכל י״ד בהל׳ שם הרמב״ם דברי ויפרש חלציו כגבר נא יאזור ע״כ

הקשה. שיפה אודה נפש ובשמחת אבוש לא ואנכי לדוכתא״ קושיתי ״והדרא ויאמר יענה ואז
 פסח עושין ציבור אף מת״ק חוץ חתנאים כל פ״ח בפסחים לחתוספתא כתב ב׳ בציון וז״ל

 דמייתי ברייתות הנהו דכו״ע אליבא מפרשינן דפסחים דבסוגיא כיון בעיני ונפלאת ע״כ. שני
 זו ברייתא ולתפוס לילך לנו מה שני פסח עבדי לא רובא ומכ״ש דפלגא סברי דכ״ע בגוונא חתם
 אסוגיין תקשה ולפ״ז זו, תוספתא כדעת עשה המלך דחזקי׳ ולפרש בגמרא כלל מייתי דלא

 ,”יע״ש כהנא דרב אליבא דרשב״י מלתא מתוקמא האיך בסנהדרין הרש״א וכמ״ש מחזקיה
 בקל זה ענין שלמד אחד איש איתו נמצא חיח אם ספק ובלי במתינות שיעיין כתבתי הלא עכ״ל.

 הם בתוספתא דאתמר ודין שם בגמ׳ דאתמר דין בזה, שכתב מה כתב במהירות שרק מוצא היה
 איתמר ובתוספתא שני לפסח דחיח בענין הפלפול בגמ׳ לזה, זה קרב ולא נפרדים ענינים שני

 ראיה מגמרא אין ע״כ ,”שני פסח לעשות אי בדין שגגו או בנאנסו דהיינו שני פסח עושין ציבור

זה. אל זה קרב ולא הגמ׳ נגד ראיה מתוספתא אין כן וכמו התוספתא, נגד

 אף בטומאה לעשות מותר העשה דמכח וכנ׳׳ל ברגל, מיירי בטומאה״, יעשו טמאים הקבוע בזמן בירושלים
טהורים. מקצת שיש

 למת טמאים אותו שמקריבין הקהל רוב והיו קרבן אותו של זמנו הגיע הטומאה, את דוחה ״כיצד שם: דכתב 31
 משא״כ רוב, בתר אזלינן דבקהל ומשמע למת״, טמאים המקריבין הכהנים והיו טהורים הקהל שהיו או

 טומאת ד״ה ע״ב ו יומא ארי בגבורות ועי׳ ע״א), (עט בפסחים מהמשנה הרמב״ם ומקור כולו. בעי בכהנים
וכנ״ל. י״ד, בהל׳ הרמב׳׳ם על זה מכח והקשה שם, מהמשנה הזה כדבר שדקדק מת,

.30 הערה עי׳ לעיל, שדקדק כמו היינו 32
 לא וזה חדשים, ראשי שעירי ג׳׳כ מוזכר בפסחים וביותר ציבור. קרבנות כל על בסתם כתב דהרמב׳׳ם צ״ע, זה 33

התשובה. על לעווי הגר׳׳י בהערות לקמן עי׳ הרגל, בזמן
לעווי. הגר׳׳י כקושית 34
 חזקיה שבתחילה מחצה, על מחצה דהיו בגונא שהיה חזקיה בטעות רשב׳׳י בדעת לומר דא״א לבאר כתב המהרש׳׳א 35

 קמא בלישנא כהנא שרב יוצא דא׳׳כ עט), בתרא(פסחים בלישנא כהנא כרב ולבסוף קמא בלישנא כהנא כרב סבר
כחזקיה. כן כהנא רב ולפי׳׳ד אחרת, שביארו תנאים שיש אף אותו, הסביר שרשב׳׳י איך לפי כחזקיה, לא

 בין הבית שנבנה באופן מיירי ובתוספתא שני. פסח עושין ציבור אין שאז טומאה מחמת בנדחו מיירי דבגמ׳ 36
לקמן. הסברא ועי׳ ראשון, פסח עשו לא שבטעות לכל מכאן למד פריימן והגרי׳׳מ הפסחים, שני
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זצ״ל פריימן מאיר ישראל רבינב

 דאמרינן ממאי להקשות ואין החתום, כספר לדעתי הם הב׳ בפרט נ״י ידידי שכתב מה כל ע״כ
 וללישנא קמא ללישנא בין כהנא לרב רשות ובשני חובה בראשון נשים ע״בן עט [פסחים בגמ׳

 דלא משמע ̂’בשני עבדי לא דרובא או בשני עבדי לא דפלגא או מטעם בשני עבדי דלא בתרא
 לקטן ודומח לעשות עליחם חחיוב היה לא ראשון פסח בשעת הטעם דהתם אינו זה כתוספתא,

 ומטעם פסח, לעשות לציבור היה הדין בתוספתא אבל לעשות®/ חיוב עליו שאין בנתיים שנתגדל
 ופירוש בגמ׳ דאיתא למאי דמי ולא שני פסח עושין ע״כ עשו, לא שיחיח מאיזה יהיה סיבה

 במקום דהיינו שני, פסח עושין הציבור ואין שני פסח עושה יחיד וברור, פשוט הוא התוספתא
 המראה על שנשתומם ומה ע״ז חולקין התנאים ושארי עושין, אין ציבור בנאנס לעשות ליחיד שיש

זו. תוספתא מביא ה״א דפסחים פ״ט חירושלמי גם חלא תלונתי עלי לא זו תוספתא שחבאתי
 דמייתינן בברייתא עצמו דברי סותר ר״י הלא ועוד וז״ל הב׳, בפרט נ״י ידידי כתב עוד

 השנה את עיבר דחזקיה ס״ל דשם רו״מ דאייתי פ״ב דסנהדרין בתוספתא דבריו גם בסנהדרין.
 אף דקאמר זאת שבתוספתא ר״י על גם יקשה בסנהדרין הגמרא שקושי׳ ועוד ”הטומאה? מפני

 '“’רחמים? ביקש אמאי א״כ ותקשה המלך בחזקי׳ מעשה מייתי ועלה שני פסח עושה בציבור
 אחרי׳ לילך לנו אין ואנו ,‘דסנהדרין" הברייתא כדברי להתפרש צריכין זו התוספתא דברי וע״כ
עכ״ל. לדוכתא, קושייתי והדרא שני פסח עבדי לא דרובא לפנינו הערוכח חגמ׳ סוגית אחר אלא

 אינם בזה קושיותיו שכל בקל יראה התוספתא, לדין הגמ׳ דין בין רב המרחק שהצעתי אחרי
 את שעיבר חטא דחזקי׳ ברייתא ומביא דחזקי׳ חטא לדעת הגמ׳ מחזיר בסנהדרין וכלל, כלל

 בפסח אבל חטא, וא״כ מעוברת אינח עברוח ואם דר״י אליבא שם חגמ׳ ומפרש בטומאה, השנה
 שגזר מה אמנם .‘’עשו^ כדין שני פסח הוראה בשגגת שעשו דציבור חטאו, לא כן אחרי שעשו
 כל על חוב וכו׳ הגמ׳ סוגית אחר אלא אחריה לילך לנו אין אנו זו מתוספתא ללמוד דאין אומר
 הראשונים אשר במקום לא אם הברייתא להבין מגעת שידו מקום עד לעיין ואיש איש

 וכי הובאה, ובירושלמי התוספתא לדין מתנגד הבבלי אין בכאן אמנם אמרו, היא״ ״דמשבשתא
הברייתא. לדחות אחראין אנו אין לדוכתא מר קושיות שתחדר בשביל

מתנגד התוספתא בשם שכתבתי זה דדין והולך סובב ג׳ בציון נ״י ידידי שכתב מה כל והנה

 ומחצה טהורים מחצה ישראל שהיו ״הרי ;ברייתא הגמ׳ רמייתי כעי״ז אלא כזה ממש מצאתי רלא הלשון, צ״ב 37
 ררב לל״ב ראיה וזה השני״, את ולא הראשון את לא עושין אין וטמאים הראשון את עושין טהורים טמאים,

 ובשני חובה בראשון רנשים וסבר לטהורים משלימות שנשים רמיירי כהנא ררב לל״ק הגמ׳ ותירצה כהנא,
עברי. לא ולכן טמאים, רוב הוי ובשני המחצה על מחצה הוי בראשון וממילא רשות,

שחייב. כרבי ה״ז) ק״פ מהל׳ הר״מ(פ״ה ופסק פטור, ולר״נ חייב לרבי ע״א, צר בפסחים נחלקו רבאמת צ״ע, 38
שני. פסח לעשות ישראל את שעישה מפני ולא 39
 חזקיה אמאי מקשה וממילא מעוברת, הטומאה מפני השנה מעברין ראם יהורה רבי ברעת הגמ׳ סברה רבהו״א 40

שני. פסח לעשות ישראל את שעישה מפני טעם שאמרה רפסחים התוספתא ברעת קשה גם וזה רחמים. ביקש
הגמ׳. מכת נרחית הנ״ל בפסחים שהתוספתא לומר בא הלוא כאן, כוונתו מה ירעתי לא 41
כזה. באופן שני פסח עושה הציבור אם מעשה לאחר רנו פסחים ובתוספתא חזקיהו, של טעות לגבי רנו בסנהררין 42
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נגשני ופסח בציבור דחויה טומאה

 ואדמה לריק, יגיעתי כל יהיה הפעם עוד היום לפניו שהצעתי החילוק יקבל לא ואם הגמ׳ לדברי
 כאשר פשוט ותירוצו נכונה המהרש״א שקושית בקל ישיג אמת זה דדין וימצא יתבונן שאם

לדעתו. מתנגד הפסוק ואין כתבתי
 יען אודה, איתו האמת ואם דבריו נא יציע שגיתי ואם לדברי עיונו ששם תודה אומר והנני

מפי תמוש לא ושבה זקנה עד ונא ימינו ואורך חיינו הם כי חז״ל דברי להבין אהבתי
ולב^'' לב בלא ידידו

מאיר ישראל
 בקרבן והנה הכהנים רוב כתב המשנה בפי׳ שהרמב״ם נ״י ידידי שכתב במה לעורר מצאתי עוד

 מטעם בטומאה ציבור הקרבן בא טמאים הכהנים רוב ראם דהטעם ואפשר .“'‘כזה כתיב לא פסח
 סי׳ במג״א יעי׳ ציבור מיקרי השבט דרוב אמרינו דלא פסח גבי חוץ “קהל^ איקרי אחד דשבט

 מטעם הנכנסים הכהנים רוב גבי זה לדין הרמב״ם כיון לא אם לעיין ויש יע״ש ד׳ ס״ק רי״ח
“קהל.* איקרי אחד דבשבט טמא, ציבור דהוי

לעווי יעקב מרבי התשובה על הערות

 מאי ידענא לא לענ״ד ע״כ העשה נדחה דעי״ז בציבור דחויה טומאה שייך לא דברגל מ״ש א.
 דבשאר היכא וכי השנה, בשאר הלויים אחיו ככל אלא אינם ברגל הכהנים שאר הלא ,“’איכא עשה
? אטהרה ניהדר ברגל ה״נ ,“אטהרה® ומהדרינן דחויה טומאה במשמר אמרינן השנה ימות

 בטומאה נגעו רובם או הכהנים שכל כתב הבחירה בית מהל׳ הי״ג פ״א במל״מ מצאתי כעת
.“‘‘וק״ל ברגל, דוקא דלאו מבואר ע״כ

שם). שלם(מפרשים כלם ומשמעו לד. ים, א הימים דכרי ע״פ 43
 נהנים רום מוזכר ולא טמאים״, הכהנים שהיו או רוכו או קהל ״נטמא ע״א: עט כפסחים למשנה כוונתו אולי 44

טמאים. הכהנים כל כעי פסח רכקרבן וע״כ טמאים,
ע״א. פ פסחים עי׳ 45
 שארי לענין קהל איקרי שכט דרום הי״ר, מקרש כיאת מהל׳ פ״ר כרמכ״ם פשט לכאר תירוץ עור כאן מכאר 46

 לשאר רגל כין החילוק עריין צ״ל ןומ״מ הטומאה את רוחה קרכנות כשאר ולכן פסח, מקרכן חוץ דכרים
כירושלים, הנהנים שכט רום שיהיה מסתכר כרגל דרק פירושו לפי הקכוע״ ״זמן כרמכ״ם שכתום וכמו השנה,

לעווי], הגר״י כהערות לקמן ועי׳

 פ״ד כרמכ״ם עי׳ האחרונים, כו נחלקו כטומאה, עושים טמאים הנהנים שאין אף טמאין ציכור שאם זה רין
ועוד. שם וכחזו״א וכאו״ש הי״ם מקדש מכיאת

 חילוק יהיה שלא היא שהמצוה כונתו מ״מ עשה, מצות כלשון איתא ה״ד) המקדש כלי מהל׳ (פ״ד שכרמכ״ם אף 47
העשה. יכטל וכהעדרו לעכוד שחיים חיוכית מצוה ואינו לעכור יכול לעכודה ראוי ואם השנה, ככשאר משמרות

הרמכ״ם. לדעת אחר משמר כתר אזלינן טמא, המשמר שכל אף 48
 פסח לקרכן נפק״מ והוי הטומאה מפני השנה את עיכר שחוקיה כטעם מיירי שם דאדרכה, כוונתו, ידעתי לא 49

לעיל. כמכואר רגל נקרא וזה
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זצ״ל פריימן מאיר ישראל רבינד

 אינני טמאים כהנים ברוב דסגי בפירושו ממ״ש חזר הי״ב בחיבורו רהרמב״ם בפשיטות ומ״ש
 ראם אלא כתב לא י״ב ובהלכה ברוב דסגי בפירושו כמו ג״כ בהי״ר רמפרש כיון לזה, הכרח רואה

 הרגל על כוונתו בפירושו רגם לרחוק שרצה ומה משמרות״/ אשאר מהדרינן טמאין המשמרה כל
 הכהנים כל ררוב כפשוטן הרמב״ם רברי אין שאם ועור סובלתו'/ יפה רעת שאין רבר הוא לענ״ר

כן. ברבריו מלפרש כליו נושאי שתקי הוו לא ,”הציבור רוב כמו לרמב״ם ליה חשיבי הנכנסין
 לררת מצאתי ולא במתינות היטב עיינתי כי רו״ם לי ויאמין נשגבים המה לענ״ר רבריו כל ב.

 טומאה ואונס לשגגה אונס שאר בין חילוק אין בודאי הקדום במכתבי כתבתי הלא דעתו לסוף
 כדאיתא רחוקה ודרך מטמא הצד במה אתי ולר״י ”אונסין שאר דמרבינן הוא איש מאיש דהא

 פסח עבדינן לא ברובא ומכ״ש דבפלגא דפסחים בסוגיא דאמרינן היכא כי שכן וכיון ̂'‘בירושלמי
 טומאת טמאין שהיו ובין אדם לנפש טמאים שהיו מחמת ראשון פסח עשו לא אם חילוק אין שני

 הן ושווין שוגגין או אונסין או טומאתן מחמת בראשון חיו פטורין דמ״מ ע״ז טומאת או זיבה
 לחלק הגליון על כתב ורו״ם בשני. עבדי לא רובא או דפלגא שני פסח עושין שאין זה לענין

 וכד לעשות הציבור על היה הדין בתוספתא אבל עליהם החיוב היה דלא משום הטעם דבגמרא
 לעשות יכלו שלא אלא עליהם החיוב היה בשניהם דודאי ידענא בילוק ולא ידענא חילוק לא ואנא
 נפש דבטמא אלא ביניחם חילוק ואין טומאה שאר או מת טמא לי ומה טומאתן מחמת ההוא ביום

 הוא יחידים בשני אבל בראשון עושין אין הציבור אף טומאות ובשאר ראשון פסח עושין הציבור
 ובין נצרפו עבדי לא בשני וכר זבין שלישיתן היה ע״ב פ בפסחים הסוגיא בסוף מוכח וכן דעושין

 ברובן לעיל דגם שם שכתב בצל״ח ועי׳ .”ע״כ שני, לפסח מידחי לא ורובא וכד מתים טמאי עם
יע״ש^*/ בשני עבדי דלא זה מטעם למימר ג״כ הו״מ מתים טמאי ומיעוטן ובין

 לר״י זולת שני פסח עושין ציבור אין ולחלכח דידן דלסוגיא כשמש ברור לענ״ד זח מכל
ובירושלמי. בתוספתא שהובא

למשמרות. ביחס כלום כתב לא י״ב דבהלכה וכו׳, המשמרת כל ראם אלא כתב לא י״ר הל׳ ובתחילת צ״ל לכאורה 50
ר״ח. שעירי שם איתא וכן קבוע, שזמנם קרבנות כל על בסתם רכתב 51
 בכל בטומאה ציבור קרבנות עושים טמאים ציבור [רברוב השנה. שאר לבין הרגל בשעת בין חילוק יש אלא 52

חזו״א.] עי׳ חולקים, ויש הרבר, בטעם הי״ב מקרש מביאת בפ״ר או״ש עי׳ אופן
ע״א. צג פסחים 53
ה״א. פ״ט פסחים 54
 אותן פטיש בר מני רבי אמר מתים, טמאי שלישיתן טהורין שלישיתן ובין שלישיתן היו ״איתמר הגמ׳; ז״ל 55

 מיעוטא... מתים טמאי ליה הוי עברי... לא בראשון השני, את ולא הראשון את לא עושין אינם מתים טמאי
שני״. לפסח מרחו לא ורובא מתים... טמאי עם ובין נצרפו עברי לא בשני

 או שני או פסח, לו יש ממנ״פ מת בטמא בשלמא ראשון, בפסח כלל נתחייב לא שטמא נימא ראם כוונתו לכאורה 56
 ראין בראשון לא פסח לקרבן כלל חיוב אין טמאין כשרוב ובפרט זיבה בטומאת אבל טמאים], [כשרוב ראשון

 שנקרא כן לומר רוחק וזה שני. פסח עושין ציבור שאין בשני ולא בטהרה, פסח רוחה זיבה טומאת טמאים רוב
 מת וטמא זיבה טומאת בין הברל ואין שאנוסים אלא רחייבים לומר נראה אלא כלל, הפסח במצוות חייבים שאין

עושין. ציבור שאין שני בפסח אמרינן אופן בכל וממילא נאנסו ומ״מ חייבים ותרוויחו הוראה, לשגגת
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נחשני ופסח בציבור דחויה טומאה

 פסח דעושין כן סובר המהרש״א רבינו שגם בדעתו לעמוד שרצה רו״ם על תמה אני וביותר
 מתחילת שהוכחתי מה על מאומה השיב ולא ראשון פסח עשו לא שגגה שמחמת היכא שני

 דנשים סבור שהי׳ משום בראשון עשה לא שגגה מחמת ראם שסובר עצמו המהרש״א דברי
?זה על רו״ם יענה ומה שני? פסח עשה כדין שלא אז שגם חובה

 שאם מאיתי ביקש רו״ם מאשר אך לנצחו הדרך זו ולא הדברים לכפול הצורך מן אין ולענ״ד
דבריו. אחר מלאתי לפניו שאציע דבריו על להשיג לי יש

 לא קהל, איקרי אחד דשבט דס״ל משום הרמב״ם דעת דאולי דבריו בסוף רו״ם שהעיר ומה
 ברוב סגי מי ועוד דוקא. בכהנים השמיענו ולמה אחד דשבט זה דין לכתוב לו היה דא״כ נהירא

עכ״פ? בעי השבט כל ברוב שם הנכנסים
 דלא פסק דבפסח וכמו ”דיליף הוא מפסח בציבור דחויה דטומאה קרבנות שאר הרי ועוד

 הרמב״ם פסק ולא ציבור קרבנות בשאר ה״ה ודאי כוותיהו דלא משנה דסתם משום ור״ש כר״י
רו״ם. שהביא המג״א וכמ״ש בקרא קהל בהדיא דכתוב משום ב״ד בהוראת אלא כוותי׳

 בית מהל׳ פ״ב הראב״ד דברי על העברה בשבוע נתקשיתי אשר את לרו״ם מלהודיע אחשוך ולא
 הרמב״ם על שהשיג כ״ד, על כ״ד נמצא ד״ה מ״א מדות פ״ג התוי״ט הביאו ז] [הלכה הבחירה

 המזבח, מדפני הקרנות כניסת הם טפחים הד׳ כי כן אינו א״א וכו׳ טפחים וד׳ אמה כ״ד שכתב
 כלל משוכין היו לא דבקרנות להדיא מבואר ע״ב צז דמנחות דבסוגיא יפלא לענ״ד ע״כ®*.
 משוכין הוו ואי ,”הוו וחמשה עשרים דפריך מחא וכן הוו ושבע עשרים מדפריך מזבח מדפני

 דמסוגיא שם המל״מ הביאם עלה], ןד״ה ע״א מה סוכה התוס׳ כתבו וכן מידי. מקשינן הוו לא
וצ״ע. ממ״ש להוכיח שכוונתם ספק ובלי כן, מוכח זו

 שהיה מצאתי הסמ״ג וז״ל הכ״מ עוד וכתב “ושבע עשרים נמצא ד״ה התוי״ט שם מ״ש גם
 סוכה בגמ׳ זו גירסא הובא שכן להן אשתמט הרמה כבודו ובמחילת *.‘וכו׳ עצמה במשנה כתוב
ע״ש. להגיה צורך שאין כתבו שם והתוס׳ בקרנות, אמה וכנס דל״ג להגיה רצה שרש״י אלא הנ״ל,

 ועי׳ הוא], תנאי [וזה בציבור דחויה או הותרה שטומאה דרשות כמה שיש מה, ד״ה ע״א סו פסחים תוס׳ עי׳ 57
 נדחין. ציבור ואין נדחה איש וגר, טמא כי איש איש דכתיב מפסח לזה מקור שביאר כל, ד״ה ע״א ז יומא רש״י
 לא אם אבל קהל, איקרי נמי דשבט ילפינן קהל שכתוב בפסוק שדוקא המג״א דסברת לזה, א״צ לכאורה אמנם
ואזיל. שמסיים וכמו נמי קרבנות בשאר קהל כתוב לא וא״ב אחד שבט בתר אזלינן לא קהל כתוב

 דאפשר הראב״ד והקשה טפחים, וד׳ אמות כ״ד על טפחים וד׳ אמות כ״ד המזבח שרוחב כתב דהרמב״ם 58
 כ״ד על אמות כ״ד רק היה הקרנות בין המזבח ושטח קמעה מכונסים אלא ממש, בזויות היו לא שהקרנות

שם]. תוי״ט עי׳ מ״א, ממדות פ״ג המשנה מלשון לכאורה [וטעמו אמות
 אמה עוד יש בהצטרפותם שבסה״ב הנ״ל הנוספים הטפחים את המזבח ברוחב חישבו לא אמאי מקשה דהגמ׳ 59

הקרנות. שבין השטח רק חישבה המשנה א״ב מכונסין דהקרנות נימא ואם שם], הגמ׳ [לחשבון
הקרנות. מקום צ״ל: 60
הקרנות. מקום זה אמה וכנס ג׳ עלה סובב זה אמה וכנס אמות ה׳ עלה במשנה גורס שהוא 61
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זצ״ל פריימן מאיר ישראל רבי

פריימן מאיר ישראל רבי תשובה

יע״א אסטראווא לפ״ק תרמ״ד חיי פ׳ ה׳ אי״ה
 “וכאל״ש נ״י לעדי יעקב מו״ה וכר המפורסם הה״ג מחותני לידידי שוכ״ט
 שו״ת בשאלה לי ונתן ממיודעי אחד אלי בא קודם מה זמן ואיזה אתמול קבלתי היקר אגרתו

 השגתו חיצי ירה אשר ברודא אברהם ר׳ מהגאון הידועה תשובה שמה ומצאתי זיסקינד מהר״ם
 השיב ורא״ב דבריו על השיב ג״כ מרוטנבערג משה ר׳ הגאון כי וראיתי ג׳ סי׳ צבי חכם הרב

 בנפשי חשבתי כן וכו׳. אלו בדברים עמו לבי ישמח אחד לפונדק ויזדמן והיה יתן מי ומסיים
 ע״ד בעיניו שקשה מה לי העתק כעת והנה תורה, בדברי פה אל פה לדבר איש דרכי ד׳ ברצות

ה״ז. הבחירה בית מהל׳ פ״ב הראב״ד
 כלום מושכין היו לא דהקרנות להדיא מבואר ע״ב צז דמנחות דבסוגיא יפלא ולענ״ד וז״ל

 מוכח זו דמסוגיא כתבו שם המל״מ הביאם “סוכה והתוס׳ וכו׳ הוו כ״ז מדפריך המזבח מדפני
עכ״ל. ע״ז הראב״ד יעשה ומה הגמ׳ מקושית שהבאתי זו הוכחה על שכוונתם ספק ואין כן

 מה. דף לסוכה תמרים כפות בספרו חביב בן המהר״ם בזה קדמו שכבר לידידי אודיע וע״ז
 שהבין מה כפי הרמב״ם כדעת אינו התוס׳ דעת גם אמנם יע״ש. הראב״ד על זו בקושיא

 וליישב יע״ש סוכה על יעקב ביכורי בספר הריטב״א על תמה וכבר בסוכה דבריהם *’‘‘הריטב״א
 זה ספר אולי עמדין יעקב ר׳ מהגאון הבחירה בית בנין בספר מ״ש לו להעתיק צויתי ראב״ד דברי
ידו. תחת אינו

 הצורך מן היה ולא בסוכה ותוס׳ רש״י דברי ממנו שנעלם הכס״מ דברי על עוד שהקשה ומה
 מידות במשנה שנמצא ממה לשון שינוי ימצא בסוכה המעיין נראה לדעתי הסמ״ג, להביא

 כתב והכ״מ ע״א, נד בזבחים המזבח את בונין כיצד לוי ששנה מברייתא קיצור שהיא וכנראה
וכו׳. מידות מס׳ שנינו הסמ״ג לשון הוא וכן עצמה. במשנה כן כתוב שהיה מצאתי ובסמ״ג

תורתו, בדברי נא ישמחני
הנאמן, ידידו

מאיר ישראל
קדש. נאוה לביתו ביתי ומבני מאשתי שלום פריסת

שלום. לו אשר =וכל 62
עלה. ד״ה ע״א, מה 63
 אמה אחר התחיל המערכה [ומקום הקרנות לגובה שוה היה המערכה שמקום התוס׳ ברעת לומר הריטב״א 64

 בזויות ממש התחילו הקרנות ולכו״ע המזבח גג כל מעל בלטו הקרנות לרמב״ם משא״כ המזבח], מקצה
כראב״ר. ולא כרמב״ם
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זצ״ל האלבראן דוד רבי
פפאשטאדט של רבה

מצבה גבי על לועזי תאריך חקיקת

 להתערות גרמו הרפורמה רעיונות והתפשטות הגטו חומות לנפילת במקביל האמנציפציה אווירת
 זרים מנהגים חדרו ובהשפעתם הערלים שבניהם לאורח-חיי והסתגלותם הגויית בסביבה היהודים
 ח״ב להועיל מלמד בשר׳ת היהודי. החיים׳ ׳בית על פסחה לא הזרה ההשפעה היהודית. לתרבות

 שעושין העטרות דבר ועל הקברים על ופרחים ״האילנות בדבר דן הוא קט, סימן תרפ׳׳ז), (פרנקפורט
 בשנת בברלין ספר נדפס - המתים גופות שריפת - בציבור שחלחל אחר קלוקל נוהג בעקבות למתים״.

.ע״ד דורנו גאוני מבתבי קובץ - עולם ״חיי בשם תרס׳׳ה . הנשרפים...״. אפר וקבורת .

 בגרמניה ישראל מגדולי שבמה למרות המצבה^. על לועזי תאריך חקיקת היא מובהקת גויית תופעה
 הם יותר הידועות התשובות בנידון^, תשובות ופרסמו בפרהסיה זה מעניין רוחם מורת הביעו דור באותו

^ הונגריה^ מגדולי ל פי יותר. מאוחרות מתקופות ו
 ונראית, סמובה (עיירה פפאשטאדט אבד׳׳ק האלבראן דוד ר׳ זה בעניין שבתב תשובה לפנינו

 תורתו מחידושי לפרסם שנהג מה מלבד בלום, אודותיו ידוע לא מילהויזען). המחוזית לעיר מערבית
 ממאה למעלה לפני פורסמה התשובה הקוראים. לתגובות גם שם וזבה ׳הלבנון׳ של הראשונות בשנים

 .78-76 עמ׳ תרב׳׳ס, אדר (י״ד 5 נומר שלישית, שנה ׳הלבנון׳, הירושלמי בבתב-העת שנה וארבעים
 על לועזיים תאריבים חריטת נגד עלזאס בחבל אשבנז גדולי של הנחרצת עמדתם על ללמוד נובל ממנה

 המוזבר ואגפיה, רהיין דג״ע ורדקס׳׳ט יע״א קאלמאר של רבה זצ״ל קליין זאב שלמה ר׳ המצבות.
 גדולי אותו עיטרו ובבר המערב, מן שנשבו העזות הרוחות נגד מצוה מלחמת ולחם בפרץ עמד בתשובה,

 לפליטה. שרדו אשר לברבה השאירו אשר בבתביהם ושבח, הלל בדברי עמנו בני
לו. חן תשואות גולדשמידט. צבי אהרן הרב ע״י במערבת נתקבלה התשובה

שטיין), ׳אוצר באנציקלופדיה ראה 1 שראל׳(אייזענ  על לחרות שלא נזהרים ״החסידים ׳מצבה׳: ערך ,276 עמ׳ ו, י
 נויארק בעיר אחרת. בלשון ולא דוקא עברית בלשון הוא הכתובת וכל הנהוג, מספר לפי השנה שנת המצבות

אותו״. ומחקו אנגלית בלשון המת שם עליה שחרות שלהם הקברות בית על אחת מצבה החסידים מצאו
 'Die judischen : P. Arnsberg של בספר ראה פולדא. של רבה )1920-1840(זצ״ל כאהן מיכאל ד׳׳ר הרב 2

230 .Gemeinden in Hessen', Band I, Darmstadt 1971, p : הרחיקה קאהן ד׳׳ר של המסורתית ״עמדתו 
 הגרמנית בכתובת להכיר יאקובסון, י׳ של עתירה יסוד על בגרמנית. מצבה כתובות הירשה שלא כך, כדי עד

 צדה על היותר לכל אז זאת, בכל ואם גרמניות, כתובות נגד בפירוש קאהן ד׳׳ר יצא לעברית, זכויות כשוות
 דעתו כך. על ידיה סמכה הממשלה העדיפות. נתונה הקודש׳ כ׳לשון שלעברית קבע הוא המצבה. של האחורי

 כהונתו בתקופת - איפוא נשארו המצבות ודת. מנהג בעניני היהודים בבעיות המכריעה היא המחוזי הרב של
עבריות״. מצבה כתובות עם - קאהן מ. ד״ר של

 [תאריך נו סי׳ חו״מ שם, תרל״ט]; ויצא לסדר ב׳ יום התשובה: [תאריך קעא סי׳ יו״ד שיק, מהר״ם שו״ת 3
 אור התשובה: [תאריך קנה סי׳ יו״ד פאנעט), צדק׳(הגרמ״מ ׳שערי ;תרל״ז] הסוכות חג ערב ב׳ יום התשובה:

 השדה׳ ׳פרי תרמ״ג]; לך פ׳ עש״ק התשובה: [תאריך קצט סי׳ יו״ד שם, י׳מים]; והא׳רכ׳ת לסדר ג׳ ליום
תרנ״ח]. אדר יב התשובה: [תאריך ג סי׳ ח״א דייטש), (הגר״א

סא. סי׳ או״ח, שו״ע, על שו״ת תורה(מהרש״ם), דעת 4
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זצ׳׳ל האלבראן דוד רבינח

כתבו' עמל ומכתבים און החוקקים הוי

 יושב וואורמסע^ רפאל מוהר״ר המפואר הרב ויד״נ מאהובי מכתב אלי בא ימים כשנתים זה
 בבה״ק תמים גבר על אבן מצבת והקימו באו מקרוב חדשים כי והודיעני זולץ, ק״ק מדין על

 מעשה משיחם, הלדת שנות למנין מותו יום בל״צ^ ברזל בעט וחרות רשם בה אשר יוןנ]גהאל^
 הסכמתי את אנכי גם לתת ממני בקש מדעת והשואל שמה, הנה עד נעשה ולא יעשה לא אשר

 שנת מחיקת של הוראתו על ויצדקו עידיהם ונתנו שטנה כתב^ אשר הרבנים שאר בצרוף
ישראל. קבר ציון על הנוצרים
 אחל טרם אני נ״י רפאל מהור״ר ובו׳ המפואר להרב ״שלום אליו: תשובתי מעין וזאת

 נודע כי החשובה אגרתו על תשובה להשיב הנה עד אחרתי כי על להתנצל בזה אבוא לדבר
 אולם אב״ן על ולדבר אצבע שלוח יכלתי ולא ימים כחדש זה תכהה כהה ימיני יד כי לידידי
 ישראל עדת עדתנו ומנהג לדין שמתנגד גם ומה כמוהו מכבד בכבוד נוגע זה שדבר בעבור
 ככל וכשורה כדין עשה נר״ו אהובי כי ולהודע להודיע עוד לחשות אוכל ולא כלכל נלאתי
 חברי כיתר בטני רוח הציקתני כי הדבר אמת תורה ודעת נכון רוח שורה עליו אשר מורה

 יכנה אשר העתים קורות במכתב כתוב ריבו איש דברי בקראי לי חרה והטיב והיראים החברים
 לוי מבית איש וילך הקדש את ולחלל לבער רק לבאר לא החדש^^ מחברת ישראל בתואר
 ואיבה רשעות למלחמת רק וחובה מצוה למלחמת לא למלחמה אצבעותיו לקרב ידו והרים

 זה ישמור הקדש משמרת אשר כמוהו ומשכיל חכם נגד ובוז בגאוה שן ויחרוק יביע
היום עד נתקיימו כי בו נוססה עוד היראה רוח אשר לב כל ידוה זאת ועל שנה כארבעים

א. י, ישעיה 5
 זאב שלמה ר׳ של לצידו ועלזאס, צרפת יהדות וממנהיגי התורה מגדולי היה וואורמסער דוד ה׳׳ה בן רפאל ר׳ 6

 כרב שימש לקאלמאר. הסמוכה רהיין) ג׳׳ע , Soultz(זולץ בעיירה חי תקנ׳׳ה, בשנת נולד רפאל ר׳ זצ׳׳ל. קליין
 [ראה: הציבור בענייני אליו פנו הדור גדולי שנה. מארבעים למעלה במקום כמו׳׳ץ גם הנראה וככל הכנסת בית

 השלם ציון בנין בתוך: ישראל/ אמוני ׳שלומי סו; סי׳ שמחה, זכר שו״ת קנו; סי׳ ח״ג, הלוי, יד שו״ת
 טריוש, אברהם ב״ר מנחם לר׳ מישרים׳ ׳ארח לספר תהילה׳ ׳שיר הוסיף קנב]. עמ׳ ב, כרך תשס״ב), (ירושלים

 בבית שנעשתה ומספד אבל עבודת סדר ׳...והוא טוב׳, רב ׳זכר את לאור הוציא כן כמו תרי״ח. מילהויזען
 ... הרב נשמת לכבוד ... תרכ״ח שנת כסליו ד ויצא פ׳ א ביום העליון רהיין בגליל זולטץ ק״ק של הכנסת
 גליל של הישראלי בקאנסיסטאריום הגדול רב שהי׳ זצ״ל קליין משה ראובן כ״ה בן וואלף המכונה זאב שלמה

.לעולמו הלך אשר קאלמאר, . [תרכ״ח] ט׳ו׳ב׳ כ׳י׳ ל׳צ׳ד׳י׳ק׳ א׳מ׳ר׳ו׳ כ׳ן׳ כ׳י׳ ... בשנת מרחשון יב א ביום .
 הנ״ל...׳. בק״ק הרבנות משמרת על העומד זצ״ל וואורמסער משה ... הרב בר רפאל ... מאתי הוכן ...

תרל״ה. בשנת נפטר רפאל ר׳ תרכ״ח. מילהויזען
 שנה, מאות כארבע לפני היהודים, רכשו בה עליון), רהיין (גליל זולץ לעיירה וסמוכה מערבית השוכנת עיירה 7

הסביבה. יהודי בשביל גדול החיים׳ ׳בית הקימו בו המקום, מבני האצילים אחד מבצר בגינות אדמה חלקת
בצרפת. כיום השמורים החיים׳ ׳בתי מבין ביותר העתיק הינו זה החיים׳ ׳בית

צרפת. בלשון אולי: 8
זה. לכתב עקבות נמצאו לא עתה לעת 9

עתה. לעת עקבות נמצאו לא אלו לכתבים גם 10
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נטמצבה גבי על לועזי תאריך חקיקת

 תעלולים כי עמי בת שבר על מאוד עד לי וצר בנכבד והנקלה בזקן הנער ירהבו הנביא דברי
 המצוין איש על סרה לדבר יהין התלמוד ובמסלול התורה בדרכי וסכל בער וכל למשול ירצו

 ולהרות לרשום שלא נושן ישן ישראלי ומנהג הישרה וסברה התורה הוק ע״פ והורה בהלכה
 ומה יהודי איש קבר מצבת על הפץ) בהם לנו אין אשר (שנים שלהם השנים מספר מנין

 הרושה ועופרת, בצפורן כתובה יהודה הטאת בו אשר הלז ציון הראיתם הרואים! יאמרו
 ומצאנו להמורים למהות הושים נהלץ ולא מהשים המורים אנהנו ואם מצבותיהם, לקרנות

 עליהם אהר, מנין והמונים והשונים ישראל כלל לכלל שצריך הפרט הוא שלנו הפרט כי עון
 יוסף, שבר על נהלו ולא כדוד ולא הנבל פי על הפורטים הנביא עמוס דברי להמליץ נוכל
 ואשכנזי צרפתי לעז בלשון להקותם אדמות עלי בשמותם וקראו למו כסל דרכם שזה כי ואף
 ולשבת תבל יצירת משנות אהד מנין קדש באדמת להזכיר במקומנו יעשה לא זאת אכן

 אם ומר רע הוא הלא יהד גם אהוים אהים שבת ונעים טוב הוא ואם הבכירה, אצל הצעירה
 הנוצר הלדת ושנת העולם אדון היוצר יצירת שנת תדבקין יהדיו זו את זו מצירות צרות שתי
 שמה בהיותי כי דברתי ועל ננכר הצעירה ואת נבכר הבכירה אה שבקדושה דבר בכל ולכן

:נפשי במר קראתי וככה נאנהתי במרירות כהלכה שלא המצוין הציון את וראיתי הבכא בעמק

 הי אדם ויתאונן יקונן מאוד מאוד
 הי לכל מועד ביה עכור בעמק בראותו

 הי בעודנו צדיק איש קבר, שם מקום
 הי כל לעיני אבן לוה על הרות

 הי כל אם עולם גברת אמת לגברת
 הי כל מעיני נעלמה לאיש נהדפת שפהה
 הי ישי בן אשר לימים ההכי ״מה נואמת

 ההי הוא ובני המת בנך כי וראי דעי
הי אלקים הרפת על לקנאות ועלינו

 עיר במדינה ושרתי עם רבתי עיר לנו הקרובה בעיר שגם יודע אהובי כמוהו וכמוני
 שמואל מהודר המושלם ״ה ה מודעהינו שמה והרב מעולם זאת נעשתה לא מולהויסען
 ישראל לבית נגף ואבן און, מצבת מצבתה קדש לזרע יקימו לבל המצפה על עומד דרייפוס"

 יעשה הנף בפה בשר ויגיעה הרבה להג והמהגים הלועגים לדברי ישעה שאל לו אמר ולזאת
רוה ואם צייטגייסט שקוראים היום לרוה ילכו הלוך ולנטוע לבנות לא ולגרוע לדהות מדתה

 ובשנת מץ, בעיר צרפת׳ של לרבנים המרכזי הספר ב׳בית למר תקס״ה. בשנת שבעלזאס בריבאווילה נולר 11
 בשנת נפטר אחרים. צרפת רבני עם יחר תרי״ט, ליק ישראל׳, ׳מסעי על הסכים מילהויזען. של לרב מונה תק״ץ
תר״ל.
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זצ״ל האלבראן דוד רבי

 לבבך ורם ע״פ עקב פ׳ בבחיי (עיין יניחו העולם מקום מקומם עליהם יעלה הזה המושלח
 בונה זה אוסר וזה מתיר זה הקדשים צאן גדרות עולם גדרות ופרצו עד״ז) הפסוק שמפרש

נוהר. או פגול השוה הצד פותר וזה חלום זה סותר וזה
 קהלתי ואנשי שאנכי בעבור אולם שמני) לא שליועץ (הגם עצה נא איעצה לדבר ובהתימי

 לבל גדר ולגדור משמרה לשמור מוטל עלי גם לכן שמה החיים בבית קבר אחוזה לנו יש
 הגבירים הגבאים מלבם ומשפט חוק דבר יצא יצא כי והוא הזה, הרע כדבר יפרוץ ולבל ירבה
 בוחן לאבן מקודם תהי אם זולתי אבן לציון ייסןד] בל והלאה שמהיום שמה עלמין דבית

 מחוץ האבן אה וגללו ובדק חדק בה ימצא ואם וצדק שלמה אבן היא אם היטב לבחון
 און מזכרת זכרון לאבן לא מנופצות גיר כאבני והיתה לה ואזל האזל לאבן והיתה לחומה

ועון.
 התורה אדני על והמיוסדים הנכונים שדבריו אפונה ולא לבבי עם אשר כל אהובי נא הא

 מוה׳ מדנתנו פאר והמפורסם הגדול הרב ובראשם יחיו הרבנים מרעיו אחוזת בצרוף והמצוה
 בדרך ינחנו אלקים וד׳ האמה על ומודה מכיר כל בלב מקום ימצאו נ״י קליין זאב שלמה

דברי. הגיעו ע״כ בב״א״ באמת ושופט צדק גואל לציון ובא אמת ברחוב עוד תכשל ולא אמת

 יודיעם כמוהו אמת ואוהב אמת, דברי יושר בכתב המו״ל אדוני אודיעהו זה כל את
 העברים במחנה לשער משער נשמע והקול הלבנון, בשערי להבאים רבים בת בשער ויפרסמם

 עולם עד ולבנינו ולנו במנינם, חלק לנו אין כי לראות הביטו והעורים שמעו החרשים לאמר
 כאמור עולם ברית לנו יזכור ד׳ לעולם אמת שומרים עולם עד אנחנו ואם עולם, ימות לזכור
בב״א. עולם יכוננה והוא ציון ירחם עולם לאור לנו יהי׳ וד׳ עולם, עד מעולם ד׳ וחסד לדוד:

פפאשטאדט ק״ק מוכשרות צאן רועה האלבראן דוד עתירת כה
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זצ״ל ויינברג יעקב יחיאל רבי
אש^ לשרידי בעל בברלין, לרבנים המדרש בית ראש

יראה בל איסור וגדר חמץ ביעור אופן
 בשריפה דווקא חמץ ביעור אי וחכמים יהודה רבי מחלוקת יסוד על

לעשה* הניתק לאו הוי יראה בל ואי

 אלא חמץ ביעור אין אומר יהודה ״ר׳ ע״א): כא (פסחים שעה כל פרק ריש במשנה איתא
לרוח״. וזורה מפרר [אף] אומרים וחכמים שריפה,

 ע״י ולבסוף וחומר, קל ע״י בתחילה מנותר. שריפה דין יהודה ר׳ יליף ע״א ע״ב-כח כז ובדף
 ובל יראה בבל שישנו חמץ שריפה, טעון ימצא ובל יראה בבל שאינו נותר ״ומה מצינו: מה

 אינו להקל וסופו להחמיר תחילתו דן שאתה דין כל לו אמרו שריפה. שטעון שכן כל לא ימצא
 יושב יהא לשרפו עצים מצא לא מקילו״]. הוא והרי חמור שיהא מלמד הדין ״שהרי [רש״י: דין

 דבר בכל טו), יב, (שמות מבתיכם שאור תשביתו אמרה והתורה ״בתמיה״], [רש״י: ובטל
וכר. להשביתו, יכול שאתה

 יראה לא [רש״י: תותירו בבל וחמץ תותירו בבל ישנו נותר אחר, דין ודנו יהודה רבי חזר
 [רש״י: תלוי אשם לו, אמרו בשריפה. חמץ אף בשריפה נותר מה בתוס׳], ועיי״ש ימצא״, ולא
 שחטו ואם אכל, מהן איזה יודע ואינו מהן באחד ושגג לפניו ושומן חלב כגון כרת ספק על ״בא

 בקבורה יהודה לר׳ דתמורה, בתרא פרק בשילהי ורבנן יהודה ר׳ פליגי נותר או פסול בו ואירע
 ולד, אינו ספק ולד ספק הפילה ״כגון [רש״י: הספק על הבא העוף וחטאת בשריפה״] לרבנן
 רבי שתק בקבורה. אומר ואתה בשריפה אומרים שאנו תותירו, בבל שהן יוכיחו, לדבריך וכר״]

יהודה״.
 אותו״ יעשו הפסח חוקת ״ככל שני: בפסח הנאמר הקרא מובא ע״ב ע״א-צה צה ובפסחים

 כיון אך שני. בפסח גם נוהגין ראשון פסח דיני רכל לכאורה עולה שממנו יב), ט, (במדבר
 עד ממנו ישאירו לא יאכלוהו, ומרורים מצות ״על שני: בפסח הנוהגין פרטים מביא שהקרא

 שבראשון דינין כל שלא להורות באים הם הרי יא-יב), ט, בו״(במדבר ישברו לא ועצם בוקר,
 של לגופו הקשורים הדברים הם והם המוזכרים, לפרטים ממש הדומין פרטים ורק בשני, נוהגין
לו. המקביל אחר פרט וממעט שכמותו פרט מרבה המוזכר פרט שכל ונמצא קרבן.

שאור. השבתת וממעט אש, צלי מרבה והוא עשה, הוא יאכלוהו״ ומרורים מצות ״על וכך,
 לאו דמותיר תעשה דלא ברש״י (עיי״ש לעשה הניתק לאו הוא בקר״ עד ממנו ישאירו ״לא

לא מרבה והוא תשרופו), באש בוקר עד ממנו והנותר ראשון גבי דכתיב הוא, לעשה הניתק

 ראשי היוו וכפה״נ שהשאיר, קטנה במחברת הגריי״ו ע״י שנכתבו ביותר קצרות ברשימת מקורם אלו, חירושים *
 במונטרה זצ״ל, בוצ׳קו אליהו ירחמיאל הרב הגאון של מיסורו חיים׳ ׳עץ בישיבת שמסר לשיעור פרקים

בקצרה. שהובאו המקורות והושלמו קישור מילות נוספו שבשוייץ.
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זצ״ל ויינברג יעקב יחיאל רביסב

 תוציא לא יאכל אחד בבית דכתיב הוא לעשה הניתק ״לאו :תוציא לא ד״ה ממנו(רש״י תוציא
 אם קאי והחזר בעמוד יאכל, אחד בבית אלא לאוכלו תוציא לא ומשמע מו, יב, שמות - וכר

 תשביתוהו, נראה ״ואם יראה: ולא ד״ה (רש״י ימצא ולא יראה לא ממעט והוא הוציאו״),
 והוא גמור, תעשה לא הוא בו״ ישברו לא ״ועצם המועד״). ימות כל והשבת בעמוד הוא לעולם
כה). לד, זבחי״(שמות דם חמץ על תשחט ״לא וממעט ט), יב, נא״(שמות ממנו תאכלו ״אל מרבה

 בקר עד ממנו תותירו ״לא בש״ס: מקומות בכמה ועוד ע״ב ד׳ בתמורה בברייתא ואיתא
 יהודה, רבי דברי עליו, לוקין שאין לומר תעשה, לא אחר עשה ליתן הכתוב בא - י) יב, (שמות

 שאין לאו וכל מעשה, בו שאין לאו ליה דהוה משום אלא זה, הוא השם מן לא אומר: יעקב רבי
עליו. לוקין סבר יהודה דרבי מכלל הגמ׳: ומסיקה עליו״. לוקין אין מעשה בו

 ומתרצת אתא. למאי תשתפו באש בוקר עד ממנו והנותר האי יעקב ורבי הגמ׳: ומקשה
 דיום בט״ו ״ולא עשר(רש״י: בששה ישרפו והנותר והגידין העצמות לכדתנן ליה מיבעי הגמ׳:

 לפי עשר בשבעה ישרפו בשבת להיות עשר ששה חל טוב״). ביום קדשים שורפין ואין הוי, טוב
 אמר טעמא? מאי חזקיה דבי תנא וכן חזקיה ואמר טוב. יום את ולא השבת את לא דוחין שאין
 לשריפתו שני בוקר ליתן הכתוב בא שם). שם, תשרופו(שמות באש בוקר עד ממנו והנותר קרא

 ואי ט״ו, של בוקר עד דהיינו בוקר, עד ממנו תותירו ולא קרא משמע דהכי ט״ז ״דהיינו (רש״י:
מועד״). של חולו שהוא ט״ז יום דהיינו תשתפו באש בוקר אידך עד - ממנו נותר

 חמץ קנה אא״כ ימצא ולא יראה לא משום לוקה ״אינו הי״ג: ומצה דחמץ פ״א ברמב״ם כתב
 ביערו ולא הפסח ובא הפסח, קודם חמץ לו היה אם אבל מעשה, בו שיעשה כדי חמצו או בפסח

 בה עשה שלא מפני התורה מן לוקה אינו לאוין, שני על שעבר אעפ״י ברשותו, הניחו אלא
 ע״א צ״ה בפסחים והרי ימצא, ולא יראה דלא לאוין על לוקה דכיצד הקשו וכבר מעשה״.

דתשביתו. לעשה הניתק לאו הם אלו דלאוין מבואר
 הטור על איגר עקיבא ר׳ הגאון קושיית את וגם זו, קושיא הביא הלוי חיים רבנו ובחידושי

 מותר, דאפרן הנשרפין כל כדין מותר אפרו בשריפה מצותו דחמץ יהודה דלת שכתב תמ״ה סי׳
 והקשה א׳, ס״ק שם אברהם המגן והביאו הנקברין, כדין אסור אפרו דבר בכל דהשבתתו ולרבנן

 וע״כ בשריפתן מצוה דאיכא משום מותר אפרן דנשרפין דהא התוס׳ שכתבו מה דלפי הגרע״א
 נעשית הוי ולא תקלה משום ורק בקבורתן מצוה שום דליכא נקברין משא״כ מצותן, נעשית הוי

 להיות צריך הא א״כ דתשביתו, מצוה איכא הלא דבר בכל השבתתו אם דגם בחמץ וא״כ מצותן,
 למצות דבר בכל דהשבתתו תשביתו של המצוה דומה דאינה חיים ר׳ וכתב מותר. אפרן לכו״ע

 מצותו אם משא״כ חמץ, להבעלים יהא שלא המצוה עיקר הוי דבר בכל השבתתו דאם שריפה,
דנעשית היתר ולענין שריפה, דין בו דחלה החמץ, של בהחפצא שחייל מצוה הוי בשריפה
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סגיראה בל איסור וגדר חמץ ביעור אופן

 מצוה קיימו כשהבעלים ולא החפץ, ניתר אז בהחפצא, מצותו נעשית שיהא דווקא בעינן מצותו
החפצא. בזה ניתר יהא עלייהו דרמיא

 הך דבר, בכל השבתתו ראם יראה, בל על דלוקין הרמב״ם דברי היטב מיושבין ולפי״ז
 ולא בעשה האסורין דברים כל כמו והוי חמץ, לו יהא שלא עשה, איסור הוא עיקרו תשביתו

 בגוף הנעשית מצוה הויא א״כ בשריפה, דמצותו נימא אם משא״כ לעשה, ניתק הוי דלא תעשה
 קיימא ע״א, צ״ה דף בפסחים והסוגיא נותר. שריפת כמו לעשה ניתק דהוי פשיטא ואז החפץ,
 ניתק דהוי פשיטא בשריפה דמצותו דס״ל יהודה ולר׳ שם, בסוגיא כמבואר יהודה דר׳ אליבא
פסק שפיר דבר, בכל דהשבתתו ומצה חמץ מהל׳ הי״א בפ״ג דפסק הרמב״ם משא״ב לעשה,

דלוקיז•
 התירה שהתורה אלא לעשה, ניתק הוי דתשביתו נמי לחכמים נימא לא דאמאי קשה ולי

דבר. בכל לבער
 איש שהחזון יודלביץ] אהרן שמואל [הרב שהביא תשכ״ג) כז, (גליון ב״הנאמן״ וראיתי

 מבשר קול ובספר יהודה, כר׳ דאתיא ע״א צ״ה דפסחים בסוגיא זכר נמצא דלא עוד, תמה
 כר׳ דלא קיימא שם דסוגיא בהיפך, אדרבה מוכיח ג׳ אות ט״ז סי׳ זצ״ל ראטה משולם ר׳ להגאון
 תוכל לא שנאמר היחיד על הפסח את שוחטין שאין ״עא צ״א בדף סובר יהודה דר׳ יהודה,
 ע״א צ״ה ובדף ביחיד, - באחד הפסח ודריש ה), טז, (דברים שעריך באחד הפסח את לזבוח
עיי״ש. היחיד, על שוחטין דאין אחר מכתוב דרשו

נוספות: תמיהות בשתי נקדים הרמב״ם את ליישב נבוא וטרם
 עליו לוקין אין נותר יהודה ר׳ דאמר מקומות ובכמה ע״ב ד׳ במכות יהודה לרבי מצינו א.
 אלא זה הוא השם מן לא אומר עקיבא] ר׳ דגרסי ןואית יעקב ור׳ לעשה. הניתק לאו דהו״ל
 האי הגמ׳ דמקשה הא על התוס׳ שהקשו ע״ב ד׳ בתמורה ועי׳ מעשה. בו שאין לאו דהוי משום

 קפריך, הסמיכות דמן שתירצו ועיי״ש שריפה, לדין קרא בעי הא וכו׳, לי׳ עביר מאי והנותר
אחר. במקום ליכתביה אתא לנתוקי לאו אי ללאו, סמוך הכא כתביה הלכתא למאי

 הם תלוי ואשם הספק על הבא דחטאת דסברי דלחכמים הקשו ע״א כ״ח בפסחים תוס׳ ב.
 שבתורה איסורים כל ולא בשריפה הנותר להו דמשמע ותירצו מנותר, לילפו א״כ בשריפה

 ר׳ דפליגי לומר דקשה אלא עיי״ש. ע״א כ״ד בדף לגמ׳ וכוונתם עכ״ל. חמץ, ואפילו בשריפה,
 קודש, שכן לנותר מה למיפרך דאיכא שכתב ברא״ש ועי׳ זו, דדרשא במשמעות וחכמים יהודה

בגמרא. זה דבר יהודה לד׳ חכמים אמרו לא אמאי דא״כ קשה ע״ז וגם
 בא והעשה תותירו בל משום הוא רפסה נותר שריפת אי וחכמים יהודה ר׳ דפלוגתת ונראה

 אף בשריפה נותר מה תותירו, בבל וחמץ תותירו בבל ישנו ״נותר שם שכתבו וכמו הלאו לנתק
 כ״ד בפסחים דיליף כמו שבשריפה, קודש פסולי כל כמו נותר פסול משום או בשריפה״, חמץ
עיי״ש. המוקדשים מפסולי ה״א בפי״ט הרמב״ם וכלשון תשרף״, באש מ״בקודש ע״א

תותירו, דבל מדין גם הוא קודש פסול מלבד בנותר, שריפה דדין סובר בע״כ יהודה ר׳ והנה
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זצ״ל ויינברג יעקב יחיאל רביסד

 שהיא נאמר ולמה העשה ובין הלאו בין יש שייכות דאיזו לעשה, הניתק לא כלל היה לא דאל״ב
 חמץ יליף שפיר וע״ב כנ״ל, ובע״ב שבה, פסול מטעם היא שריפתה והרי הלאו, לנתק באה

 סברי ורבנן כן. רמפורש ע״א צ״ה בפסחים ועי׳ הלאו. לנתק באה השריפה רבשניהם מנותר
 לא יהורה לר׳ יעקב ר׳ שאמר מה הפירוש ולפי״ז שבה. הפסול מחמת שריפה לרין באה רהעשה

 רפסולי שריפה דין משום הוא רעשה לעשה, הניתק לאו כלל אינו דבנותר היינו וכו׳, השם מן
 בפסוהמ״ק. הוא ידענו שריפה דין דהרי קרא בעי דלא בתמורה פריך ולהכי המוקדשין.

הנ״ל. בתמורה התוס׳ קושיית ומיושבת
 מנותר, חמץ ילפי לא דחכמים ע״א כ״ח בפסחים יהודה לר׳ חכמים דברי מובנים ומעכשיו

 המקודשין פסולי כשאר בשריפה ומחוייב פסול שנעשה בשביל היא ושריפתו קודש הוא דנותר
 יוכיחו לדבריך הספק, על הבא וחטאת תלוי ״אשם לו: שהשיבו במה נכלל וזה חמץ. לא אבל
 דין להם דאין משום וע״כ בקבורה״, אומר ואתה בשריפה אומרים שאנו תותירו, בבל שהן

 ור׳ מנותר. ללמוד אין המקודשים פסולי כלל הוי דלא חמץ וא״כ לדבריך, המוקדשים דפסולי
תותירו. דבל הלאו משום השריפה דין ג״כ דבנותר לשיטתו יהודה

 מפסחים הרמב״ם על האחרונים והקשו יראה. בל על דלוקין שפסק הרמב״ם לדברי ונחזור
 יהודה, לרבי קאי שם דהגמ׳ מיושב הנ״ל ועפ״י לעשה. הניתק לאו דהוי שם דאמרו ע״א צ״ה

 יהודה דר׳ וי״ל דנותר. לעשה הניתק ללאו דחמץ לעשה הניתק לאו דמדמה בסוגיא כמבואר
 לאו הוי לא נותר בין חמץ בין לחכמים משא״כ לעשה, הניתק לאו גם הוי דחמץ מנותר לומד

 או לרוח וזורה פורר או ״שורפו דחמץ כחכמים פוסק והרמב״ם בפנים. כמבואר לעשה, הניתק
הי״א). פ״ג ומצה לים״(חמץ זורקו

 חמץ דמקשינן מוכח שם ובסוגיא לעשה, ניתק נותר הוי לא דלחכמים הדברים, מן והעולה
 שהסוגיא שכתב דהגר״ח לומר יש ולפי״ז לעשה. ניתק לאו ג״כ דהוי לנותר דדמי משום לנותר,

לזה. נתכוין יהודה כר׳ אתיא שם
 משום בנותר תותירו דבל לאו על לוקין דאין הי״א פסח דהל׳ בפ״י כתב הרמב״ם ואמנם

 השם מן לא שהפירוש כמשכ״ל בתמורה הגמ׳ מפרש דאינו ומוכח לעשה. הניתק לאו דהוא
 הגמ׳ מפרש אלא יהודה, כרבי בנותר פוסק דא״כ לעשה, הניתק לאו כלל אינו דנותר היינו וכו׳,

 בו שאין לאו משום אלא לעשה הניתק לאו משום אינו עליו לוקין שאין שהטעם ותוס׳, כרש״י
 לא וא״כ קדשים, פסולי משום הוא נותר ששורפין דחכמים דהטעם י״ל זאת בכל אבל מעשה.
מיניה. חמץ לילף יכולים
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יוסט מאיר הרב
אמסטרדם אב״ד

זכור פרשת קריאת בדין

 אחד השבוע. פרשת את זה אחר זה כנסת בתי בשני בשבתות קורא בקהלתנו קריאה בעל
 לא זכור פרשת בה שקוראים בשבת להדר יש אם שאלני, השני הכנסת בבית מהמתפללים

 חובתו ידי יצא כבר והוא הפרשה, את בביכ״נ קרא שכבר קורא מפי הקריאה את לשמוע
 סי׳ אריה שאגת מתשובת מדייקים פוסקים שכמה משום בזה חשש השואל זכור. פרשת כקריאת

 ולא דרבנן במצוות אלא מוציא, שיצא פי על אף אמרינן דלא ולמעשה להלכה שדעתו י״ג
 בביהכ״נ כקריאתו חובתו ידי יצא כבר שהקורא וכיון זכור, פרשת כגון דאורייתא במצוות

השניה. בקריאתו אחרים מוציא אינו הראשון,
 זלזול משום וגם יוהרא משום בזה יש אולי אדרבא, הידור. משום בזה רואה שאיני השבתי

 שיצא פי על דאף פסקינן שבכולן דאורייתא מצוות בכל אמשטרדאם בק״ק כאן שנוהגים במנהג
 הפוסקים ידי על מוסכם הוא הלא זה ודין הרבה. ועוד שופר, בתקיעת בקידוש, כמו מוציא,

האחרונים.
 יכול התורה מן מצוה יצא שכבר זכר אם ספק מובא רע״א סי׳ באו״ח מרבבה בדגול דהנה

 נשים, כלפי ערבות חיוב לזכרים אין בראשונים אחת שיטה לפי כי זו, במצוה נשים להוציא עוד
 שם מדבריו ברור הוא. ערבות משום ונימוקו טעמו מוציא שיצא פי על ראך הדין של עצמו וכל

 דבריו דאורייתא. במצוות אפילו אחרים אנשים מוציא שיצא דאיש ספק שום אין אנשים דלגבי
 רעק״א והגאון ז׳, בתשובה בספרו איגר עקיבא רבי ידי על מובאים ביהודה נודע בעל של אלו
 רע״א סי׳ זהב במשבצות שכותב מגדים פרי כמחבר הלכה בפסק גדול לנו ומי עליו. חולק אינו
 אותן מוציאים אנשים איך כן אם ערבית מתפללות אין דנשים לראות ויש לישנא. כהאי א׳ ס״ק

 קידוש, חובת ידי התורה מן יצאו כבר שלהם מעריב בתפילת דאנשים (ר״ל לדאורייתא דרבנן
 מטעם מוציא לגמרי יצא דא״נ טעות וזה התפללו), שלא נשותיהם את בבית מוציאים ואיך

 אלו כלפי מכוונים הללו מגדים הפרי שדברי אומר הייתי דמסתפינא ולולא נשים. וגם ערבות
 אין דאורייתא שבמצוות הנ״ל בתשובתו אריה השאגת מדברי למעשה הלכה להסיק שרוצים
 על בפרנקפורט לראשונה נדפס אריה שאגת תשובות ספר כי מוציא. שיצא פי על אף אומרים

כאב״ד. לכהן זו לעיר בא מגדים, פרי מחבר תאומים, יוסף שר׳ לפני מספר שנים אדר נהר
 שאינו למי אלא יקדש לא שקידש דמי רע״ג, סי׳ בשו״ע שכתוב ממה המשיכ ישיכני ואל

 על מוטלת שמצוותו קידוש שאני כי גדולות, הלכות כעל כשם כטור כמוכא לעצמו, לקדש כקי
 כשכל הוא שהידור בודאי לכן הברכות. את בפיו ולהוציא הוא בקי אם בעצמו לקדש אחד כל

ובשמיעה הקריאה בשמיעת היא שהמצוה זכור פרשת כקריאת כן שאין מה לעצמו, יקדש אחד
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יוסט מאיר הרבסח

 הלכה ובביאור ברורה במשנה מקומות בכמה ברור יוצא זה חילוק בקי. כאינו בקי יוצא זו
ולכתחילה. בעלמא למצוה היא הטור רכוונת ונראה רלעיל, הטור רברי על שכותב

 חובת ירי לצאת חשש איזה יש אם רלעיל השאלה שלעצם להוסיף יש רבר של לאמיתו
 לכל צריכים אנו אין זו, במצוה חובתו ירי יצא כבר שהוא קורא מפי זכור פרשת קריאת שמיעת

 אע״פ הברכות רכל חז״ל בכלל שכלול למה זכור פרשת מצות רומה אינו כי כאן. שכתוב מה
 ואין מהציבור, אחר כל של הקריאה בשמיעת הוא עיקרה זכור פרשת רמצות כיון מוציא. שיצא

 התורה בקריאות הקורא מצר מוציא של גרר שום שאין כמו הקורא מצר מוציא, של גרר כאן
ביחר. בציבור הקריאה את לשמוע אחר כל כמצות שנתקנו השנה כל של

ענין. באותו לענין ומענין
 באמשטרדם להנהיג שואפים תורה, בני וביניהם צעירים, אנשים שכמה שנים מספר זה
 כמו הזיי״ן תחת בצירי אחת פעמיים, עמלק״, זכר את ״תמחה בפסוק זכר המלה את לקרוא
 בהרבה היום התפשט זו קריאה שאופן מידיעתם זאת כל בסגול. ואחת מעולם, כאן שקראו
 כדי בסגול וגם בצירי לקרות שנכון כתוב תרפ״ה סימן בסוף ברורה שבמשנה ובידיעתם קהלות
זה. בנדון האומרים יש שני היינו שניהם, ידי לצאת

 זכר שם, דבריו וכה רד״ק, של השרשים בספר הוא זכר, המלה בהגיית המסורות שתי מקור
 שיש כוונתו עכ״ל. נקודות, בחמש זכר כל ספרים ובשאר נקודות, בשש ספרים במקצת עמלק

 שלש בעלות כחברותיה מנוקדת הזאת שהמילה אחת דעה זכר, המלה בנקודת דעות שתי
 זכר המלה השניה הדעה ולפי בסגול. הראשונה האות תחת עבד) כסף, מלך, (כמו אותיות
 אולם חשק). חלק, ספר, (כמו הראשון האות תחת בצירי שמנוקדות המלים לקבוצת שייכת

 תורה אור כבעל אחריו הבאים וכל הרמב״ם ואשר אשר, בן אהרון הקדמון המדקדק במסורת
 נדפסה וכה ובסגול, בצירי והיינו נקודות בחמש היא זכר המלה עליו, ידיהם סמכו שי ומנחת
 בעולם. הקוראים כל בפי זו מלה למעשה נקראה וכה היום, עד ומקדם מאו הדפוסים ככל המלה

 של המסדר לפי נקודות, בשש זכר שקרא עליו והעידו מווילנה אליהו רבי הגאון תלמידי שבאו עד
 אות רב מעשה בספרו זאת מביא שהוא וכמו בער, ישכר רבי בווילנה ההוראה זקן הגר״א, מנהגי
 ר׳ בהסכמת אמנם הזיי״ן״. תחת בסגול זכר קורא זכור פרשת קורא ״כשהוא לישנא, כהאי קל״ד
 אם ידעתי ולא נקודות, בחמש שקרא קדוש מפה שמעתי ואני כתב, זה ספר על מוולאזין חיים

 מביא רב מעשה מחבר בו. חזר בזקנותו אולי או נקודות בשש לומר וטעו שמעו השומעים
 הגר״א לפני העומדים מכל שמע שהוא עליה וכותב חיים רבי הערת את ספרו על בהגהותיו

 שטרנבוך משה ר׳ כותב כן פי על אף בזקנותו. ההלכה אצלו נתחדשה ובודאי נקודות בשש שקרא
 מעשה ומחבר היא, מפוקפקת זצ״ל הגר״א רבינו על זו ששמיעה וזמנים, מועדים בספרו שליט״א,

שלמים. וכן רבים העידו כן שם, בהערה כותב שהוא כמו זה בדבר עדים מפי עד הוא רב
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סטזכור פרשת קריאת בדין

 לקרוא נהוג היה לא בליטא אפילו מווילנה הגאון בזמן פנים כל שעל נראה הנ״ל ומכל
 מחבר כי זה, באופן קרא שהוא הגר״א על שמועה אלא היתה ולא נקורות, בשש זכר המילה
 הגר״א תלמידי ידי על הזה המנהג התפשט וכנראה כך. קרא שהוא הגר״א על כותב רב מעשה

 מקומות לכמה ועוד לליטא המנהג חזר ומשם ובירושלים בצפת מענדיל ורבי סעדיה רבי
 וגרמניה, הונגריה גליציה, בקהלות זה מנהג על שמעו לא שמעולם הדבר וידוע וברור אחרים.

לסגול. צירי בין היטב מבדילים לא רובם שהם הספרדים לקהלות הגיע שלא לומר צריך ואין
 זה לפי ונמצא בסגול, זכר רק קרא שהגר״א רב מעשה המסדר מדברי משמע לכאורה

 לקרוא שנכון ברורה המשנה דברי דלעיל. רד״ק בדברי שנזכרה האחת הדעה רק קיבל שהגר״א
 לפי קרא הוא כי רב במעשה הנזכרת הגר״א כשיטת שלא הם בסגול, ופעם בצירי פעם הזיי״ן

 ושם נקודות. בשש שקרא לפניו העומדים מכל ששמע המסדר שהעיד וכמו בסגול. רק המסדר
 שמייעץ והראשון הזיי״ן. תחת בסגול ופעם כצירי פעם פעמיים, קריאה של מנהג נזכר לא

 אומרים דיש דע י״ח, ס״ק תרפ״ה כסימן שכותב וכמו ברורה המשנה בעל הוא פעמיים לקרוא
 מהנכון כן ועל בסגול, עמלק זכר לקרוא שצריך שאומרים ויש בצירי. עמלק זכר לקרוא שצריך

שניהם. ידי לצאת שניהם יקרא שהקורא
 הדעות לכל (שהם כסף עבד, מלך, כגון סגולים שני בעלות במילים הוגים בהולנד והנה

 הונגרי׳ גרמני׳, יוצאי הוגים השני(וכה הסגול כמו לא הראשון הסגול את נקודות) שש בנות
 בליטא רק כצירי. כמעט מפיהם נשמע הראשון הסגול כי שלהם), האשכנזית בהברה וגליצי׳

 השני. הסגול כמו כדיוק אלו במלים הראשון הסגול את הגו כרוסיה אזורים בכמה עוד ואולי
 פעמיים, זכר המלה את זכור בפרשת לקרוא אותנו שמבעיתים הצעירים כלפי אומר אני לכן

 שלא ממש סגולים בשני הזאת המלה את לבטא יתכן שלא סגולים, שני בהגיית השניה והפעם
 שניה ופעם בצירי הזיי״ן פעם נקרא ואם דלעיל. המדינות יוצאי ומסורת הולנד יהודי כמסורת
 באזני יישמע לא הסגול לבין הצירי בין שההבדל כמעט כאן, הראשון הסגול הגיית כפי בסגול,

לקריאה. המאזינים
בהולנד. הכנסת בבתי זכור בפרשת זכר המלה של הקריאה מסורת את לשנות אין דבר סוף
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גנס יהודה הרב
ירושלים ישותך, עדת רב'קהל

העומר ספירת במצוות בירורים

 הימים בשאר לספוד יכול אינו אחד יום ספר לא שאם כה״ג בשיטת א.

 אינו שוב ספר ולא אחד יום הפסיק שאם בה״ג ״פסק זכר: ד״ה ע״א, סו מנחות בתוס׳ כתבו
 כה מרוע התוס׳ פירשו לא והנה יתכן״. ולא הוא גרולה ותימה תמימות, דבעיא משום סופר,
 נראה ״ואין התמיהה: מפורשת מא), סו״ס פ״י (פסחים ברא״ש אולם בה״ג, דברי על תמהו
 לילה שכל דמכיון היא, התוס׳ דתמיהת הרי היא״. עצמה בפני מצוה ולילה לילה רכל לר״י,
זו. על זו אלו מצוות שיעכבו מרוע היא, בפ״ע מצוה

 אחת מצוה היא אולי בפ״ע, ספירה מצות יש לילה שבכל הסיקו מניין צ״ב, הדבר אמנם
 ספירת על ברכה חיוב שיש ממה כן לומר שהוכרחו אלא שבועות. שבעה פני על הנמשכת

 אלא עליה לברך מקום היה לא ארוכה אחת מצוה הספירה היתה ואם ולילה, לילה בכל העומר
בלבד. הראשון בלילה

 סי׳ (או״ח מגדים בפרי הקשה שאכן וכפי הבה״ג, שיטת על התוס׳ תמיהת גופא שזו ויתכן
וצ״ע״. לילה, בכל מברכין איך מצוה חדא כולהו אי לעיין, ״ויש שיטתו: על יג) סעי׳ א״א תפט,

 ולכן ארוכה, אחת מצוה היא הספירה כל האם בכוונתו, להסתפק יש בה״ג שיטת וליישב
 אלא עצמה, בפני מצוה היא ויום יום כל בה״ג לפי גם שבאמת או זה, את זה הימים מעכבים

 שלימה היא שאין המצווה, בגוף כתנאי זה (והרי זו, על זו המצוות מעכבות ״תמימות״ שמרין
הימים). שאר ספירת של מצוות מ״ח עוד עימה יחד שיתקיימו בלא

 מצינו וכדבריו היא, מצוה חדא הספירה כל בה״ג שלפי הראשון, כצד נקט הפמ״ג והנה
 למנות יכול שאין אחד יום מנה ולא ששכח שמי שאמרו ״ויש :שו) (מצוה החינוך בספר להדיא

 הרשן דבתרומת מוסכם. הרבר שאין נראה אולם היא״. אחת מצוה שכולן לפי שנה באותה עור
 בלילה שכח בודאי אפילו נהגינן ״הכי :ביום וספר בלילה לספור ששכח מי לגבי כתב לז) (סי׳

 יום רילג ולא הואיל תמימות שפיר דמיקרי בברכה, שוב סופר ברכה, בלא ביום וסופר לספור,
לגמרי״. אחד

 הדשן תרומת בעל סבר מקום מכל - ביום בספירה חובה ירי יוצאים אין שיטות כמה שלפי אף
 דין כאן שהתקיים כיון הימים, שאר ספירת את הפסיד שלא זה לענין ספירה כאן יש שלכו״ע

 דין כאן התקיים איך אז ספירה מצוות בה אין ביום ספירה אם צ״ע, ולכאורה ״תמימות״.
 אף לכן בעלמא, תנאי אלא אינו בה״ג לפי ״תמימות״ שרץ שכיון י״ל הנ״ל לפי אולם ״תמימות״.'

יום. חמישים ספר שמ״מ כיון ״תמימות״, דין בשביל בזה די מושלמת ספירה אינה ביום שספירה

כן. שתמה ז, ס״ק שם, חדש בפרי ועי׳ 1
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עאהעומר ספירת במצוות בירורים

 במי הט״ז, דברי את לפרש שצידד יספור), ד״ה ז סעי׳ (שם הלכה בביאור מצינו זה וכעין
 לא ודאי שבועי דמישלם ביומא כזו שבספירה אף השבועות, אלא הימים מנין ספר ולא שטעה

 הימים שאר את ולספור להמשיך שיוכל זה לענין ספירתו הועילה מ״מ היום, ספירת ידי יצא
 יתכן איך כהלכתה ספירה כאן אין שאם לשאול מקום יש ע״ז גם והרי שם. עיין בברכה,

 תנאי שיש אלא אחת, מצוה הספירה כל שאין הנ״ל, כסברא מוכח אלא לספור, להמשיך
כהלכתה. שאינה ספירה אפילו מועילה זה ולגבי ״תמימות״, דין שיתקיים

 המצווה, בקיום תנאי בגדר אלא אינה תמימות״ ״דבעיא בה״ג כוונת כי שנתבאר עכשיו
 ופשוט בפנ״ע, מצוה היא יום כל בה״ג לדעת שגם אפשר דשפיר הפמ״ג, קושיית נסתלקה

יום. כל ספירת על לברך שצריך
 מצוה השבועות כל שספירת - בה״ג בדברי והפמ״ג חינוך הבנת לפי שגם לומר אפשר עוד

ועיין^ המצוה, פרטי כל בין הפסק יש שעכ״פ כיון ויום, יום על לברכה מקום יש - היא חרא
יב, בה״ג(סי׳ וז״ל ביום^ יספור בלילה לספור שכח ראם בח״ג בשם הראשונים כתבו והנה

 שאמרו שאף “למחר״. מברך מאורתא, העומר ספירת על בדיך ולא דאנשי ״והיכא עצרת): הל׳
לעיכובא. ולא למצוה אלא זה אין בלילה, לספור צריך תמימות שמשום ע״א) סו בגמ׳(מנחות

 ואינה ״תמימות״ מדין שנלמדת בלילה, ספירה בין ההבדל מהו בה״ג, דעת לפי לעיין ויש

״תמימות״? מדין נלמד זה שגם אף לעיכובא שהיא מהספירה אחד יום החסרת לבין לעיכובא,
 מהא ילפינן אחד יום שכח שלענין הנ״ל, וחפמ״ג חחינוך כדברי קצת מזה מוכח ולכאורח

 בזה שחסרון ודאי ולכן היא אחת מצוה כולה שהספירה היינו המצוה, גדר את ״תמימות״ דכתיב
לכתחילה. מעכב אינו במצוח פרט רק שחוא בלילח הספירח ענין משא״כ לעיכובא, חוח

 עצמה בפני מצוה היא יום כל ספירת בה״ג שלפי שסוברים והט״ז, הדשן התרומת על אולם
 זה ״תמימות״ דין בין מה קשה קצת זו, את זו מעכבות מצוות אמרינן ״תמימות״ מדין ורק

לעיכובא. שאינו בלילה הספירה זמן של ״תמימות״ לדין לעיכובא שהוא
 הימים שכל לומדים ״תמימות״ מדין מ״מ בפנ״ע, מצוה היא יום כל אם אף שלכו״ע ונראה,

 פרט דהוא בלילה ספירה לדין דומה זה ואין זו, ספירה משלימה זו וספירה באלו, אלו קשורים
 מ״תמימות״, ילפינן ההלכות שתי שאת אף לכן כולה. את מעכב שאינו המצוה בקיום אחד

מעכבת. אחד יום ספירת של שכחח ואילו לעיכובא, אינה בלילה ספירה
שתי למחרת יספור אחד יום ששכח שמי הגאונים משיטת האלה, כדברים להוכיח ונראה

 להקל דקי״ל למאי ואף י, סימן פ״א פסחים רא״ש עי׳ מצוה, קיום באמצע שח לגבי בראשונים מחלוקת ומצינו 2
גמור. בהפסק לא אבל המצוה, באמצע הדעת היסח מיקרי לא דדיבור דיבור, לגבי דהיינו י״ל בזה

ועוד. מא סי׳ פ״י פסחים, רא״ש ;ה״ד ה, נתיב אדם, ספר ירוחם, רבינו :זכר ד״ה ע״א סו מנחות תוס׳ 3
בלא למחר ימנה בלילה, לברך דאינשי ״דהיכא בה״ג; לשון הובא הלילה, כל ד״ה ע״ב כ במגילה בתוס׳ אמנם 4

מברך אינו ראשון לילה מנה לא שאם גאון יהודאי רב שיטת בה״ג הביא מנחות) (הל׳ עא בסי׳ והנה ברכה״.
 אריה בן בהגהות שו״ר וקצ״ע. דמי״, ושפיר ביממא מאני מאורתא, מנה דלא ״היכא ואילך שני מליל אבל שוב,

גאון. יהודאי רב על נחלק שבה״ג דכתב יב, סי׳ בה״ג, על
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גנס יהודה הרבעב

 יומא חד איתמל לשניה: ואמר בראשונה, ספר] [ולא ״כדטעי גאון: האי רב לשון וזה ספירות.
 שאף להדיא ליה דסבירא הרי במנינה״^ איכא חוסרנא מאי בעומרא, יומי תרי והאידנא בעומרא

 הימים שכל למדים אנו ״תמימות״ מדין מקום מכל זו, את זו מעכבות הימים ספירות שאין
ספורים. להיות צריכים

 מאני לא קמא לילה עומר מנה דלא ״היכא :גאון יהודאי רב מר דברי גם יבוארו זה ולפי
 היכא לילוותא בשאר אבל ולילות, תמימות שבתות שבע דבעינא טעמא, מאי לילוותא, בשאר

 יכול הראשון בלילה הספירה קיים שאם היינו, דמי״^ ושפיר ביממא מאני מאורתא מנה דלא
 הימים, לשאר הראשון היום ספירת מהניא איך וצ״ב תמימות. ומיקרי ביום הימים בשאר למנות

 שנא דמאי טעמא, מהאי יהודאי ארב דפליג גאון האי רב דעת שהביא פסחים בסוף בר״ן ועיין
 קצת, לבאר יש ואולי באורייתא. כתיב תמימות שבתות שבע הלא הלילות, משאר ראשון לילה

 לעומר ספורים ימים שהם הימים קביעת ב. ;הימים ספירת מעשה א. :ענינים שני יש דבספירה
ספור). היום כל שיהיה כדי היממה בתחילת לספור צריך תמימות דמדין (וכדחזינו
 שקבע כיון היינו הראשון, הלילה בספירת די הימים קביעת שלענין סוברת זו שדעה ויתכן

 ואין הלאה, וכן שני הוא השני שהיום ברור מאליו ממילא לעומר, הראשון הוא הראשון שהיום
 תמימות שבתות ״שבע דדין וס״ל הספירה, במעשה חיוב שיש משום אלא יום בכל לספור צריך

 ראשון מיום ספורים ימים הם אלו ימים מ״ט שמנין הימים, מספר לקביעת ביחס נאמר תהיינה״
יום. שבכל הספירה מעשה על נאמר ״תמימות״ שהדין ולא ואילך,

ממילא, ספורים שאחריו הימים נחשבים הראשון היום את שמנה שכיון הנ״ל לפי ומבואר
ועיין. ויום. יום כל בפה למנות היא שמצוותה רק היא, אחת כולה שהספירה כיון

 מצוות שתי או אחת מצוה הם אם והשבועות הימים ספירת ב.

 השנים שמנין ״וכמו שו): מצוה בחינוך וחו״ד קסא, <מ״ע חמצוות בספר הרמב״ם כתב
 מצוה שקדמנו מי כל אותם מנה וכן אחת, מצוה העומר ספירת כן כמ״ש, אחת מצוה והשמיטה

 ומצוה יומי למימני מצוה ע״א) סו (מנחות אמרם יטעך ואל בזח. שעשו מח וחאמת אחת,
 לה שיהיו מצוה זה אי מחלקי וחלק חלק כל כי מצוות, שתי שהם ותחשוב שבועי למימני
 גם חשבועות מונים חיותנו זה על הברורה והראיה וכד, ממנה ההוא החלק לעשות מצוה חלקים

 בלילי אם כי מנינם מסדרים היינו לא עצמה בפני מצוה השבועות היו ואילו וכר, לילה בכל כן
ברכות״. שתי אומרים והיינו לבד השבועות

 לפי אמנם שם.] ירנן יצחק ע״פ ביאור תוספת הוא [המוסגר קט. עט׳ וספה״ע, חדש הלכות גיאות, הרי״ץ הלכות 5
 אם רק קיימת זו ספירה שהשלמת משמע רלד סי׳ פסח, סדר הלקט, בשבולי שהובא הגאונים בתשובת המבואר

 שני בליל מברך הראשון, בלילה בירך ולא דאישתלי ״מאן :שם וז״ל השבועות, מנין בספירת היא ״תמימות״ דין
 ביאור ועי׳ דאיתמר״. הוא בשבועי תמימות משום ואי בעומרא, תרין דין ויומא בעומרא חד הוה דאיתמל ואמר,
 הפוסקים ששאר וכתב הגאונים, בשם ושבה״ל גיאות הרי״ץ בשם כן שהביא סופר, ד״ה ח סעי׳ תפט סי׳ הלכה

ובאבודרהם. בחינוך גם מבואר כן דהא צ״ע וקצת זו, סברא הזכירו לא
מנחות). עא(הל׳ סי׳ גדולות, הלכות 6
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עגהעומר ספירת במצוות בירורים

 אחת מצוה השבועות, את למנות והחובה הימים את למנות שהחובה ברורים, הרמב״ם רברי
 הרמב״ם הוכיח שבועי, דמישלם ביומי רק ולא לילה, בכל השבועות למנות שמצוה וממה היא.
 שבועות למנות היה רי עצמה בפני מצוה הייתה השבועות מנין אם שהרי הספירה, צורת שזו

 הימים מנין על אחת, ברכה שמברכים ממה עור זאת הוכיח וכן ושבוע. שבוע כל בסוף
היא. אחת רמצוה הרי והשבועות,

 מברכין פסח של שני ״ליל עמו: אחרת רוח ח״ר), ה נתיב ארם, (ספר ירוחם רבינו אולם
 מברכין אין למה ועוד הימים... ספירת על לומר: לו שהיה הוא, ותמה העומר. ספירת על אקב״ו

 שבעה דכתיב משום לן ונראה הן... מצות שתי שהרי לשבועות ואחת לימים אחת ברכות, ב׳
 תהיין, תמימות שבתות שבע וגד עומר את הביאכם מיום נמי וכתיב וגר, לך תספור שבועות

 עומר. גבי כתיב לא הימים ספירת אבל העומר, גבי אם כי שבועות ספירת נכתבה שלא נמצא
 עומר... דאיכא בזמן השבועות וספירת הזה, בזמן אפילו התורה, מן הוא הימים דספירת נמצא,
 עליו... מברכין אין לבד למקדש זכר שהוא ובדבר למקדש, זכר לשבועות סופרים אנו הזה ובזמן
 אספירת אף חוזרת שהברכה נראה היה העומר, בזמן עושין שהיו כמו ממש סופרים היינו ואלו

שבועי״. למימני ומצוה יומי למימני מצוה אביי אמר במנחות אמרו ולכך שבועות,
 בזמן ורק נפרדות, ברכות שתי המחייבות מצוות שתי כאן שיש ירוחם, לרבינו דס״ל הרי

 מצינו ירוחם רבינו וכשיטת עליה. מברכים אין למקדש זכר אלא אינה השבועות שספירת הזה
 התורה, מן הימים שספירת ’מפרשים, ״יש בשם אומרים) ויש ד״ה ע״א קכא במאירי(פסחים

 לא אחת, מצוה היו והשבועות הימים ספירת שאם ובוודאי סופרים״. דברי שבועות של אבל
 יהיה המצווה של השני והחלק הזה, בזמן התורה מן חיובו יהיה ממנה שחלק לומר שייך היה

מדרבנן.
 שמצוה כרחך על הספירות שתי על אחת ברכה שמברכים דמהא הרמב״ם, ראיית ולכאורה

 את זה מעכבין הם אין שהרי הן, מצוות שתי ודאי ראש ושל יד של תפילין הלא צ״ע. היא, אחת
 א״כ לשניהם,* אחת ברכה מברך ביניהם הפסיק לא שאם היא הרמב״ם דעת כן פי על ואף זה,
 ברכה ואעפ״כ הן, מצוות שתי דילמא היא, אחת מצוה והשבועות הימים שספירת מוכח איך

 אחת ברכה מהניא ביניהם סח שלא כיון שבתפילין לחלק, אפשר ואולי שתיהן. פוטרת אחת
 והוי השבועות, לספירת הברכה בין הימים ספירת מפסיקה העומר, בספירת אבל המצוות, לשתי
אחת^ מצוה דהוי וע״כ ביניהם, כשח

 אהרן). בית הזכרון ספר בתוך הילמן רד״צ ע״י הרמ״ה(נרפס אגרות ספר בסוף לרמ״ה, המאירי שכוונת נראה
ה״ה. פ״ר תפילין הל׳ רמב״ם ראה
 הפסק הוי ראם לברכה, הפסק אינו מצוה קיום שמעשה הרמב״ם מדברי מוכח יהיה הנ״ל הדברים כנים ואם

 שבמעשר ע״א נ עירובין רש״י, כשיטת ודלא לברכתו, הפסק יד של הנחת ואין אחת ברכה מברך בתפילין מדוע
 המצוה יעשה שמא והסמיכה, התנופה על מברך אינו בזה, זה מעורבין עשר והאחד שהעשירי במקום בהמה
 והתרומה שהסמ״ג ט, סי׳ ח״ב, סוכות, קודש, מקראי בספר הביא וכבר לברכתו. הפסק ויהיה בפטור קודם

וש״ר ש״י תפילין על לברך שנקטו הראשונים שיטות מעיקר ואמנם בזה. שהאריך עיי״ש רש״י, על בזה נחלקו
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גנם יהודה הרבעד

הזה בזמן העומר ספירת בדין ג.

 מנו אשי רב דבי רבנן שבועי. למימני ומצוה יומי למימני מצוה אביי, ״אמר :ע״א סו מנחות גמ׳
 נחלקו הראשונים הוא״. למקדש זכר אמר שבועי, מני ולא יומי מני אמימר שבועי, ומנו יומי

אמימר. לבין ר״א דבי ורבנן אביי בין הפלוגתא בביאור
 שאין הזה בזמן העומר ספירת אם היא שמחלקותם “ראשונים ועוד הרמב״ם^^ דעת
 מדאורייתא היא ר״א דבי ורבנן דלאביי מדרבנן, או מדאורייתא מצווה היא עומר מקריבים
 הוי הזה בזמן העומר שספירת הרי כאביי, הלכתא לן שקיימא ומכיון מדרבנן, היא ולאמימר

מדאורייתא.
 והרי״ץ עמרם רב יהודאי, רב הגאונים, דעת גם שכן דייק שם) הלכה (בביאור המשנ״ב

 אילו ״תמימות״, דין שהפסיד משום ימנה לא שוב בערב מנה שלא שמי שכתבו ממה גיאות,
 שם העיר אמנם, העיטור. וכמ״ש זה על להקפיד צריך היה לא מדרבנן רק הספירה היתה

 דדוקא דאורייתא כעין רבנן עשאוהו למקדש זכר רק שהוא דאף דס״ל קצת ״י״ל המשנ״ב,
 ספירת פסחים) (בסוף דלרי״ף בפשיטות שנקט לט), סי׳ הלוי(ח״א בבית עוד ויעוץ “תמימות״.

“מדאורייתא. הזה בזמן העומר
“בדבריו. סתירה שיש לכאורה שנראה כיון צ״ב, בזה הטור ובדעת

אחת, מברך סח דבלא ע׳׳א לו במנחות שנקט גופיה רש׳׳י מדברי וכדמוכח הנ׳׳ל, לנידון ראיה אין אחת ברכה
 שנקט לרמב׳׳ם אולם לחבירו, הפסק מהוה זה מצוה קיום מעשה אין אחד עניינן המצוות ששתי דמכיון וע״ב

וכמשנ׳׳ת. מדיבור, מעשה דחלוק כנ׳׳ל ע׳׳ב מוכח השבועות, לספירת הברכה בין הפסק הוא הימים דספירת
ע״א. כה פסחים ברי׳׳ף הר׳׳ן, שביאר ומה הכ׳׳ד, פ׳׳ז ומוספין תמידין הל׳ רמב״ם עי׳ 10
 גם וכן זרוע. והאור הראבי״ה בנימין, רבי ישעיה, רבי לספור: ד״ה א סעי׳ תפט סי׳ הלכה בביאור אותם ומנה 11

 הזה בזמן דספירה החינוך דדעת עוד כתב שם הלכה ובביאור ט. ס״ק הציון בשער כמ״ש הלקט השבלי דעת
 מכון (מהדו׳ החדשה המהדורה לפי אולם בחינוך, הישנה הגרסה פי על הוא כן שכתב ומה מדאורייתא.

 וז״ל מדרבנן. הזה בזמן הספירה דחיוב הראשונים כרוב החינוך דסובר להיפך מבואר כת״י ע״פ ירושלים)
 עומר, שם שיש הבית בזמן בזכרים, מקום בכל מדאורייתא העומר ספירת מצות ״ונוהגת ש״ו): (מצוה החינוך

 חיסור ״דקצת ה׳ באות חינוך המנחת העיר וכבר בעוונותינו״. קרב עומר שאין היום ואפילו מקום בכל ומדרבנן
 בהגהות ראיתי אולם עיי״ש. דרבנן״, הזה בזמן ספירה הסוברים הראשונים כדעת דסובר ונראה כאן. יש לשון

 הזה בזמן דאף השבועות ספירת שביטל מי לגבי החינוך מדברי שדייק ישראל חמדת מס׳ שהביאו י׳) (אות שם
 דא״א נראה לעיל שנתבאר מה ולפי מדאורייתא. הוי הספירה דמצוות הנ״ל, ירוחם רבינו וכדעת עשה, ביטל

 יתכן לא היא אחת מצוה השבועות ומנין הימים שמנין הרמב״ם לדברי שהסכים דמכיון החינוך, בדעת כך לפרש
 ספירת ובין הימים ספירת דבין הראשונים, כרוב לגמרי לחינוך דס״ל וע״כ הזה, בזמן ביניהם לחלק כלל

 הגרסה על בנוים דבריו שכל רואה ישראל חמדת בס׳ המעיין זה ומלבד מדרבנן. אלא אינה הזה בזמן השבועות
 היא הזה בזמן גם הימים שספירת דייק שמזה עשה״, ביטל אלו ימים ספר ולא ע״ז ״ועובר בחינוך, הישנה

 בשיטת לפרש אין עשה״ ביטל הבית בזמן אלו ימים ספר ולא ע״ז ״ועובר הכת״י, ע״פ לגי׳ אבל מדאורייתא,
ירוחם. רבינו כשיטת החינוך

וצ״ב. הלילה, כל ד״ה ע״ב כ מגילה בתוס׳ עוד ועי׳ 12
 שהיא משמע הרי״ף שמסתימת כמו הלוי, הבית שלפי ופשוט ט. ס״ק שם הציון השער בזה מש״כ ועי׳ 13

גיאות. והרי״ץ בה״ג לשיטת גם הוא כן אמימר, דברי את כלל הביא לא שהרי מדאורייתא,
דין ומקור חשיכה, בספק לספור דאפשר כתב דבס״א בזה, סותרים לכאורה דדבריו המפרשים תמהו הטור בדעת 14
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 אינה הזה בזמן העומר שספירת הסכימו המפרשים^' שרוב כתב, פסחים בסוף הר״ן אולם
 אלא מדרבנן, או מדאורייתא העומר ספירת אם ואמימר אביי נחלקו לא ולשיטתם מדרבנן. אלא

‘השבועות^ את לספור תיקנו רבנן אם
 יש שיטות. שתי מצינו מדרבנן היא הזה בזמן העומר שספירת הסוברים בדעת גם והנה
 אלא אמימר, כדעת בלבד, הימים במנין חובה ידי יוצאים הדין מעיקר עלמא דלכולי אומרים
 לן דקיימא ר״א דבי ורבנן אביי שלפי אומרים ויש שבועות. מנין את גם ולמנות להוסיף שנהגו

הזה. בזמן גם הוא וכן התקנה, מעיקר שבועות למנות צריך כוותייהו
 ימים מונים שאנו פי על ״ואף הרי״ף): בדפי ע״א כה (פסחים המאור בבעל איתא א׳ כצד

 (סי׳ אברהם המגן וכ״כ מעכב. אינו השבועות שמנין דס״ל הרי בידינו״, הוא מנהג ושבועות
 בגמ׳ כדאיתא לחזור צריך אין השבועות ספר ולא לחוד הימים ספר ראם ״נ״ל :ד) ס״ק תפט

א\' ימים מנה אם דלכו״ע כנ״ל ליה דסבירא הרי מדרבנן״, ספירה למ״ד יצ
 ״וכיון לכן: קודם כתב המאור, דבר את דבריו בסוף שהביא אף שם), הר״ן(ברי״ף אולם

 ומלשון עלייהו״. פליג דאמימר אע״ג כותיהו קי״ל שבועי ומנו יומי מנו ר״א דבי ורבנו דאביי
בעלמא.*' מנהג רק ולא הדין מעיקר הוא שכן ודעימיה, לאביי ליה דסבירא נשמע זה

 הזה. בזמן העומר לספור חכמים תקנת גדר בעיקר הנ״ל השיטות דפליגי יתכן ולכשנידוק,
 דבר של ״כללו העומר: ספירת על שהחיינו מברכים אין מדוע לתרץ כתב שם המאור בעל דהנה

 יומי מני דאמימר וכו׳ אסיקנא והכין בעלמא, לזכר אלא שאינו העומר בספירת להחמיר לנו אין
 הוא מנהג ושבועות ימים מונים שאנו פי על ואף הוא, בעלמא למקדש זכר אמר שבועי, מני ולא

מדרבנן גמורה מצוה הספירה תקנת שאין נראה זה מלשון לנו״. אין זמן להטעינו אבל בידינו,

 הראבי״ה בשם כתב בס״ו ומאידך להטור, ס״ל דכן הרי מדרבנן, הזה בזמן דספירה וטעמו מהרא״ש, הוא זה
 משום הוא הראבי״ה של וטעמו ומברך, וחוזר נפיק לא אחר יום על בחתימה או בפתיחה בדעתו וחשב דבטעה

בס״א. לדבריו סותרים דבריו וא״ב ס״ל, שכן משמע כמותו הטור ומדסתם דאורייתא, הזה בזמן דספירה דס״ל
 טעמו וזה מדאורייתא הזה בזמן העומר דספירת להטור ס״ל דבאמת מהרל״ח בשם שכתב הגהות בחי׳ ועי׳

 לספור, אפשר המנחה מפלג דאף דס״ל משום זהו השמשות בבין לספור שאפשר בס״א שכתב ומה בס״ו,
 שספירת סתם שהטור לומר שדחוק דמלבד צ״ע, תירוצו ולענ״ד יהודה. כרבי ותפלה ק״ש לענין וכדמקילינן

לספור, אפשר דבביה״ש בס״א הטור כתב מדוע דא״ב צ״ע עוד כהרא״ש. ודלא מדאורייתא, הזה בזמן העומר
וצ״ע. לספור. אפשר המנחה מפלג שאף רבותא כתב ולא

 ר״י, דעת שכ״ה והביא פסחים בסוף הרא״ש נקט וכן ע״ב כ ובמגילה ע״א סו במנחות התוס׳ בהדיא נקטו וכן 15
סי׳ שם מדבריו נראה וכן התשובה, בסוף קכ״ו סי׳ קנ״ד(ח״א בתשו׳ והרשב״א פסחים, בסוף המאור נקט וכן

 נראה וכן השמשות), בבין שרי הדין דמעיקר משמע הכוכבים, צאת עד סופרים אינם שהמדקדקים שכתב קנ״ד
 ור״י, תשב״ץ בשם האבודרהם וכ״ב הכ״ד, פ״ז ומוספין תמידין הל׳ משנה במגיד צידד וכן וכנ״ל, הר״ן שנקט
ס״ל. שכן ונראה

עיי״ש. במדרש, מוכח שכן הר״ן וכתב 16
והח״י. העו״ש דעת שכן שכתב ח׳ ס״ק שם בשעה״צ ועי׳ 17
עיש״ה. בזה, והאריך כן, הסוברים דעות שהביא ט׳ ס״ק שם בשעה״צ וע״ע 18
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גנס יהודה הרבעו

‘‘’בעלמא. למקדש זכר היא מהותה כל אלא דאורייתא, מצוה כעין שנתקנה
 לכל דאורייתא כעין תיקנוה מדרבנן היא המצוה אם שגם שנקטו החולקים, מדברי אבל

 זכר רק הוא תקנתה שטעם אף מדרבנן, גמורה מצוה היא ספה״ע דמצות דס״ל נראה גדריה,
למקדש.

 ומנין התורה מן הוא הימים שמנין הסוברים שיטת היא שלישית, דעה מצאנו הראשונים בין
 הביא זו דעה העומר. להקרבת התורה קשרה השבועות מנין שאת כיון מדרבנן, הוא השבועות

ח״ד). ה, נתיב אדם, ירוחם(ספר רבינו דעת וכן אומרים, יש בשם שם) המאירי(פסחים
 השבועות ספירת ״פירוש, ירוחם: רבינו כתב שם, מנחות בגמ׳ אמימר דברי בביאור והנה

 דרך מדבריו למדנו הימים״. ברכת עם שבועות מונה היה לא ולכך למקדש, זכר אלא אינה
 לזכר אלא אינו זה שמנין שכיון אולם השבועות, את מונה היה אמימר גם שבאמת חדשה,

 שאר זאת לעומת וברכתו. הימים מנין עם השבועות את למנות אמימר הקפיד לא במקדש,
 אלא אינו השבועות מנין לכו״ע אבל וברכתו, הימים מנין עם יחד השבועות את מנו האמוראים

בעלמא.™ למקדש זכר
 ספירת על אחת ברכות, שתי מברכים אין מדוע זה פי על ליישב ירוחם רבינו שם כתב עוד

 שהוא ובדבר למקדש, זכר לשבועות סופרים אנו הזה ״ובזמן השבועות: ספירת על ואחת הימים
 סוכות״. של דשביעי ואערכה פסח דליל אכריכה דהוה מידי עליו מברכים אין למקדש זכר

 הוא ערבה על מברכים שאין שהטעם מבואר ע״ב) מד (סוכה בגמרא הרי צ״ע, דבריו ולכאורה
 מנהג דסבר משום כריך ולא הביט דרב וכדאמרינן בעלמא, נביאים מנהג הוי דבגבולין משום

 זכר דהוי משום אינה מהברכה המניעה דטעם הרי שם), (רש״י נביאים יסוד ולא הוא, נביאים
למקדש.
 ערבה, על מברכים אין למה טעם בזה לתת ירוחם רבינו כוונת שאין לומר יתכן הנ״ל ולפי

 אלא אינה המקדש) בזמן (אף דנטילתה משום הערבה על מברכים שאין שכשם כוונתו אלא
ועיין. עליו, לברך אין ולכן הוא, מנהג כעין לדידן השבועות ספירת כן מנהג,

 למקדש, זכר שנתקנה משום העומר ספירת על שהחיינו מברכים שאין כתב המאור דהנה אחר. ענין יתיישב ובזה 19
סעי׳ תרסב, סי׳ או״ח בטוש״ע כמובא למחרת, שהחיינו מברכים בשבת, סוכות של ראשון יום חל שאם ומצינו

 היא שהנטילה כיון כלל, פשוט הדבר אין המאור בעל דברי לפי ולכאורה הוא. שפשוט יוסף הבית שם וכתב א,
 מהעומד, למנות היא המצוה מהות שכל כיון העומר דבספירת י״ל לנ״ל אולם עליה. לברך אין א״כ למקדש זכר

 קצירת נוהג שהיה המקדש בית לזמן בעלמא זכר רק הוא והמנין גמורה מצוה כאן אין עומר שאין כל ממילא
 התורה שמן רק במקדש, נוטלים שהיו כמו גמורה, נטילה היא הנטילה מצוות מינים בארבע משא״כ העומר,

 ראוי מדרבנן, גמורה מצוה מעשה כאן דיש וכיון מקום, בכל ליטול תיקנו ורבנן במקדש, אלא אינו הנטילה חיוב
זמן. עליה לברך

 דבריו, על מיוסדים הנראה ככל ירוחם ורבינו המאירי דברי אשר הרמ״ה), אגרות (בסו״ס שהרמ״ה מצאתי שוב 20
 ובאו״א למקדש. לזכר חש שלא וטעמו, השבועות, את מונה היה לא כלל שאמימר במנחות הגמ׳ דברי את פירש

ירוחם. רבינו כוונת גם זו ואולי הימים, את מונים הכי שבלאו כיון לכך חש שלא פי׳
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והשבועות הימים מנין בנוסח הראשונים מחלוקת ר.

 כמה בראשונים מצינו ע״א), סו שבועי(מנחות למימני ומצוה יומי למימני מצוה אביי מדאמר
 וביום והשבועות... הימים ״וסופר :תפט) סי׳ (או״ח הטור וכמ״ש הימים. מניית בנוסח אופנים
 יש העזרי אבי וכתב לעולם. וכן אחד... ויום אחד שבוע שהם ימים, שמונה היום יאמר, שמיני

 שבוע היום יאמר, שמיני ביום אלא לשבוע... שיגיע עד רק הימים למנות צריך שאין אומרים
 אומרים ויש שעבר... בשבוע מנאם שכבר ימים, שמונה היום לומר צריך ואין אחד, ויום אחד
עיקר״. וכן נהגו כן כתבתי וכאשר השבוע... בסוף אלא השבועות להזכיר שאין

 ב. ;יום מ״ט בכל והשבועות הימים לספור כמנהגנו, א. :הספירה בנוסח דרכים ג׳ לפנינו
 ג. שבוע; אותו וימי שבועות רק לספור ואילך שני ומשבוע בלבד, ראשון בשבוע ימים לספור
השבוע. מספר את למנות השבועות בהם שנשלמים בימים ורק יום, מ״ט בכל בלבד ימים לספור

 לענין אף או לכתחילה, לספור הראויה הדרך מהי זו על זו חלוקות אלו שיטות אם לעיין ויש
חובתו. ידי יצא לא אחרת בדרך ספר שאם בדיעבד

 כל בתשלום היינו שבועי למימני במצוה הנכון ״והפירוש כתב: פסחים בסוף בר״ן והנה
 לעומר וכך כך היום ויום יום בכל לומר עצמם על החמירו המקומות ברוב אבל ושבוע, שבוע
 א׳ כשיטה ומנהגנו לכתחילה, היא ג׳ ששיטה מדבריו ומתבאר ימים״. וכך שבועות כך שהם

 וכמו ג׳, כשיטה להלכה ליה דסבירא משום היא הר״ן שדעת י״ל אמנם חומרא. אלא אינה
 לא בדיעבד דאף אפשר א׳ כשיטה דהעיקר הסוברים אך הרז״ה, מדברי שם דבריו בסוף שהביא

השבועות. את מנה לא אם יצא
 מג׳ כאחת כשספר בדיעבד יוצא שלכו׳׳ע שנקטו מתבאר הפוסקים מדברי ולמעשה

 דהנה עלמא. אכולי מוסכם הדבר שאין דוכתי מכמה להוכיח נראה לענ׳׳ד אמנם השיטות.'^
 שאנו ממה הן, אחת מצוה והשבועות הימים שמנין הוכיח קסא), (מ״ע המצוות בספר ברמב׳׳ם

 הובאו שו, מצוה החינוך (וכ׳׳כ שבועי, דמישלם ביומי רק ולא יום בכל השבועות מונים
 השבועות את למנות שמספיק הר״ן כמ״ש ולא המנץ, עיקר הוא רכן דס״ל הרי לעיל), דבריהם

 לא בדיעבד אף כן עשה לא שאם מסתבר המצוה עיקר היא שכך וכיון ושבוע, שבוע כל בסוף
 ושבועי יומי למנות ישראל תפוצות בכל ״נהגו כתב: יג) סי׳ כד כלל (שו׳׳ת, הרא׳׳ש וכן יצא.
 אלא בדבר שערער אדם שמענו ולא ימים, וכך וכך שבועות וכך כך שהם ואומרץ לילה בכל

 אלא בעלמא מנהג רק זה שאין בפשיטות זה מלשון ומשמע היא״. תורה אבותינו ומנהג הרז׳׳ה,
 עיקר״, וכן נהגו כן כתבתי ״וכאשר :שם שכתב הטור, מלשון גם וכנ׳׳ל, הספירה צורת היא שכך

 דברי לולי ולכאורה בדבריו. ודו׳׳ק הראבי׳׳ה, בלשון עוד ועי׳ הדין. עיקר הוא שכן קצת משמע
או שבועות, מנין בלא ימים מנין והלאה שמיני מיום שספר שמי נראה היה האחרונים רבותינו

 י״א), ס״ק ובשעה״צ שם בא״א דבריו שביארו מה (ע״פ ד ס״ק תפט סי׳ מג״א עי׳ ב׳, כשיטה שעשה מי לגבי 21
 כשתי שעשה מי לגבי ט׳ ס״ק שם המשנ״ב הכריע וכן י״ד. ס״ק שם רבה באליהו עיין ג׳ כשיטה שעשה מי ולגבי

אלו. שיטות
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ברכה. בלא ולספור לחזור ראוי שהיה להיפך,

העומד בספירת ספיקא ספק בדין ה.

 הימים שאר וסופר ממשיך אחר, יום ספר אם שהמסופק ח) סעי׳ תפט סי׳ (או״ח בשו״ע נפסק
 העומר, שבספירת ררינא ספיקא בכל הרין שהוא לח) ס״ק (שם ברורה המשנה וכתב בברכה.

 חרש הפרי ע״פ והביא בברכה. לספור שממשיך שבועות, בלא ימים ספר או ביום, ספר כגון
 שמא שרילג לומר תמצא ואם כלל רילג לא שמא ספק ספיקא, ספק משום שהוא והאחרונים,

עצמה. בפני מצוה היא מהספירה יום שכל הפוסקים כמו הלכה
 ספק במקום אף מקילים אין ברכות שבהלכות האחרונים^^ שכתבו ממה ע״ז מקשים והעולם

 הכא רשאני האחרונים ותירצו תשא. לא של חומר משום כזית), ספק בריה באכל (כגון ספיקא
 לא חשש כאן אין שוב בודאות שחייב ואחרי במצוה, שחייב הדין הוכרע ספיקא הספק שמחמת

הברכה. על הוא ספיקא שהספק במקום כן שאין מה תשא,
טז), ס״ק משב״ז כח, סי׳ (יו״ד הדם כיסוי בהל׳ מגדים בפרי זו סברא כעין כבר כבר ומצינו

 הס״ס ומכח החיה בטריפות ספק יש אם מקום מכל ס״ס, כשיש מברכים שאין שאף שכתב
עליה. לברך צריך וודאי ראויה שחיטה זו הרי אותה, מכשירים

 העומר ספירת לספור אפשר השמשות שבבין שכתבו ובפוסקים בראשונים מצינו עוד
 על אלא להקל. ברכות ספק הרי יברך, איך צ״ע ולכאורה לקולא. דרבנן שספיקא כיון בברכה,

 היא השמשות בבין שהספירה הוכרע לקולא דרבנן ספיקא שמדין שכיון כמשנ״ת, כרחך
וכנ״ל. בס״ס וה״נ עליה, לברך ראוי כן אם כהלכה,

 אם אבל לחומרא, בדרבנן שס״ס ננקוט אם התינח ולומר, לחלוק דין לבעל מקום יש ועדיין
 היא שהספירה הוכרע הס״ס שמכוח לומר שייך לא שוב ס״ס, במקום אף לקולא דרבנן ספיקא

”וצ״ע. מדרבנן. היא הזה בזמן שספירה לעיקר הפוסקים נקטו והרי ודאי, חיוב
 תרומת דברי את שביאר בדרך חדש דהפרי אליבא רק הוא כאן, עד שנתבאר מה כל והנה

 בדברי המעיין אמנם עלה. אתינן ס״ס שמדין הנ״ל), בהל׳ השו״ע של דינו מקור הדשן(שהוא
 אחת לילה ספר אם לאחד ספק ״אם עלה: אתי אחר שמטעם יראה גופא לז) הדשן(סי׳ תרומת

 דבודאי ואע״ג והלאה... מכאן בברכה דיספור יראה תשובה, ואילך... מכאן יעשה האיך לאו, או
 ודלא כתוס׳... ודלא בברכה... סופר... אינו שוב אחד יום שכח דכתב כבה״ג נהגינן שכח

 מקום מכל באחרות, לספר מצוה באחת, ספר לא ואם עצמה, בפני מצוה לילה רכל כאשירי...
 דראבי״ה הגדול זרוע אור בספר דמצאתי עלייהו. למיסמך מצינו כוותייהו... נהגינן דלא אע״ג
 נמי דידן בנידון כן ואם ספירה... לגבי לחומרא בה אזלינן מדאורייתא... הזה בזמן דספירה סבר

בזמן ליה סבירא ר״י... בשם ואשירי במנחות דהתוס׳ ואע״ג חספק... מתוך לספור חוא מצוח

כ. ס״ק רטו סי׳ משנ״ב, עי׳ 22
 ידים ספק ואולי מט, ס״ק קס סי׳ משנ״ב וע״ע בדבר. האחרונים שנחלקו ט״ז ס״ק קי סי׳ יו״ד, בפתח״ש, ועי׳ 23

שאני.
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עטהעומר ספירת במצוות בירורים

 סופר שפיר כן ואם עצמה, בפני מצוה לילה רכל סבירא נמי אינהו הא מדרבנן... אלא אינו הזה
בברכה״.

 הזה בזמן העומר ספירת שמצוות הסוברים שלפי הוא, הדשן תרומת של טעמו דעיקר הרי
 לא מדרבנן מצווה שהיא הסוברים ואילו ולברך^^ לספור יש שמספק הרי מדאורייתא, היא

 דברי את הביא שם חדש הפרי אולם זו^^ את זו מעכבות הימים שספירות כבה״ג להו סבירא
 (סי׳ מגדים בפרי כבר כן שהעיר מצאתי ושוב וצ״ע. ס״ס, משום שטעמו ופירש הדשן התרומת

 או לעיל, שנתבאר כמו י״ל דס״ס בטעמא הדשן התרומת שמיאן ומה יג) סוס״ק א״א תפט,
 שחיובו דבר דלדעתיה אפשר עוד ס״ס, בתר אזלינן לא גוונא בכהאי אף שבברכות דס״ל

וכמשנ״ת. לקולא אזלינן בס״ס אף מדרבנן

 יד״ח אחרים להוציא יכול האם אחד יום לספוד ששכח מי ו.

 יכול אם הספירה, מימי אחד לספור ששכח אחד על להלכה נשאל ח) סעי׳ (שם חדש הפרי
 בברכה״. שסופר ״ירויח כך ואגב ובספירה בברכה חובתם ידי אחרים להוציא כדי ש״ץ להיות

 (שם, מגדים הפרי אמנם אחרים. להוציא יכול אינו בדבר מחויב אינו שהוא שכיון והשיב,
 ואינו (המדבר כחרש הוא שאין אחרים, לחוציא הנ״ל יכול ולדעתו עליו חלק ב) ס״ק משב״ז
 בתורת נשאר לספור ששכח זח אלא ומגילה, בשופר אחרים להוציא הוא חיובא בר דלאו שומע)
בפועל. לספור ממנו המונע מעכב לו שיש רק החיוב

 המחויב שאין הדין בטעם האחרונים בהם שדנו הדרכים בשני תלוי שהדבר נראה ולכאורה
 משום הוא שהטעם כתב ב) סעי׳ רעא סי׳ או״ח (שו״ע איגר רע״ק יד״ח. אחרים מוציא בדבר
 דרך, עוד בזה אמרו והאחרונים אחרים״. על ערבות בכלל אינו זו במצווה חיוב בר שאינו ״דמי

“מצוה. למעשה נחשב המעשה אין חיוב בר שאינו מי שלגבי
 ספירת על כללי באופן שמצווה מי כל הרי ערבות, משום דנים אם דידן, בנידון כך אם
 מכלל נפקע שלא ודאי ״תמימות״, בדין שהחסיר משום לספור יכול אינו שכרגע אלא העומר
 אם אבל אחרים. להוציא יכול ששוב חובה ידי יצא שכבר למי דומה זה והרי אחרים, על ערבות
 שכמו לומר אפשר לספור, יכול אינו בפועל אם אז מצוה, מעשח זח אין שלגביו משום חטעם

”לאחרים. ביחס גם הדין כך ספירה נחשבת ספירתו אין שלגביו

א. ס״ק סז סי׳ משנ״ב, עי׳ דאורייתא, ספק בכל כן הסוברים וכדעת 24
 מדוע צ״ע לכאורה בזו, זו תלויות המחלוקות שאין אף שרי, לכו״ע רממ״נ משום לברך דיכול התרוה״ר מש״כ 25

 ועי׳ מדרבנן. היא הזה בזמן העומר שספירת לדעה וניחוש בה״ג לדעת ניחוש דהיינו, הצדדים, לב׳ ניחוש לא
 כן מצינו אמנם בזה. צ״ע עדיין ולכאורה דרבנן, תשא שלא משום שהוא שם, דבריו בסוף התרוה״ד בזה מש״כ

 סד סי׳ יו״ד, פמ״ג, לי; והנראה ד״ה קצו סי׳ או״ח ב״י, ג; ס״ק קפד סי׳ מג״א, ראה: מקומות, בכמה בפוסקים
ואכמ״ל. ח, ס״ק משב״ז

לא. סי׳ ח״ב, שיעורים, קובץ 26
 לומר שייך לא הימים, שאר ספירת משום רק אלא היום של בספירה חסרון שאין שכיון זה, לצד גם די״ל אלא 27

אחת, מצוה היא הספירה כל אם תלוי שהדבר ויתכן הימים. שאר את ספר השומע שהרי המצוה, במעשה שחסר
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תדיר בדין ז.

 דספירת התפלה, קודם לספור ראוי היה הדין מן ״באמת :תפט) סי׳ (ריש וקציעה במור כתב
 עיקר לה יש מקום מכל מדרבנן, אלא אינה דהשתא הר״ן... לפמ״ש ואף דאורייתא, העומר
 ערבית להתפלל נהגו דכבר משום אלא תפלה, לגבי ותדיר מקודש כי והויא בתורה... מפורש
 והיינו הלילה... בהתחלת מיד האפשר כל מלהקדימה מנוס אין כן פי על ואף יום... מבעוד

 דמצותה זו במצוה כן על ויתר למצוה... מקדימין דזריזין משהינן... לא מצוה שהויי משום...
תמימות״. דבעינן משום תיכף... הלילה בכניסת דווקא

 מצוה שמעלת כוונתו תדירה, שתפלה אף תפלה, לגבי ותדיר כמקודש דהוי מש״כ והנה
 לן איפשט דלא אף ולכן יחד. גם ומקודש תדיר כמעלת ששקולה עד חשובה כך כל דאורייתא

לדרבנן.*^ קודם ודאי דאורייתא עדיף, הי ומקודש תדיר ע״א) צא בגמרא(זבחים
 היא הרי מדאורייתא שחיובה ק״ש אבל דרבנן, תפלה משום דהתינח צ״ע, דבריו אמנם

 סמיכת מצד ערבית להתפלל צריך כן גם ממילא שמע שקורא וכיון תדיר, מדין לספירה קודמת
 תמימות. דין משום שמע, לקריאת אף קודמת שספירה לומר יתכן אמנם וצ״ע. לתפלה, גאולה

 היא ההקדמה בספירה כן שאין מה למצוות, מקדימין זריזין משום אלא ההקדמה אין דבק״ש
 גם מתקיים ״תמימות״ דין הרי מאידך, המצוה. קיום ממהות חלק שהוא ״תמימות״ דין משום

 שמקדים שככל היא הראשונים שיטת אמנם שם, במנחות בגמרא כמבואר הלילה כל סופר אם
 הספירה נדחתה לא זו מעלה שמשום ויתכן ״תמימות״^^ דין יותר בזה יש הערב בתחילת לספור

תדיר. מדין
 שערבית יעקב החק דעת כך קודמת. תדיר שמעלת בפשיטות כתבו מהאחרונים כמה אמנם

“משה. והאגרות “אריה השאגת נקטו וכן “לספירה, וקודם תדיר הוי שמע וקריאת
מתפלל שאינו במי לדון יש אולם בזמנו. ערבית להתפלל שעומד במי נכון יהיה זה כל והנה

28
 ועיין. א, בסי׳ מש״כ ועי׳ לעיכובא, תנאי שהוא תמימות דין שיש ורק בפנ״ע מצרה הוי יום שכל או

בסי׳ אריה השאגת אולם ע״ב. נא ברכות והצל״ח, יהושע הפני כ״ב ררבנן רוחה שראורייתא עמרין ר״י מש״ב
 כעין רבנן רתקון רכל משום ורק קרימה, ריני בו שאין הרשות כרכר הוי ראורייתא כלפי שררבנן וסבר פליג כב

התריר. את להקרים יש תקון, ראורייתא
זה. בענין והאחרונים הראשונים רברי יא, סי׳ להלן ראה 29
טז. ס״ק תפט סי׳ יעקב חק 30
 לספירה, ק״ש להקרים שכתבו והשאג״א) (הח״י האחרונים על שתמה שם השאג״א על כמגיה ועי׳ כב. סי׳ סוף 31

 קורמת הסוכה ברכת (ולכן תריר רוחה היום שחובת מסקינן ע״א נו ובסוכה היום, חובת היא ספירה רהלא
 חובת שופר רהרי חריר, משום לשופר מילה להקרים שיש שכתב הגר״א על תמה טעמא ומהאי הזמן). לברכת

 צריך יחר המזרמנות מצוות שתי שבכל כלל נאמר לא ששם כיון ליתא, מעיקרא קושיא ולכאורה הוא. היום
 שגם שלמרות הזמן, ברכת לגבי רק נאמרה זו סברא התרירה. המצדה על זה לזמן שמיוחדת המצוה את להקדים

 שברכת שמאי בית לסברת הדברים שם שדימו (וכמו עדיף היום חובת שעיקר אמרינן היום מחמת נובע חיובה
שיבוא). ליין גורם שהיום משום היין לברכת קודמת היום

 ועי׳ תמימות. ענין להכיר בעלמא מעלה אלא אינו הלילה בתחילת תמימות דדין שם וכתב צט. סי׳ ח״ד או״ח 32
הראשונים. מלשונות דבריו על שתמהתי יא בסי׳
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 וקודמת תדירה היא שערבית משום כעת יספור שלא נאמר אם יותר, מאוחר רק אלא עכשיו
”עכשיו. להיעשות עומדת השניה המצוה שאין כיון קדימה דיני אין שכאן או לספירה,

 אלא לספור לו אין ולכן קודם, דתדיר אמרינן גוונא האי בכי שגם בפשיטות נקט שם האג״מ
 כתב יה) ס״ק במשנ״ב הו״ד ז, ס״ק תפ (סי׳ אברהם המגן שהרי צל״ע, אולם ערבית. לאחר

 במוצ״ש, אפילו ערבית עדין התפלל לא אפילו הכוכבים צאת אחר לספור ״דמותר בפירוש:
 שאז הכוכבים, בצאת ערבית להתפלל שעומד במי אמורים דבריו אין ולכאורה הוא״. לילה דהא

לספור. מותר ולכן לתפילה עכשיו עומד שאינו מיירי ודאי אלא וקודמת, תדירה תפילה
 לפניו שהיו במי ד) סעי׳ רפו סי׳ (או״ח השו״ע מפסק האג״מ, לדעת ראיה מביאים ושמעתי

 אף המנחה), חיוב זמן עיקר (שהוא קטנה מנחה זמן הגיע שאם ומוסף, מנחה תפלות, שתי
 ואם למוסף. מנחה להקדים צריך היום, סוף עד שזמנה כיון מנחה עתה להתפלל צריך שאינו

 כרחך על אלא לתדיר? ענין זה ואין עכשיו מנחה להתפלל רוצה אינו הוא הלא הנ״ל, כדברינו
התדיר. את להקדים יש זה באופן שגם

 הרי תפילות שתי של שבמקרה כיון וספירה. לערבית ומנחה ממוסף ראיה שאין לדחות ויש
 כן ועל להקדים, מהם תפילה איזו עדיפות לו שאין רק מנחה), או (מוסף לתפילה עומד הוא

 יש עכשיו, להתפלל כלל רוצה שלא כל אבל וקודמת, תדירה שהיא כיון מנחה להתפלל לו נאמר
”ערבית. קודם לספור להקדים ויכול תדיר דין שייך שלא לומר

מצוות ובשאר העומד בספירת תנאי בדין ח.

 ספירת על לברך רצה ולא ביום, ערבית התפלל [רש״י] ״רבי מובא: קד) ויטרי(סי׳ במחזור
 והיינו בירך, ולא האחרים עם וספר לבטלה, ברכה יעשה שמא דואג היה כי האחרים עם העומר
”ומכאן״. מכאן קרח ונמצאתי אשכח שמא ואמר למה, זו ספירה תמהים

 הציבור עם המתפלל ויטרי, במחזור ״וכתוב אלו: דברים הביא רמב) (עמ׳ ובאבודרהם
 כדין ואברך אחזור בביתי בלילה אזכור אם אמר ממ״נ, ברכה בלא עמהם מונה יום מבעוד
 כתב הרמב״ם אבל למצוה, ושבועות ימים מניתי הרי אשכח ואם לבטלה, ברכתי שלא ונמצא

עיקר״. וכן יצא, בירך ולא מנה אם
 ספירתו אין ברכה עם למנות יזכור אם תנאי, על לספור היתה רש״י שכוונת נראה ולכאורה

ספירה דמהניא הצד לפי (היינו הראשונה בספירה חובתו ידי יצא יזכור לא ואם כלום, הראשונה

 ז ס״ק במשנ״ב שם ועיין כה. סי׳ ריש או״ח שו״ע עיין המצוות, על מעבירין אין לענין זו מעין סברא ומצינו 33
 שאין באופן מיירי ששם לדחות יש אולם להמתין. א״צ כאן ה״ה ולכאורה להמתין, א״צ לפנינו התדיר אין שאם

 לגבי תדיר נחשב זה עדיין ורגע רגע כל להתפלל שבידו כאן משא״כ המצוה, את כעת לעשות באפשרותו
הספירה.

 נהגו מדקדקים שקצת יוסף, הברכי בשם שם תשובה בשערי והוא מהאחרונים, הביא ג ס״ק תרנ״ב סי׳ במשנ״ב 34
 דהלא זה, מנהג על תמה שם ובאג״מ שוב. לנענע ההלל בשעת ואח״כ בסוכה, הנץ עם הלולב את ליטול

תדיר. דין כאן אין ולכן תיכף, להתפלל עומדים שאינם במי דמיירי י״ל הנ״ל ולפי תדיר, דין מבטלים
קכב-קכו. עמ׳ תשס״ח, ירושתנו קסלר, ר״מ בזה מש״כ ועי׳ 35
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גנם יהודה הרבפב

 שיצא כיון כן לעשות שייך לא הרמב״ם שלפי האבודרהם שסיים מהו צ״ע ולכן, יום). מבעוד
עלה. אתינן תנאי מדין דק אלא המצוה, את מעכבת הבדכה אין דש״י לפי גם הלא בדכה, בלא

 די״ל כתב דאבודדהם הט״ז סובד ״והנה ו): ס״ק משב״ז תפט (סי׳ מגדים הפדי דבדיו וביאד
 לבדך תיקנו שכך תחילה בידך כן אם אלא יצא לא ומדדבנן התודה, מן יצא בדכה בלא מונה אם
 יצא בלילה ישכח ושמא בדכה, בלא השמשות בין הציבוד עם דקודא שפיד ואתי המצוות, על
 מדין לא אבודדהם שלפי דבדיו כוונת בבדכה״. בלילה יספוד יזכוד ואם התודה, מן פנים כל על

 יכול יזכוד אם ולכן מעכבת, המצוות בדכת דמדדבנן ליה דסבידא אלא עלה דש״י אתי תנאי
 האבודדהם כתב זה ועל מצוותו, ידי יצא לא עדין שמדדבנן כיון בלילה, ולספוד לחזוד

בידך. שלא אפילו בספידתו בדיעבד יצא מדדבנן שגם וסובד בזה חולק שהדמב״ם
מדדבנן, המצוח את הבדכח מעכבת דש״י שלפי לומד שייך היאך קצת, צ״ע זה ביאוד אמנם

 וכן תתמה״, תדומתו תדם ואם יתדום לא ״אלם מ״ו): בתדומות(פ״א שנינו עדוכה משנה הלא
 מילתא, תליא בבדכה לאו מדדבנן שבדכות שכיון תדומה, לענין נתבאד, ע״א) (טו בבדכות
עיי״ש.

 הטבל שנתקן וכיון הפדי, והכשד תיקון הוא שעיקדה תדומה בין הפמ״ג חילק ואולי
 אי מדדבנן. מעכבת הבדכה שבהן מצוות שאד לבין מדדבנן, תיקון עוד צדיך אין מדאודייתא

בה. מעכבת הבדכה אין ולכן בה, הקלו הכשד אלא שאינה מצוה נמי,
 דבדכה ליה ״וסבידא אחד: באופן האבודדהם דבדי ביאד ה) ס״ק תפט (סי׳ הגד״א ובביאוד

 ק״ש ״קדא שם (דאיתא ק״ש, לענין ב׳ סעיף ס׳ סי׳ שכתוב וכמו ויבדך, שיחזוד זה לענין מעכב
 הד״ד אבל וכו׳, בידו׳ וכמ״ש ק״ש), בלא הבדכות וקודא וחוזד ק״ש חובת ידי יצא בדכה בלא

 וכו׳, ולפיכך עיקד וכן יצא בידך ולא מנה אם כתב הדמב״ם אבל וכתב בו חזד עצמו אבודדהם
 י״ל (אבל ספידה ידי שיוצא איידי דשם הדאשונה, כדעתו כדש״י) (שסתם לשו״ע דס״ל ואפשד

 אין ומק״ש בחזידתו, אבודדהם הד״ד דבדי כתב בס״ד אבל וכו׳, ומבדך) חוזד לדמב״ם דגם
וכו״׳. נתקנו ק״ש על לא דבדכות הדשב״ם כמ״ש דאיה

 הספידה חובת ידי שיצא שאע״פ חיא דש״י כוונת האבודדהם שלפי הגד״א, לנו ביאד
 אחד המצוות בדכת את לבדך יכול הוא הדי יום), מבעוד לספוד מותד (אם הדאשונה בספידתו

 ק״ש. ללא הבדכות את אחדיה לבדך יכול שמע קדא שאם שמע שבקדיאת וכמו המצווה, קיום
 הגד״א וכתב הבדכה. בלא הספידה ידי יוצא שאינו באבודדהם שהובא הדמב״ם דעת באה וע״ז

 לחזוד יכול שוב יד״ח יצא אם לדמב״ם לשיטת שגם די״ל לזה, הכדח שאין המחבד שסובד
ולבדך^^
 (הל׳ הדמב״ם הלא ויבדך, יחזוד שלא מהדמב״ם דאיה שאין הגד״א מש״כ על קשה אמנם

דס״ל להדיא הדי ומבדך״, חוזד ואינו יצא בידך ולא ״מנה סיים הכ״ה) פ״ה ומוספין תמידין

 ובס״ד וכנ״ל, רש״י כדברי כתב דבס״ג זה, את זה סותרים ובס״ד בס״ג השו״ע דברי זה שלפי הגר״א רתמה אלא 36
לברך. יוכל לא שוב לו יענה דאם וכך, כך היום לו יענה לא וכו׳ חבית ששואלו דמי כתב
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וצ״ע. הברכות^^ בכל שיטתו היא וכך כך, אחר לברך יכול שאינו
 משם שאמרת ״ומה בזה״ל: הנ״ל רש״י דברי על כתב רלה) סי׳ (ח״א, הרשב״א בשו״ת

 ז״ל. הרב אמרה אם תמה ואני ז״ל, רש״י כתב אנה ידעתי לא העומר... ספירת בענין ז״ל רש״י
 עשה לא יום מבעוד שמנה רכל ז״ל, ברבנו סריקי בוקי שתלה אני אומר משמו אחר אמרה ואם
 ואם שאינו. מה כמעיד ואדרבה שני יום ומונה הראשון ביום עומד הוא הרי אלא כלום, ולא

 ספירה ידי יצא כבר א״כ ערב, של שמע בקריאת כמו זו, בספירה ויסמוך בספירה יצא שמא
 חתום ז״ל הרב ואין ענין לזה ידעתי לא דבר סוף לבטלה, ברכה נמצאת בלילה ומברך וכשחוזר

עליו״.
 נימא ואם יום, מבעוד ספירה חובת ידי יוצא דאינו הוא רש״י של מנהגו על הרשב״א תמיהת

 רש״י, כדברי לדינא סתם ג) סעי׳ תפט סי׳ (או״ח השו״ע והנה לברך. יכול אינו שוב דיצא,
 לו יש תועלת מה א״כ יודע ״ואיני שכתב: ו) ס״ק בט״ז(שם ועי׳ דבריו, על תמהו והאחרונים

 הוא אבל שפיר... תחלה אבודרהם בשם ב״י שכתב מה לפי בשלמא הקהל, עם שמונה במה
 משמע ממילא עיקר, וכן יצא ברכה בלא מנה ראם משמע הרמב״ם דמדברי זה על כתב עצמו

 למה קשה א״כ מספק, למצוה נמנה דאין תחלה שזכר בתנאי להתנות דאין נכון, אינו זה דתנאי
לגמרי״. לספור רוצה אינו שהוא יחשדוהו שלא כן שעושה ונראה הציבור, עם כלל מונה

 דהלא תמוהים והדברים כלל, כזו בספירה יוצא אינו האבודרהם מסקנת שלפי הט״ז נקט
 (משב״ז הפמ״ג וביאר ומברך. חוזר ואינו שיצא, משמע דברמב״ם האבודרהם כתב אדרבה

 לצאת שלא ומתכוין בציבור שסופר בהכרח ברכה... בלא מדרבנן אף יצא ״דלהרמב״ם שם):
 אזכור אם תנאי על שמונה ליה ניחא ולא הציבור, עם בספירה יש תועלת ומה זו, בספירה כלל

כלל״. יצא דלא דאפשר סובר דכה״ג כו׳ למצוה זו יהיה לא
 אינה תנאי על שכוונה כיון תנאי, כאן אין האבודרהם שלפי היא, הט״ז בדברי הפמ״ג הבנת

 מעכבת מדרבנן ורק זו, בספירה מדאורייתא חובתו ידי לצאת אפשר שלרש״י אלא כוונה,
 זו, בספירה יד״ח לצאת כלל מתכוון אינו ע״כ מעכבת הברכה שאין הרמב״ם ולפי הברכה,

החשד. מפני היא ספירתו שכל הט״ז הסיק לכן לברך, יוכל לא שוב לצאת יכוון אם שהרי
 מבואר שבדבריו הנ״ל, הרשב״א מדברי לכאורה נסתרים האלו הט״ז שדברי צ״ע אולם
 שם לשיטתיה אזיל דהרשב״א י״ל אלא ולברך. לחזור שוב יכול ואינו יד״ח יצא כבר דאדרבה

סעי׳ ס סי׳ (או״ח השו״ע פסק לפי אזיל והט״ז כוונה, צריכות אינן מצוות דלהלכה תנ״ח בסי׳
 הרשב״א דברי את הביא ז) ס״ק תפז (סי׳ אברהם דבמגן כוונה. צריכות מצוות דלהלכה ד)

 (לאבודרהם) ליה סבירא מקום ״מכל וכתב וכנ״ל, במסקנתו האבודרהם דברי ואת הנ״ל, בתשו׳
 ונ״ל ב״י, הרב כתבו למה צ״ע וא״כ לברך שוב ואסור בראשונה יצא דשמא קלקלתו, שתקנתו

 אין בלילה אזכור אם בלבו יכוין וא״כ כוונה, צריכות דמצות ס״ד ס׳ בסי׳ שפסק לשיטתי׳ דאזיל
זו״. בספירה לצאת מכוין אני

ה״ו. פי״א ברכות בהל׳ וכמ״ש 37
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 משום הוא העומר, בספירת תנאי מהני שלא שנקטו והאבודרהם דהרשב״א המג״א כוונת
 לפי אבל חובתו. ידי יצא מקום מכל התנה אם אף ולכן כוונה, צריכות אינן מצוות שסוברים

 לצאת, רוצה אינו בלילה שיזכור הצד שעל להתנות אפשר כוונה צריכות שמצוות שפסק השו״ע
המצוה. חובת ידי בה יצא ולא כוונה, ללא היתה הראשונה שספירתו הרי כך יהיה ואם

 צריכות אינן מצוות למ״ד שאף תנה) סי׳ ח״א הרשב״א(שו״ת, כתב שהרי צ״ע שדבריו אלא
 להתנות אפשר אי מדוע קשה וא״כ יד״ח. יצא לא לצאת רוצה שאינו בפירוש מכוין אם כוונה,

שם. א״א בפמ״ג זאת תמה וכבר יום, מבעוד שסופר בספירה יצא לא בלילה לספור יזכור שאם
 הכוונה דין גדר בין לחלק האחרונים,®^ שיסדו מה פי על קצת דבריו לבאר אפשר ואולי

 מצוות דלמ״ד כוונה. צריכות אינן מצוות למ״ד הפכית כוונה לדין כוונה, צריכות מצוות למ״ד
 למ״ד משא״כ כלל, מצוה מעשה כאן ואין כמתעסק, הוא הרי כיון שלא כל כוונה, צריכות
 תוסיף), בבל עובר (ולכן מצוה מעשה כאן יש מ״מ לצאת שלא כיוון אם גם כוונה, א״צ מצוות

המצוה. חובת ידי ביציאת רק הוא והחיסרון
 היינו כוונה, צריכות מצוות למ״ד דוקא מחני שתנאי כך, המג״א כוונת את לבאר יש זה ולפי

 מצוה מעשה בגדר יום מבעוד שספר ספירתו אין בלילה, ויספור יזכור שאם להתנות שיכול
 על רק שזה אפילו מצוה, מעשה כאן שיהיה רוצה הוא אם כוונה, א״צ מצוות למ״ד אולם כלל.

אופן. בכל בה יוצא ולכן כרחו, בעל היא כאן שהמצוה לומר שייך לא מסוים, צד
 הרשב״א בשם הב״י דעת הביא שם דהרמ״א ביאור. צריכים המג״א דברי עדיין ואולם,

 בלילה. ויספור ויברך יחזור לצאת שלא דעתו היה אם הקהל, ברכת על אמן ענה אם שאפילו
 לברך דאסור כיון ואפשר, לצאת... שיתכוין דבעינן יצא לא בסתם אפילו ״דהא :המג״א והקשה

 שלענין היינו כוונה״. צריכות אינן מצות די״א כיון שניה לברך אסור סתם היה אם לבטלה ברכה
 למ״ד רק אזיל כאן שכתב שהתנאי יתכן איך וא״כ כוונה, א״צ מצוות למ״ד חיישינן ברכה

”כוונה. צריכות מצוות

38

39

 עמש״כ שתמה כ״ח, ר״ה הטו״א קו׳ ליישב מבריסק הגר״ח בשם לה ומטו לג סי׳ ח״ב שיעורים קובץ עי׳
 דהמוצא תפילין המוצא פרק בריש שאמרו ממה כוונה, א״צ מצוות למ״ר אף מהניא הפכית שכוונה הראשונים

 למה תוסיף, בל משום יחריו זוגות ב׳ להניח רשאי אינו כוונה א״צ ומצוות תפילין זמן שבת למ״ר בשבת תפילין
 ע״ב. ו ובפסחים שם פרץ רבינו בתו׳ כבר תמה וכן מצוה, ירי לצאת רוצה אינו מהם שבאתר להריא יכוון שלא
 לענין מיירי שהרשב״א אלא בב״י, שהובא תנ״ח סי׳ כתשו׳ הרשב״א מרברי הם זה לרין הרמ״א רברי מקור
 גם רהוא להריא מבואר וברשב״א יום. מבעור מונה לענין אף לה נקט והרמ״א הציבור, עם במונה הספירה ברכת
 ערבית להתפלל הציבור שנהגו ״מקום כתב: ס״ג, שם הלבוש, והנה ועיין. כוונה, צריכות אין מצוות למ״ר

 כוונה א״צ מצוות למ״ר ואפי׳ ובו׳ אמר מימר וכר עמהם מונה וכר הע״ה משום הוא וטעמא וכר ומונין מבעו״י
 תנאי מחני הש״ע רלהכרעת להריא רנקט הרי וכר״. ברחו על יוצא אינו לצאת רוצה אינו אם אבל הסתם מן ה״מ

 הקרבנות); עם ק״ש הקורא (לגבי כתב מ״ו בסו״ס לשו״ע בהגהותיו רעק״א גם כוונה. א״צ מצוות למ״ר אף
 רנקט הרי ס״ע״. לענין תפ״ט בסי׳ הב״י כמ״ש וכו׳ תנאי בררך יכוין ק״ש זמן יעברו שהציבור בירא ״לענ״ר

 שם. המג״א ברברי בכ״ג לצאת לכוון מאשר כן לעשות רעריף רכוונתו לרחות ויש תנאי, רמהני בפשיטות
הלבוש. ברברי מורים הרמ״א רברי פשטות ולכאורה,
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 והח״י והא״ר (הלבוש אחרונים הרבה דיש ״ודע כתב: יום) מבעוד ד״ה (שם הלכה ובביאור
 ויספור, יברך בלילה הזמן וכשיגיע המנחה... פלג היינו יוד מבעוד דמפרשים ונה״ש) ומאמ״ר

 צ״ע, קצת ודבריו וכנ״ל״. דינא מעיקר הוא כלום לאו קמייתא דספירה לבטלה ברכה ואינו
 זמן אין הדין שמעיקר דכיון אלא עלה, אתינן תנאי מדין דלאו האלו האחרונים כל בדעת דפירש
 תנאי, מדין דהוא מפורש ובלבוש בברכה, ולספור לחזור יכול השמשות בין עד ספירה

 סתמו הנזכרים האחרונים ושאר ו, ס״ק ריש בדבריו עי׳ כלבוש וצידד בזה הסתפק והמאמ״ר
לעיין. ויש דבריהם,

 לספור שייך לא (למסקנתו), והגר״א ט״ז אבודרהם, הרשב״א, שלשיטת הנ״ל, מכל העולה
 למ״ד ובין כוונה צריכות מצוות למ״ד בין הוא זה דדין ביארו והגר״א הט״ז והנה תנאי. על

 מצוות ולמ״ד להתנות, יכול כוונה צריכות מצוות למ״ד המג״א, ולדעת ''“כוונה. א״צ מצוות
 לחזור יכול ואינו מבעו״י הראשונה בספירה חובתו ידי ויצא להתנות, יכול אינו כוונה א״צ

במאמ״ר. צידד וכדבריו להתנות, יכול לכו״ע הלבוש"' ולדעת בברכה. ולמנות
 יש אמנם המצוות. כל בשאר ה״ה אלא העומר, בספירת דוקא אינה זו דפלוגתא ופשוט,

 צד ועל לצאת רוצה א׳ צד שעל תנאי יעזור לא למה תנאי, מהני דלא הסוברים שיטות לפי לעיין
 התנאים, משפטי לכל הכא דבעינן אלא להתנות, ושייך נמי הכי דאין ויתכן, רוצה. אינו ב׳

 זה. תנאי בלבו הרהר רק אלא דיבר, לא ואפילו כהלכתו, תנאי התנה לא הנ״ל דרש״י ובעובדא
 שמע בקריאת תנאי לגבי זצ״ל, הגרי״ס בשם כן שכתב ק״ש) (הלכות ישראל אשי בסידור ועי׳
התנאים. משפטי ככל כהלכתו בהתנה אלא מהני דלא

 זו עצה נתנו לא שהרי כלל, תנאי מהני לא ודעימיה הרשב״א לפי שבפשטות ודאי אולם,
 כתב יג) יו״ט(סי׳ עונג ובשו״ת כלל. תנאי שייך לא דבמצוות להו דסבירי ומכאן כהלכה, שיתנה
 הטעם גם הוא רזה שם וביאר להתנות. אפשר אי כוונה, אלא רצון צריך שאין דבמקום לבאר,

‘בתנאיה' ליתא בשליחות דליתא מילתא שכל הדין של

 מצוות דלמ״ד נקט הט״ז אולם בברכה, ולמנות לחזור יכול אינו ושוב חובתו ידי יצא בחתנה לכאורה ולהגר״א, 40
בברכה. ולמנות לחזור וצריך יצא לא כוונה צריכות

בהערה. לעיל הובא 41
 יבלת ונמצאה פסחיהם עורות שנתערבו בחמשה כגון כה״ג, תנאי מקומות בכמה דמצינו שהקשה שם ועי׳ 42

 התנאי דשם ותי׳ וכר, ומתנה בהמות ב׳ שמביא וכו׳ עדר ממגדל שנמצאת בבהמה או ומתנו, דמייתו מהם באחת
 באברי חטאת אברי בנתערבו ע״ב) עו שמצינו(זבחים ממה וצל״ע, עיש״ה. בהקרבה, ולא ההקדש, בעיקר הוא

 ואולי הקטרתם. בכוונת הוא התנאי ושם בעלמא, כעצים יהיו חטאת הם ראם ויתנה יעלם אליעזר דלרבי עולה,
 תלוי כשהתנאי כ״ז מ״מ תנאי, מחני לא כוונה אלא שא״צ שבמקום דאף וכר, שנתערבו מחמשה ליישב יש

 היה מה ידיעה לו שחסרה אלא שעבר דבר על כשמתנה אבל התנאים, לפרשת בעי׳ דשם להיות, שעתיד בדבר
 שתנאו דבמקום שכתב ע״ב מו בגיטין הר״ן בחידושי כבר כן וכדמצינו אחד, בצד כוונתו לתלות שפיר שייך
 ואם בעלמא. מילתא בגילוי די אלא להדיא, להתנות צריך אין ואף התנאים למשפטי בעינן לא בלשעבר תלוי

 במה יצא כהגר״א הלכה ואם בה, יצא כמג״א הלכה בסוזק״ש שאם ומתנה ק״ש דבקורא יצא הדברים נכונים
 דמהני הסוברים ובדעת עתידי. בדבר תלוי תנאו שאין כיון תנאי, תנאו לכו״ע ותפילין ברכות עם אח״כ שיקרא

אלו דינים רכל ויתכן התנאים. ומשפטי דיבור רבעי׳ מקום מכל דמ״ש יל״ע בעלמא, במחשבה אף תנאי כאן
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גנם יהודה הרבפו

 שבועי דמישלם ביומא יברך האם אחד יום לספור שכח ט.

 ולא אחד יום ששכח במי לן דקיימא דחא לחלכח, חידוש חעלה לט) סי׳ הלוי(ח״א, בית בשו״ת
 אותח חימים ספידת מצוות לגבי אלא זח אין חימים, שאד ספידת על לבדך יכול שאינו ספד,

 על לבדך יכול שבועי דמישלם ביומא ולכן הפסיד, לא השבועות ספידת מצוות את אבל הפסיד,
 ומצוה יומי למימני מצוה קי״ל דהא נסתפקתי אחד... יום דדלג ״היכא כתב: וכך ‘‘הספידה^

 ביום דלג אם כן ואם השבוע... בו שנשלם יום בכל דק הוי הא דשבועי ומצוה שבועי, למימני
 להפוסקים הפסיד... לא השבועות מנין מ״מ הימים מנין דהפסיד נהי השבוע... בו נשלם שלא

 יומי בין לחלק אין כן אם מבדכינן, הכי ואפילו דדבנן דק הזה בזמן הוי הספידה דכל דס״ל
 מדאודייתא הוי שבועי דגם הדמב״ם... דעת הוא וכן פסחים בסוף האלפסי לדעת וגם לשבועי.

 כדבינו דלא נאמד אם אפילו דהא לחודא. השבועי על לבדך יכול הא ולדידהו הזה, בזמן גם
 מצוה דק בספידה מנו לא המצוות מוני דכל שנדאה וכמו מצוה חדא דק דהוי ונאמד ידוחם,

 הא דידן ונידון יצא ימים בלא שבועי או שבועי בלא ימים מנה דאם בטוד מבואד הא מ״מ אחת,
לבדך״. יכול ולכאודה מזה, גדע לא

 עיון צדיך יצא, ימים בלא שבועות או שבועות בלא ימים מנה דאם הטוד בשם מש״כ והנה
 יש התמיהה לחומד ואולי דאם^'' תועפות בהגהות שתמה וכמו ‘לזה,''* דמז בטוד נמצא דלא

 שמי י) סוס״ק תפז הט״ז(סי׳ למש״כ וכוונתו בטוד, במקום ״בט״ז״ הלוי הבית בדבדי להגיה
 בבדכה, הימים בשאד ולספוד להמשיך יכול השבועות במנין טעה לא אבל הימים במנין שטעה

הימים. ספידת בלא אף השבועות בספידת יצא שבדיעבד הט״ז דבדי בהבנת ביה״ל וסבד
 הימים שמנין המצוות ממוני הביא עצמו הלוי הבית הלא צ״ע, גופא זה שדבד אלא

 בגמדא דאמדינן דכיון שדעתו ונדאה זה. בלא בזה יצא ואיך '‘המצוה,^' מחלקי כולם והשבועות
 הדין הוא הוא, בעלמא למקדש דזכד משום שבועי ולא יומי מנה דאמימד ע״א) סו (מנחות

במנין יצא שבדיעבד מודים אמימד על החולקים שאף ס״ל וגם יומי, בלא שבועי מנין שמספיק

 תנאו שיפרש ובעינן מורידה, ולא מועילה לא ומחשבתו דיבור, צריך דשם לחבית, אדם שבין בדבר נאמרו
 משפטי את צריך לא ע״ו בגיטין הרשב״א מ״ש לפי גם במחשבתו. די לעצמו שעושה במצוה אבל כדבעי,
 גילה כשרק אבל בתנאי, לו איכפת שלא הראה כהלכתו שלא התנה דאם להתנות, שנחת היכא אלא התנאים

 לא התנאים דיני של התורה חידוש שבלא שכתבו נ״ו, בכתובות התוס׳ על (ופליג התנאים, למשפטי א״צ דעתו
 דכיון י״ל הנ״ל הלבוש ולדברי דמצוות. בתנאי וה״נ ו), סעי׳ נ סי׳ אה״ע החזו״א וכמ״ש כלל, להתנות שייך היה

 דומה ואינו תנאים, דיני בלי גם להתנות יכול שפיר ברחו, בעל המצוה בקיום יוצא ואינו רצונו, את צריכים שכאן
 פ״י, ש״ז יושר בשערי שביאר וכמו הקנין, לחלות רצונו וא״צ המעשה בעשית שירצה רבעי׳ וכדו׳ לקנינים
 שהביא הגר״ח כוונת גם דזהו (וכמדומה בשליחות שאינם אף תנאי מהני דבנדרים הטעם דזה דביאר ועיי״ש

נזירות). הלכות ריש הלוי רי״ז מרן בחי׳
דווקא. השבועות ספירת על נאמר תמימות דדין שדייק כא, כג, ויקרא דבר, בהעמק הנצי״ב מש״ב ועי׳ 43
ד. סי׳ לעיל עוד ועי׳ 44
להלן. המג״א בדברי עיין אמנם ח, אות רסא סי׳ 45
ב. סי׳ לעיל שנתבאר וכמו ובחינוך, לרמב״ם המצוות בספר להדיא כ״ה ובאמת 46
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“המג״א^ שנקט וכמו לחודיה, ימים
 ועי׳ ז ס״ק (שם ברורה במשנה שכתב כמו המג״א, על חלקו מהפוסקים רבים אולם
 ולא אחד שבוע היום השביעי ביום שאמר כגון ימים, ולא שבועות מנה ״אם שם): בשעה״צ

 המשנ״ב, הכרעת הפוסקים סתימת לפי להלכה, לכן “יצא״.* לא עלמא לכולי כלל, ימים הזכיר
 ביומא לא אף העומר, בימי לברך יכול אינו שוב ספר, ולא אחד יום ששכח שמי פשוט נראה

שבועי. דמישלם

העומר ספירת על זמן מברכים שאין הר״ן של טעמו י.

 שלא מצוות ויש שהחיינו... בהן שתקנו מצוות שיש בתוס׳ ״וכתבו ע״ב): כב הר״ן(סוכה כתב
 אומר קאתי לזמן דמזמן דכיון תלי... בזמן דמצוות דשהחיינו נראה ולי שהחיינו... בהן תקנו

 לא שאם שכתב מי וראיתי העומר. ספירת על זמן מברכין אין למה זה לפי וצ״ע זמן... עלייהו
 יצא, לא ביום דהא משמע העומר לספירת כשר הלילה כל כדתנן ביום, יספור לא בלילה ספר

 הרי מקום מכל יצא, לא ביום ספר שאם בכך מה בדבריו, וצ״ע זמן״. ביה אמרינן לא הכי ומשום
 ולא ביום שזמנם מצוות מהרבה שנא מאי הזמן. ברכת עליה יברך שלא ולמה בלילה זמנה

 ולא ביום זמנם לי מה וא״כ זמן, עליהם ומברכים שופר) ותקיעת לולב נטילת (כגון בלילה
 לן דקיימא בהא לחקור יש דהנה דבריו, בביאור י״ל ואולי ביום. ולא בלילה זמנם או בלילה

 כל כמו נחשב הלילה שמקצת משום הוא האם ״תמימות״, מיקרי הלילה בסוף ספר שאפילו
 ימי את אלא לספור צריך שאין משום הוא הדבר שטעם או זו, עונה נספרה סוף כל דסוף הלילה,
מתחילתו. ספור יום הריהו היום, שהאיר קודם שספר וכל העומר,

 לברך שייך לא היום קודם לספור שחייבים כיון כן ואם השני, כהצד סובר שהר״ן ואפשר
 שכבר במצוה דווקא קיים זה ודבר הזה, לזמן שהגיענו מה על הודאה היא זו ברכה דעיקר זמן.

 את בלילה למנות היינו כך, אחר שיבוא לזמן הכנה הוא המצוה שעיקר כאן אבל זמנה, הגיע
שהחינו. ברכת בזה שייך לא ״ספור״, שיהיה הקרב היום

 שיהא קודם לספור שיש ר״י שיטת דהנה זו. לסברא מודים הראשונים כל שלא נראה אולם
 צריך אין הדין שמעיקר ננקוט ואם “תמימות״^ משום לחשיכה סמוך טפי ״דעדיף ודאי לילה

 ציותה לא הלא הלילה, בתחילת לספור יש מעלה איזה הלילה, אחר שבא היום את אלא לספור
 ראוי ולכתחלה הלילה, את גם לספור צריך זו שיטה שלפי וע״כ היום. ספירת על אלא התורה
 הלילה, בסוף רק ספר אם אף שבדיעבד אלא בשלימות, ״תמימות״ לקיים כדי בתחילתו לספור

״תמימות״. מכלל נפיק לא כולו עבר שלא כל

 לבד שבועות מנה ואם לחזור... צריך אין השבועות ספר ולא לחור הימים ספר ראם ״נ״ל ר; ס״ק תפט סי׳ מג״א 47
הטור״. כמ״ש יצא נמי

א. בסי׳ לעיל הרברים ונתבארו יספור, ר״ה ס״ח הלכה בביאור מש״ב עי׳ הט״ז רברי ובביאור 48
 ר״י על שחלקו אלא ע״א כה בפסחים והר״ן ע״א סו במנחות התוס׳ זו שיטה הביאו וכן מ. סי׳ פ״י פסחים רא״ש 49

יא. סי׳ לקמן עור ועי׳ בזה.
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גנם יהודה הרבפח

 הלילה, כל לספור לכתחילה שאפשר ונקט ר״י שיטת על חלק שם) הר״ן(פסחים ואמנם
 ליה דסבירא לשיטתו דאזיל י״ל ולנ״ל ביה״, קרינן תמימות בלילה שסופר כל ״אלא וכלשונו

הלילה. על ולא היום, על אלא ״תמימות״ דין שאין

הלילה בתחילת לכתחילה לספור המצדה בגדר יא.

 בתחילת לספור לכתחלה שצריך שזה כתב א) אות צט סי׳ ח״ד, (או״ח משה אגרות בשו״ת
 קפידא ליכא שבעצם מסתבר ״דיותר תמימות: ענין להכיר בעלמא מעלה אלא זה אין הלילה,

 אלא אח״כ, גם לספור יכול בדיעבד ורק ממש הלילה בתחלת יספור שלכתחלה תמימות מצד
 מעלה רק והוא לזה, הלילה כל שוה תמימות מכלל נפיק דלא לספור כשר הלילה כל שגם כיון

שם. עיין תמימות״, ענין להכיר בעלמא
 הוא בשלמותה תמימות מצות דקיום אלא כן, נראה אין הראשונים מלשון לענ״ד ולו״ד,

 דמדרבנן דכיון בתוס׳ אמרו ״ולפיכך שם): הר״ן(פסחים וז״ל וכנ״ל. הלילה בתחילת דווקא
 ובאור לגמרי״, תמימות שבתות שבע שיהיו כדי חשיכה בספק ראשון ביום לספור טוב הוא,
 מונה שאתה בזמן תמימות מוצא אתה אימתי וכו׳ שבתות שבע ״ת״ר כתב: שכט) (סי׳ זרוע

 המאירי(פסחים העיד וכן תמימות״. שתהיינה כדי לחשיכה סמוך לברך צריך הלכך - מבערב
 שהוא נראה אלו ומלשונות תמימות״. משום ודאי, לילה שיהא קודם לספור ״נהגו כי ע״ב) קכא

בעלמא. להיכר ולא הדין, מעיקר
הלילה, כל וסופר הולך הלילה בתחילת לספור שכח ראם שכתבו והשו׳׳ע הטור מלשון גם
 דוקא לספור לכתחילה המצוה תמימות דין שמשום אלא בעלמא, מעלה ענין זה שאין נראה

וכנ׳׳ל. הלילה, כל וסופר הלך הלילה בתחילת ספר לא אם בדיעבד ורק הלילה, בתחילת
 לספור שההלכה מתבאר מדבריו וגם באמת), סוד׳׳ה תפט (סי׳ וקציעה במור עוד ועיין
 וכתב ’‘הנ׳׳ל.* האגר׳׳מ כדברי ודלא הדין, מעיקר הוא ״תמימות״ של הענין מצד הלילה בתחילת

 ולעת כוונתו, למי וצ״ע יברך. לא שוב הלילה בתחילת ספר לא אם כי אומרים שיש עוד, שם
ובפוסקים. בראשונים כזו דעה מצאתי לא עתה

מצוות כשאר כוונה צריכה אינה ספירה יכ.

 אינה העומר ספירת כוונה, צריכות שמצוות שאע׳׳פ חידש טו) ס״ק תפט (סי׳ יעקב חק בעל
 לחזור עוד יכול אינו וכך, כך היום וענה העומר למנין אדם נשאל אם לפיכך כוונה. צריכה

 כמה לומר פנים כל על שמתכוין כיון כוונה, מקרי רזה דאפשר ״ועיי׳׳ל וז׳׳ל: בברכה. ולספור

בעלמא״. סיפורא רק הוא ומצוותו ספירה, ימי
 מצוותה שמע קריאת גם הלא מצוות, משאר העומר ספירת שנא מאי ביאור, צריכים ודבריו

 היא מצה מצוות כן כמו יצא. לא לבו כיון ולא בתורה הקורא כן פי על ואף קריאתה, היא
כוונה. צריכות מצוות למ״ד חובתו ידי יצא לא ואכל מצה לאכול גויים כפוהו ואם באכילתה,

בשמו. בבה״ל שהובא מה אלא הדברים, במקור ראה שלא מתבאר ברבריו שרן שם האגר״מ ומרברי 50

תשס״ט שלישי ספר | ירושתנו



פטהעומר ספירת במצוות בירורים

שלה, בתוצאה אלא עצמה, הספירה במעשה המצוה אין שכאן יעקב החק שדעת י״ל ואולי
 בשחיטה וכמו מעכב. זה אין ספירה למצות התכוון לא אם ולכן ספור, היום יהיה שהיום ז״א

 צריכות מצוות בדין תלי ולא ע״א), לא חולין (עי׳ מ״ד לחד כוונה בלא גם שיוצאים וטבילה
בגמ׳. שם איגר ורע״ק הרמב״ן כדכתבו טעמא מהאי כוונה

ספירה נחשבת מסופקת ספירה אם יג.

 יום באיזה יודע ואינו הגוים בין שנמצא אדם של בדינו הסתפק לד) סי׳ (ח״א אברהם בדבר
 מסופקת שספירה לו נראה היה ומסברא מספק. ספירות שתי ימנה אם עומד, הוא הספירה מימי
 מספרים שני ולא בודאות ידוע אחד מספר להיות צריך שהמנין ספירה, של פעולה אינה

מסופקים.
 סופרים אנו אין טעם ״מה חו״ל, יושבי על פסחים) (סוף המאור בעל שאלת ידועה והנה

 שתי לספור באנו ״אם כי ותירץ מספק״. טובים ימים שני עושים שאנו כשם מספק, ספירות שתי
 ביו״ט לזלזולי ואתי עצרת, של ראשון טוב יום עד מושכת שניה ספירה נמצאת מספק, ספירות

 למנות אפשר היה דזילזול חששא דלולא משמע שנהגו״. מה אלא לנו אין הילכך דאורייתא,
ספירה. נחשבת מסופקת שספירה מוכח א״כ אחד, ביום ספירות שתי

 מונה והוא לעומר ג׳ או לעומר ב׳ היום אם יודע שאינו שבמקרה ביניהם, לחלק יש אמנם
 יום ספירת וגם שני יום ספירת גם שמונה או שלישי״, יום או שני יום או ״היום זה: בנוסח

 אלא לעומר הוא יום איזה הספק אין חו״ל בני של בספירה אבל כלל. ספירה כאן אין שלישי,
 בתוך כעת הוא יום איזה ולא ימים, המ״ט מנין מתחיל מתי הוא שהספק היינו העומר, זמן מהו
 לעומר שני יום היום הרי ב׳ ביום העומר את הקריבו אם אומר שהוא כאילו ונחשב הי״ט, מנין
 מסופקת העומר דהקרבת גמורה ספירה זו והרי לעומר, שלישי יום היום ג׳ ביום הקריבוהו ואם

ספירתו. ולא
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ליוש ליפא יו״ט חנניה הרב
עילית מודיעין עילית, מודיעין דיין

בהו״ר [סרגינ״ז] הקיטל ולבישת ׳נשמת׳ אמירת
בחוה״מ יו״ט בגדי לבישת מדין קצת בו נתבאר וגם

 להרבות נוהגים רבה, הושענא שהוא שביעי ״ביום המחבר: כתב א סעי׳ תרסד סי׳ או״ח בשו״ע
 ביאר, א) (ס״ק שם תשובה ובשערי נשמת״. ״וא״א הרמ״א: ומוסיף בי״ט״. כמו במזמורים

יתירה. נשמה כ״כ בו שאין לפי דהיינו
 למש״כ הללו הרמ״א דברי על שציין שם, בביאורו הגר״א כונת גם היא שזו נראה, ולכאורה

 דלשיטת והיינו יתירה. נשמה נמי איכא דביו״ט ושמואל), ד״ה סוף ע״ב, קב (פסחים רשב״ם
 ככל מזמור אלא אינו דנשמת דשבח ע״כ ביו״ט, יתירה נשמה שאין שם בפסחים תוס׳

 מוסיפים רבא דבהושענא וכיון יתירה, בנשמה תלוי ואינו ויו״ט בשבת שמוסיפים המזמורים
 נשמה גם יש שביו״ט לרשב״ם אך נשמת. גם יוסיפו שלא סיבה אין ויו״ט שבת של מזמורים

 שהנשמה דמדגישים [כיון יתירה נשמה כשיש רק נאמרת נשמת דתפילת אפש״ל שפיר יתירה
 דבהו״ר ואף חג]. או לשבת המיוחד הנשמה ענין דהיינו מסתברא ה׳ שם את תברך חי כל של

נשמת. לומר שייך לא יתירה נשמה דליכא כיון אך שבת, של מזמורים מוסיפים
 סוברים שאנו משום היינו בהו״ר, נשמת אומרים שאין דלמנהגינו ע״כ אלו, דברים ולפי
 א, סעי׳ תצ״א בסי׳ המחבר במש״כ לעיין צריך וא״כ ביו״ט, יתירה נשמה שיש כרשב״ם
 ששיטת הגר״א, בביאור שם וכתב הבשמים. ועל הנר על מברך ואינו מבדיל יו״ט דבמוצאי

 נשמה ליכא דביו״ט הוינן, כי ד״ה ע״ב לג ובביצה הנ״ל בפסחים התוס׳ בדברי מקורה המחבר
 נשמה שיש רשב״ם דלשי׳ בדבריו ומשמע יו״ט. במוצאי הבשמים על מברכין אין ולכן יתירה,
במוציו״ט. אף הבשמים על מברכין באמת ביו״ט, יתירה

 רשב״ם וכשיטת - בהו״ר נשמת אומרים אין מחד, וביאור: הסבר צריך מנהגנו זה לפי וא״כ
 אין ומאידך וכמ״ש). בהו״ר, משא״כ נשמת, בו אומרים ולכן - יתירה נשמה יש (שביו״ט

יתירה). נשמה ביו״ט התוס׳(שאין וכשי׳ ביו״ט הבשמים על מברכין
 להמבדיל הגפן ברכת בין הפסק דמשום הסברות, לשתי דחיישינן הגר״א היא דשיטת ויתכן
 בפסוד״ז, הפסק חשש ומשום במוציו״ט. הבשמים על מברכין אנו אין ולכן כהתוס׳, מחמירים

צ״ע. ואכתי כהרשב״ם, נשמת אומרים אין
 שכתב: מא) בו(סי׳ בכל יעוי׳ בהו״ר, נשמת אומרים התוס׳ דלשיטת שכתבנו הדבר ובעיקר

 היין על ומברך ונר, ובשמים יין לפניו ומביאין ביתו, לבני ומבדיל וחוזר לביתו הולך אחד ״וכל
 והעצבון, הטורח לימי המנוחה מן כשיוצא העצבה נפש לשמח ומריח הבשמים על ואחר תחלה

יום שהכנסת לפי לי״ט שבת במוצאי ולא לחול שבת במוצאי אלא הבשמים על מברכין ואין
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צאבהו״ר [סרגינ״ז] הקיטל ולבישת ׳נשמת׳ אמירת

 על לברך אין לחול בי״ט וכן י״ט, משמחת ג״כ ונהנית שמחה שהיא בשמים במקום לנפש טוב
 בו״, שיעשה נפש לכל יאכל מאשר טורח בו שיש אחר בי״ט יתירה נשמה שאין לפי הבשמים

 לפי יתירה הנשמה ענין כל פירש שהוא אלא כהתוס׳, הבשמים ענין כל שפירש הרי עכ״ל.
 בענין נב בסי׳ בו הכל במש״כ עוד ועי׳ יתירה, מנוחה יש האדם שלנפש דברים של פשוטן
 מזמור אף וי״א בשבת כמו דזמרה פסוקי כל רבא הושענא ביום לומר ״ונהגו הו״ר: תפילת

 אומרים התוס׳ בשיטת דלההולכים כמ״ש והיינו - עכ״ל וכו׳, חי״ כל נשמת ואומר לתודה,
בהו״ר. נשמת

 הוסיף והרמ״א כביו״כ, בנרות קצת דמרבים המחבר כתב שם הדברים בהמשך והנה
הקיטל. ללבוש שנוהגים ושיש כבעיוה״כ, עה״ש קודם עצמם טובלים דהמדקדקים

 המג״א שם וכתב ויו״כ. בר״ה כמו השרגינז לובש שהיה [מנהגים] במהרי״ל כמ״ש והיינו
 נהגו ובמדינתנו ןד״מ] משנה הי׳ לא ח״ה בגדי שאר אבל הקיט״ל לבש ״מהרי״ל ג): (ס״ק

 דהיה כתב שם דבמהרי״ל [ובאמת עכ״ל'. מ״ש״, תק״ל ערסי׳ הקיט״ל ולא שבת בגדי ללבוש
 אף לובש דהש״ץ שכתבו ברורה ומשנה פמ״ג היטב בבאר ועי׳ ובהו״ר, דר״ה א׳ ביום ש״ץ

 להדרכי ס״ל לא הנראה ככל אך ש״ץ, כשהיה אלא לבש לא מהרי״ל דאף יתכן וא״כ למנהגינו
 שם ויעוי׳ קיטל], לובשים שכולם מהרי״ל מדברי ולמד בזה לקהל הש״ץ בין לחלק משה

 גם והוא המים על נידונים שבחג לפי כיו״כ חוא דברים דבקצת שכתב הסימן בריש בביהגר״א
 הו״ר גם וא״כ ר״ה ואפי׳ טובים ימים הם בהם נידון שאדם בשנה פרקים הד׳ שכל לפי כיו״ט
 וכו׳, אופיא שיודעת זו כאומה אומה שאיזה והירושלמי המדרש דברי את עוד לזה וציין בכלל,

 מג״א עי׳ וז״ל הגר״א כתב הקיטל ללבוש נוהגים שיש הרמ״א מש״כ על הדברים ובהמשך
שאר כמו היא שהו״ר והיינו עכ״ל, כו׳ לבנים לובשים הנ״ל בירושלמי וכמ״ש כו׳ ובמדינתנו

 ומהרי״ל יו״ט כשאר ובכסות במשתה במאכל לכבדו חייב שחוה״מ תניא בשם המג״א כתב שם תק״ל ובסי׳ 1
 יו״ט״ ״כשאר האחרונות התיבות ובהשמטת התניא דברי הביא שם ובמשנ״ב שבת, של ומטרו״ן הקט״א לבש
 (תקכא) עס״י שבת של וקט״א וז״ל כתב שם בפמ״ג אמנם שבת, בבגדי דסגי מהרי״ל כמנהג שפסק כיון

 מש״כ על המג״א כתב תקכט שבסי׳ להעיר כונתו וכנראה עכ״ל י״ט בגדי י״ל וצ״ע ד׳ [ס״ק] במ״א [תקכט]
 המג״א הביא שם תקל ובסי׳ בשמחה, דחייב משום דהוא שבת משל טובים יותר יהיו יו״ט דבגדי בשו״ע
 וכמ״ש שמחה בו שנוהג כיון יו״ט בגדי בחוה״מ ללבוש צריך וא״כ ימים ח׳ והשמחה דההלל בסוכה המשנה
 לבש מהרי״ל דגם היינו יו״ט בגדי די״ל בתירוצו הפמ״ג שכונת ויתכן מהרי״ל, בשם שהביא כמו ולא בתניא

 שהבנת כנראה אך ומהרי״ל, התניא נחלקו לא ולפי״ז דוקא, לאו שבת של ומש״כ יו״ט של ומטרון קטא
הבאה. בהערה לקמן וע״ע התניא דברי בהעתקת הנ״ל התיבות השמיט ולכן כן אינה המשנ״ב
 שם וציין הוא יו״ט דמ״מ בחוה״מ אף השלחן לכסות שהמנהג סק״א במשב״ז תרלט סי׳ בפמ״ג וע״ע

 ע״ז וכתב אומרים אין ובחוה״מ הזה קדש מקרא יו״ט את אומרים שביו״ט בשו״ע מבואר ושם תצ לסי׳ בפמ״ג
 טוב שכולו ליום ינחילנו הוא הרחמן בברהמ״ז בחש״מ וא״ל יו״ט מיקרי לא דחוה״מ ש״מ וז״ל סק״א במג״א

הוא. יו״ט דמ״מ ציין וע״ז עכ״ל
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ליוש ליפא יו״ט חנניה הרבצב

 ישראל של שבחן במדרש שאמרו השנה מראש עדיפא לא דעכ״ם בהם שנידונים פרקים הד׳
 [ולא ביוה״ב כמו הקיטל שלובשים הרמ״א שהזכיר וכיון לבנים, לובשים שנידונין שאע״פ

 יו״ט שמחת משום קיטל ללבוש אין בהו״ר אף א״כ בר״ה] הקיטל לבישת מנהג כלל הזכיר
 בגד שהוא קיטל ולא שמחה של בגדים [דהיינו בר״ה לבנים שלובשים במדרש שכתוב וכמו
הדין]. לפחד קשור וענינו מתים

 בהו עבדינן דין ימי שהם דכיון א״ש בהו״ר וגם בר״ה גם לובש שהיה מהרי״ל של ומנהגו
 היום דכל לבנים שלובשים במדרש למש״כ סתירה בזה שאין למהרי״ל וס״ל כיוה״כ מילי מקצת

 משום קיטל היו״ט בגדי על לובשים ומוסף שחרית תפילת דבשעת אלא יו״ט בבגדי מלובשים

הדין. חרדת
 היה לא ומטרון מהקטא חוץ הבגדים דשאר כתוב דבמהרי״ל הענין בעיקר להאיר יש אמנם

 ימי בכל נוהג היה וכן שבת לשל מחליף היה לא הטלית ואפי׳ חול של ולבש כלל מחליף
^ לגמרי בו נהג שלא ונראה חוה״מ, ״  קיטל לבש ובהו״ר בר״ה דדוקא הטעם יובן ולפי״ז כיו

 כל שבו דין של מיוחדת בחינה בו שיש מובן ר״ה דבשלמא נידון שהאדם פרקים הד׳ בכל ולא
 המים על הדין משום דהוא בפוסקים מבואר דהו״ר דינא אך מרון, כבני לפניו עוברין עולם באי

 להנ״ל אך בעצרת, האילן ופירות דפסח התבואה על מהדין זה דין עדיף ואמאי בחג שנידונין
 חרדת משום בזה הקילו דבר״ה אלא יו״ט בשמחת פגם קצת באמת בו יש הקיטל דלבישת יתכן
 בשאר אך והמשפט הדין מפני דר״ה שמחה בדין שהקילו עניינים בכמה שמצינו וכמו הדין

 ולכן יו״ט שמחת כלל מבטלין אין האילן ופירות תבואה מים על פרטי דין אלא שאינו הפרקים
 בגדי קצת בו לובש היה ומהרי״ל גמור יו״ט שאינו בהו״ר אך קיטל ועצרת בפסח לובשין אין

קיטל. בלבישת נמי להקל אפשר חול
 דלא הוא דלכאו׳ להבין צריך לובשים אין ובהו״ר קיטל לובשים אנו דבר״ה מנהגינו אך

 ולא בר״ה לא ללבוש אין הגר״א ולשי׳ בהו״ר גם ללבוש יש במהרי״ל המבואר דלפי כמאן
בהו״ר^.

 מרוטנבורג שמהר״ם שליט״א, המבורגר שלמה בנימין הרב לי אמר השיחים אחד ותחת
 סי׳ מרוטנבורג מהר״ם לתלמיד קטן תשב״ץ בספר מבואר והדבר יו״ט, בשאר גם הקיטל לבש

לכך יתירה שמחה שיש לפי טוב ביום ללובשו שרגילים שריגניז״א מלבוש ״ועל וז״ל: ,‘‘קס

 בחוה״מ לובש היה שמהרי״ל המג״א שהביא דמה עוד יתכן כעת המתבאד ולפי הקודמת, בהעדה מש״ב עי׳ 2
 שכתב וכמו גמוד כיו״ט שאינו סובד שהוא כיון התניא כשי׳ ס״ל ולא בדוקא שבת של היינו שבת של קטא

כהפמ״ג. ודלא בחוה״מ דוקא שבת בגדי דלובשין המשנ״ב פסק וא״ש כיו״ט שאינו תצ בסי׳ המג״א
 שהבאנו ומשנ״ב ובה״ט הפדמ״ג מש״ב ע״פ א״ש ובהו״ד בד״ה קיטל לובש הש״ץ שדק נוהגים שיש מה אך 3

 שהוזכדה לבנים ללבישת סתידה בזה שיש כיון קיטל לובשים שאין הגד״א שיטת לפי וגם הדבדים, בתחילת
 קיטל וטל גשם בתפילת לובש שהש״ץ נוהגים שיש מה וא״ש בה, לן לית לחוד הש״ץ דבלבישת יתכן במדדש,

בכך. יו״ט שמחת נגדעת לא לבד הש״ץ דבלבישת גמוד יו״ט שהוא אף
תנה. בסי׳ הוא מינץ ומהד״ם הב״י נוסחת ע״פ ובנדמ״ח 4
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צגבהו״ר [סרגינ״ז] הקיטל ולבישת ׳נשמת׳ אמירת

 וע״ע עכ״ל. המות״, ידם שיזכור כדי בגדיו גבי על לובשו ולכך עליו דעתו תזוח שלא לובשין
 בכסות לכבדו השבת שמכבוד הרמב״ם מש״כ שעל ה״ג), פ״ל שבת (הל׳ מימוניות בהגהות

 ובירושלמי להחליף, לו שאין מי החול בגדי לכסות שרגני״ט ללבוש נהגו ״ולכך וז״ל כתב נקיה
 ט״ז, הלכה פ״ו יו״ט בהלכות עי׳ החול כעטיפת בשבת עטיפה על לנו אוי יוחנן א״ר גרסינן
 צריך ביו״ט שגם מטעם ביו״ט שרגני״ט ללבוש נהגו ולכך ממהר״ם ששמע המעתיק ולשון

 את ויזכרו מתים מלבוש שהוא שרגני״ט וילבשו שמחים העולם ביו״ט כי טעמא וגם להחליף
 משה בדרכי דבריו והובאו מימונית. ההגהות עכ״ל ע״כ״, עליו לבו יתגאה ולא המיתה יום

תר״י. סי׳ או״ח
 בגדים לו שאין מי ולכן ויו״ט, לשבת נאה בגד בעצם הוא שהקיטל מדבריהם ונראה

 תגרום שלא ומועיל מתים מלבוש שהוא ענין גם בו שיש אלא בגדיו, על לובשו להחליף
יתירה. לגאוה השמחה

 אין ובחוה״מ יו״ט, בגד הוא מיסודו הקיטל דבעצם מנהגינו, שפיר ליישב אפשר ולפי״ז
 יום זיכרון מענין גם בו שיש דמכיון אלא בהערות, וכמשנ״ת במשנ״ב וכמ״ש יו״ט בגד לובשים
 שמצד בהו״ר אך בהם, נידון שהאדם טובים ימים באותם אלא אותו לובשים אין לכן המיתה

קיטל. בו לובשין אין שבת, בגדי אלא בו לובשין ואין חוה״מ הוא הכבוד דיני
 דברי הביא שם ובדרכ״מ נקיה בכסות אותו שמכבדין תר״י סי׳ בטור מבואר ביו״כ ואף
 שם לשו״ע בהגה׳ וכ״ה הרמ״א כתב וע״ז השרת כמלאכי נקיים שיהיו כדי שהוא המרדכי
 של כבודו מצד הוא הדבר שעיקר ברור זה אך נקיים, לבן פשתן בגדי ללבוש נהגו זה שמטעם

 ולא אכילה לא בו שאין יו״כ דזה מכובד ה׳ דלקדוש מקרא דילפינן הטור שם שכתב וכמו יום
 הדמיון להזכיר כדי ונקיים לבנים פשתן בבגדי לכבדו דבחרו אלא נקיה בכסות כבדוהו שתיה

 גם ולהנ״ל הדין, חרדת מחמת אותו שלובשים שיתכן עוד שם הוסיף והרמ״א השרת, למלאכי
 שהדברים ובאמת אותו, לובשין היו לא יו״ט בגד זה שהיה לולא הדין דחרדת הב׳ לטעם

נאה. בבגד הכיפורים יום את גם לכבד צריך דהא עצמם מצד מסתברים
 מתלמיד שהביא בהעתקה אך אותו לובשים היו בשבת שגם כתוב שם מימוניות שבהג׳ ואף
 בגד זה שהיה והיינו שבת^, הזכירו ולא לבשוהו שביו״ט כתוב קטן בתשב״ץ וכ״ה מהר״ם
 לכסות להחליף להם היה כשלא אלא לבשוהו לא ביו״ט [וגם ליו״ט, אלא התאים שלא מיוחד

*, בגדי  בגדי בו לכסות הראשונים רבותינו ע״פ המנהג נתייסד הנ״ל שבעקבות ויתכן החול̂]
בהם. שנידונים טובים ימים באותם היו״ט

בשבת. דה״ה מהר״ם תלמיד העתקת דברי על כתב שם משה בדרכי אמנם 5
 אופן אלא בגד של בצורה זה היה שלא משום היינו להחליף אחר בגד להם היה כשלא רק לבשוהו שלא ומה 6

 לבשוהו ולא ירושתינו, ספרי בסוף אשכנז קהילות למנהגי בלוח שמבואר וכמו הבגדים על וכיסוי עיטוף של
הבגדים. לכסות ענין להם כשהיה אלא
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 לורץ׳ יעקב הרב
ירושלים

בחגורה הקבוע במפתח בשבת יציאה
והמהרי״ל רוטנבורג, המהר״ם הרא״ש, שיטת ביאור

 חותם עליה שיש בטבעת ולא הנקובה במחט אשה תצא ״לא מתני׳: ע״א) (סב שבת מסכת א.

 קאי, ״אטבעת רש״י וביאר באיש״. וחילופיהן עולא ״אמר ובגמ/ חטאת״. חייבת יצתה ואם
חטאת״. חייב ויצא חותם עליו אין ואם פטור, יצא אם חותם עליו שיש דטבעת

 אף לכתחילה בה לצאת אין חותם עליה שיש שטבעת מבואר פטור״, יצא ״אם רש״י, מרברי
 חטאת ראחיוב תם רבינו ״אומר כתבו: וחילופיהן) ר״ה התוס׳(שם אולם לאיש. תכשיט שהיא
 שאין שבטבעת חטאת, חיוב לגבי רק הוא באיש״ ״וחילופיהן עולא שאמר מה היינו, קאי״.
 איש ואילו בחטאת חייבת אשה חותם עליה שיש ובטבעת חייב, ואיש פטורה אשה חותם עליה
 אעולא, קאי לא חטאת, חייבת אינה אשה חותם עליה אין שאם דאמרינן והא ביציאה, בה מותר

 לא באיש כן שאין מה בתכשיטים, לצאת לה אין ולכן ומחוי, שלפא דילמא גזרינן רבאשה
 גזרו לא שבאיש הידועה ר״ת שיטת היא וזו מהרש״א). (ועי׳ ומחוי, שלפא דילמא בו גזרינן
בתכשיטים. לצאת לו אין איש גם רש״י לשיטת אבל ומחוי, שלף דלמא

 דלמא באיש חכמים גזרו דלא כתב ז״ל ״ור״ת וז״ל: ר״ת שיטת ביאר ה״י) (פ״ו והרא״ש
 פ״ו מהירושלמי(שבת ר״ת לשיטת סמך הרא״ש והביא בכך״. דרכו שאין לפי ומחוי שלפי

 שחצניות שהנשים ידי על בא רב אמר אסורין, הן למה תכשיטים בירושלמי נמי ״וגרסינן ה״א):
 ורבינו הרבים״. ברשות אמות ארבע בו ומהלכת שוכחת והיא לחבירתה, להראות מתירתן הן,
 מהי להבין ויש שחצנים. אינם שהם באנשים לא אבל בנשים, רק שייכת זו שגזירה סבר תם

כלל. הגזירה בהם שייכת שלא אע״פ אנשים תכשיטי אף שאסר רש״י שיטת
 הירושלמי מן ראיה מביאין ״ויש וז״ל: רש״י, לשיטת ראיה הרא״ש הביא דבריו ובהמשך

 ההיא מן שמעינן מותר, שחץ שאינו ידי על והאיש התם דגרסינן רש״י, לפירוש ה״א) פ״ו (שבת
 חביריו בו וגערו בידו, זהב של ומפתח בשבת, חצרו בתוך לטייל שירד גמליאל ברבן מעשה
 אחד אמרת הדא ולכך לכך העשוי אמרת הדא אסור, לתכשיט העשוי אמרת הדא תכשיט, משום
 אסורה חטאת חייבת אינה יצאת ואם תצא לא שאמרו אפילו אמרת הדא האשה ואחד האיש
 שהוא זהב של במפתח לחצרו שיצא דר״ג, חבריו בו שגערו ממה היא הראיה בחצר״. בו לצאת

 מה וזהו פלוג, לא ומשום לחצר), (ואפילו בתכשיטים לצאת אסרו לאנשים שגם מכאן תכשיט,
האשה. ואחד האיש אחד אמרת הדא בירושלמי דאיתא

 לאיש תכשיט שהוא מפתח שאני זו, ראייה ד״דחה המאור בעל דעת הביא הרא״ש אמנם
 וביאר מותר״. לאשה ולא לאיש תכשיט שהוא דבר אבל לאשה, איש בין פלוג לא הלכך ולאשה

ברא״ש ועיי״ש ולאשה. לאיש העשוי בתכשיט דהיינו ולכך״, לכך ״עשוי הירושלמי דברי
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אותם. קיים והרא״ש המאור, בעל דברי דחה שהרמב״ן
 כלומר ולכך, לכך העשוי מפרשים ״ויש וז״ל הירושלמי, לדברי ביאור עוד הביא והרא״ש

 באשה בין באיש בין אסור בזה המנעול בו שפותח מפתח כמו ולתשמיש לתכשיט שעשוי
 לשיטת מהירושלמי ראיה שאין דבריהם, פירוש מוציאו״. הוא תשמיש לצורך אומר דהרואה

 תכשיט היה מפתח שאותו כיון פלוג, לא ומדין אנשים, על גם תכשטין גזירת דגזרו רש״י
 ונראה מוציאו הוא תשמיש לצורך אומר שהרואה עין מראית משום גזרו ובזה יחדיו, ותשמיש
מחוור). יותר חפי׳ דזח וכתב זח פי׳ גם שחביא המאור בבעל בשבת(ועי׳ משוי כהוצאת
 בתכשיט מדובר בירושלמי הראשון הפירוש לפי הפירושים. שני בין להלכה מינה נפקא ויש

 הירושלמי דברי מכח לאסור אין אבל אשה, אטו איש על גזרו ובזה לאשה, וגם לאיש גם שהוא
 שהוא דבר אוסר הירושלמי השני, הפירוש לפי אבל כאחד. ותשמיש תכשיט שחוא תשמיש
 הוא אם אפילו בו לצאת לאיש מותר בלבד תכשיט אבל הרואים, גזירת ומשום ותשמיש, תכשיט
 דבר אוסר שהירושלמי הפי׳ לפי דאפילו דמפרש המאור בבעל [ועי׳ ואשה. איש של תכשיט

 טבעת דשאני ותשמיש. לתכשיט דהוי חותם עליו שיש טבעת לאסור אין ותשמיש, תכשיט דהוי
 וקישוטה בשבת בה לחתום שאסור חותם עליח שיש דטבעת זהב, של ממפתח חותם עליח שיש
 מה בשבת, בה לחתום כדי הוציאוה שלא יודע שהרואה כיון לגזור, אין תשמישה עיקר היא

הוציאה]. תשמישו לצורך אומר הרואה דלת לנעילת עשוי שהוא כיון זהב, של מפתח כן שאין
 בצואריחן אותן הנשים ותולות מפתחות, שעושין נוחגין ״ובאשכנז חרא״ש: וסיים

 א. באשכנז: המנהג על קשה ולכאורה בהן״. ויצאין צבעונין בחוטי או כסף, של בשלשלאות
 ב. ;בתכשיטים לצאת לא נשים על גזרו עלמא לכולי חרי בתכשיט, לצאת לנשים דהתיר במח
 איש של תכשיט שזה משום זהב של במפתח יציאה שאסרו הירושלמי את יפרש אם בין הרי

 לנשים, התיר איך ותשמיש, תכשיט שהוא משום במפתח יציאח שאסרו יפרש אם ובין ואשה,
 הבדל שאין הרא״ש מדברי משמע [וגם בשלשלת שתלוי במפתח לצאת לאנשים גם ולכאורח

 מדין או לאנשים, אסור נפשך ממה הרי זהב], של באינו אפילו לצאת ואפשר המפתח בסוג
ותשמיש. תכשיט דהוי מדין או ואשה, דאיש תכשיט

 התלוי במפתח לצאת באשכנז היתר שנהגו שמה ביאר [יא]) שא סי׳ (או״ח יוסף ובבית
 לאיש העשוי אלא ולכך לכך העשוי מפרש ״דאינו משום הוא הרא״ש דעת נראה וכן בשלשלת,

 שבאשכנז כתב ולכן שרי, דמישרא לאיסור הוזכר לא ולתשמיש לתכשיט העשוי אבל ולאשה,
 ראשונים כמה של סיעה הב״י והביא ליה״. סבירא דהכי אלמא עליהם נחלק ולא היתר נוהגים
 וסוגרת מחט בו ויש זהב של או כסף של מפתח בשבת לחוציא עשירות נשים ״דרגילות שכתבו

 בו ועשוי עב השני וראשה מחט כמין חד האחד שראשה כלומר שבצוארה, חלוקה מפתחי בה
 התם שאני בידו, זהב במפתח שיצא גמליאל ברבן חביריו שגערו דמה נ״ל דבריהם ולפי מפתח.
 אף אסור ואשה דאיש תכשיט שהוא וכיון באשה, ואחויי למשלף למיחש ואיכא הואי דבירו
בעוד לאחויי יכלה דהא להכי, למיחש ליכא בצואר קשור שהמפתח אשכנז מנהג אבל לאיש.
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לאשה״. אף שרי הילכך למשלפיה.' כך כל נקל אינו וגם עליה המפתח
 לאחויי שיכול כיון א) לאשה. אפילו להיתר סיבות שתי יש בשלשלת תלוי שבמפתח מבואר,

 שליף. רילמא לגזור אין ולכן למשלפיה קל דאינו ב) ומחוי. שליף דילמא גזרו לא עליה בעודו
 חוטים או כסף של בשלשלאות תלוי במפתח לצאת באשכנז שנהגו מה שפיר אתי ולכן

 לאיש העשוי בתכשיט רק הוא בו לצאת לאיש שאסור בירושלמי שנאמר מה כי צבעוניים,
 שלא כיון הוא, ואשה איש של שתכשיט אע״פ בשלשלות, בצואר שתלוי מפתח אבל ולאשח,

אשה. ואפילו בשבת בו יוצאין שפיר כנ״ל, ומחוי שלפא דילמא משום בו לגזור שייך

 מפתחות אותן כגון בו, ולהשתמש לתכשיט העשוי דבר ״וכן איתא, שא) סי׳ (או״ח בטור ב.

 מאיר וה״ר מוציאו. הוא תשמיש לצורך אומר שהרואה אוסר, תכשיט כמין כסף של נאות
לנוי״. עשאו אפילו ונחושת ברזל בשל לא אבל מכסף, עשוי חוא אם התירו מרוטנבור״ק
 מפתח, כמו ותשמיש לתכשיט שעשוי דבר לאסור יש בטור הראשונה הדעה שלפי מבואר,

 הראשונים כדעת היא זו שיטה מוציאו. הוא תשמיש לצורך שאומר הרואה גזירת ומשום
 אסור ולכן ולתשמיש, לתכשיט עשוי שהוא ולכך״, לכך ״העשוי הירושלמי דברי את שמפרשים

 במפתח התיר מרוטנבורג המהר״ם אמנם ברזל. של מפתח שכן וכל כסף של מפתח להוציא
 לצאת מהר״ם שהתיר וממה לנוי. עשוי הוא אם אפילו ונחושת מברזל לא אבל מכסף, חעשוי

 דהא בירושלמי פירושא וכאידך ותשמיש תכשיט שהוא דבר אסר שלא מבואר כסף של במפתח
ולאשה. לאיש חיינו ולכך״ לכך ״העשוי דקתני

 את לאסור שאין נכון כסף, של במפתח לצאת שהתיר מרוטנבורג מהר״ם בשיטת לעיין ויש
 של תכשיט הוא כסף של מפתח אבל ותשמיש, לתכשיט עשוי שחוא כיון זח במפתח חיציאח

 ואשה לאיש העשוי שתכשיט בירושלמי מבואר מרוטנבורג המהר״ם הבנת ולפי ואשה, איש
 התירוץ פי ועל כסף. של במפתח לצאת מרוטנבורג המהר״ם התיר איך כן ואם בהוצאה, אסור
 שלמרות בשלשלאות, התלוי במפתח לצאת באשכנז שנחגו החיתר בישוב יוסף חבית של השני

 ואין למשלפיה כך כל נקל שאינו כיון בו לצאת לאשה גם התירו ואשה איש של תכשיט שהוא
 לחוש ואין בחגורה קבוע כשהמפתח כאן חדין שהוא מובן ומחוי, שלפא דילמא באשה לגזור

 המהר״ם שיטת את יא) סעיף שא, (סי׳ הלבוש ביאר וכך בו. לצאת אפשר שישלפוהו
 יכולה האשה שאין במקום שבצואר בשלשלת או בחגורה קבוע שהוא ״ומיירי מרוטנבורג:

לאיש״. אף לצאת ואסור ולאשה לאיש תכשיט ליה הוי הא כן לא ראם ולמחוי, לשלפו
 האיסור אם נחושת, או מברזל מפתח לצאת שאסר מרוטנבורג מהר״ם בדברי לעיין יש עוד

 ולפי חטאת. וחייב למשוי ונחשב מדאורייתא הוא שאסור או חטאת, חייב ואינו מדרבנן חוא
 הוא שהאיסור לומר אין שהרי האיסור. סיבת מהי עיון צריך מדרבנן, שאסור היא שכוונתו הצד

אסר שלא מזה ומוכח כסף של במפתח חתיר עצמו שמחר״ם כיון ותשמיש, תכשיט שחוא משום

שם. ותוס׳ רש״י עי׳ לשלפם, טירחא דיש מותר האוזן דנזמי האף, דנזמי בסוגיא ע״ב, נט לקמן עי׳ וכן 1
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 העשוי נחושת או ברזל של מפתח אסר למה כן ואם וכדלעיל, ותשמיש לתכשיט המשמש דבר
כסף. של למפתח בינם ההבדל מה לנוי,

 תשובה פראג (דפוס בתשובה וז״ל בזה, הסתפק בעצמו מרוטנבורג שהמהר״ם נראה אמנם
 מותר אם ״וששאלתם שנן: סי׳ ובמרדכי ד, אות פי״ט שבת הל׳ מיימונית בהגהות והובא תקלב,
 יחזק שקבעו ואחר לחגורים, שעושי׳ כדרך חגורתו בראש לנוי מתכות מיני שאר או ברזל לקבוע

 אשה במה בפ׳ דאמר ואע״ג אסור, שהוא בעיני קרוב בו. ולנעול לפתוח ומוליכו מפתח צורת בו
 דלמא למיחש דליכא מומחא ביה דמיחה לה ומוקי שבכסותו, בזוג הוא יוצא אבל ע״א) (נח

 הבגדים בכל לעשותו דרך בימיהם שהיה בזוג אלא שרי לא דלמא הוא, מימחא נמי והכא נפיל,
 ה״נ במיחוי, שבכסותו בזוג דאוקימנא תדע הבגדים, ולגנות למיפסקי׳ אטרחינא לא לנוי,

 הר״י כדפי ה״ט אלא מבזוג, טפי בי אסרו ואמאי במיחוי איירי בהדי׳ דמתנא שבכסותו בחותם
 ארוג אם לפסקו אטרוחי לא הלכך הבגדים, בכל לעשותו רגילין הי׳ דזוג הב״ע) ד״ה (תוס׳

 כמו למיסר איכא בו וקבוע אריג ואפי׳ עצמו בחגור מפתחות לקבוע רגילות אין ה״נ בכסותו,
 חטאת, חייבת יצאתה ואם ע״ב) (סב מפתח גבי דתניא דהוי, למימר איכא משוי ואפילו תלוש,

 חגור דלמא חגור לגבי בטל דהמפתח לן לימא דמאן חטאת חיוב איכא דכה״ג למימר איכא ה״נ
 ומה ע״ב). (קלט חטאת חייב כהלכתה מצוייצת שאינה בטלית היוצא כמו מפתח לגבי בטל

 בראיה אלא להתיר ואין למקוה, שבת ענין מה להיתר, קבעו ולבסוף שחקקו מצנור שהבאת
 של או כסף של מפתח ע״י היתר למצא קדמוני׳ צריכי הי׳ לא כה״ג מותר הי׳ אלו ועוד ברורה,

 כך ועשה אדם כל כה״ג ואי תכשיט, דרך דהו״ל החלוק במפתחי לתתו נפש בתי כעין זהב,
 היתר שנוהגים אדם בני שיש ששמעתי ואע״פ כדפי׳, דאסור נראה ודאי אלא בעלמא. בברזל
ושלום״. עליהו חתים דרבינא ברי׳ מר ולא הרגלים מאין לי נודע לא בדבר,

 היה לכן שקודם משמע דהוי״, למימר איכא משוי ״אפילו דבריו בתוך המהר״ם שאמר ממה
 מדרבנן. הוא שהאיסור ומשמע משוי, מדין אסורים אינם ונחשת ברזל של שמפתחות סובר

 כזוג וזה קבוע הוא שהמפתח מאחר להיתר שדן כיון מדרבנן, דהוי משמע עוד דבריו ומתחילת
 משוי, אינה המפתח שהוצאת משמע לזוג שדימהו וממה בו. לצאת שמותר מומחא ביה דמחי

 אלא משוי אינו ומדאורייתא טומאה המקבל תכשיט הוי שזוג ע״א) (נח שם בסוגיא דמבואר
 מומחא, ביה דמחי הגמ׳ וביארה אמות, ד׳ לאתויי ואתי מכוסתו מיפסק דילמא לחשוש שיש

 שמפתח לומר שיש זו, ראיה המהר״ם ודחה למיפסק. למיחש וליכא בכסותו ארוג שהזוג דהיינו
 ד״ה בתוס׳(שם וכמבואר בו, לצאת אסור בכסותו ארוג שהוא שאע״פ שבכסותו לחותם דומה

 ותכשיט לנוי ראוי יהא שלא בגד שום שאין בבגד לאורגו שדרך לפי מותר דזוג ״די״ל הב״ע)
 הבגדים בכל לעשותו דרך אין חותם אבל הבגד, ולגנות בגדים מכל לפוסקו הטריחוהו ולא כזה

 שאין היכא אטו לפוסקו צריך שיהא בכסותו בארוג אפילו חכמים גזרו ולכן הבגד יפוי שאינו
 בחותם לצאת חז״ל התירו לא בכסותו, ארוג כן גם שחותם שאע״פ הרי התוס׳. עכ״ל ארוג״,
ת בכסותו שארוג לא בזוג אבל בבגדים, להיות רגיל אינו שחותם משום אריג אינו אטו אריג רגז
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 ויש עצמך, בחגור לקבוע רגילות אין מפתח שגם חמהר״ם סבר ולכן אריג, אינו אטו אריג גזרינן
 וכמו בעצם, משוי שאינו מררבנן רק ברזל של מפתח שאסור משמע תלוש. אטו קבוע לאסור
שבכסותו. חותם

 להקשות יש ועור כסף. של ממפתח שנא מאי מררבנן רק הוא האיסור אם זה, על קשה אבל
 יותר הוא רגיל כסף של שהמפתח לומר ודוחק קבוע, אינו אטו קבוע גזרו לא כסף בשל למה

לנוי. שם הוקבעו כולם דהרי נחושת, ושל ברזל של מפתחות מאשר שם שיהיה
 סבר דהוי״) למימר איכא משוי ״דאף שאמר קודם דבריו(היינו בתחילת אף שהמהר״ם וי״ל
 כיון ביטול, מדין הוצאתו להתיר אמינא הוה שהיה אלא משוי הוא ונחושת ברזל של דמפתח

 המהר״ם מדברי כן לדייק ויש משוי. הוי ולא לחגורה וטפל בטל הוא בחגורה קבוע שהמפתח
 חטאת, חיוב איכא כה״ג דאפילו למימר איכא ה״נ וכר, דהוי למימר איכא משוי ואפילו וז״ל:
 בדבריו מבואר עכ״ל, מפתח לגבי בטל חגור דילמא חגור לגבי בטל דמפתח לן לימא דמאן

 שמה ומשמע להמפתח. בטלה החגורה אלא לחגורה בטל המפתח דאין משוי שהוא שאפשר
 לחגורה בטל שהמפתח משום הוא ונחושת ברזל בשל לצאת שמותר בהו״א לכן קודם שסבר

 כיון אבל מדאורייתא, ואסור משוי הוא המפתח שבעצם הוא, הדבר וביאור משוי. הוי ולא
 למפתח בטלה שהחגורה י״ל דאדרבה, מהר״ם כתב זה ועל לחגורה. בטל בחגורה קבוע שהוא

משוי. הם ושתיהם
 ונחושת ברזל של ממפתח בו לצאת שמותר כסף של מפתח שנא מאי צ״ע, שעדיין אלא
 ולהשתמש לתכשיט העשוי ״דבר וז״ל: כתב שם ובלבוש לנוי. דנעשה ואע״פ בו לצאת שאסור

 כסף, של הוא אם מתירין ויש בו. לצאת אסור תכשיט כמין שהן כסף של נאות מפתחות כגון בו
 שגם ואע״פ לתכשיט, נעשה עיקרו הרי מכסף, מפתחות לעשות דרך ואין כסף דעיקרו דכיון

 מברזל עשוי המפתח אם אבל וכר, בו לצאת ומותר עשוי לתכשיט עיקרו לפתוח בו משתמשין
 כל דרך שכן עשוי לתשמיש דעיקרו בו לצאת אסור תכשיט כעין לנוי דעשוי אע״ג נחשת, או

עכ״ל. ונחשת״, מברזל לעשותם המפתחות
 לומר יש כן אם מכסף, מפתחות לעשות לא היא שהרגילות שמחמת הלבוש בדברי מבואר

 לעשות היא שהרגילות ונחושת, ברזל של מפתח כן שאין מה לתכשיט, עיקרו מכסף שמפתח
בהם. לצאת ואסור משוי הם ולכן לתשמיש עיקרם אלו, ממתכות המפתחות את

 המהר״ם הרי קבוע, אינו אטו קבוע גזרינן לא כסף של במפתח למה לתרץ יש דרכו ולפי
 שעיקרם ונחושת ברזל של במפתח דוקא שזהו אלא בחגור, מפתח לקבוע רגילות דאין כתב

 הוא כסף של מפתח כן שאין מה חגורו, על תשמיש של מפתח לקבוע הדרך ואין לתשמיש,
 שרגיל בכסותו כזוג אלא זה אין תכשיטיו יראו בהם בבגדיו מקומות קובע שאדם וכיון תכשיט,

ביה. גזרינן ולא בכך
 מותר ברזל של שמפתח דהו״א דבריו, בתחילת המהר״ם שביאר במה לי קשה עדיין אבל

המפתח מן משוי המושג את מפקיע הוא הביטול ידי שעל היינו לחגורה, דבטל משום בו לצאת
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צטבחגורה הקבוע במפתח בעזבת יציאה

 הוי בעיקרו שהזוג שם דמבואר וצ״ע מומחא. ביה דמחא לזוג מפתח לדמות רצה והמהר״ם
 הגמ׳ תירצה זה על מיפסיק, דילמא חשש שיש אלא משוי, אינו דבעיקרו בתכשיט ורק תכשיט,

 לצאת להתיר תיתי מהיכי אבל למיפסיק, לחשוש אין הוא דאריג דכיון מומחא, ביה דמח׳
 את להפקיע מהני שביטול סברא יש אם ואפילו ? שם קבוע שהוא לבגד ביטול ידי על במשוי

 משמע ככסות״, הוא הרי לכסות המחובר ״רכל ה״ב: פ״ו בירושלמי [וכדמצינו משוי השם
 ע״א נח מהגמ׳ ראיה להביא א״א אבל לכסות], חיבורו מהני בעצם משוי דהוי במידי דאפילו

וצ״ע. רוטנבורג, המהר״ם שהביא וכמו

 אינו שחותם בסוגיא שמבואר כיון ראיה, להביא אין חותם להתיר בתוס׳ שרצו ממה וגם

 שם הגמ׳ ומדברי כמלבוש], הו״ל השבוע כל בו יוצא ועבד דהואיל שב׳ זרוע אור [ועי׳ משוי

 צ״ע כן ואם בבגד, קביעות או אריגה ידי על בו לצאת מותר משוי שהוא שדבר כלל ראיה אין

וצ״ע. זוג, לגבי בגמ׳ שהובא למה משוי דהוי מפתח לדמות רצה מהר״ם איך

וז״ל: רוטנבורג, מהר״ם כדעת נקט בב״י), והובא רסב, סי׳ בתשובות(ח״ג והרשב״א

 באזור הקבוע מפתח הרבים לרשות להוציא התרתי שאני משמי לכם אמרו כי כתבת

לאו. או הדבר אמת אם ממני לדעת ורצית באבנט, הקבוע את במתניהם

 שהיו בכפרים הדרים בישראלים לידי באו מעשים כי והפכו העיד, שקר המגיד כי דע

 לגבי בטל שהוא וחושבין אותן ומוציאין במתניהם, אשר האזור בסוף מפתח עושים

 תשמיש ואינו) אינו(ובב״י הכלי לצורך שאינו דבר שכל לפי להם אסרתי ואני האזור,

 מוציאו כאילו הוא והרי כלי, לגבי ליתא) לגמרי(ובב״י בטל אינו) ואינו(ובב״י הכלי,

 חמא רב אמר הונא בר אביו אמר תולין בפרק בשבת מדגרסינן והראיה הכלי, בלא לבדו

 ואקשינן חושש, ואינו בשבת הרבים לרשות ויוצא וכיסיה, בכילה אדם מתעטף גוריא בר

 חייב כהלכתה מצויצת שאינה בטלית היוצא הונא רב דאמר הונא מדרב שנא מאי

 כיס כלומר ובטילי, השיבי לא הני בטילי, ולא השיבי טלית לגבי ציצית ופרקינן חטאת,

 והוא טלית, לגבי בטילים לא ולפיכך הן הכילה דתשמישי עצמו, בפני השיבי לא הכילה

 להשתמש אלא האזור, לתשמיש שם הוקבע שלא שבאזור זה למפתח הטעם והוא הדין

 חטאת חייב בשבת כן שהמוציאו ומי האזור, לגבי בטל ואינו שם הוקבע עצמו בפני בו

נקיים. וישראל

 בפני לשימוש אלא האזור, לתשמיש שם הוקבע לא שהמפתח שמכיון היא הרשב״א סברת
 הבגד, כלפי להתבטל יכול עצמו בפני חשיבות לו שאין מה ורק ביטול, בזה שייך לא עצמו,

 שם הוקבע שהרי למפתח, חשיבות שיש וכיון להתבטל. יכול אינו עצמו בפני שחשוב דבר אבל
כתב לא (והרשב״א חטאת חייב והמוציאו משוי והוי האזור, לגבי בטל אינו בו, להשתמש כדי

כילה. משא״כ הטלית לגבי בטלי ולא חשיב דהציצית וכוונתו - לתקן וצריך 2
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לורץ' יעקנ הרב_______________________________________________________________ק

 שהמפתח שכיון סבר שהרשב״א זו מתשובה שמשמע וכתב הרשב״א תשובת הביא הב״י
 אסור יהיה כסף של במפתח גם כך ואם לחגורה, בטל אינו עצמו בפני בו להשתמש שם הוקבע
 מפני כסף, בשל לצאת היתר למצוא יש מקום ״ומכל הב״י: והוסיף חטאת. חייב והמוציא לצאת
 שהוא כיון בהוצאתו חייב אינו לחגורה בטל לא שהמפתח למרות היינו, תכשיט״. עצמה שהיא
כמשוי. ולא כתכשיט ונידון מכסף עשוי

 בני ״וששאלת, וז״ל: יא), אות כב כלל (שו״ת הרא״ש גם הלך והרשב״א המהר״ם ובדרך
 וזין אין ולעולם שבמתניהם, שבחגורות ברצועות קשורין והן בשבת במפתחות היוצאים אדם

 הוא הרי המחובר כל נאמר אם ולעולם, משם זזין שאין מאחר בהם, לצאת מותר אם משם
 ויותר ואסור. הוא משוי תכשיט ואינו לבישה צורך שאינו כיון ואסור משוי הוא כי דע כמוהו.

 עשייתה בתחלת החגורה בסוף עושין שהיו ובצרפת באשכנז ז״ל רבותינו שאסרו ראיתי מזה
להם״. ואסרוהו תכשיט כעין יפה נחשת של מפתח

 קבועים שהם אע״פ נחשת של ואפילו ברזל של במפתח לצאת אוסר הרא״ש שגם הרי
חטאת. דחייב משמע ואסור״ הוא ״דמשוי דכתוב וממה בחגורה. לעולם

 מפתחות שעושין אשכנז מנהג הביא י) סי׳ פ״ו בפסקיו(שבת שהרא״ש בזה, להעיר ויש
 ומשמע בהן. ויוצאין צבעונין בחוטי או כסף של בשלשלאות בצואריהן אותן הנשים ותולות

 כתב בפסקים סתירה, כאן שיש וצ״ב להתיר. ז״ל אביו שדעת הטור כתב וכן להיתר, כן שפסק
 במפתח לצאת אוסר הוא דלעיל ובתשובה בשלשלת, התלוי במפתח לצאת שמותר הרא״ש
 בתשובת (ואדרבח בשלשלת מפתח לבין בחגורה מפתח בין לחלק וקשח בחגורה. חקבוע
 יכול בשלשלת התלוי במפתח ואילו אוסר, ואעפ״כ משם זזים לא המפתחות דלעולם מבואר
התיר). כן פי על ואף בו קבוע אינו שהוא להיות

 שהמפתח כיון בו לצאת התיר והרא״ש מזהב, הוא בשלשלת התלוי שמפתח לתרץ ואין
 כיון להתיר מקום יש כסף של המפתח שאם הרשב״א בשיטת הב״י שביאר וכמו תכשיט, עצמו
 שהביא אסור(וכמו נחשת של או ברזל של מפתח שרק משמע הרא״ש ובתשובת תכשיט, שחוא
 בתחלת החגורה בסוף עושין שהיו ובצרפת באשכנז ז״ל רבותינו שאסרו ״ראיתי דבריו בסוף

 הרא״ש בדברי משמעות כל דאין בזהב), בשל שיודה לומר ואפשר נחשת״ של מפתח עשייתח
 עדיין וא״כ מותר, המפתחות מיני שבכל מורה והלשון זהב של במפתח דווקא שמדובר בפסקים

הרא״ש. בדברי הסתירה קשה

 במפתח לצאת והתיר רוטנבורג המהר״ם על חלק קנז), וסי׳ פד סי׳ מחרי״ל (שו״ת המהרי״ל ג.

 תכשיט הוי אי בחגור המתוקן כסף מפתח כתוב, ״מצאתי וז״ל: בחגורה, חקבועה ברזל של
 תגר, קורא מהר״ם כי אף והאגודה, פרץ רבינו כדברי להתיר עלמא נהוג ברזל של אפילו לאשה

 שקורין דחגור תכשיט כמו דחשיב המתירים וטעם כסף, יתד ידי על אותו מחברים והמחדרים
שהמחר״ם אלא גזרו, לא ארוג שהוא וכל מימחא, דממחה בכסותו בארוג וכדאמרינן זינקי״ל
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קאבחגורה הקבוע במפתח בעזבת יציאה

 נראה כסף בשל אבל כסף, של לעשות אדם לכל אפשר דאי להיתר, המנהג פשט וכבר חילק,
 של במפתח דר״ג ההוא הרא״ש פ׳ דלמקצת גב^ על אף הוא, גמור דתכשיט מודה דהמהר״ם

המהרי״ל. עכ״ל זינקי״ל״, כעין בחגורה מחובר היה לא לאשה איש בין מחלק בירושלמי זהב,
 שקורין דחגור תכשיט כמו ״דחשיב ברזל, של במפתח לצאת המתירים טעם ביאר המהרי״ל

 שהרגילות שכיון סבר מרוטנבורג המהר״ם לחגורה. תכשיט הוא עצמו מצד שהמפתח זינקי״ל״,
 ואפילו תכשיט הוא שהמפתח לומר אפשר אי ונחושת, מברזל המפתחות כל את לעשות

 תכשיט הוא ברזל של מפתח שאפילו סברו המתירים אבל משוי, הוי ולכן לנוי, כשנעשה
בו. לצאת מותר ולכן לחגורה,
 נוי הוא שהמפתח שכיון הוא הפירוש אם המתירים, בטעם המהרי״ל בכוונת לעיין ויש

 משוי שהמפתח שאף היא מהרי״ל שכוונת או משוי, ואינו כתכשיט הוא עצמו מצד לחגורה,
 שסבר המהר״ם על חולק שהוא [דהיינו בטל, שהמפתח הוא הפשט ואם “לחגורה, הוא בטל

 לבגד], בטל המפתח שאין שסבר הרשב״א על הוא חולק וכן למפתח, בטלה החגורה דאדרבה
 וכדאמרינן זינקי״ל שקורץ דחגור תכשיט כמו ״דחשיב שכתב בהמשך, המהרי״ל דברי מובנים
 שהוא ומשום בכסותו אריג שהוא משום הוא שההיתר משמע מימחא״, דממחה בכסותו בארוג

לחגורה. בטל
 לחגורה, בטל שהוא משום הוא המתירים שטעם היא, המהרי״ל שכוונת לפרש לי וקשה

 תכשיט כמו נחשב שזה הוא המהרי״ל לשון דהרי הפוסקים, גדולי ועוד הט״ז שהבין וכמו
 לבגד. בטל שהמפתח משום ולא תכשיט, הוא עצמו שהמפתח הוא שההיתר ומשמע לחגורה,

 מהחגורה, כחלק נחשב שהמפתח לפרש יכול היה הרי ביטול משום היא המהרי״ל כוונת ואילו
 דמי, דליתא וכמאן לבגד הוא בטל אבל משוי, הוי עצמו מצד דחפץ דאע״פ ביטול, יסוד (דזהו

 שכתב ממה אבל ור״ן), הריטב״א שם וכדביאר מלכים, רבני דזוג בסוגיא ע״א סז שבת עי׳ וכן
 עצמו מצד שמפתח משום הוא המתירים שטעם משמע דחגור, תכשיט כמו דחשיב המהרי״ל

 המפתח לנוי, שעשוי דאע״פ שסבר רוטנבורג המהר״ם על המהרי״ל וחולק לחגורה, נוי הוא
משוי. הוא

 מדין שמותר כוונתו אין מימחא, דממחה בכסותו בארוג וכדאמרינן המהרי״ל, שכתב ומה
 ואשה איש של תכשיט הוא המפתח אבל תכשיט, דהוי דנהי לתרץ היא כונתו אלא ביטול,
 ולא בכסותו כאריג זה הרי קבוע שהוא שכיון מהרי״ל תירץ זה ועל בו^ לצאת אסור ועדיין
 קבוע להיות מפתח דרך אין המהר״ם שלפי המהר״ם, על המהרי״ל וחולק לעיל. וכמבואר גזרינן

 אבל בתוס׳), (שם שבכסותו וכחותם קבוע, אינו אטו קבוע לגזור יש עדיין וא״כ בחגורה,
וכמו לגזור, ואין שם להיות ודרכו רגיל, זה הרי החגורה של תכשיט שזהו שכיון סובר המהרי״ל

הרא׳׳ש. כדפי׳ קצת דמי דלא אע״ג קנז, בתשובה מהרי״ל ולשון 3
 סי׳ או״ח השולחן ערוך מב, ס״ק שם ומשנ״ב כה, ס״ק שם שבת תוספת ז, ס״ק שא סי׳ או״ח הט״ז הבין וכן 4

ס. סעי׳ שא
הב״י. פי׳ על שביארתי מה ועיי״ש כסף, בשל דהיתר רוטנברג מהר״ם על לעיל וכדהקשינו 5
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לורץ׳ יעקב הרבקב

 וכמו שם, להיות רגיל הוא מכסף עשוי היותו שמחמת כסף של מפתח עצמו מהר״ם שהתיר
לעיל. שנתבאר

בו, לצאת מותר ולכן תכשיט הוא שהמפתח המהרי״ל, בדברי שביארנו כמו מבואר ולכאורה
 בארוג (״וכדאמרינן ע״א נח מחגמ׳ ראיח מחרי״ל הביא דהא לחגורה, בטל שהוא משום ולא

 היציאה על לגזור יש אבל תכשיטים, שהם בחפצים רק מיירי ושם מומחא״), דממחה בכסותו
 דממחח בכסותו בארוג ״וכדאמרינן וז״ל: חמהרי״ל שסיים וכמו מיפסק, דילמא משום בחם

 במפתח יציאה להתיר ראיה מביא מהרי״ל היה ואילו עכ״ל. גזרו״, לא ארוג שהוא וכל מימחא
 את הביא למה משוי) הוי עצמו מצד שהמפתח ואע״פ הפוסקים (וכהבנת ביטול מדין ברזל של

 משוי ואינו תכשיט שהוא בזוג שם מדובר הרי גזור, לא ארוג שהוא רכל שם הגמ׳ דברי המשך
 הבנת לפי משא״כ גזור, לא ארוג שהוא רכל שם בגמ׳ אמרו שפיר ולכן לעיל), שביארתי (וכמו

 דגזור גזור״, לא ארוג שהוא ״כל הגמ׳ לשון לכאן שייך ומה משוי, ביטול על מדובר הפוסקים
 לסלק בבגד אריגה מהני זה ועל מיפסק דילמא לגזור צריך ורק משוי זה אין שבעצם משמע

 הוא עצמו מצד שהמפתח היא מהרי״ל שכוונת שפיר, אתי שביארתי מה לפי אלא החשש.
 וגם ומחוי שלפא דילמא לצאת דאסור תכשיטים, גזירת יש הרי יקשה ואם החגורה, של תכשיט
 שהמפתח כאן הדין והוא גזור, לא ארוג שהוא שכל ראיה מהרי״ל הביא זה על מיפסק, דילמא

ודו״ק. גזור, לא בחגורה קבוע
 של במפתח לצאת אסרו בתשובה והרא״ש הרשב״א, רוטנבורג, שהמהר״ם נמצא ומעתה

 מבואר אבל חטאת, מחייב אי מסופק (ומחר״ם בחגורה קבוע הוא אם ואפילו נחושת או ברזל
 ברזל של הוא אם ואפילו במפתח לצאת התיר והמהרי״ל חטאת), דחייב ורא״ש ברשב״א
 במפתח לצאת באשכנז חיתר שנהגו שכתב (בפסקיו) הרא״ש מדברי משמע וכן - ונחושת

 בספר מובא וכן זהב. בשל או כסף בשל דוקא שהיתר משמע ולא נשים, ואפילו בשלשלת התלוי
הרא״ש. כמו להתיר הוא באשכנז שהמנהג תכז) האגור(סי׳
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הגיון עלי

גינצבורג עזמעון לרבי ׳מנהגים׳(ביידיעז) ספר מתוך הגדול׳ עזבת ׳דרשת





 זצ״ל קרליבך צבי יוסף רבי
המבורג של רבה

מפיהו* תורה יבקשו - למלאך הדומה הרב
 תרע״ד המוז ד׳ - בברלין לרבנים המדרש בבית הלימודים סיום לרגל נאום

!היקרים חברי הנכבדים, ורבותינו מורינו
 לימוד תקופת בסיום סיפוק תחושת בעצב. המהולה שמחה של רגע הפרידה, שעת הגיעה

גיסא. מאידך הבאות לקראת אחריות ודאגת גיסא, מחד עמקני
 חידושי ודרשו חקרו יום ובכל שעה בכל שבו בית וחקירה, לימוד של בית המדרש, מבית

 הרוח בקרבו אשר מקום א); ג, (חגיגה חידוש״ בלא המדרש בית לך ״אין שהרי - תורה
 - הלימודים מחזור מסיימי - אנו עומדים הזה היוצר בית מתוך ;חדשים עולמות יצרו והנשמה

ט). א, השמש״(קהלת תחת חדש כל ״אין בו מקום אל חידוש, העדר של לעולם לצאת
 עולם אל אנחנו עוברים בישיבה, לימודינו בעת חלקנו מנת שהיתה השלוה מנוחת מתוך

בו. מתרחשים יומיומיים שינויים ואשר שלווה, נעדר מנוחה, חסר
 את באמצעותה להאיר כדי הזה, בבית שקיבלנו ההשראה את עימנו לשאת ונוכל יתן מי

 שנוכל מנת על כאן, שקיבלנו הרוח את עימנו לשאת בחוץ; השוררת הסביבתית האפילה
בפעילויותינו. ידה על להשפיע

 הוא פריחתו, בזמן לעמנו המקדש׳ ׳בית שהיה מה במדבר, לאבותינו מועד׳ ׳אוהל שהיה מה
 בעניי״ אבדתי אז שעשועי תורתך ״לולי כי - הארוכה גלותנו בתקופת המדרש׳ ׳בית מהוה אשר

 במסע כב) יג, (שמות לילה״ האש ועמוד יומם הענן ״עמוד שהיה כשם צב). קיט, (תהלים
 איתנה משמעת היינו: - המרה בגלות הקשות בתקופות לעמו מגן ה׳ תורת היתה כך המדבר,

 הנישא הוא ברוך הקדוש של עולמו הארציות; התאוות נגד הרוח הפיתויים; כל נגד ה׳ לדבר
והאכזריות. הגסות לעומת - החיים וטהרת נפש מסירות אהבה, של עולם החולין; ימי מעל

!ה׳ תורת של ניצחונה זוהי
 התורה שמירת למען נדרש הדבר כאשר קניין כל על ויתור לנו: הנכונים והתפקיד המטרה

 כנגד שקול אינו העולם ״כל ;ופרט פרט כל של התורה חיי כנגד שקול החומרי הקניין והמצוות.
 - נבחרנו עבורם התפקיד וזה המטרה זו - ה״א) פ״א פאה ירושלמי התורה״(ראה מן דבר

!ברבים זו תורה לפרסם
״אשריכם רבינו: משה של קריאתו עינינו לנגד עולה משה, תורת את להפיץ צאתנו לקראת

 את שמסרו בר-אילן, אוני׳ הירש רש״ר ע״ש ולקתררה קרלבך, צבי יוסף רבי בת תחי׳ גיליס מרים לפרוס׳ תודה
 חברי בידי נעשתה הדברים עריכת לעברית. מגרמנית שתרגמו שיחי׳ וולף פנחס ב״ר אהרן ולהרב היד, כתב

המערכת.
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זצ״ל קרליבך צבי יוסף רביקו

טז). יא, במדבר מקום״(רש״י של בניו על פרנסים שנתמניתם

נשאם עמוסים

 להכניע יכול גבול וללא שיעור ללא הגדול המשא לדכא, עלול הנשגב שהתפקיד פעמים אכן,
 שרים״(במדבר חפרוה ״באר הכבוד). נשאם״(שיר ״עמוסים הנצחי: הנס סוד זהו אך - אותנו

 - הבאר את חפרו השרים לא העם. נבחרי נעשו הם לשריה, היו חופריה באר, היא התורה יח), כא,

מאליה. עלתה הבאר יז), באר״(שם ״עלי של הפלא בהם והתקיים לשרים, היו שחפרוה מפני אלא
 רק יח), מתנה״(שם ״וממדבר הפסוק בהמשך חז״ל מצאו נשאם״, ״עמוסים התורה, כח את

!דברה את להנחיל מסוגל לבד הוא החיים, יתרונות כל על לותר שמוכן מי
 לאמיתה האמת בשם התובעים המקובלת, המסורת נגד הלוחמים שנתרבו אלה, בימים

 את יודעים אנו רק כי להצהיר - המיעוט - אנחנו נוכל כיצד הדתית; המורשת שינוי את כביכול

 ולכל ויתור לכל ומוכן ערוך אלינו שמצטרף מי שכל כך בזכות רק !?ה׳ רצון ואת ה׳ דבר
!החיים הנאות לנוכח חקרבח

 ישנה לא מאיתנו אחד שאף וברור רבים, של מצבי-רוח נגד להיאבק ומוכנים חייבים אנחנו
 שאינן מחשבות אי-פעם יחרחר מאיתנו אחד אם וחיח גרמן. שחומן חטבות למען דעתו את

 חומרית, עליונות בגלל כזאת מחשבח עלתח לא בודאי כאן, אותנו שלימדו המסורת את הולמות
אותו. התעה הזמן שרוח אלא

 לאל, ותהלח ובתורתו, בה׳ טהורה אמונה עבור מחיר אין - מתנח״ ״ממדבר רק כי אשרינו

בו. והאמונה ה׳ תורת את אותנו לימדו שמקטנות

דעת ישמרו כהן שפתי כי

 החובות ואת תפקידנו את להכיר עלינו בישראל, רבנים להיות היום נבחרנו ה׳ בחסדי כאשר
עלינו. מטיל הרבנות שמעמד
 ״עבודת :קורחן - הקודמת [הפרשה הסדרה מדברי אצטט הזה, המושג את להמחיש כדי

 כמלאכת כמוה הכהונה עבודת ז). יח, (במדבר יומת״ הקרב והזר כהונתכם את אתן מתנה,
 ה׳ מלאך כי מפיהו, יבקשו ותורה דעת, ישמרו כהן שפתי ״כי מלאכי: הנביא וכדברי ההוראה,

 כהונתכם״. את אתן מתנה ״עבודת ׳עבודה׳. נקראת הכהונה ז). ב, (מלאכי הוא״ צבאות
׳למשול׳. לא ׳לעבוד׳, צריכים אנו עבודה. :הוא כל ראשית תפקידנו

 חכמה״(משלי צנועים ״ואת ה׳. שונא התנשאות כל ה׳, עבד להיות הראוי זה הוא ה׳עובד׳
 במאמר מכיר שאינו ״מי בכבודו: פגיעה על שהתלונן למישהו אמר הופמן הרב מורנו ב). יא,

מורה״. ולא רב להיות יוכל לא מחול׳, כבודו כבודו, על שמחל ׳רב חז״ל:
 כמו ולעני לקטן, כמו לגדול לכל, לעבוד לכל, עבודה - עבודה זהו שלכם הכהונה כבוד

 לרגע עד עבודה, וכל טרחה כל לחסוך מבלי אחד לכל לדאוג כולם, את ולשרת לעמוד לעשיר.
ה׳. כעבודת נעשה והכל האדם, של אדמות עלי והמקודש העליון התפקיד זהו האחרון.

את מבקשים אזרחיות; מחן חברתיות מהן הרבנים, אל רבות תביעות מעלים בתקופתנו
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קזמפיהו תורה יבקשו - למלאך הדומה הרב

 לכלל הרב התמסרות שבגלל חשש יש הסכנה, אורבת כאן שונות. באסיפות הרבנים השתתפות
 את לשאול הרב חייב מקרה בכל לכן הרב. של לעזרתו יותר שזקוק הוא הפרט, את יקפח הציבור,

 ה׳, בעבודת ממנו הנדרש את למלא ייטיב דרך באיזה למה. קודם מה זה, ברגע תפקידי מה עצמו:
קשות. החלטות אלו ספק, ללא - פרט כל על אישית בהשפעה או הרבים עם בעבודתו

מתנה״ ״עבודת

 העבודה לנו ניתנה מתנה בתור אושר, גם יש העבודה לצד כי מתנה״. ״עבודת שנקרא מה זה
 הזה התפקיד את לנו נתן הקב״ה שמים. מתנת זוהי לה. מתאווין שהכל הרמב״ן ומסביר הזאת,

 וללמד, ללמוד האמיתי באושר לזכות ה׳, בעבודת ולהתעלות לעלות ה׳. כמתנת אותו שנראה
 כולם העדה כל ״כי :ואומרים שבאים בתקופה גמורה. מתנה זוהי - ובעשיה בלימוד להתעמק

 להתאמץ עלינו גמורה, עובדה זוהי כאילו מוחלט זכויות לשויון טוענים שרבים בזמן קדושים״,
 את שמחפש אחד כל יומת״. הקרב ״הזר להכריז: צריכים אנו בידיהם, שטעות להם ולהסביר

 לעמוד עלינו הכהונה, גדולת את קבע שהקב״ה יודעים אנו אם מיתה. חייב לתורה, מחוץ הדת
 שמשה כפי זאת, לבטא קושי לנו יש הוא. חוטא - לכך ראוי שלא מי :האלה הדברים את ולומר

 ה׳״(במדבר קהל על תתנשאו ״מדוע ועדתו: קרח לעומת שצעקו בעת אונים חסרי היו ואהרן
 וכמה כמה אחת על בדבר, למומחים רק נמסרו והבריאות, המדע השלטון, אוצרות אם ג). טז,

 שנקראתם אלו אתם חברי, כן, לא דהו? מאן לכל היימסר העולמי! האלוקי, הקדוש, האוצר
ישראל״. בני על קצף עוד יהיה ״ולא הקודש, משמרת את לשמור

קץ אין מסירות

 על הדם זריקת להתמסרות, סמל הדם, הרצאת היתה המקדש בבית הגדול הכהן עבודת עיקר
הארון. כנגד הכפורת

 אי שמעתם האם קץ. אין עד מסירות על אותנו מנחה זה מעלה רם תפקיד !היקרים חברי
 מרוב ‘בגמרא? קושיא על שעות 24 התייגע כיצד הילדסהיימר? עזריאל רבי עמל כמה פעם
בכלל. ועד דמו, מיצוי עד מסירות הקודש. עבודת עבודתו, כדי תוך התעלף וטורח עמל

 שקוע כה אלו. מסכנים מנרדפים מלא ביתו היה ברוסיה, אחינו אצל הרדיפות התחילו כאשר
 אחיו בצרות חשתתפות מתוך אחר. לבית ונכנס ביתו של הכניסח בשער שטעח עד בצערם חיה
לעיניו. תנומה לתת היה יכול לא

 יסדו; שהוא המדרש בית את אנו עוזבים הילדסהיימר, עזריאל לרבי הזכרון יום זה, ביום
 מדורי עמינו של המקודשת המסורת את לקטוע שרצו אלה נגד פעילותו את אנחנו זוכרים
 חכמתו, בעושר הן ומעבר, מעל הגדול י), כא, מאחיו״(ויקרא הגדול ״הכהן הוא כאשר דורות,

 החיים בין בגופו עמד - מסיני התורה חוקי את בגאוח חרים הכבירים, ובמעשיו בהשקפתו הן

שנלחמו אלה ובין והיקר הקדוש כל את שעזבו אלה בין עמד יג), יז, במדבר (ע״פ המתים ובין

בלילות״. שעות משלש יותר ישן לא זצ״ל, עזריאל שר׳ זצ״ל וולף] פינחס [ר׳ אא״מ מפי ״שמעתי :המתרגם הוספת 1
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זצ״ל קרליבך צבי יוסף רביקח

 להלחם למדנו בו הזה המדרש בית את יסד הוא המגפה״(שם). ״ותעצר - הדורות מסורת למען

 ג), (שם האלה״ החטאים ״מחתות את להוציא הצליח הוא התורה, עזיבת של רעיונות נגד
למזבח. שמירה למזבח״, ״ציפוי אותן ולעשות

 רוחו, צאצאי הם ורבותינו מורינו ה׳, ברוך אבל הנעלה, דמותו את הכרנו לא כבר אנחנו
שלו. האידיאלים נושאי

לרגליך תוכו והם

 הופמן, פרופ׳ הרב המדרש בית ראש לכבוד ובפרט ורבותינו, למורינו תודתנו לבטא נתכבדתי
 התרשמנו ג), לג, לרגליך״(דברים תכו ״הם הרבנים: כבוד לכם, למסור עלי המסיימים. בשם

 ׳מדברותיך יקה תלמיד כל כאשר מדברותיך״, ״ישא התורה. מכמני בכל הרב מהידע ביותר
 ופרסומיהם ספריהם ידי על השפיעו המדרש בית של הרבנים הרוחניים. לצרכיו המתאים לקח

 כפי נהנה לא הזה הגדול הציבור אולם לתלמידיהם. היו הזה העולם ובני היהדות, עולם כל על
 מפיו רק ז), ב, דעת״(מלאכי ישמרו כהן שפתי ״כי פה, אל פה משיעוריכם ליהנות זכינו שאנו

 והתלמיד - לתלמיד ממורה הנמסרת הדעת היא פה שבעל התורה התורה. את קבלנו הקדוש

הוא״(שם). צבאות ה׳ מלאך ״כי ברבו מכיר
 יראת חכמה ״ראשית - והחכמה המחקר סוד את למדנו הופמן הרב כבוד של הטהור מפיו

 לעתיד, דרכינו את קובעת זו האמת, אל מגיעים ה׳ ויראת אמונה תוך רק י). קיא, ה׳״(תהלים
האלה. ההוראות פי על רק ה׳ תורת את ולחקור ללמוד

־!ג

 עיקר או השולחן גדול יברך, מי המזון לברכת בנוגע מחלוקת ישנה לכם. להודות בי בחרו
 מיוחד באופן זכיתי בה עבודה, ידי על מוגבל והייתי היות השולחן, עיקר אני השולחן^.
לעד. בלבנו חקוקים תמונותיכם למורינו, תודתנו בבעיותיי^. לקראתי באתם - לאהבתכם

 לשעה להגיע שזכינו באופן חיינו את שהדריך עולם, לבורא להודות עלינו זה גדול ברגע
 גם היה שאבי שזכיתי ב״ה ה׳. בתורת אותנו הדריכו מילדות אשר הורים לבית זכינו זו. גדולה

 לדרך קשה בתקופה אותי שהובילו מורים בישראל, גדולים למורים זכינו בישראל. גדול הוא
נכלם. ולא נבוש שלא בחיי, הנכונה
 זה לכל כאן. ללמוד שזכיתי תורתו את ה׳, צדקת את ישראל לעם למסור שאזכה רצון יהי

אמן. ה׳, לעזרת מקוה אני
 בחרתי פקודיך פי לעזרני ןדך תהי

ש^שעי ותורונך ה׳ ליעזיעהך תא?הי

 הדעת היסח מהווה מה שהכוונה ויתכן שם. ומשנ״ב ב סעי׳ קעט סי׳ או״ח שו״ע ראה הדברים. כוונת ברורה לא 2
 מציין ורי״צ השלחך). ׳עיקר השלחן(ולא עקירת או ונברך׳ לן ׳הב השולחן גדול אמירת המזון, ברכת המחייב

הבאה. הערה ראה המדרש, מבית עצמו לעקור נאלץ לימודיו בתקופת שכן השלחן״, ״עקירת בבחינת הינו שהוא
 רד״צ כשרבו לרבנים, המדרש בבית ללימודיו במקביל חינוכיים תפקידים בכמה שימש זצ״ל קרליבך רי״צ 3

.204-205 עמ׳ תשט״ז, יורק ניו ח״א, אזכרה, אלה ראה התנגדות. כלפיו התעוררה כאשר לימינו עמד הופמן
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זצ״ל בורר מרדכי רבי
גיילינגן של רבה

יעקב לבית תאמר כה

ך נולד בורר מרדכי רבי א ב ס אנ אי ב צ מו ת ב ב ש ש ת קוד ש א כי פר ל י״ח תב אלו ה. ב מד תרנ׳׳ צל ל  חנוך רבי א

הן טרוי הכ כן ארנ מינ פי מ מ בי ו ם ר ה בר הו א לי פלן א ל ק צ״ ת ז בי ש ב ר ד מ ם ה בני לין. לר בר ל ב בי ק מ  ב

ם שלי דיו חוק את ה מו ד לי מ ע מו ת כ בנו ר ת ל ט סי ר ב אוני לין. ב חר בר א דיו סיום ל מו ת לי בי ש ב ם מדר בני  לר

לין, בר ה ב ת פנ צ ע תיו ב בו ת ר ב שי עלז לי תו ט שו א ר ל של ב ״ רי ה ך, מ לו ל כאן ב בי ק מ דיו ב מו לי ה ל ב שי  בי

חל כו את ה ת, דר כי חינו ה ה ר הו ש כון כ תי ה׳ ב בנ ת. ׳י בנו חר ל א ל מכן ל ה ד את ני מו ל ת ה ה רג. תור ב ס ג קני ב

ת שנ ח, ב ״ פ ר ה ,33 בן ת מנ ת ה ה ב ת של לר ל הי גן, ק לני דג גיי אנ ת, ר לו לי הג דן ו א ב ה, ב מני בגר  על ש

ל בו ץ. ג מי שווי טר בי ש מ צי ה א ע הנ ת סיי או מ ם, ל די הו קר י עי ם ב טי לין פלי פו ט מ מל הי ץ, ל שווי ם ל ע פ  אף ו

סר א ל נ ש ל כך. ב לי ח׳ ב׳ ל בדו ר ה צ ע ב נ ל הר ב הו ת ו ליו ט ברו צר ב ע מ ד ל ח גי עם י הי ה. מנ ל הי ק חר ה א  מכן ל

לו ב ה הו חנ מ כוז ל או. הרי אכ ך ד ש מ מה ב ת כ עו בו ה ש ר הי צו ה ע חנ מ כוז, ב שר הרי א ל כ בי ק מ ם ב שי ע  נ

ם צי מ א צו. מ ל ח ה ל חנ מ ד ב מ ד ל מ לי ה, ו ע תור מנ ת פיו ו ל כי א ת, מ פו ר אף טרי תי ה ת ש א ם. ז רי ח א ב ל ר ע  ב

ת ב ת ח׳ ש ב ט ט, ב ״ צ ר ם ת ה בו ביו ר הי מו רר, א ח ת ש ה ב ל שי תו ה מ ש ה נ ש קדו ה, ה הור ט ה ר ו ח א ה ל עונ  ש

ת שו ה ק ש. חל ל ח ונ

פן או חר חריג ב א ם ל חנוני ם ת בי ל מרו ה מנ ה מ בר ח א ה ש די הל אל ק ה, מנ חנ מ ה ה תנ ת ני שו ר שי ה אנ  ל

ה בר ח א ה ש די כן של ק או מינ בי ה ה, ל בור ק ם ל ביו ם ו ה צו שר ת ע ב ט ט ב צ״ ה תר ע זכ הגי בר ל ק ל ל א ר ש  י

כן, מינ ם שם ב רי בו ביו ק בני א תו. ו ח פ ש מ

״י רבו רי רג, הג ב ש ווינ א ת ר ש בי ר ד מ ם ה בני לין, לר בר רו ב די לי מג שו ה ב ב שו ב ת ת כ דו ש מי ל ת  ל

ה״ג הר מ ״ הר״ רר מ בד״ק בו ת א ״ שו ״( ען ג נ לי א די ג ש, שרי א, א מן ח״ א): סי ל

ל א שו ה ה ד הי מי ל תיק ת ת של ו ש בי ם... מדר בני ר א ל ה הו פ ס ה נ א שו ה ב ם ע״י הגדול חי צ מר  ה

ם, מני ש. הגר מ״ א י ה הו ק הי ם, צדי מי סק ת ה עו ר תו ם ב מ ה יו ל לי הג ו ה ונו ש קדו ה ב הר ט ב ל ו  בכ

ת ה ואף חייו. הוויו הי תו ש רו ש פ א ל ב צי ה מו את ל צ ם ע ה פרוץ קוד מ ח ל מ שו כדרך ה ע אר ש  ש

בני א, ר מני ה לא גר ב רצ עזו ת ל תו א ל ה ה ק בד ת ל ע ש ה ב ה. צר ק צו מ ו

אוי ע ור בו ק ת, ל רו דו בני בין כי ל א ר מני או גר צ מ ם נ שי ם, אנ קי די ם צ די סי ם, ח שי דו ק שר ו  א

ת דינו מ ת ב חרו ת היו א בו ב ם ר שי ם אנ ם רצי ה חרי ת א הנו ם מזיו לי ת ם. תור ת א ר ם את וי ת כל ש  ה

ת אי מ די ק א לו ה ב ק ת ש לו ל כ מ א, ב מני דו גר רי ה הו דרג מ ת של ל חו ק ת ר חו ב ט ש, ו מ מן לא מ או  י

פר. כי סו ם את י ארי ת ם ה איי מ ד ק א רו ה תי ס עין ה א כל מ שו ול מ ת ש ם ה ה א ב ם אל ע מג  עם ב

ת טונו ל ש ם ה ת מ ח ל מ ב ד ו ם נג שיי פ חו ם. ה לי ל בו ת מ אין ה ה לנו ו מ ח ה אלא נ קו ת ת ה ד ד עו מ  כי ה

ם ת את ה׳ ינקו מ ק דיו דם נ ב ך... ע פו ש ה

ת א קר ט יום ל ציי אר ם הי עי ב ש רר, ר׳׳מ של ה ל בו ט מו על נ צ ״ ״זכרון מכון ע כי שר מרד ם א ק כרו הו  לז

תו ש ר מו די ו איו, בי צ א ך צ ערו ת את ל דו ל ם חייו, תו ש שר ב א א קר ם יי ש ה ב ער ס ב ה ׳ מ מי ש ל - ה ש ע דו  קי

ם׳. ש תנו ה ד ה תו תונ ת נ צוו כון ל מ ת על ה ר סי תו מ מ שי ב של ר רר הר מר ׳כה בו א ת ת בי ), ל י ׳ ת׳ כ מ ) ב׳ ק ע  י

תו כ ערי ס. ו פו ד ל
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זצ״ל בורר מרדכי רביקי

הנשים. אלו - יעקב׳ לבית תאמר ׳כה

במצוות. מזדרזות שהן ? תחילה לנשים למה

לתודה. בניהן את מנהיגות שיהו בדי ד״א

ב) כה, רבה (שמות

 ההר נגד ישראל שם דחן תורתו, את לעמו לתת ה׳ אמר אשר המקום אל סיני, מדבר ישראל בבא
 את לנו לתת אותנו, ובהאמירו ה׳ בהאין הנשים. אלו יעקב, לבית תחלה ה׳ פנה אלקיו, לקראת ויכן
 ערך את להודיען ישראל, נשי אל תחלה פנה עולם, למורשת הקדושה, התורה את חמדתו, כלי

 יתכוונו שעליהם הגדולים, העיקרים ואת והפרטית הלאומית ותעודתו צורתו את ומעלתו ישראל
 על ינשאו, בחיקן אשר ישראל, בני אמות הנשים, על הלולים. קדש גדולים, ויגדלו ישראל בני בתי

 ה׳ שם לאנשים, ויהיו ישראל ילדי ויתחנכו יתגדלו ידן ועל ישעשעו ברכיהם ועל יגמלו שדיהן
לעולם. לו נאמן יהיה העם כל אז האמות, לבבות את לו ירכש כאשר כי בתחלה, בטחונו

 שתמלאנה לתורה, אותם ומחנכות מדריכות שיהו לתורה״, בניהם את מנהיגות שיהיו ״כדי
 לתעודת וקיומה התורה לימוד את להכיר יכשירום, אשר קדש וברגשות במדות בדעות, אותם

 למשאת התורה מצוות את ולשים מקום, ובכל עת בכל מתחלפת הבלתי המוחלטת, חייהם
בהם. תשוינה לא סגולותיו וכל יערכום לא העולם חפצי כל אשר נפשם,

 לו תעמדנה כי בטחונו, שם בכן ואף ״תחלה״, ה׳ פנה אליכן אשר ישראל, בנות ואתנה,
 לא ואיך לכן, ה׳ האמין אשר האמונה, על רוחכן תתנשא לא איך לדגלו, נאמנים צבאות צבאות,

 בכן, בטח אשר הבטחון, על לבכן שמח לא ואיך לכן, ה׳ האמין אשר האמונה, על לבכן שמח
 תקוותיו את הכזיב ולבלתי בכן, בטחונו את להצדיק לה׳, מחויבות עצמכן את תרגשנה לא ואיך
 על ה׳ יניח אשר הבנים, אלה את לגדל עצמכן, על ותקבלנה לו תדרנה לא ואיך בכן, שם אשר

!ולתורתו? לו נתונים מסורים, להיות - לידכן ימסר ואשר ברכיכן

נא, נראה עמו, נשי אל ״תחלה״ ה׳, מפי משה דבר אשר הדברים, לכל לב נא נשימה והנה
 ורק עליהן, ואשר תמיד, עיניהן לנגד לשוות עליהן אשר היסודיות, וההשקפות האמתיות הן מה

:ילדותם בשחר בעודם ילדיהן בלב להשריש עליהן,
אלי״. אתכם ואביא נשרים כנפי על אתכם ואשא למצרים עשיתי אשר ראיתם, ״אתם

- למצרים״ עשיתי אשר ראיתם ״אתם

 עפר, עד לארץ, שחו יעקב בתי אשר בעת ובתפארתם בכבודם מצרים בתי את ראיתן אתן
 את ראיתן אתן מחדש. בתיכן את ה׳ הקים אשר בעת בקלקלתם מצרים בתי את ראיתן ואתן

 ולהגדיל ועשרם בניהן כבוד להרבות ונתאמצו והדר פאר ברב בניהן את מגדלות מצרים אמות
 ולא לצדק לא לאמונה, ולא לאמת לא לב, שמו לא המוסרי אנושי הגרעין ואל ותפארתם שמם

עוונותיו משא תחת ברבצו המצרי העם אמות את ראיתן ואתן בניהן, את גדלו למשפט
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קיאיעקב לבית תאמר כה

 מבתי בית, אין כי - בכוריהן גויות על ובצעקה ביגון נופלות ומשובותיו, תועבותיו וזדונותיו,

מת. שם אין אשר מצרים
המעשה, וכשרון חכמה לא וחיל, עשר לא כי לדעת, ונוכחתן ישראל, בנות אז, ראיתן הלא

!פשעם עליהם יכבד בעת מאבדון, בתים יצילו יד וחזק פוליטיקה לא

- נשרים״ כנפי על אתכם ״ואשא

 למעלה ומתנקם, אויב ובלי כל על למעלה אברתו על וישאנו אותנו ה׳ בקחת ראיתן, ואתנה
 של אנושיים חשבונות כל על למעלה ותלאה, סכנה כל על למעלה ועריצות, זדון עלילות על

 ידה ועצם כחה על מתנשאת עריצות של יד, אפס עם יד חזק של החולשה, עם הגבורה מלחמת
ברעתה. מתמוגגת ועבדות, שפלות עם -

 מצולות, ותורידם ותטביעם גאים ראשי על עברה צפה אשר הים, גאות איך ראיתן, אתן
 והנורא הגדול ה׳ מעשה וכל !בישועתו הבוטחים ה׳, גאולי לעבר דרך, לפנות לאחור, נסבה
 דור בכל ישראל בני לעיני ונעשה ונשנה נזכר אם כי היה, בודד מקרה לא - במצרים ראיתן אשר

 גם ראינו בעינינו וכאלה וכאלה בעולם, ישראל הליכות שנות אלפי בכל ומקום מקום בכל ודור,
 עוד יטביע, בתהומות ושונאינו רודפינו אשר בעת ומצולות, תהומות יעבירנו היום עוד אינו:
ישראל. שומר יישן ולא ינום לא היום ועוד אברתו על ישאנו היום

 יעמדו למען לבבכן, על שמור בחרט כתבו לכן, ספרו ואבותיכן וידעתן ראיתן אשר את -

 יכול שאינו בכתב, כתבו ומשונות, עזות רוחות יכבום לא למען דת באש אותן כתבו רבים, ימים
!הימים ברבות ולהמחק להזדייף
 לגדל עליכן ה׳, כרם את לטעת עליכן ישראל, אמות להיות העתידות ישראל, בנות אתן,

 באמונה, חובתכן את למלא עצמכן, את הכינו לפניכן, אשר את דעו לה׳, הלולים אשכולות
 אותו לשאת ה׳, בחר בו אשר הזה העם בנות היותכן על ישראל, של בגאותו לבבכן את הגבהנה

!עליו שמו ולקרא אברתו, על

- ועתה״ אלי, אתכם ״ואביא

ה׳ בחר אשר הנפלאה, הבחירה והכרת והקב״ה, ישראל בין אשר המיוחד, היחס הכרת וזאת
 עצם אל הקדמה רק היא במצרים, נוראים שפטים עשה אשר עצמו, המומנט באותו ישראל, את

 במלה !עמו אל ה׳ בדרכי ״ועתה״ המלה זאת היא הערך רבת ומה מ״ועתה״. המתחיל הענין
 ההקדמה מאותה להוציא עלינו אשר התוצאות, את אנו שכלנו במאזני לשקול ה׳, לנו מוסר זאת

 אחרי אדמות, עלי תעודתינו תהיה מה הלב, ובהבנת צלולה בדעה ולשפט שהקדים, (הנשגבה?)
 עשיתי אשר ראיתם ״אתם יאמר: וכה כזה, ונסי נפלא באופן העמים מכל בנו ה׳ בחר אשר

 גדל למען הרק נא, שפטו - ועתה״ אלי, אתכם ואביא נשרים כנפי על אתכם ואשא למצרים

מצרים? מאשפות הרימכם לבבכם, הרים למען הרק ה׳? אתכם גדל בעיניכם, אתכם
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 מעלת כגדל הלא ? אתם במעשיכם ולא יתרונכם, - להפליא לכם עשה אשר ה׳, במעשי הרק

 להתאצל עליו וכן ודפי, שמץ מכל להתרחק עליו כן לאלוקיו, וכקרבתו חובותיו ירבו כן האדם,
 טובה ותכירו מעלתכם את תכירו הלא כזו, רמה למעלה בחסדו אתכם ה׳ העלה ואם ולהזדכך,
 מעלתכם לפי חובתכם, את לדעת ותרדפו הזה הכבוד כל את אתכם ולהמנחיל אתכם להמעלה

 הנפלאות, כל והלא !רבים ימים מעלתכם על תתקיימו אשר למען לבב, בחפץ אותה ולמלא
 התעודה אל הכנה רק שהנחילכם, הכבוד וכל ובמדבר, הים ועל במצרים עמכם ה׳ עשה אשר

!הימים כל אליה לשאוף ועליכם לפניכם, אשר והנשאה, הגדולה

 בריתי״ את ושמרתם בקולי תשמעו שמע ״אם - ? חובתכם היא ומה
העמים״ מכל סגלה לי ״והייתם - תעודתכם? היא ומה

 על ה׳ שיפסח - מצרים בתי את לנגף המשחית בבא ישראל, בני זכו מה בשביל וראו, צאו

 בו: שבטחו והבטחון, בה׳ שהאמינו האמונה, בשביל הלא בהם, לבא המשחית יתן ולא בתיהם
 ידו על אשר ה׳, קרבן אל ונספחו יכסו בו אשר הנפשות, וכל ישראל מבתי בית שכל בשביל,

 רועם, הוא להיות מרעיתו, עם והמה אלקיהם ה׳ להיות דורותיהם ועל עליהן וקבלו לה׳ נדרו
 עליהן אשר נשרים, כנפי על העלתנו אשר היא, הנאמנה הקבלה זאת הלא - ידו צאן והמה

 הכח, זה והתפתחות בשמירת רק עתה, וגם ועבדות, לשפלות מעל וכליון, למות מעל נשאנו
 לה׳ נדרנו אשר הנדר, בהקמת ורק עד, עדי עליהן להתקיים נוכל נשרים, כנפי על העלנו אשר

 לנו אז, שנחלנו והיתרון המעלה והחפש, החיים יהיו ושחרורנו הצלתנו של הגדול במומנט
 את ונשמר - דבר ובכל שעה ובכל עת בכל - נשמע״ שמוע ״אם אז ורק ימים, לארך ולבנינו

העמים״. מכל ״סגולה לו נהיה אז רק עמנו, כרת אשר בריתו,

- הארץ״ כל לי ״כי

 לבדו לו לרשותו, עצמם את ימסרו אשר והעם, והאדם המה, לו עליה אשר וכל הארץ כי
 לפניו אשר המה, לה׳ בם. ולשלט עליהם להתגבר באדם יכלת כל ואין בטבע, כת כל ואין המה,
!עליהם רשות לאחרים ואין המה, לה׳ והשלטונות, הכהות כל יכרעו

 ״וגוי חוץ, כלפי - כהנים״ ״ממלכת קדוש. וגוי כהנים ממלכת אז? לנו יקרא אשר שם ומה
מבפנים. - קדוש״

- בקולי״ תשמעו שמע ״אם

 אגודות את להתר יתאמצו בדויים שמות תחת שונים, מסוות תחת העם, מתועי אמנם הן
 בעקבות ובלכתם שנים, אלפי זה שבשמים, לאביהם ישראל את אגדו אשר והמשמעת, האמונה
ללכת חפשי, לאדם נאה ״לא ויאמרו: האדם שבלב העצמיות רגשות אל פנו הקדמוני, המסית
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 שאין מצוות, לעשות לנו ואין הבחנה, בלי אחר, בקול ולשמע עצומות בעינים זולתו אחרי
 חיים לנו התורה בררך אך כי התורה, תופסי יורו לשוא אלקים״ אמר כי ״אף מהם, נוחה רעתנו

 חיים, ונראה נחיה חיה אררבא אם כי נמות!״, מות ״לא - תוצאות לנו למות ממנה, ובסורנו

!...הגוים ככל
 מאבותינו ה׳ דרש אשר המרה, הוא המשמעת הלא ישראל, בת להם, תשמעי ואל תאבי, אל

 ה׳ דבר אשר ״כל אחד: פה עליהם קבלו ואשר תורתו, את לקבל סיני הר לפני בעמדם ואמותינו,
 תפארתם והיא בה, משתמשים השרת שמלאכי הגדולה, המרה היא זאת והלא ונשמע!״ נעשה

 רצונו עושי משרתיו ה׳, מקהלות לתוך אותנו המעלה היא והלא, !ותהלתנו ותפארתנו ותהלתם,
 לאדוניו העבד לאביו, הבן משמעת לא אם המשמעת, זו היא ומה ממשלתו. מקומות בכל

 ואנחנו אדוננו הוא בניו ואנחנו אבינו הוא הלא עמו ואנחנו אלקינו ה׳ והלא לרבו? התלמיד
 כי הקטן, היציר לאדם, גדולה יותר מעלה להיות יוכל ומה תלמידיו. ואנחנו מורנו הוא עבדיו,

 מאלה וכאחד הקב״ה? המלכים מלכי למלך ולתלמיד לבן ולמשרת, לעבד עצמו את להכיר אם
רצונו? הוא שכך בשביל רק הנשגב, רצונו את ולמלא יצונו, אשר לכל בקולו לשמע

 לפי ורצונו, חפצו לפי משתנות בלתי וסדורות, קבועות חובות לו שאין לאדם, יתרון ומה
 מושג כל והלא והסביבה? הזמן והמקרים, החושים השפעת תחת העומדים ובינתו, שכלו

 והמצוה לה׳, המשמעת על רק מיוסד הנעלה, מוסריותנו תכנית כל נכללה בה אשר ה״חובה״,
 מוסריותו כל מאתו שולל הוא הרי ה׳, מצוות מעל האדם את להעביר והבא החובה היא

!ותפארתו וכבודו האדם יתרן שהן וחפשתו,

- בריתי״ את ״ושמרתם

שלו. - חברו אינטרס לעשות לרעהו, איש והשתעבדותם אישים, שני התאחדות היא ברית

 והפרטיות הכלליות ופעולותינו עצמותנו כל עם הכניסנו עמנו, ה׳ כרת אשר הברית, זאת כן ועל
 יצונו אשר כל את לעשות הקב״ה, של לרשותו - והזמנים החיים תמורות בכל תלוי בלתי -

שר לטוב בידו, מסורים יהיו ענינינו כל אשר למען ממנו, ידרש אשר כל את ולמלא  לנו(כא
 את ולא נרך״). את משמר אני נרי את משמר אתה אם בידך, ונרי בידי ״נרך גן לו, [שמו״ר ארז״ל

 את ולא יג-יד), כט, (דברים הבאים הדורות כל את אם כי בריתו, את ה׳ כרת בלבד אבותינו
 ואשה איש כל אם כי ממנה, להבטל חורין בן הוא והפרט בריתו, את ה׳ כרת בלבד הכלל

 הורי כל על מוטלת חובה כן על ישראל(שם), אל משה דבר כאשר הברית, בכלל המה מישראל
הברית. לאותה ולחנכו לגדלו אם כי אבינו, אברהם של בבריתו בנם את להכניס לבד לא ישראל

כה): לא, (משלי נאמר עליך אשר העתידה, יעקב בית גברת חיל, אשת ישראל, בת ועתה,
 הליכות צופיה :לשונה על חסד ותורת בחכמה פתחה פיה אהרן, ליום ותשחק לבושה והדר ״עז

 ומחנכת ומדרכת מורה להיות איצטלא, לאותה ראויה כמוך מי תאכל״, לא עצלות ולחם ביתה
..הנשגבה, חובתם ולהכרת הנשאה, לתעודתם ישראל בני את . נשא אליך לתורה...) וגם ולחנה (
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 באומרו: סמך ועליך ומצוות תורה עמו את ללמר סיני הר על בהופיעו בשמים, היושבי עיניו
 ומפי מפיך ימושו לא בפיך שמתי אשר ורברי, עליך אשר רוחי ה׳, אמר אותם, בריתי זאת ״ואני
 חיל! לבת והיי התאזרי עז לבשי ישראל, בת כן, על !״.עולם ועד מעתה זרעך זרע ומפי זרעך

 !ה׳ בקול לשמע ותכשירים ה׳, כהני להיות לתעודתם, אותם גדלי מאבדון ישראל ילדי הצילי
 - אלקיך לה׳ אשר והחסד החכמה את וההוד, התפארת את והגבורה, הגדולה את להם הראי
 בכל ה׳ את להם הראי !ובאדם - וקטון גדול כוכב בכל וצמח, פרח בכל וראש, תולעת בכל

 אלא אינם סופם ועד שמתחלתם עמך, ימי בדברי ובייחוד והאנשים, העמים ימי דברי הליכות
 אדם לבני להראות אלקים, אצבע אלא שאינם האדם. בשביל האדם, בני בקרב אלקים התגלות
 רגעי בכל והסואנים, השקטים ובחייהם בחייך להם הראי !וחסדיו חכמתו ונפלאותיו, גבורתו

 למען !אלקים יד - אתכם ימצאו אשר שמחה, ובכל עצב בכל והבאים, החולפים וחייהם חייך

 גדול היום ועוד נשרים, כנפי על נשואים עמו וכל הוא היום עוד כי ויראה, עיניו יפקח אשר
עולם. כימי עמנו חסדו

 עם ותהליכותיך דרכיך בכל :במעשים אם כי לתעודתם, בניך את תכשירו בדברים רק ולא
 יראו בך בקולו! ולשמע ה׳ את ליראה ילמדו בקר, ועד מערב ערב, ועד מבקר ואנשים, אלקים

 ויכירו ילמדו ממך ומצוותיו, ה׳ דבר על המיוסדת היהדות, בחיי אשר הנעימות, ואת האושר את
 המעשים שפע ואת הענג ואת השמחה את והשלוה, המנוחה את והתעצומות העז את וידעו

!ושמאל ימין מהם סור מבלתי רצונו, וחקי ה׳ פי על חייו את בחיותו לאדם, יגיעו אשר הטובים,
 את הישראלית, ההתקדשות את ולימוד חינוך ידי על לבנינו, להנחיל יותר מסוגל ומי

 אשת מאותה - הדעת ונקיות המרות טהרת זאת ובכלל ותועבה, שקר דבר מכל ההתרחקות

 וכל וכשרותו הבית טהרת כל נמסרה בידה אשר ישראל, בני ואם יעקב בית אשת ה׳, יראת חיל,
 דגל את בנשאה הדורות, בכל לתעודתה נאמנת נמצאה ואשר הישראלית, המשפחה חיי קדושת
!נפלאה גבורה ברוח והצניעות הטהרה

 תפקידן את מלאו אשר אלה, אמותיכן בעקבות כשרות, ישראל בנות דורנו, בנות צאינה,
 וקימו ופריצות דרך השחתת ושל דבר ערות של צל לו אשר מכל ביתן את ושמרו באמונה, תמיד

 ילדיהן את בו נשאו אשר חיקן קדוש, היה משכנן קדוש!״ מחנך ״והיה יתרה: בזהירות בעצמם
 ברכות ומלא קדוש היה ביתן אויר כל גם היה, קדוש לילדיהן הושיטו אשר מזונן, :היה קדוש

 העמיד כן ועל מספר, אין רוחניות ובמעלות ובטהרה בקדושה ובנותיהן בניהן פרחו כן על ה׳,

 היו כן ועל והלשונות, העמים בכל דוגמתם אין אשר נפלאים, וצדיקים מצוינים חכמים ישראל
!אחרון ליום ותשחק שמחה הבנים ואם ה׳ ברוכי בניהן, כל

 במנוד ותאמר אליהם הערומה תגש אז לתורה, בניהם את לחנך ישראל הורי בבא אמנם
 ברוח ותחנכום התורה אל תנהיגום אם הלא קדש? וכלי רבנים יהיו בניכם כל ״האם ראש:

 המעשה, ובחרשת במסחר לאחז יוצלחו לא שוב מהגיטו, הקלוטה השקפתכם לפי היהדות,
ויהיו האדם אל הזמן ודרישות משאלות את למלא יוכלו ולא זמנו מובן לפי בחכמה או באומנות
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 ערוכות הנה שם אבל ריליגיות, יש העמים לכל גם בידם יתקים לא וזה וזה כל, ובחסר ברעה
 נימה: במלא בחברו נוגע אחד ואין לחודם, וחיים לחוד ריטיניא שם ודעת: טעם בטוב ערוכות

 נכוחח לראות עינינו אנו גם נפקחה מתי אצלנו. חיא כאשר דבר, בכל להתערב הדת תהין לא שם
 נתפתח מתי ! ? החיים ובכלכלת ובדעת בחכמה היתרון להם אשר שבהם כמתוקנים ולעשות
!.... ? כמוהם אדם, לבני נתנה והארץ לה׳ שמים השמים כי להכיר, אנו גם ונשלים

 מוסרות את ננתק לא אשר זמן כל נכונה, ישראל בשם אשר זמן כל !לא לעולם - מתי?
 הדברים לכל נשמע ולא נאבה לא - אחריו זרעו ואת אבינו אברהם את ה׳ כרת אשר הברית,

 אדם, בני ושל ה׳ של רשויות, בשתי הזו החיים התפרדות כנגד הלא שחר! להם שאין הלאה,
 אשר והיכלות, תפלה בתי אל החיים ומן הבית מן הדת של גלות כנגד אזרחיות, ושל דתיות של

 חרוכשים וחיוצרים, חעובדים חמעשיים, הממשיים, החיים כל והשפלת חלול חן: תוצאותיהן
 בית את ה׳ יסד בחברה, שפשטו האלה, המזויפת והאמת המסולפת הדעה כנגד הלא - והנהנים

 בין עם בהיותו אשר, ישראל, עם ה׳ לו יסד כנגדן הלא לסגלתו. ישראל את לו ויבחר יעקב
 והיוצרים, הפועלים המעשים, הממשיים, חייו כל בהיות לאומים, ולעד עמים לנס יעמד העמים,

 ודעתו, חכמתו לפי ומסודרים רצונו ולפי ית׳ תכניתו לפי ומתוקנים ערוכים וחנהנים, חרוכשים
 הרע, לעשות יתמכרו ולא האדם, יתרון ואת ה׳ את לדעת ולאומים, גוים ילמדו ממנו אשר למען

בדעת!... מצוינים חיים לבעלי להדמות ישפלו ולא
 אשר בעת לנו, קרא אשר שמנו וזה בעולמו לו לתקן ה׳ רצה קדוש״ וגוי כהנים ״ממלכת

 אם כי וכהניו, היכלותיו גם לה׳ יהיה אשר ממלכה, לא תורתו. את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר
 בית כל בח אשר ממלכה, בדרכיו, והולך ה׳ באור נאור ״כהן״ יהי בה האזרח כל אשר ממלכה,

 - והאזרחיים הביתיים החיים מפעולות פעולה וכל מזבח, שלחן וכל לה׳, קדש היכל, יהיה

 קדוש״, ״גוי אם כי ה׳. רצה הגוים, ככל קדושים, גם יהיה אשר ״גוי״, ולא ה׳: עבודת תהיה
 וכד גביו שעל עצים בחבילי אף ממנו, ואחד אחד כל ואשר אבריו, רמ״ח בכל קדוש שיהיח
 היא זאת והמוסרית, הרוחנית השלמות של העליונה המעלה אל ישאף - שכמו שעל המים

 הנשאה לתעודה זכר עשות ולמען יקבנה ה׳ פי אשר האנושיות, כל תעודת היא וזאת תעודתנו,
 אותו ויזרע ל״זרע-אל״ ישראל את ה׳ עשה האנושיות, לגאולת דרך ולפנות העמים בקרב הזאת

 האדם את המעבירות הגבלות, ושל ודחק לחץ של מאד קשים נסיונות לידי ויביאחו העמים, בין
 וישאר עליהם יתגבר אשר למען רוחו, את ומצמצמות חמוסרי ערכו את ומשפילות דעתו על

ולמקומו. לארצו ברנה הימים באחרית וישוב קדוש״, וגוי כהנים ״ממלכת להיות לתעודתו נאמן
 תבל, יושבי כל לעיני גלותנו שנות באלפי אלה בנסיונות עמדנו אשר אחרי - ועתה

 ודעת, חכמה רוח מלא היותר העם אלה בכל ונשארנו הנפלאים, כחותינו על המשתוממים
 עתה הפנימים בחיינו מאושר חיותר גם - באמרנו נטעה ולא - והמרות הדעת נקי והיותר

 נבזה עתה ונשברה?! אחור ונלכה ונכשלה דרך נאבדה למטרתנו, כך כל קרובים בהיותנו
הבאמת הגוים?! כל של מטיפהן חדשים בריות להעשות ונתאוה במשלחינו ונבגדה ליקרנו
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זצ״ל בורר מרדכי רביקטז

 ומן התורה מן להפטר חורין בני ישראל ואשי בתי את כביכול, העושה העול פריקת זו הועילה
 אזרחיות עוונות בחיינו עתח נתמעטו האם ממש? בה שיש להאמין טועה, שדעתו כדי עד המצוות

 אשר השנים, באלפי מאשר וחברתיות, ביתיות וטרגדיות ויגונות דאגות וצרות, עניות ופוליטיות,
ובנאמנות. במסירות התורה משמרת את ושמרו הקדושה, התורה בדרך באמנה ישראל היו

 ״ממלכת להיות: לתעודתו, נאמן נשאר ראשו על צפו אשר הזידונים, המים וגלי משברי בכל
!קדוש״ וגוי כהנים

 לשונות אלפים באלפי המדברת ההסתה לקול אזניכן אטמנה !ישראל בנות אחיות, לא,
 על התנשאנה !סיני מהר אליכן וקורא המדבר ה׳, לקול אזניכן פתחנה !ממש בהן שאין ופרצות

 דענה !ביתכן וחיי חייכן אורחות על משם והביטו והנכבדה הנשאה תעודתכן הכרת מעלת רום
 העינים את המאחזים כזב, ולקסם יופי לברק תתפתינה נא ואל ולעמכן אלקיכן לה׳ חובתכן את

!שולל האדם את ומוליכים
 כימי ה׳ נתן ישראל, בני לנו, אבל אדם. לבני נתנה והארץ לה׳ שמים השמים כן, אמנם

 לדבר השמים מן ירד ואלינו אליו, אותנו והביא נשרים כנפי על ה׳ נשא אותנו הארץ, על השמים
 נגלה וברקים בקולות תורתו, את לנו ונתן העמים מכל בחר ואותנו בתוכנו, כבוד ולשכן עמנו,
הופיע. עלינו שופר ובקול עלינו

 רוח כל בתקופתה, החמה בטהרם, נראים השמים - סיון חדש הוא השלישי בחדש היה זה

 האירו ברקים סיני, הר על כבד ענן והנה עבות לא בקר הבקר, בהיות ינוע, לא עלה יפוח, לא
 טבעיים קולות ישמעו. מאד חזק שופר קול עם אדירים רעמים קולות יתהלכו, חצצים אלי תבל

 הטבעיים החיים כי העם, כל דעת למען כאחת, ובאו חתלכדו חזקים מוסרים קולות עם נוראים
 הוא ה׳ כי העם כל דעת למען ישאפו, אחת ולתכלית יפרדו לא יחד, ודבקים אחודים והמוסרים
 האדם ובראשם כאחד, וכלם ישמעו אליו וחתחתונים חעליונים וחנפש, חטבע אדון חאלקים,

התורח. ידי על עתה להתגלות העתיד רצונו, לעשות ונבראו לכבודו נבראו
 ה׳ פחד מפני חרדות לבשו ההוא, ליום ונכונים ומטוהרים מקודשים במחנה, העם כל עוד
 הזה הכביר הרושם ותחת במחנה״, אשר העם כל ״ויחרד סיני הר על ברדתו גאונו, ומהדר
 נסתלקה אז לבם, את ויכונו ההר אל התקרבו אך - האלקים לקראת העם את משה הוציא

 ואור נפשם שמי פני הטהרו והקולות הרעם אחרי שאננה ומנוחה וחדוח עז באו ותחתה חחרדה,
 ישראל ובני ממנו, חרדו בראשית ובריות ח׳ מפני וחלה רגזח יראה, ארץ זרח: עליהם ה׳

בשמים... קל אל ה׳, אל נשא ורוחם נכון ולבם ״התיצבו״
 רכב ועמו ה׳ כבוד את כגדול, כקטן ואמותינו, אבותינו ראו אז חעם. כל אל ח׳ כבוד נגלח אז
 לבם ויכונו והטהרו התקדשו אשר חמר, קרוצי אדם, בני פני לקבל באו אשר שנאן, אלפי אלקים
 על אשר ישראל, בני לראשי ועטרות הוד כתרי הביאו אלה שנאן אלפי ה׳. אל וביראה באימה

 דברו עושי כח גבורי השרת, מלאכי חוג אל נכנסו ונשמע!״ ״נעשה הגדולה, בריאתם ידי
בתוכם. כבוד לשכן ממרומים ה׳ ירד כי עליהם, נתעלו ועוד א), פח, דברו״(שבת בקול לשמוע
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קיזיעקב לבית תאמר כה

 שפלותם, את מעלתם: דאת שפלותם את הכירו עתה בעולם, ערכם את ישראל הכירו עתה
 היצורים, במקהלות ראשונים ה׳ עבדי בתור מעלתם ואת הזה, העולם בהבלי שקועים בהיותם

 אלפי רבבות מקהלות שירת קול את וכשמעם רצונו, עושי ה׳ משרתי והתחתונים, העליונים
 כלתה גם נכספה אז לה׳, זמירות להנעים עדינים, היותר נפשם, נימי כל התעוררו השרת מלאכי
 באימה ובטהרה בקדושה ה׳ אל המה גם והתעלו התרוממו השרת מלאכי ודוגמת ה׳ אל נפשם

 זורח שואף, והקדוש הגדול ואורו מאד עד אליהם קרוב ה׳ ובהיות ובשמחה: באהבה וביראה,
 הטבעי, האדם זוהמת זוהמתם, פסקה אז נפשם. ובכל לבבם בכל בו דבקו ואור, הולך עליהם,
 נפלאות השגות וישיגו אזן, בלי ושומעים עין בלי רואים ויהיו הטבעיים חושיהם שעה לפי ובטלו

 ימים ומלואה, ארץ תעלומות כל לפניהם ונגלו השמים ושמי השמים לפניהם נפתחו חקר: אין עד
עוד. אין מתחת חארץ ועל ממעל בשמים האלקים חוא ה׳ כי - ויראו בהם, אשר וכל

- האלה״ הדברים כל את אלקים ״וידבר

 אמרו לא שרפים פרח, לא צפור שאג, לא אריה געה, לא שור ותחתונים, עליונים נשתתקו אז
 לשמע. אזן נעשה הכל - דבר! ה׳ ט), כט, (שמו״ר נזדעזע לא הים עפו, לא אופנים קדוש,

 ב). פח, (שבת בשמים, נתמלא העולם וכל הבריאה, בכל אז שררה נפלאה והרמוניא ונעימות
 ויחיו. וישובו תחיה של טל עליהם ה׳ הזיל אשר עד בדברו, יצאה נפשם ישראל ובני

!לו״ שככה העם ״אשרי
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נבנצל הלוי אביגדר הרב
העתיקה ירושלים רב

 בפעולותיכם להמשיך שתזכו לברככם הנני

 לרבים אשכנז כני תורת בהפצת הכבירות

ולהאדירה תורה ולהגדיל

מראשיתו דבר אחרית

לתחילתה. סופה בין יש נעוץ קשר בתורה פרשה שכל נראה
 ארץ את ויתורו אנשים, לך ״שלח נאמר: הפרשה בתחילת שם, שלח. בפרשת לזה נתעוררתי

לבבכם״. אחרי תתורו ״ולא נאמר: הפרשה ובסוף כנען״.

 מאוחר בשלב נעשתה כיום, הנהוגה הפרשיות שחלוקת נראה בבלי שמתלמוד אמנם ואף
 חלוקת והיתה ע״ב), כט (מגילה שנים שלוש כל התורה מסיימים היו תחילה שהרי יותר,

 פרשיות, לג״ן נחלקה שהתורה מבואר הק׳ בזוהר אך שאצלנו, החלוקה כפי שלא הפרשיות
 וילך נצבים כי פרשיות נ״ד זה שאצלנו [אלא חתום״ מעיין נעול ״ג״ן בפסוק המרומזות

כיום. הנהוגה החלוקה כפי בפרשיות לסופה הפרשה תחילת בין קשר ויש נפרדים].
לתחילתה. הפרשה סוף בין הקיים הקשר את למצוא לנסות לציון, נקודות ישנן שלפנינו במאמר

 בראתי״. אשר האדם את ״אמחה - הפרשה בסיום ברא״, ״בראשית - הפרשה בתחילת :בראשית

תרח״. תולדות ״ואלה - נח״ תולדות ״אלה :נח

 מגוריך״. ארץ את אחריך ולזרעך לך ״ונתתי - הזאת״ הארץ את אתן ״לזרעך :לך לך

הארץ״. גויי כל בזרעך ״והתברכו - אשתך׳ לשרה בן ״והנה :וירא

 קובר שמה חי... אשר אברהם חיי שני ״ואלה - אברהם״ ויקבור שרה... חיי ״ויהיו שרה: חיי

אשתו״. ושרה אברהם

 אם רבקה, אחי הארמי ובתואל ״לבן - רבקה״ את בקחתו יצחק... תולדות ״ואלה תולדות:

ועשו״. יעקב

 אלקים״. מלאכי בו ״ויפגעו - בו״ ויורדים עולים אלקים מלאכי ״והנה ויצא:

 אדום״. אבי עשו ״הוא - אדום״ שדה שעיר ״ארצה :וישלח

חלום״. שניהם ״ויחלמו - חלום״ יוסף ״ויחלום וישב:

עבד״. לי יהיה הוא בידו, הגביע נמצא אשר ״האיש - עבד״ עברי נעשר אתנו ״ושם :מקץ
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קיטמראשיתו דבר אחרית

 לחם״. יוסף להם ״ויתן - אוכל״ מעט לנד שברו ״שובו ויגש:

יוסף״. ״וימת - למות״ ישראל ימי ״ויקרבו ויחי:

 מארצו״. יגרשם חזקה ״וביד - הארץ״ מן ועלה בנו ״ונלחם שמות:

 תראון״. טרם כי ידעתי ועבדך ״ואתה - פרעה״ ישמעני ״ואיך :וארא

 מצרים״. בארץ בכור כל ה׳ ״ויהרוג - בקרבו״ אלה אותותי שתי ״למען :בא

בעמלק״. הלחם ״וצא - מלחמה״ ״בראותם :בשלח

עמכם״. דברתי השמים מן כי ראיתם ״אתם - האלהים״ מכל ה׳ גדול כי ידעתי ״עתה :יהרו

אליהם״. יגש דברים בעל ״מי - לפניהם״ תשים אשר המשפטים ״ואלה :משפטים

נחושת״. סביב ולמשכן לחצר היתדות ״וכל - ונחושת״ וכסף ״זהב :תרומה

יקטירנה״. הערבים בין הנרות את אהרן ״ובהעלות - ובניו״ אהרן אותו ״יערוך תצוה:

 משקלו בקע זהב, נזם לרבקה נתן אליעזר שמצאתי. עד זמן הרבה התחבטתי זו בפרשה :תשא כי

 לגולגולת, בקע על בזה לה שרמז ברש״י) הובא שם, יונתן חז״ל(תרגום ואמרו כב), כד, (בראשית
 לגולגולת״ ב״בקע פותחת הפרשה :כך לומר ניתן זה לפי הברית. לוחות לשני רמז צמידים ושני

משה״. ביד העדות לוחות ״ושני נאמר: הפרשה ובסיום רבקה], אצל - הצמידים שני עם [שבא

נחושת״. ״סביב - ונחושת״ וכסף ״זהב :ויקהל

המשכן״. על ה׳ ענן ״כי - המשכן״ פקודי ״אלה פקודי:

 הכהן״. עליו ״וכפר - עליו״ לכפר לו ״ונרצה :ויקרא

ובגדיו״. הוא ״וקדש - בד״ מדו הכהן ״ולבש :צו

 הטהור״. ובין הטמא בין ״להבדיל - הטהור״ ובין הטמא ובין החול, ובין הקודש בין ״להבדיל :שמיני

וטהר״. שנית ״וכובס - טהרה״ דמי על ״תשב :תזדיע

יונה״. בני שני או תורים שתי לה תקח השמיני ״וביום - טהורות״ חיות צפרים שתי ״ולקח :מצורע

 משנה לנהוג יש קדוש [במקום אתכם״ הארץ תקיא ״ולא - וימותו״ ה׳ לפני ״בקרבתם אחרי:

זהירות].

 ה׳״. אני קדוש כי קדושים לי ״והיתם - תהיו״ ״קדושים :קדושים

 נפש״. תחת ״נפש - יטמא״ לא ״לנפש אמור:

תשמורו״. שבתותי ״את - לה׳״ שבת הארץ ״ושבתה בהר:
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נבנצל הלוי אביגדר הרבקכ

והמשפטים״. המצות ״אלה - תשמרון״ מצותי ואת תלכו בחוקותי ״אם בחוקותי:

 קהת״. בני ראש את ״נשא - ישראל״ בני ערת כל ראש את ״שאו :במדבר

 הלויים״. אל אותם ויתן הבקר, ואת העגלות את משה ״ויקה - ולמשא״ ״לעבור נשא:

 בחירות״. ולא ״במראה - משה״ את ה׳ הראה אשר ״כמראה בהעלותך:

 לבבכם״. אחרי תתורו ״ולא - כנען״ ארץ את ״ויתורו :המאמר] בהקרמת נתבאר [כבר שלח

בישראל״. מעשר כל נתתי הנה לוי ״ולבני - לוי״ בני לכם ״רב :קרח

 לחשב [צריך חשבון״ בואו המושלים יאמרו כן ״על - באהל״ ימות כי ארם התורה ״זאת חוקת:

התורה]. בעסק עצמו ימית לכן והפסרה, מצוה שכר עולם, של חשבונו

אלף״. ועשרים ״ארבעה - בו״ נכה אוכל ״אולי :בלק

 הכיפורים״. חטאת מלבר עליכם, לכפר אחד חטאת ״שעיר - ישראל״ בני על ״ויכפר :פינחס

 תעשו״. מפיכם ״והיוצא - יעשה״ מפיו היוצא ״ככל מטות:

יריחו״. ירדן על מואב ״בערבות - הירדן״ על ״ויחנו מסעי:

תיראום״. ״לא - תחת״ ואל תירא ״אל :דברים

 כדי בעוה״ז, עונש ה׳ משלם [לצדיקים והחסד״ הברית ״שומר - בי״ ה׳ ״ויתעבר ואתחנן:

שכרם]. להם שמור שם העוה״ב, לחיי להביאם

 ימיכם ירבו ״למען - לאבותיך״ נשבע אשר החסד ואת הברית את לך אלקיך ה׳ ״ושמר :עקב

לאבותיכם״. ה׳ נשבע אשר האדמה על בניכם וימי

 זכורך״. כל יראה בשנה פעמים ״שלש - שמה״ ובאת תדרשו ״לשכנו :ראה

 ההיא״. העיר זקני ״וכל - לך״ תתן ושוטרים ״שופטים :שופטים

 אויבך״. מכל לך אלקיך ה׳ בהניח ״והיה - למלחמה״ תצא ״כי :תצא כי

הזה״. המקום עד ״ותבואו - הארץ״ אל תבוא כי ״והיה :תבוא כי

 את בם ״ואעירה מסתיימת: וילך פרשת - ובאלתו״ אלקיך ה׳ בברית ״לעברך נצבים־וילך:

מחוברים]. נצבים־וילך [כאמור, הארץ״ ואת השמים

וגד. קדשתם״ לא אשר ״יען - לאלקינו״ גודל ״הבו :האזינו

ה׳״. עבד משה שם ״וימת - מותו״ ״לפני :הברכה וזאת

ויחכם. לחכם ותן
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אורדנטליך צבי דוד הרב
עילית ביתר של רבה

אמך* תורת תיטוש אל

 מקום נעים, מקום הוא ״משכנותיך׳ כאשר ב). פד, צבאות״(תהלים ה׳ משכנותיך ידידות ״מה
 ג): (פסוק להמשך מגיעים משכנותיך״, וחביבות ״אהובות רש״י: כפירוש ״ידידות״, של

 בחצרותיו, ה׳ את לעבוד לבוא ונכסף משתוקק שהאדם ה״׳, לחצרות נפשי כלתה וגם ״נכספה
חי״. א-ל אל ירננו ובשרי ״לבי של במצב להיות זוכה כך ידי ועל

 ח). א, אמך״(משלי תורת תטוש ״אל של המקודש הענין את דגלה על חרתה זו קהילה
 ביישן ״בני האבות: מן שקבלנו ממה לשנות שאין נלמד שמכאן נאמר ב) (נ, בפסחים בגמרא

 אבהתין לו אמרו יוחנן, דרבי קמיה בנייהו אתו שבתא. במעלי לצידון מצור אזלין הוו דלא נהוג
 מוסר בני שמע שנאמר עליהם, אבותיכם קיבלו כבר להו, אמר לן. אפשר לא אנן להו, אפשר
אמך״. תורת תטש ואל אביך

 האמונה ורבותינו. אבותינו קבלת על מבוססת כולה התורה חשוב. ענין הוא אבות מסורת
 ד, לדברים רמב״ן לבניו״(ראה שקר מנחיל אדם ״אין :החזקה על מבוססת מצרים יציאת של
 אפשר אי לבן האב מן הנמשכת הקבלה ״כי מד): פרק ד (מאמר העיקרים בספר וכמובא ט),

 אומר מדוע לשאול שיש אלא שקר״. בנו את להנחיל אדם שום יבחר לא כי פנים, בשום שתכזב
האב? מסורת על מדובר הרי אמך״, תורת תיטוש ״אל המלך: שלמה

 יראת ולהנחילם תורה ללמדם בניו, את לחנך הוא האב של תפקידו הענין. הוא שכך אלא
 מעמידה היא היראה, ואת האהבה את הרגש, את לילדיה שנותנת האם עומדת במקביל שמים.

הילדים. חינוך של והרגשי הנפשי הצד את
 בו בנוסח מתפלל אביו, מנהג נוהג שהוא ויודע אבותיו מסורת את ממשיך יהודי כאשר

 הוא זה ידי על מהשלשלת, חלק עצמו ורואה דורות, דורי אבותיו, ואבות אבותיו התפללו
 חלק על במילים. לתארו אפשר שאי מיוחד, קודש לרגש מביאו והדבר שלפניו לדורות נקשר

 עבודת של הקדושה רגשי הם אלה אמך״, ״תורת אדם: מכל החכם אמר הרגשות של זה
!השם

 שמסורת טהורים, עופות של המסורת בעניין כתב כ) סימן כ כלל (שו״ת בתשובה הרא״ש
 חכמי ז״ל אבותינו וקבלת שלנו המסורת את מחזיק ״אני האחרות: המסורות על עדיפה אשכנז

 אלא הרא״ש, דברי רק אלה ואין החרבן״. מימות מאבותיהם להם ירושה התורה שהיתה אשכנז,
 מסורת, סתם כאן אין כן, אם אשכנז. מנהגי על מבוססים דבריהם רמ״א עד אשכנז חכמי כל

הבית. חורבן מזמן דורות גבי על דורות נהגו שכך מאוד, מיוחדת מסורת אלא

תשס״ח. בחוקותי שבת - בביתר-עילית ישורון׳ עדת ׳קהל של הכנסת בית חנוכת במעמד שנשאו דברים *
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אורדנטליו צבי דוד הרבקכב

 גם אלא ונוסח תפילה בענייני רק ולא אבות, מסורת שמירת עניין במיוחד משמעותי בדורנו,
 אבל וישיבות, כוללים תורה, לומדי תורה, הרבה יש הדור, הוכשר ב״ה, אחרים. בתחומים

 דברים אוהבים בימינו והישרות. התמימות חסרה אבדו. הקודמים הדורות מן רבים דברים
 של במסורת ולאחוז להמשיך יותר שנתחזק כמה נגד, כמשקל בחיצוניות. השקעה יש חדשים,
השם. בעבודת הפנימיות אל יותר להגיע נוכל זה מתוך הקודמים, הדורות
 קול כאן ישמע שתמיד אבות. מסורת שמירת של הזה המפעל את להמשיך שתזכו ה׳ יתן

 במהרה צדק גואל ביאת עד האבות בדרכי ילכו הבנים, אלו הצעיר, ושהדור ותפילה, תורה
בימינו.
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קאטאנקע הלוי שלמה הרב
________לונדון________

פולדא דקהילת מנהגים

ה היל ה ק ש א קדו לד א פו ת מן הי קו תי ע ת ה לו הי ק ב שכנז. ש ר א כו ת איז ב שי ם לי די הו א י לד פו ש ב  כבר י

ת שנ ד, ב ק״ ת ל ד׳ ב ב א שו די י הו ש י ב ה מגו ת בה הי חו פ ת ל שנ פ. מ ״ ש ת ה ד׳ על מ אלף ל ם מ ה שני מ קיי ת  ה

ה היל ת ק די הו א, י ד ל פו ה ב בני עו ו ד ת י ליו ת. ע דו ר מו א ו חג ת ב רי צ ה הנו ״ צ ק ת ת הרגו ד׳ די 32 נ הו ר מי עי  ה

ת ל עלי בי דם, ב ח ור הן פס בר הכ ש חי ת שלו חו לי ב ס ק ע ע ר או מ הן ה ר וב כי ת הז מו ש ם. נ שי דו ק ת ה שנ  ב

ט ס״ הרגו ה׳ א נ ד ל פו ם 600 ב די הו ערך י ם, ל גרו פו ת ב שנ ב ט, ו ק״ ת ה׳ בו ק ע ה ב פ מגי ה ה׳, ׳ ר חו ש הרגו ה  נ

ם די הו ם י ם רבי תרי הנו שו ו ר ר. גו עי ה חר רק מ א ם ל שי מי ה, ח ת שנ שנ ט ב ם חזרו קנ״ די הו ר י א. לגו ד ל פו  ב

ת שנ ב תל״ז ב שו שו ר ם רוב גו די הו ר, מן הי עי ר ה ח א ל מה ו ם כ שו שני ם הור די הו ר הי חזו ה ל ל הי ק ה ה ו ב  ש

ה. תנ אי ל

א ה פולד ת ק זכ חזי ה ה ל ב שי ת י ע ד ה; נו ל הי ת שי ל א ת ר בו שי ם י מי ס פור הנו מ מו בה כי בי (כ הרון ר  א

ל א מו ה ב״ר ש ש ם מ ץ שלו מני קר ל מ ע ת ב מ ש ; ׳נ ם׳ ב רבי אד ק ע כי ב״ר י א מרד על פולד ת ב שנ שו ; ׳ ב׳ ק ע  י

הו רבי לי ה ב״ר א הוד ב י ד ליי ש פול פר מי מ ל ש רו ד), הי עו ע ו דו ם הי ה ב א ש ם הו הר״ ף. מ ביו שי בי א ב ר ק ע  י

הן ה הכ ש הי א ת ר ב שי ט י פור ק מיין פרנ ה, ד כ מו ס בנו ה בי ו ר ר אי ה מ מנ ת ל ה ״ז בגי ת י שו א ר ת ל ב שי א י לד  פו

ץ בי הר ה בה ו ך תור ש מ ח ב ם, י״ תו עד שני ר טי פ מי ל ד מיו. ב ל י ה קו ר תו ת ה ב שי א בי לד ע פו מ ש  עד נ

ה ת ר סגי די על ל ר י ר צו צי ה א ת הנ שנ ט. ב צ״ תר

הג א ק״ק מנ לד אם פו בו ת הג את ברו ס, מנ ריינו כנז- ש הג א ת מנ לו הי ם ק א, שו״ ר פי ש א ( ש מיי ר  וו

א) צ מגנ על ו הר ש אר הריין, נ ש ת ו לו הי ת ק קו תי כנז ע ש א ט כגון ב פור ק מיין. פרנ ת ד פ קו ת ם ב חרוני א ע ה דו  י

ה רבי ש לי בן מ ת פ רין, נ פ ל ד היי ב״ א א ת פולד שנ ב מ ״ כ ק תו עד ת ר טי פ ר בכ״ו ל ם איי פני ל ) ״ו ל ק ש ת מ  שי

א דיין טונ ל א ד ב אב׳׳ אוזן), ק״ק ו ה לנ מי ג ל כ ע פ ש ש בו הגי לגי ה. מנ ל הי ק ה

ת מ שי ם ר הגי מנ פנינו ה ל ה ש קור ס מ טר קונ ר ב די ק נ חזי מ ה ה ע ש ם: ת די מו ם ע הגי מנ א״. ק״ק של ״ ד  פול

ת בר חו ה ה ס פ ת נד בו בי ס ס, ב ת תר׳׳ הו ה וז בר ח ע. אינו מ דו ת י מ שי ם ר הגי מנ ה ה ב ת כ ת נ מני ר ת בג ב ל שו  מ

שון ש בל קוד פי ה ך. ל ר צו ב ה ל הר א חי א י ק לנד בר בני- ם מ כן את תירג ת תו ר ב חו שון ה ש. לל ד קו ס על ה סי  ב

ם ה זה תרגו ערכ ת נ ר ב חו ש, ה ד ח ת מ ר עז ב ב בן הר או ם ר אי כ ת, ז לי עי ר- ת בי ת מ ש מוג ה ו ת בז פ ס תו ת ב רו ע  ה

פרי ס הגי מ ת מנ לו הי שכנז, ק ע א ״ ם. שו קי ס פו ו

פי מן ל ה, ז ס פ ד ה ב ה אי קרו ד ת לוו ר ב חו ה ה ש בר ט את ע תו שב ר קו א, של רבה של בי לד בי פו ל ר א כ  מי

הן א צ׳׳ל. ק ב ז ש הר מ ד שי אב׳׳ ה כ ל הי ק ם בין ה שני ט, ה ע׳׳ תר ל׳׳ז- ר תר צ בי ת את ו ל הי א ק לד עוז פו מ  חרדי כ

ח סגנון ברו ב ת ק״ק ו רון עד שו ת י שו א ר ש״ר ב ש ר ר ט הי פור ק רנ פ מיין. מ ב ד ע כהן הר קי ש חו ה ס כו סו בי  ב

ת דו ס ה, מו ל הי ק מי ה חו ת ה, ב ט חי ש ב, ה רו עי ת, ה או קוו ם מ ת״ ד. ס עו לין ו פי ת א׳ של ה׳ לד צרו פו ת שיו ח  ת

תו ח שג בי של ה ל ר א כ שם היו כהן מי בר ל ם ד ל עו די ב הו ה הי פ רו אי ה, ב תרונו גם כול ת פ עיי ב ה ל צ צי מ  ה

ה, פ תרון ב ל פ ב ק ת ה די על ש לי י דו שכנז, ג ל א צי ת ה בו ב ל בני ר א ר ש ת י כ ערי ת מ ה ברי ת. מיל תי עיי כרו ב ז
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קאטאנקע הלוי עזלמה הרבקכו

ב של א הר ש ה ני ל הי ת קני בין ל א ז לד ד פו מינו ע ה. י אל

סוף ס ב טר קונ פו ה ס ת נו טו מ ש או ה ב ם ש לי ש ה ע ל ד סר מי ח ת ה ר ב חו ה. ב מ צ פנינו ע בו ל ל ת שו פו ס  הו

ש אלה חד ת בגוף מ מ שי ם. ר הגי מנ מו ה רו כן כ ב ע ם הו עי ט ם ק קו מ ם מ קו מ פי ל ך, ל ר צו ך ה תו ש רצון מ הגי  ל

ת מ שי ם ר הגי ר מנ ד סו פי מ די ל ע ה. מו שנ ת ה כו ה ז ב חו רי ו בו ע ת ב דו הו ת ל כ ר ע מ תנו ל ש רו ה על י סני אכ  ה

ם ס פר הגי ל ה מנ ל הי ה ק ב שו ל זו, ח ע ה ו ת מ ת תרו כ רי ע ת ב מ שי ם ר הגי מנ כן ה תו ת. ו ערו ה  ה

ת פניו ה ת ה קו דוי מ ם ה פרי ס ם ל רי חוז ם ה שני ת ונ רו ע ה ם, ב ליי שו או ה תן ב ע פ הו ה. ב שונ א ר ה

הגדול שבת

 הפטרה בקול\ בפסוק פסוק יורוך ׳הבל הקהל עם החזן אומר הסליחות ימי עד הגדול משבת
1בשבת פסח ערב בשחל רק נקראת [׳וערבה׳] הגדול שבת של

פסח ערב

 אין ב׳ ביום פסח ערב חל ואם מהרגילה יותר מוקדם שחרית תפילת מתחילים פסח בערב
אפים׳^ ארך ׳אל אומרים

פסח של ושני ראשון

׳במה אומרים אין אבל דודי׳^ ו׳לבה נרננה׳ ׳לבו שבת בערב אומרים בשבת, טוב יום חל

 יענט, זלמן הרב במנהגי פשוט וכדבר קהילות״, ״שאר מנהג בתור נג, עמ׳ תשמ״ט, ירושלים במהרי״ל, מובא
 התחילו ומגנצא וורמיישא בקהילות אמנם יורוך״. הכל ביוצר להאריך מתחילין הגדול ״ובשבת ניסן: ד״ה

 שלפני ראשונה בשבת שפוסקים המנהג גם שם). (מהרי״ל שקלים משבת החל בסירוגין יורוך״ ״הכל באמירת
סוכות. המועד חול שבת עד מממשיכים שבמגנצא שם והוסיף רנט, עמ׳ במהרי״ל, הובא הסליחות
 אשכנז- קהילות בכל היה נהוג הקיץ, בשבתות לסירוגין וקהל חזן ע״י יורוך״ ״הכל פסוקי אמירת מנהג

 קצו סי׳ תשמ״ח, ירושלים ח״א, וורמיישא, דק״ק מנהגים וראה ,210 עמ׳ ישראל, עבודת בסדר הובא ריינוס.
).10 (הע׳ שם המבורגר רב״ש ובהערת רלד), (עמ׳
 בערב הגדול שבת שחל בשבת אלא וערבה להפטיר שאין רוצים ״ויש תיז: עמ׳ במהרי״ל, נזכר זה מנהג

 ק״ק מנהג וכן מקומות״. ״יש כמנהג לג, עמ׳ תש״ס, ירושלים טירנא, אייזיק לר׳ המנהגים ובספר פסח״,
 ב). ס״ק תל סי׳ זוטא, ופראג(אליהו ס), סי׳ תקכ׳׳ז, פיורדא דקהילתנו, מנהגים גומפיל, ורדי׳׳ק (ר״י פיורדא

ג. סעי׳ תל סי׳ או׳׳ח, הגר׳׳ז, שו״ע ;א סעי׳ תל סי׳ החור, לבוש ;שצג סי׳ ח״ב, זרוע, אור ועיין
 מקיף ׳בירור גולדהבר], ן=יחיאל סאפרין אהרן הרב ראה: זו, שבת בהפטרת השונים המנהגים לגבי

 רנט-ער. עמ׳ תשס׳׳ז), ג(ניסן חיים, עץ הגדול׳, לשבת ההפטרה בסדר ישראל קהילות במנהגי
 קצר אז חמץ היתר דזמן הכנסת... לבית אדם כל ישכים פסח בערב סג״ל מהר׳׳י ״דרש מז: עמ׳ במהרי׳׳ל, כך

 בין לצאת וממהרים השחר מעלות הכנסת לבית משכימים פסח ״בערב שם: יענט, זלמן הרב ובמנהגי הוא״,
 (אשכנז), יעב׳׳ץ סדור בהגהות; פג עמ׳ עד, סי׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק מנהגים עוד וראה בחול״. בין בשבת
יג. סעי׳ תכט סי׳ ברורה, משנה ;כג עמ׳ תשנ׳׳ד, ירושלים ח״ב,
ב. סעי׳ תכט סי׳ או׳׳ח, רמ׳׳א, ד; עמ׳ במהרי׳׳ל, כמובא ״למנצח״, בו אומרים שאין יום שהוא מפני

;315,134 עמ׳ תרכ׳׳ב, פרנקפורט קהלת, דברי גייגר, רש״ז ראה: ואמסטרדם. דמיין פרנקפורט מנהג הוא כן
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״\ ׳ה׳ מידות י״ג אומרים אין תורה ספרי הוצאת ובשעת מדליקין׳^ [ז

 מוסף קודם קדיש חצי לאחר 1החיא״ ״בעת בפסוק מתחילה פסח של ראשון יום חפטרת
 אומרים אין לחש בתפלת בחסד״^ חיים ״מכלכל בקול החזן מכריז דפסח ראשון יום של

 של הקדושה את אבותינו׳." ואלהי ׳אלהינו לפני הקודש ארון את פותחים הרוח״.*" ״משיב
‘1כיפור ויום חשנה ראש בניגון החזן משורר מוסף

 ההפטרה פסח׳." זבח ׳ואמרתם מתחילים נא׳" ׳אל לאחר מיד פסח, של שני יום ביוצר"
המלך״." מ״ויצו מתחילה פסח של ב׳ יום של

 כמצוין אשכנז-ריינוס קהילות רוב מנהג והוא מ. עמ׳ תשס׳׳ב, ירושלים אמשטרדם, מנהגי ברילמן, ר״י
רעדעלהיים. במחזורי

ב. סעי׳ ער סי׳ או״ח, רמ״א, ;קפז עמ׳ מהרי״ל, 6
 וכן בשבת, טוב יום כשחל ״רבון...״ ובקשת מידות י״ג מאמירת להימנע כתב קו, עמ׳ ח״ב, יעב״ץ, בסדור 7

גור-אריה, ברלין(רא״י בק״ק ),11 עמ׳ תרס״ז, ברלין הלוי, ליקוטי במברגר, ווירצבורג(רנ״ה בק״ק נהגו
 ר״י עוד: ועיין בימינו. האשכנזים קהילות ברוב הנפוץ המנהג וכך ),95 עמ׳ תשס״ז, חולון מנהגים, חקרי

 המבורגר, רב״ש י; תשובה תקס-תקסא, עמ׳ תשנ״ט, ירושלים תפלה, שערי קונטרס תפלה, שיח טשזנר,
טז, סעי׳ תקפד סי׳ אפרים, במטה תמא. עמ׳ שני, ספר ירושתנו, אשכנז׳, לבני הכנסת בית מנהגי ללוח ׳נספח
בשבת. אף והבקשה מידות י״ג לומר נוהגים שיש הביא

 עמ׳ עח, סי׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק (מנהגים וורמיישא ק״ק מנהג כך ב. סעי׳ תפח סי׳ או״ח, ערוך, שולחן 8
 קהלת דברי רכז; עמ׳ תשכ״ט, אביב תל יוסף, כצאן נוהג סג״ל, פפד״מ(רי״י ק״ק ומנהג )6 הע׳ שם ועיין פט,
קהילות״. והרבה דמיין פרנקפורט ״מנהג בתור רעדעלהיים במחזורי והובא ),431 עמ׳

 אשכנז- קהילות רוב מנהג וכך ;הפעוט״ ואני אבותי נהגו ״וכן :ג סעי׳ קיד סי׳ חיים, מקור ;קמג עמ׳ מהרי״ל, 9
.2 הע׳ צ עמ׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק מנהגים המבורגר, רב״ש וראה ריינוס.

 במוסף״ גם שיפסיקו העם את ״להבחין כדי חסד״ חיים ״מכלכל הכריז: שהחזן שם במהרי״ל כמבואר 10
רעדעלהיים. במחזורי הוא וכן הרוח. משיב מאמירת

 המנהג סב. סי׳ פיורדא, דקהילתינו, במנהגים וכן קהילות״, בקצת ״מנהג בתור רעדעלהיים במחזורי הובא 11
קדושה. עד הש״ץ חזרת מתחילת הארון את לפתוח באשכנז, הפשוט

 צ), עמ׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק מנהגים חו״י, הנוראים״(הגהת ימים בנגון קדיש ״חצי לנגן נהגו בוורמיישא 12
 ׳עדת ומנהג ]),338[ 431 עמ׳ קהלת, נבחר״(דברי ב״ניגון הקדושה את שרו בפרנקפורט הקדושה. את לא אך

 ״קדיש לנגן נהוג בניו-יורק ישורון עדת בקהל לרצות״. תן ״טל בניגון הקדושה את לנגן היה בפ״פ ישורון׳
).29 עמ׳ ח״ד, אשכנז, מנהג שרשי ברויאר, ר״י רשימת נוראים״(ע״פ ימים בניגון תתקבל

שחרית. של הש״ץ חזרת פיוטי בקרובות, ר״ל 13
תפארתו״. תהלות ״תוקף החזן שסיים אחר היינו 14
 ובמחזורי ),431 עמ׳ קהלת דמיין(דברי פרנקפורט בק״ק נהגו וכן עפר״, עלי מאז אשר ״שור הפיוט ומדלגים 15

בחו״ל). שני סדר בליל גם נאמר פסח״ זבח ״ואמרתם (הפיוט קהילות״. ״קצת מנהג בתור מובא רעדעלהיים
 ר״ח שכתב כפי פרנקפורט מנהג וכן ריט. סי׳ הלקט, שבולי עד; סי׳ ח״א, האורה, ספר ברש״י, מובא כך 16

 פפד״מ מיין), ע״נ ורנקנורט מנהג כפי ההפטרות סדר וגם הפרשיות... (חלוקי חנוך זכרון סגל, שובאך
 שהתחילו קהילות שאר כמנהג ולא קהילות״. ״קצת כמנהג רעדעלהיים במחזור ומובא ,21 עמ׳ תרפ״ב,
א. סעי׳ תצ סי׳ או״ח, שו״ע, שפט; סי׳ ח״ב, זרוע, באור עוד ועי׳ המלך״. ״וישלח מפסוק

תשס״ט שלישי ספר | ירושתנו



קאטאנקע הלוי עזלמה הרבקכח

פסח של ואחרון שביעי חמועד, חול

 דחול ראשון ביום ה״/^^ ב״נאם ומסיימים עלי״ ב״היתה מתחילים המועד חול לשבת בהפטרה
 שלישי^^ לאחר דהיינו ראשון, מספר לקרוא שגמרו לאחר רק התפילין את חולצים פסח המועד

 בשבת פסח של שמיני חל אם ליבשה׳^^ ׳יום הגאולה את אומרים אין פסח של בשביעי
 ׳אימת אומרים השביעי וביום ׳אותותיך׳, השמיני] [ביום ואומרים הקרובות^^ מחליפים קודש

 ׳אל אומרים אין שמיני ביום 1̂אומן׳ ׳אמונת אומרים שמיני יום של במערבית נוראותיך׳\^
נא׳^^.

דקות^^ 10ל- קרוב עוד מנחה לאחר הכנסת בבית מחכים תבשילין, עירוב לעשות צריך אם
 לאחר משבת אומרים אבות פרקי אפים׳^^ ארך ׳אל אומרים אין שני ביום חג אסרו חל אם

ובפעם פרקים, שני תמיד שניה בפעם אחד, פרק שבת כל ראשונה בפעם בתמוז^^ י״ז ועד פסח

 ראבי׳׳ה, קפב; סי׳ ויטרי, מחזור תמא; סי׳ רש״י, סידור שם; האורה, ספר פסח; סדר גאון, עמרם רב בסדר כך 17
 רעדעלהיים במחזורי הובא ט. סעי׳ שם ושו״ע תקצ סי׳ או״ח, טור ריט; סי׳ הלקט, שבולי תקפב; סי׳ ח״ב,
קג. סי׳ פיורדא, דקהילתינו, מנהגים ;434 עמ׳ קהלת, בדברי וכן הקהילות״, ״רוב מנהג בתור

 מצוות נזכרת בכור״) כל לי ״קדש (פרשת התורה שבקריאת משום שלישי לאחר עד חולצין שאין הטעם 18
עמ׳ מנהגים, ברלין(חקרי בק״ק נהגו וכן ב. ס״ק שם יעקב, חק ב; סעי׳ תצ סי׳ החור, לבוש עיין תפילין.

 מנהגות עי׳ מוסף, לאחר אלא התפילין את ובר״ח המועד בחול חולצין אין הישן אשכנז מנהג לפי ).148
רמב. קפג, עמ׳ קירכום, לרי״ל וורמייזא

אשכנז-ריינוס. קהילות ברוב לא אך פולין, קהילות בכל ישראל״ ״גאל ברכת לפני שש״פ בשחרית נאמרת 19
שחרית. של הש״ץ בחזרת 20
 מו, (סיני, ארפורט בק״ק נהגו וכן ט. ו, סעי׳ תצ סי׳ החור לבוש סה; עמ׳ טירנא, אייזיק לר׳ המנהגים ספר 21

 לומר הקבוע המנהג היה קהילות בכמה ).437 ,436 עמ׳ קהלת, (דברי דמיין פרנקפורט ובק״ק רסו) עמ׳
.6 הע׳ צד, עמ׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק מנהגים ראה ״אותותיך״, אמרו השמיני וביום השביעי ביום ״אימת״

אומן״. ״ויושע :אומרים פולין־אוסטרייך בקהילות אשכנז-ריינוס. קהילות כמנהג 22
 תוערץ״׳. לעולם נא ׳אל אומרים אין פסח של האחרונים טובים ימים ״בשני קנ: קמח, עמ׳ במהרי״ל, הוא וכן 23

 גם איננו, ישנים ודפוסים כת״י בכל אבל נא, אל אומרין קהלות ״בקצת רוו״ה: העיר רעדעלהיים ובמחזורי
וכו׳. בים״ טבעו הקב״ה של ידיו שמעשה מפני לאמרו שלא ונכון אותו, אומרים אין דמיין בפרנקפורט

 יורק ניו ישורון, עדת קהל ק״ק של מנהגים ליקוט - ישורון (מנהגי יורק ניו ישורון עדת קהל בק״ק נוהגים וכן 24
 תבשילין עירוב לעשות ששכח שמי כדי הוא הדבר טעם בלבד. דקות 5 לחכות שנהגו אלא ),11 עמ׳ תשמ״ח,

 השמש למעריב מנחה ״בין נא: עמ׳ מה, סי׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק מנהגים ועי׳ ולערב. לביתו לחזור יוכל
 החזן ואין הכנסת, לבית וחוזר תבשילין ערב ועושה לביתו והולך ממהר ששכח מי נמצא אם ואז מכריז...
.314 עמ׳ קהלת, בדברי הוא וכן הכנסת״. לבית ובא שחוזר עד ברכו מתחיל

 אפים׳, ארך ׳אל אומרים אין ׳למנצח׳ אומרים שאין שבימים הידוע הכלל על כנראה מבוסס זה מקומי מנהג 25
 בשונה - חג באסרו ׳למנצח׳ אומרים אין אשכנז-ריינוס שבקהילות ומפני לה. ס״ק קלא סי׳ ברורה משנה ראה

 לגבי הסתפק קלה עמ׳ ח״ב, יעב״ץ, ובסדור אפים׳. ארך ׳אל אמירת על דילגו גם ממילא - פולין מקהילות
 אמנם, אפים״. ארך אל לומר אם עיון צריך למנצח, בו אומרים ״אין חג: באסרו אפים׳ ארך ׳אל אמירת

עמ׳ ושם, אפים״, ארך אל אומרים ה׳ או ב׳ ואם למנצח. ולא תחינה, אין חג ״אסרו מובא: קנ, עמ׳ במהרי״ל,
 אשכנז- קהילות ברוב המנהג מהרי״ל כדברי הלל. אומרים שאין מחמת שהוא מהרא״ק בשם טעם הביא ר,

.1 הע׳ שם, המבורגר רב״ש ובהערת צז, עמ׳ צא, סי׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק מנהגים וראה ריינוס,
סי׳ או״ח, רמ״א, קנב; עמ׳ מהרי״ל, ראה הקיץ. שבתות כל אבות פרקי לומר נהגו אוסטרייך־פולין בקהילות 26
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פרקים.^^ שלושה או שניים שלישית

בה״ב תענית

 מוסיפים: ״באמונה״ המילה לאחר לקהל/ שבירך ׳מי בתוך אייר, חודש ראש שלאחר בשבת
1̂שני״ וחמישי שני להתענות שירצה ״ומי

 של קטן כיפור יום בצום כן כמו ימים^^ חצאי רק מתענים הפסח שלאחר ושני וחמישי בשני
 עד צמים בכלל, ועד - אלול חודש ראש ערב עד אדר חודש ראש מערב דהיינו הקיץ, חודשי

חצות^^

הספירה ימי

 אין שחרית בתפלת רק תחנון^^ אומרים עצמו ביום ומנחה שלפני^^ ביום מנחה בעומר, ל״ג
1̂תחנון אומרים

27

28

 י׳׳ז שלפני בשבת אבות פרקי מלומר פוסקים ״ובאשכנז ה: ס״ק ת״ל סי׳ או״ח, חת״ס, ועי׳ ב. סעי׳ רצב
 הבאה). בהע׳ ופשטא״(וע׳׳ע נהרא נהרא הראשונות, לוחות עם ההר מן רבינו משה ירידת היה שבו בתמוז
 פרקים לומר מתחילין פסח אחר ראשון ״שבת שביעי: ליל מעריב ד״ה יענט, זלמן הרב במנהגי כמובא

בתמוז״. י״ז קודם שבת עד פרקים ב׳ שבת בכל אומרים ולאחריה שבועות, עד אחד פרק שבת לכל ואומרים
 פסח... דלאחר הראשון ״שבת קנב: עמ׳ במהרי׳׳ל, הובא וכן השלישית, בפעם הפרקים את ששילשו היו

בתמוז. י״ז קודם ומסיימין יחד שנים עוד ומשלשין וחוזרין יחד, שנים לומר חוזרים ובסיומם אחד, אומרים
סי׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק למנהגים בהערות בהרחבה ועי׳ יחד״. ג׳ אומר דבשלישית אב״ג סימן מקומות ויש
.3-5 הע׳ צז-צח, עמ׳ צב,
 שפת לסדור נספח מגנצא, ק״ק מנהג ;366 עמ׳ קהלת, דברי הלכות; קיצור תצב, סי׳ חיים, במקור הוא וכן

עמ׳ ישראל, עבודת סדר ; 15 עמ׳ הלוי, ליקוטי נט; עמ׳ אמשטרדם, מנהגי ;6 עמ׳ תרכ׳׳ב, רעדלהיים אמת,
בעומר. ל״ג אייר י״ח קודם הצומות את לסיים כדי היא אייר חודש ראש אחר מיד בה״ב קביעת .230

 ״דנהגו כג: סי׳ ח״ב מאירות, פנים שו״ת וראה החולשה. מפני הקילו הקיץ ימי של אורכם משום כנראה, 29
 הלוי רי״ד מווירצבורג הרב הורה זו ברוח משלימים״. אינם הקיץ ובימי ר״ח, ערב להתענות אלו במדינות
 הלוי דוב יצחק רבנו כתבי נד; סי׳ שמחה, שארית (שו׳׳ת יום חצות עד לפחות בה״ב תענית להתענות במברגר

 ״בתענית ברלין: ישראל עדת ק״ק רב מונק עזריאל רבי של מנהגו לזה ודומה תקע). עמ׳ ח״א, מווירצבורג,
עמ׳ תשמ׳׳ו, ברק בני בידינו, אבותינו שלם״(מנהג צום צם ובחמישי צום, חצי שני בימי צם ושני, חמישי שני
).85 הע׳ שם המבורגר רב״ש הערת ועיין ,24

שם). בידינו, אבותינו צום״(מנהג חצי צם קטן כפור יום ״בכל :מונק עזריאל רבי כך נהג בזה גם 30
 ר״א כתב וכן תחנון, אמרו לא באוסטרייך־פולין להלן. ראה בעומר, ל״ג בערב תחנון אמרו אשכנז בקהילות 31

 בערב אומרים יש בעומר ״בל׳׳ג המנהגים: ספר בסוף תחנון, בהם אומרים שאין הימים ברשימת טירנא
 תצג סי׳ או״ח ובשו׳׳ע ע עמ׳ עוד עי״ש נופלין״. אין ובפיה׳׳ם ובמעהרין באוסטרייך אבל נופלין, שלפניו

שם. ובנו׳׳כ ב, סעי׳
 ביאר רלג, עמ׳ יוסף, כצאן ובנוהג ס-סא. עמ׳ אמשטרדם, מנהגי טז; סי׳ פיורדא, דקהילתינו, במנהגים כך

 מנחה אטו גזירה יום אותו של במנחה ג׳׳כ אותו אומרים שלפניו, במנחה אותו שאומרים ״וכיון הטעם:
הוא״. חד מנחה דשם שלפניו

 ברוך ב״ר מהר׳׳ם דבי במנהגים וכעי׳׳ז תחינה״, אומרים אין בשחרית בעומר... ״ל״ג קנו: עמ׳ מהרי׳׳ל,
 ד״ה יענט, זלמן הרב במנהגי נאמר ובפירוש אומרים. שבמנחה משמע ,3 עמ׳ תרח׳׳צ, יורק ניו מרוטנבורג,

מנהג וכן תחינות״, אומרי׳ אחריו ושל שלפניו ערב אבל בשחרית, תחינות אומרים אין בעומר ״בל׳׳ג אייר:

32

33
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כשמוסיפים המצרים], בין בשבתות [וגם שבועות עד אייר חודש ראש לאחר בשבתות
מילה ברית חל אם השנה^^ כל של הרגיל בנוסח הראשונים׳ ו׳על ויציב׳ ׳אמת אומרים ׳זולתות׳

לאותה השייך ׳זולת׳ ופיוט מילה, ברית שבת של ו׳אופן׳ ׳יוצר׳ מוסיפים האלה השבתות באחת
שבת^^

פורקן׳, ׳יקום כדלהלן: הפטרה לאחר הסדר באב^^ תשעה לפני ושבת שבועות לפני בשבת
מברכין אם הרחמים׳^^ ׳אב דקות\^ 15 למשך נשמות מזכירים כך אחר לקהל׳, שברך ׳מי

החודש^^ ברכת לאחר נשמות מזכירים שבועות, לפני בשבת החודש

שבועות

עדות״ ״ויקם הפסוק מדלגים דברו״^^" אשר את ״הטיבו לאחר שבועות ראשון יום של ביוצר
הש״ץ מרים שלישי העולה בקריאת העליון^^" בטעם נקראים הדברות עשרת נא׳\^" ׳אל והפיוט

 עי׳ בשחרית, אף תחנון אמרו מגנצא וק״ק וורמיישא בק״ק שם). מהרי״ל הירץ, ר׳ (הגהת פרקנפורט ק״ק
רב. עמ׳ ח״ב, וורמיישא, דק״ק ומנהגים שם, מהרי״ל

 במהרי״ל, הובא וכן קצר. בנוסח הראשונים׳ רעל ויציב׳ ׳אמת נוסח אומרים זולתות אומרים בהם במועדים 34
.216 עמ׳ ישראל, עבודת סדר לז; עמ׳ בהגהות, לד סי׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק במנהגים קנד; עמ׳

 במנהגים מובא המצרים, בין שבתות ולגבי קנד. עמ׳ במהרי״ל, הובא כן לשבועות פסח שבין השבתות לגבי 35
 חיים, במקור ברית״. של ולא אלו זולת אומרים ברית יש אם ״אף קטז: עמ׳ קיז, סי׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק
עמ׳ במהרי״ל, אמנם מילה. ברית של ׳זולת׳ דוחה חזון שבת של ׳זולת׳ שגם כתב תצב, סי׳ הלכות, קיצור
השבת. של ׳זולת׳ במקום מילה ברית של ׳זולת׳ אומרים חזון שבשבת נאמר רלט,

 בגזירות השם קידוש על שנהרגו הקדושים נשמות אלו שבתות בשתי להזכיר נוהגים אשכנז-ריינוס בקהילות 36
 ״שווארץ אלו: שבתות כינו הראשונים בימי כבר הגזירות. בשאר הנהרגים עם הראשון) הצלב תתנ״ו(מסע

 כל להזכיר באשכנז נוהגין השבועות חג דלפני ״שבת מהרא״ק: בשם הובא קנט, עמ׳ במהרי״ל, שבת״.
 ואומר הקדושים אותן כן גם מזכירין ישעיהו חזון ובשבת תתנ״ו... גזירת בהן שהיה וישובים וקהלות מדינות

הרחמים״. אב
 הדורות, וגדולי הקהילה ורבני חברי הנפטרים שמות נרשמו בו זכרון), ׳ממורבוך׳(ספר היה אשכנז בקהילות 37

 האחרונים הנפטרים נשמות את להזכיר נהגו שבת בכל השם. קידוש על נפשם שמסרו הקדושים ושמות
 הרוגי נשמות את עליהם הוסיפו שבת״ ב״שווארץ הופעתם. סדר לפי קודמים, נפטרים שלושה ועוד בקהילה,
 הקציבו בפולדא בספר. הנזכרים החכמים גדולי נשמות את וכן גזירות, ושאר תתנ״ו בגזירות הקהילות
 הש״ץ בין השמות הקראת את מחלקים היו - ארוכה היתה הרשימה בהם במקומות שעה, רבע זו לקריאה

הקהל. מנהיגי שאר לבין
 דלפני בשבת אלא הרחמים אב אומרים אין - מקומות ברוב וכן ובוורמיישא, במגנצא - ריינוס מדינות ״בכל 38

 הרחמים״, אב ואומר כן... גם מזכירין ישעיהו חזון ובשבת תתנ״ו, גזירת הקדושים את דמזכירין שבועות
 בכל אומרים פולין קהילות ״ברוב :233 עמ׳ ישראל, עבודת בסדר וכן ה). אות שם ושנו״ס קנט, עמ׳ (מהרי״ל

 שלפני ובשבת שבועות שלפני בשבת אם כי אותו אומרים אין אשכנז קהילות וברוב הרחמים׳... ׳אב שבת
באב״. תשעה

 סעי׳ רפד סי׳ או״ח, רמ״א, פסק וכן החודש, מברכים בשבת אפילו בספירה הקדושים נשמות להזכיר נוהגים 39
ז.

מרום׳. ׳שבוית הקטע בסוף הש״ץ שבחזרת בקרובות 40
 וינא ק״ק מנהג שכך אומרים״ ״יש בשם הובא במהרא״ק מקומות״. ״יש כמנהג מובא רעדעלהיים במחזורי 41

׳אל לומר נהגו בפרנקפורט אמנם עא). סי׳ דקהילתינו, (מנהגים פיורדא ק״ק מנהג וכן קסא) עמ׳ (מהרי״ל,
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קלאפולדא דקהילת מנהגים

̂" ה׳ ׳ארכין בקול״^^" ידבר... ״משה בפסוק קולו "̂ אומרים^^' אין שמיא׳
 ׳יום אומרים אין בשבת שני ליל חל אלהים׳^^" ׳אל מערבית אומרים שבועות של שני בליל

^" ׳מגן לפני זכור׳ שבת ^". ׳אנכי - זולת בנים׳^^' ׳ועתה שני יום של אופן אבות׳̂.  הפטרה שמעתי̂׳
לחבקוק״^^ ב״תפלה מתחילה שני ליום

42

43

עה. עמ׳ טירנא, לר״א המנהגים בספר עוד ועי׳ שם. מהרי״ל בספר הירץ ר׳ בהגהת כמובא נא/
 הקריאה בין החלוקה טעם התחתון. בטעם הדברות את קוראים יתרו שבפרשת נאמר הפרשיות בסדר להלן

 שבעצרת ללמד נגינות, שתי הדברות ברוב ״יש יד: כ, לשמות בחזקוני מבואר יתרו בפרשת לקריאה בשבועות
 מהן אחת כל לעשות הגדולות בנגינות זכור דברת וכל לך יהיה לא דברת כל קורץ תורה... מתן דוגמא שהיא
 בנגינות קורץ תענה לא תגנוב לא תנאף לא תרצח לא ודברות לעצמה, אחת דברה מהן אחד שכל אחד, פסוק

 השנה שבתות כשאר יתרו בפרשת כשקורץ שבט בחודש אבל דברות. ד׳ שהם פסוקים ד׳ לעשות הקטנות
 לא תנאף לא תרצח לא ודברות פסוקים, ד׳ מהן אחת מכל לעשות הקטנות בנגינות וזכור לך יהיה לא קורץ
 תיבות משתי פסוק המקרא בכל מצינו שלא לפי אחד פסוק לעשותן הגדולות בנגינות קורץ תענה לא תגנוב

 תצד; סי׳ אברהם, מגן ו; סי׳ בנימין, משאת שו׳׳ת ועי׳׳ע למעלה״. שפי׳ כמו דוקא ובשבועות מאלו, חוץ
א. סעי׳ שם הלכה, ביאור
 מס׳ יתרו ישמעאל, דרבי במכילתא יש לדבר סמך אך זה, מנהג מצאתי לא אחרות קהילות של מנהגים בספרי

 מסייעו הקב׳׳ה והיה במשה וגבורה כח הב״ה שנתן מלמד אלא ידבר, משה ת״ל ״ומה ד: פרשה דבחדש,
בקולו״.

הדברות. עשרת קריאת קודם לאמרו שנתקן בארמית פיוט 44
 פסוק סיום אחר מילין׳ ׳אקדמות הדיברא אומרים ״בשבועות מהרא׳׳ק: בשם הובא קסא, עמ׳ במהרי׳׳ל, 45

 אחר פתגם׳ ׳יציב או ודוגמא׳, ׳אתא שני ביום וכן א-להים, וידבר פסוק שקראו אחר ׳ארכין׳ וכן ראשון...
 דברי מילין״׳. ׳אקדמות ראשון יום רק דיברא, שום אומרים אץ ״במגנצא אמנם הפטרה״, של ראשון פסוק

 באליה ועי׳ סח, עמ׳ טירנא, לר״א המנהגים בספר הוא וכן אוסטרייך, מנהג הוא ׳ארכין׳ שאומרים מהרא׳׳ק
הפיוט. לומר נהגו לא אשכנז-ריינוס קהילות ברוב אבל ה. סעי׳ תצד סי׳ רבה,

 מנהג כך דבר״. השם אלהיןם] אל - שני ליל יעקב, אביר וירד - ראשון ליל ״מעריב קס: עמ׳ במהרי׳׳ל, וכן 46
 מערבית הובא רעדעלהיים במחזורי אשכנז. כמנהג זולצבאך דפוס במחזורים וכן אשכנז-ריינוס, קהילות רוב
 קצת מנהג לפי סיני׳ הר על אלוהים ׳וירד מערבית הובא העמוד ובתחתית שבועות, של שני בליל אלהים׳ ׳אל

פולין. קהילות ורוב אשכנז קהילות
 במגנצא שבע. מעץ ברכת בתוך אשכנז קהילות בכמה נאמר קמחי יוסף רבי שחיברו זה מפיוט ראשון בית

עמ׳ במהרי׳׳ל, עוד וראה שבועות). של ושני פסח של באחרון רק (יתכן בשבת שחל שני טוב ביום אמרוהו
 הלכות קיצור חיים, מקור נב]; [עמ׳ מו סי׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק (מנהגים וורמיישא ק״ק מנהג גם כן קפו.

 רי״י קסא; עמ׳ מהרי׳׳ל, בספר הירץ ר׳ הגהת עי׳ שבועות, של שני בליל רק אמרוהו בפרנקפורט תצד). סי׳
 רעדעלהיים במחזורי סג. עמ׳ אמשטרדם, במנהגי וכן תתנו. סי׳ תרפ׳׳ח, פפד׳׳מ אומץ, יוסף נוירלינגן, האץ

כלל. אמרוה לא קהילות ובעוד בפולדא אך הפיוט נדפס
 שני(ספר יום בשחרית אוסטרייך־פולץ בקהילות וכן דשבועות, ראשון יום בשחרית הקהילות בכל נאמר

 ברוב וביהם״. פולין קהילות ״רוב מנהג בתור רעדעלהיים במחזורי והובא סח), עמ׳ טירנא, לר״א המנהגים
אראלים׳. ׳אורחות האופן: את שני ביום אמרו אשכנז-ריינוס קהילות

גדול׳. ׳אנכי זולת אמרו אשכנז-ריינוס קהילות ברוב אוסטרייך־פולץ. כמנהג כן גם
 סדרה יד, על (קבץ מרשלייאה מנהג הוא וכן הארץ״. כל מפניו הס קדשו בהיכל ״וה׳ בפסוק מתחילים ואין 50

 מנהג קסב); עמ׳ אשכנז(מהרי׳׳ל, מנהג כ); סי׳ בו, (כל פרובינצא מנהג );165 עמ׳ [כד], יד ספר חדשה,
ואיטליא״. אשכנז קהילות ״רוב מנהג בתור מובא רעדעלהיים ובמחזורי ב) ס״ק תצד סי׳ אברהם, פולין(מגן

47

48
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אב חודש

בכי^^ בניגון העמידה בתפילת ירושלים׳ ׳בונה ברכת הש״ץ אומר אב, חודש מראש
 הפרוכת את מסירים מעריב לפני ^13 בשעה מוקדם, מנחה מתפללים באב תשעה בערב

 קדיש רחום׳^^ ׳והוא באמירת מיד פותחים אלא המעלות׳ ׳שיר אומרים אין הקודש^^ מארון
׳תתקבל׳^^ בלא עשרה שמונה לאחר

 [כיבודים], המצוות מחלקים אין הרגיל^^ מן יותר מוקדם הכנסת לבית משכימים לשחרית
 1̂שבירך׳ ׳מי אומרים אין הקהילה. זקני את לתורה קוראים והכנסה.^^ הוצאה לוקח החזן אלא

של הרגיל בניגון ומשם אמר״, ״כה עד איכה מגילת טעמי בניגון קוראים ההפטרה את

 ובונה די׳׳ח ראשונים ברכות ג׳ עצב בקול ״ומסיים ח: סעי׳ תקנא סי׳ הלכות, קיצור חיים, במקור וכ׳׳ה 51
 מה וכל בשמחה... ממעטין אב ״משנכנס קיז: עמ׳ קיט, סי׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק ובמנהגים ירושלים״.

 ונהגו ירושלים״. כשמזכיר כגון איכה, של לניגון המקומות בקצת הנוטה נמוך ובקול מקצרין לנגן, שרגילין
 עמ׳ ח״ב, אשכנז, מנהג שרשי ;20 עמ׳ הלוי, ליקוטי ;86 עמ׳ קהלת, דברי ראה: אשכנז, קהילות בכל כעי׳׳ז

.30 עמ׳ ;ח׳׳ד,25
 קבועה סעודה לאכול אשכנז גלילות בכל ״ומנהג רמט): <עמ׳ מהרי׳׳ל בשם ט, סעי׳ תקנב סי׳ או׳׳ח, רמ׳׳א, 52

מפסקת״. סעודה ואוכלים מנחה מתפללין כך ואחר מנחה, קודם
עז). <עמ׳ טירנא אייזיק לר׳ המנהגים ספר בשם ב, סעי׳ תקנט סי׳ או׳׳ח, רמ׳׳א, 53
 קלד מזמור אומרים הכוכבים, בצאת אלא למנחה, סמוך ערבית מתפללים אין שאם נהגו אשכנז בקהילות 54

 לענין קדיש. וחצי ג׳׳פ) הושיעה, ה׳ ג׳׳פ; אשרי, צבאות ה׳ ג׳׳פ; עמנו, צבאות (ה׳ פסוקים וכמה בתהלים
 נוהג ; 163 עמ׳ ישראל, עבודת סדר היידנהיים; וואלף לר׳ אמת ושפת ברורה שפת בסידורים ראה אמירתו

 ״אם אמירתו: סיבת שביאר ריא׳׳ז לשון הביא הרי׳׳ף) א(מדפי ב, ברכות הגבורים בשלטי קד. עמ׳ יוסף, כצאן
 נהגו שלזה ואפשר ומתפלל... תורה דברי מתוך שמע קריאת וקורא שונה לשנות ואם קורא לקרות רגיל היה

רלז. סי׳ ברורה ובמשנה רבה באליה והובא ברכו״. הנה המעלות שיר לומר המקומות במקצת
 נהגו וכן מהרא׳׳ק. בשם רנא, עמ׳ ובמהרי׳׳ל, צג), <עמ׳ באב תשעה סדר לד, סי׳ צדק, במעגלי הובא המנהג 55

 (מנהגי אמסטרדם );22 עמ׳ הלוי, (ליקוטי ווירצבורג ק״ק );93 עמ׳ קהלת, (דברי פרנקפורט בק״ק
 בלא אומרים איכה שלאחר קדיש שדווקא משמע הראשונים רוב בדברי אמנם ועוד. עא) עמ׳ אמשטרדם,

הע׳ קכב-קכג, עמ׳ קכב, סי׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק מנהגים המבורגר, רב״ש בזה שהרחיב מה ועיין תתקבל.
2 1.

 בקרים מה׳ ״אחד תתקנה: סי׳ ח״ה, משה, במטה כמובא השכמות, מחמש אחת נחשב באב תשעה 56
 ראש כפור... יום באב... רבה...תשעה הושענא בבקר... אברהם וישכם לדבר וסימן לתפלה... שמשכימים

 מהר׳׳ם דבי מנהגים רנג; עמ׳ במהרי׳׳ל, כמובא באב, בתשעה להשכים הוא קדמונים מנהג פורים״. השנה...
טז. ס״ק תקנט, סי׳ ברורה, משנה קכד; עמ׳ קכג, סי׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק מנהגים ; 34 עמ׳ מרוטנבורג,

 שלפי לציין, יש (אולם בת׳׳ב. המצוות את מכרו לא עג), עמ׳ אמשטרדם, (מנהגי אמסטרדם בק״ק זה כעין 57
 דק״ק מנהגים (ראה ציבור לשליח תמיד שייכות היו והכנסה הוצאה וורמיישא, בק״ק כמו הקדום, מנהג

).4-6 הע׳ יט־כ עמ׳ שם המבורגר רב״ש והערות יז, סי׳ ח״א, וורמיישא,
 טעם הובא ,95 עמ׳ קהלת, בדברי אשכנז-ריינוס. קהילות בכל פשוט מנהג וזהו רנד, עמ׳ במהרי׳׳ל, כתב וכן 58

שברך׳. ב׳מי ומתברכים במנחה נוספת עלייה מקבלים הבוקר בקריאת העולים לברכה״. רצון עת ״שאינו לזה
 ;95 עמ׳ קהלת, דברי ;6 עמ׳ מגנצא, ק״ק מנהג קכט; עמ׳ קכז, סי׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק במנהגים כך

.450 עמ׳ ישראל, עבודת סדר עו; סי׳ פיורדא, דקהילתינו, מנהגים
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קלגפולדא דקהילת מנהגים

 רשאלי לבנון׳ ׳ארזי הקינות את נשואים^^ לגברים רק מותרת ה׳ציונים׳ אמירת ההפטרות^^
 בשבת, באב תשעה חל הצהרים^^ עד בקינות להאריך משתדלים שבקהל. חשוב אומר שרופה׳

1̂חול יום של הפרוכת תולים
 אומרים עצמו יום אותו ושל שלפניו במנחה אבל בשחרית, תחנון אומרים אין באב בט״ו

1̂תחנון
 בעלמא ״דאמירן המילים את שבת ליל קדיש בסוף החזן מנגן השנה ראש עד נחמו משבת

השנה^^ ראש של מוסף קודם קדיש חצי בניגון אמן״, ואמרו

אלול חודש

 בא׳ בשופר לתקוע מתחילים אחת. פעם תשר״ת תוקעים ובערב^^ בבוקר החודש כל במשך
ימים שלושה ומפסיקים למנחה^^ סמוך שמתפללים מעריב תפילת לאחר אלול חודש דראש

 ואן נארדען(ר׳׳ח בק״ק נהגו וכן ו. ס״ק תקנט סי׳ אברהם, מגן פג; עמ׳ טירנא, לר״א המנהגים בספר כמובא 59
]Vorschriften und Gebrauche fur den נארדען דק״ק ומנהגים דינים חיים: לקוטי וואל, דער
]Gottesdienst in der Synagoge zu Norden, מקהילות ובהרבה ),12 עמ׳ תרע״ג, פפד״מ 

 רב״ש הערת ראה כלל, ניגון בלי ההפטרה לקרוא נהגו אשכנז-ריינוס קהילות ברוב אוסטרייך־פולין.
.25 הע׳ קכה, עמ׳ קכב, סי׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק מנהגים בספר המבורגר

 מחלקים ואילך ומשם בלחש, הקהל ועמו בקול הש״ץ מקונן שעו״) (״אמרתי כא קינה עד אשכנז, מנהג לפי 60
 לתת אפשר הקינות בכל בלחש. עמו וקהל בקול, יותר או אחת קינה אומר לקונן היודע כל הקהל, בין הקינות

 דק״ק (מנהגים וורמיישא בק״ק נהגו וכן לנשואים, רק לתת נהגו ה׳ציונים׳ את אבל בקול, לקונן לבחורים גם
 וכן הציון״. אומר פנוי נער שאין רק בציונים, המנהג כן בקינות ״כמנהג קכו): עמ׳ קכג סי׳ ח״א וורמיישא

 בסדר מאשר יותר ׳ציונים׳ חמשה יש אשכנז נוסח בקינות ג. סעי׳ תקנט, סי׳ הלכות, קיצור חיים, במקור הובא
 יש ל׳ציונים׳ דנא, מקדמת מקובלים עצב ניגוני כמה יש הקינות לכל אוסטרייך־פולין־ליטא. נוסח קינות

המיוחד. הפיוטי למשקלן המתאימה מיוחדת מנגינה
ג. סעי׳ תקנט סי׳ או״ח, רמ״א, 61
רמג). מהרי״ל(עמ׳ בשם א, סעי׳ תקנא סי׳ או״ח, רמ״א, 62
 ק״ק מנהג וכן מקומות״, ״רוב כמנהג צויין רנה, עמ׳ במהרי״ל, .5 עמ׳ מרוטנבורג, מהר״ם דבי מנהגים עי׳ 63

 וורמיישא בק״ק עו). עמ׳ אמשטרדם, (מנהגי אמסטרדם ק״ק );119 עמ׳ קהלת (דברי דמיין פרנקפורט
 מהר״ם דבי מנהגים ל׳; סי׳ הלקט שבלי שיב; סי׳ רוקח ראה בשחרית. אף פניהם על ליפול נהגו ומגנצא

.5 עמ׳ מגנצא, ק״ק מנהג ;קלא עמ׳ קכט, סי׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק מנהגים ;שם ומהרי״ל
 עמ׳ תרח״ץ, ברלין, ישראל עדת ברלין(מנהגי וק״ק ),96 עמ׳ קהלת, דמיין(דברי פרנקפורט ק״ק מנהג וכן 64

אלול. חודש בשבתות רק כן נהגו אחרות בקהילות טז).
 להזהיר כדי ושנה שנה בכל אלול חדש בראש שופר תוקעין שיחו חכמים ״התקינו יד: סי׳ פ״ד ר״ה, רא״ש, 65

 בטור והובא התפלה״. אחר וערב בקר אלול חדש כל לתקוע באשכנז נהגו וכן בתשובה... שישובו ישראל את
או״ח, וברמ״א, אוסטרייך־פולין. מקהילות ובחלק אשכנז-ריינוס קהילות בכל נוהגים וכן תקפא, סי׳ או״ח,

 מקומות ויש שחרית, התפלה אחר לתקוע מתחילין ואילך חדש מראש אשכנז... בני ״מנהג א: סעי׳ תקפא סי׳
ערבית״. כן גם שתוקעין

 כל ותוקעין חודש, ראש של שני בליל לתקוע ״מתחילין וורמיישא: ק״ק מנהג וכן באלול, לא׳ אור היינו 66
);6 עמ׳ מגנצא, ק״ק (מנהג מגנצא ק״ק קלא); עמ׳ קל, סי׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק ושחרית״(מנהגים ערבית

 יום משחרית כבר לתקוע יש רס, עמ׳ מהרי״ל, לדעת ועוד. עח) עמ׳ אמשטרדם, (מנהגי אמסטרדם ק״ק
אשכנז. קהילות רוב מנהג וכן חודש, ראש של ראשון
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ד ל קאטאנקע הלוי עזלמה הרבק

השנה.^^ ראש לפני
 בני ׳אמונים כך ואחר אמתך/ בן עבדך ׳אני קודם אומרים השנה ראש ערב בסליחות

 הבוקר ״עולת החוזר] החרוז [את מדלגים הפזמון של השלישי בקטע הפזמון^^ לפני מאמינים׳
 ואלהי ״אלהינו מיד מתחילים התחינה^^ לאחר ׳היטיבה׳^^ מיד ומתחילים התמיד״, לעולת אשר

 ובזמן בעגלא ב״השתא וגומרים ׳אשמנו׳ פעמים שלשה אומרים לפניך]״, [תבא אבותינו
בקריב״\^

השנה ראש

 ו׳מזמור דודי׳, ׳לכה נרננה׳, ׳לכו שבת בקבלת אומרים בשבת, השנה דראש ראשון יום חל אם
מדליקין׳^^ ׳במה אומרים ואין השנה, שבתות שאר בכל כמו שיר׳

 מנהג לפי הוא מלכינו׳ ׳אבינו פסוקי אמירת סדר בהשכמה. מתפללים השנה ראש שחרית
 לפני לבדך׳, ׳תשגב אומרים יעשר״^^ ״מי לאמירת יעני״ ״מי מקדימים תוקף׳ ב׳ונתנה פולדא^^

תוקעים כפים^^ נשיאת אין בשבת לעבדך׳^^ כל ׳ויאתיו אומרים אין [פחדך]׳^^ תן ׳ובכן

 אשכנז-ריינוס. קהילות רוב מנהג וכן רס, עמ׳ ובמהרי׳׳ל, ,37 עמ׳ מרוטנבורג, מהר׳׳ם דבי במנהגים הוא וכן 67
.6 הע׳ קלב, עמ׳ קל, סי׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק מנהגים בספר המבורגר רב״ש הערות עוד ועיין

 עבדך ׳אני סליחה - נב מאמינים׳; בני ׳אמונים עקידה - נא רעדעלהיים): אשכנז(לפי למנהג הסליחות סדר 68
 סדר לך והא ד״ה יענט, זלמן הרב במנהגי מובא פולדא כנוסח אמנם הארץ׳. כל ׳שופט פזמון - נג אמתך׳; בן

עמ׳ קהלת, (דברי פפד״מ מנהג וכן פזמון״, - הארץ כל שופט מאמינים, בני אמונים עבדך, ״אני הסליחות:
130.(

פב. עמ׳ אמשטרדם, במנהגי וכ״ה 69
הבט׳. ׳אנא - נז ;הזאת״ השנה שתהי רצון... יהי ״ובכן גאון סעדיה רב תחינת - נו 70
 ח״א, וורמיישא, דק״ק (מנהגים השנה ראש בערב אפים ליפול באשכנז שנהגו יש אפים. נפילת שאין כלומר 71

 לסיים שרגילים משום ליפול שנוהגים אותם ״שמא רעא: עמ׳ מהרי״ל, אמר כך ועל קמ), עמ׳ קלא, סי׳
 (נוהג אפים נפילת אין היום האיר שאם אשכנז, קהילות ברוב המקובל המנהג השחר״. עלות קודם סליחות

 היום שהאיר לאחר סליחות גמרו שבפולדא כנראה כ). סי׳ פיורדא, דקהילתינו, מנהגים רסב; עמ׳ יוסף, כצאן
תחנון. אמרו לא ולכן

פסח׳. של ושני ׳ראשון לעיל עיין בשבת. שחל טוב יום בכל כמקובל 72
 חברי בין שחולק פולדא״, ק״ק ״מנהג לפי מלכנו אבינו פסוקי סדר של מיוחד תדפיס ע״פ מועתק להלן. ראה 73

אשכנז״. ״מורשת במכון נמצא העתקו הקהילה.
 בק״ק נהגו וכן הפוך. שהסדר נוסחאות וישנן יעני״, ומי יעשר ״מי הוא: הנוסח רעדעלהיים במחזורי 74

 לסיים כדי הסדר, ״משנים צד): הע׳ (שם, באמבערגער הלוי ר״נ וביאר ),28 עמ׳ הלוי, ווירצבורג(ליקוטי
טוב״. בדבר

אומרים״. אין קהילות ובקצת פפד״מ ״בק״ק תשגב: לפני נאמר רעדעלהיים במחזורי 75
 ט, סי׳ טרוייש, סדר ;שמח סי׳ ויטרי, מחזור ;קפה סי׳ רש״י, בסידור ומובא צרפת בנוסח נמצא ׳ויאתיו׳ פיוט 76

אמרוהו. לא אשכנז קהילות ברוב פולין. נוסח בקהילות והתקבל
 כח). סי׳ דקהילתינו, (מנהגים פיורדא בק״ק נהגו וכן אוסטרייך־פולין, מקהילות בהרבה המנהג פשט כך 77

 כשחל ביו״ט אפילו כפים נושאין שאין שנוהגין מקומות ״ויש קסה: ס״ק קכח סי׳ ברורה, במשנה וכתב
אפרים, בית שו״ת לח; ס״ק שם ט״ז ועי״ע אחרונים״, הרבה שכתבו כמו כלל עיקר זה מנהג אין אבל בשבת,

קז-קט. עמ׳ ח״ב, הקהילות, מנהגי גולדהבר, ר״י ו; סי׳
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קלהפולדא דקהילת מנהגים

 בתקיעות התפילה^^ סוף לאחר שניה ופעם כאלהינר^^ ׳אין לאחר ראשונה פעם נוספות תקיעות
 שברים המקרא מקריא כאלוהינו׳ ׳אין שאחר בתקיעות אבל יחד, שברים־תרועה המקרא מקריא
 ביום חל השנה דראש ראשון יום אם נשימות^^ בשתי אותם תוקעים וכן נשימה, בהפסק תרועה

שופר\^ תקיעת על שני ביום ׳שהחיינו׳ מברכים אין חול,

מלכנו׳ ׳אבינו סדר

 בטל טובה. שנה עלינו חדש שמך. למען עמנו עשה אתה. אלא מלך לנו אין לפניך. חטאנו
 מחוק דיננו. גזר רוע קרע אויבינו. עצת הפר שנאינו. מחשבות בטל קשות. כל-גזרות מעלינו

 בספר כתבנו לפניך. טוב בזכרון זכרנו אנחנו. עפר כי זכור חובותינו. כל-שטרי הרבים ברחמיך
 וכלכלה. פרנסה בספר כתבנו וישועה. גאלה בספר כתבנו זכיות. בספר כתבנו טובים. חיים

 מנע עמך. לחולי שלמה רפואה שלח בקרוב. ישועה לנו הצמח וסליחה^^. מחילה בספר כתבנו
 מבני ומגפה^^ ומשחית ושבי ורעב וחרב דבר כלה מעלינו. ומשטין כל-צר כלה מנחלתך. מגפה

̂̂" סלח עיניך. מנגד וחטאתינו פשעינו והעבר מחה בריתך.  החזירנו לכל-עונותינו. ומחל
 עלינו. ורחם חוס קולנו שמע משיחך. קרן הרם עמך. ישראל קרן הרם לפניך. שלמה בתשובה

 על-שם הרוגים למען עשה מלפניך. ריקם אל-תשיבנו נא את-תפלתנו. וברצון ברחמים קבל
 נקום שמך. על-קדוש ובמים באש באי למען עשה על-יחודך. טבוחים למען עשה קדשך.
 עשה והושיענו. למענך עשה אם־לא-למעננו. למענך עשה השפוך^^. דם־עבדיך נקמת לעינינו

בנו אין כי ועננו חננו עלינו. שנקרא והנורא הגבור הגדול שמך למען עשה הרבים. רחמיך למען

 .9-10 הע׳ צב, עם׳ אמשטרדם, מנהגי ברילמן, ר״י ראה
.171 עמ׳ קהלת, דברי וראה אשכנז. קהילות רוב כמנהג
 שאחר בתקיעות מלבד נשימות, בשתי תרועה שברים ולתקוע להקריא נהגו אשכנז קהילות ברוב אמנם

 פשוט ״המנהג דמעומד בתקיעות ובין דמיושב בתקיעות שבין ד, סעי׳ תקצ סי׳ או׳׳ח, רמ׳׳א, וכדעת התפילה,
 בנשימה לעשות שנוהגין ״ובמקומות כ: ס״ק במשנ׳׳ב שם וכתב לשנות״. ואין נשימות, בשתי הכל לעשות

מנהגם״. ישנו לא כן גם אחת
מדורא, ישנים מנהגים יד; סי׳ פ״ד השנה, ראש רא׳׳ש, רפט; סי׳ הלקט, שבולי תקלד; סי׳ ח״ב, ראבי׳׳ה, ראה

 ואין הואיל בשני, זמן מברכינן בשבת ראשון יום ״כדאיקלע רפט: עמ׳ ובמהרי׳׳ל, .161 עמ׳ תש׳׳ח, יורק ניו
באשכנז. הפשוט המנהג וכן בשני״, ולא בראשון זמן מברכין בחול כששניהם אכן בראשון. תוקעין

וורמיישא, דק״ק מנהגים רצד; עמ׳ במהרי׳׳ל, כמובא ומחילה״, ״סליחה ולא וסליחה״ ״מחילה הוא הסדר
 זולצבאך נירן־בורג, ק״ק ומנהג סדר לפי פיורדא, ק״ק כמנהג סליחות ;44 והערה קנב עמ׳ קלו, סי׳ ח״א,

 תקפד סי׳ או׳׳ח, תשובה, בשערי שכתב מה ועיין פפד׳׳מ. ק״ק מנהג לפי רעדעלהיים בסידורי הערה תקי׳׳ז;
א. ס״ק

פיורדא(שם). וק״ק דמיין פרנקפורט ק״ק מנהג לפי מלכנו אבינו בסדר גם נמצאת ״ומגפה״ תיבת
 קלו, סי׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק מנהגים רצד; עמ׳ במהרי׳׳ל, הובא וסלח״ ״מחל ולא ומחל״ ״סלח הנוסח 84

ופיורדא(שם). פפד׳׳מ נוסח הוא וכן קנב; עמ׳
 נמצאת אינה אך קלא. עמוד תרס׳׳ג, ברלין ח״א, יושר, בלקט המובא מלכנו׳, ׳אבינו בסדר נמצאת זו בקשה 85

 דק״ק מנהגים ראה הסידורים, בכל נדפסה לא הצנזורה שמחמת נראה ש׳׳כ. טיהינגן ש״ץ, הירץ רבי בסידור
לאומרה. אשכנז קהילות מנהג אך ),42 הע׳ קנא-קנג, עמ׳ קלו, סי׳ ח״א, וורמיישא,

78
79
80

81

82

83
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והושיענו. וחסד צדקה עמנו עשה מעשים

התשובה ימי
 בשבת יותד^^ מאוחד מעט שני ומניין ,12:50 בשעה דאשון מניין מנחה תשובה, ימי בעשדת

צדק׳.^^ ׳צדקתך אומדים אין במנחה שובה

הכיפורים יום
 ׳עזות לאחר כלם׳ ׳ועל מדלגים חטא׳ ב׳על העבודה^^ בסדר כיפור ביום רק הפנים על נופלים

 כרת\^ ויורד, עולה קרבן אשם^^ עולה, חטאת, כדלהלן: הוא חטאים׳ ב׳ועל הסדר מצח׳^^
 אומר נעילה תפילת של ש״ץ כולם׳. ׳ועל אומרים כך ואחר מרדות. מכת ארבעים, מלקות
1̂לציון׳ ׳ובא לאמירת התיבה לפני ויורד מקומו, על ׳אשרי׳
1̂כיפור יום שאחר בימים היחוד׳ ׳שיר אומרים אין שנים כמה כבר זה

8 6

87

8 8

89

90
91
92

93

 י: ס״ק שם השקל, מחצית וציין התשובה, ימי בכל להתענות שנכון כתב א, סעי׳ תקפא סי׳ או״ח, רמ״א,
 נראה גדולה״. מנחה תחלה ומתפללים גדולה, מנחה זמן עד אם כי להתענות שלא נוהגים רבים עכשיו ״אבל

 בזמן התשובה בימי התפללו יום, של בערבו קטנה מנחה להתפלל במקום המנחה, זמן את שינו זו שמסיבה
גדולה. מנחה

 מבקשים התשובה ובימי רבה״, תהום ״משפטיך הפסוק בו שאומרים משום וטעמו דש, עמ׳ במהרי״ל, כך
 בספר הירץ, ר׳ הגהת קע; עמ׳ קנא סי׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק במנהגים הוא וכן עמנו״. במשפט תבוא ״אל

 דקהילתינו, מנהגים ; 6 עמ׳ מגנצא, ק״ק מנהג ;210 עמ׳ קהלת, דברי ;רעד עמ׳ יוסף, כצאן נוהג ;שם מהרי״ל
אשכנז-ריינוס. קהילות שאר מנהג וכ״ה .31 עמ׳ הלוי, ליקוטי כט; סי׳ פיורדא,

 הכיפורים, וביום השנה בראש לשבח׳ ׳עלינו בתפילת פניו על ליפול היה שמנהגו מובא רצז, עמ׳ במהרי״ל,
 ביום רק שנופלים הרמ״א מלשון דייק כב, ס״ק קלא סי׳ או״ח, אברהם, במגן אמנם האשכנזים. רוב מנהג וכן

 .18 הע׳ קנט, עמ׳ קמ, סי׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק מנהגים המבורגר, רב״ש ועיין הכיפורים.
 דמיין(דברי פרנקפורט ק״ק קעח); עמ׳ קנד, סי׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק (מנהגים וורמיישא בק״ק נהגו וכן

 נמצא הישנים רעדעלהיים ממחזורי בחלק וכן ).7 עמ׳ מגנצא, ק״ק (מנהג מגנצא ק״ק );236,218 עמ׳ קהלת,
בסוגריים.

 ותלוי״. ״ודאי אומרים ואין
״וערירי״. אומרים ואין

 דברי קצג; עמ׳ קנט, סי׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק מנהגים ראה שבת. של מנחה בכל אחרות קהילות כמנהג
 ואומר ועומד אשרי, החזן ״פותח : 108 עמ׳ מרשלייאה, במנהג כמובא מקדם, נהגו וכן .76 ,37 עמ׳ קהלת,

לציון״. ובא
 השנה. מימות יום בכל היחוד׳ ׳שיר של חלק לומר ופולין באשכנז קהילות בהרבה פשט האחרונים בתקופת

 קלב סי׳ או״ח, ב״ח, פי״ב; העבודה, נתיב ח״א, עולם, נתיבות מהר״ל, א; סעי׳ קלג סי׳ התכלת, לבוש ראה:
 ביה״כ הנהגת ה; סי׳ פיורדא, דקהילתינו, מנהגים ;36 עמ׳ קהלת, דברי ;3 עמ׳ מגנצא, ק״ק מנהג ב; סעי׳

 הוא יותר קדום מנהג .133 עמ׳ ישראל, עבודת סדר טו; סעי׳ א סי׳ תקע״ה, באמשטרדם, אשכנזים דק״ק
 של- עמ׳ מהרי״ל, ;54 עמ׳ מרוטנבורג, מהר״ם דבי מנהגים ראה כיפור, יום בליל היחוד׳ ׳שיר כל את לומר
 או הכיפורים, יום בו שחל בשבוע היחוד שיר לומר שלא אשכנז מקהילות בהרבה נהגו שכך, כיון שלא.
.3 הע׳ קע, עמ׳ קנב, סי׳ ח״א וורמיישא, דק״ק מנהגים המבורגר, רב״ש בהרחבה: ראה שאחריו. בימים
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יום של אומרים שני וביום שני, יום של ויוצר מערבית אומרים בשבת, דסוכות ראשון יום חל
9 4 ראשון.

 בניגון מנגן החזן ’ראש^ כיסוי בתור הברט ואת ’הסארגנס^ את החזן לובש רבה בהושענא
 ‘“התורה קריאת לאחר קדיש “׳גדלו/ “שאמר/ ׳ברוך “עולם/ ׳אדון נוראים: ימים

 מוסף לפני קדיש נוראים. ימים של ותחינה מידות י״ג אומרים תורה ספרי בהוצאת ““ו׳יהללו׳.
 קדושת אומרים מוסף של עשרה שמונה בחזרת בשבת. כמו מוסף תחילת ‘“בשבת. כמו

‘“בשירה. ולא באמירה ‘“כאלהינו׳ ׳אין כן גם אומרים ‘“נוראים. ימים של בניגון ‘“׳נעריצך׳

 אמירתה דחו בשבת לולב נוטלין שאין וכיון מינים׳/ ארבע בידם ״אוחזי במלים מתחילה ראשון ליל מערבית 94
 את ׳אאמיץ׳. ב׳ וביום א/ ביום ׳אכתיר׳ יוצר אמרו הקהילות בכל שעט. עמ׳ במהרי״ל, הובא וכן שני. לליל

 במחזורי כמובא ׳אימתי/ במקום ׳ארחץ׳ ואמרו בשבת, א׳ יום כשחל להחליף שנהגו יש הקרובות
רעדעלהיים.

 אשכנז בקהילות נהגו לא רבה בהושענא לבנה. ומצנפת סארגנס(קיטל) המתפללים, כל לבשו הנוראים בימים 95
המתפללים. הן החזן הן הסארגנס, את ללבוש

החדשה. בעת אשכנז בקהילות שהונהג כובע החזנים, של השחור הכובע הוא הברט 96
 עמ׳ קהלת, דברי ;שפג עמ׳ מהרי׳׳ל, בספר הירץ ר׳ בהגהת כמובא קהילות, ועוד דמיין פרנקפורט מנהג וכ׳׳ה 97

קכז. עמ׳ אמשטרדם, מנהגי ;מא סי׳ פיורדא, דקהילתינו, מנהגים ; 330
קכח). עמ׳ אמשטרדם, אמסטרדם(מנהגי ובק׳׳ק פיורדא(שם), בק׳׳ק נהגו וכן 98
אשכנז״. קהילות ״קצת מנהג בתור א, ס״ק תרסד סי׳ יעקב, בביכורי הובא 99

).331 עמ׳ קהלת, דמיין(דברי פרנקפורט בק״ק נהגו וכן 100
מא). סי׳ פיורדא, דקהילתינו, פיורדא(מנהגים בק״ק נהגו וכן 101
 הושענא מנהגי פאריס, יראים עדת מנהגי (כת׳׳י פאריס יראים עדת בק״ק נהגו וכן שבת. של בניגון כלומר 102

 הקדיש סוף עד ומ״לעילא״ חול, בניגון ״לעילא״ עד לנגן דמיין פרנקפורט בק״ק נהגו לזה ובדומה רבה).
).331 עמ׳ קהלת, שבת(דברי בניגון

ב. ס״ק שם, ברורה ובמשנה תרסד, סי׳ או׳׳ח, בטור, והובא שפב-שפג, עמ׳ במהרי׳׳ל, וכן 103
 כל עם נוראים ימים מוסף קדושה ״ניגון בירושלים: הפרושים מנהג לפי וכן קהילות, בכמה המנהג כך 104

כז). עמ׳ תשמ׳׳ב, בני-ברק תפלה, תיקון דבליצקי, הניגונים״(ר״ש
 בימות נאמר שאינו הקטורת׳ ׳פיטום (וכמו בלבד טובים וימים בשבתות באשכנז נאמר כאלהינו׳ ׳אין פיוט 105

ברכות, מאה להשלמת נועד שהוא הראשונים רבותינו וביארו ב), סעיף קלב סי׳ או׳׳ח, ברמ׳׳א, כמובא החול
עמ׳ עהרענרייך, מהד׳ לרש׳׳י, הפרדס ספר תקיא; סי׳ רש׳׳י, סידור שפג; קלד, א, סי׳ ויטרי, מחזור ראה:
 ;171 עמ׳ (יט), ט ספר חדשה סדרה יד, על קבץ חילדיק, אברהם הר״ר מנהגי א; סי׳ הלקט, שבלי שיט;

 טעם אמנם, שנא. עמ׳ מהרי׳׳ל, לז; סי׳ בו, כל ד; סי׳ מוסף, תפילת סדר שבת, הל׳ מלוניל, לר״א חיים ארחות
 א-לוהינו׳, ׳הוא בקדושה שאמרנו ״לפי קעח: עמ׳ תשל׳׳ב, ירושלים מגרמייזא, שלמה ר׳ בסידור הובא אחר

 ׳נעריצך׳ קדושת שאומרים במקום כאלהינו׳ ׳אין אמירת מובנת זה טעם לפי כאלהינו״׳. ׳אין פותחים
 מנהג בתור הובא ,381 עמ׳ ישראל, עבודת ובסדר הבאה) הע׳ במהרי׳׳ל(ראה הובא זה מנהג רבה. בהושענא

קהילות״. ״הרבה
 כאלהינו׳ ׳אין לשורר נהגו אשכנז בקהילות טוב״. ביום כמו רם בקול כאלוהינו, ״אין שפג: עמ׳ במהרי׳׳ל, כן 106

 אשכנז למנהג אולי קשור שירה ללא רבה בהושענא כאלהינו׳ ׳אין באמירת פולדא מנהג טוב, וביום בשבת
 ״חובטין בהגהות: רטו עמ׳ קפא, סי׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק במנהגים כמובא הערבות, בחבטת הישן

.34 הע׳ שם ראה קדיש, אחר הערבות את לחבוט קהילות בעוד נהגו וכן כאלדינו״, אין כשאומרין ההושענות
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מהתפילות. אחת לאחר כיפור ביום כמו הקפות לאחר קדיש

תורה ושמחת עצרת שמיני

 קדושת אבותינר^^^ ואלהי ׳אלהינו לפני הארון את פותחים עשרה שמונה של מוסף בחזרת
נוראים^^^ ימים של בניגון אומרים ׳נעריצך

׳יגדל׳^^^ לאחר עולם׳ ׳אדון גם שרים תורה שמחת של בערבית

בה״ב תענית

 השלימו אלו בימים “לקהל\ שברך׳ ב׳מי ושני חמישי שני צום על מכריזים וירא פרשת בשבת
 ומוסיפים ׳ויחל׳^^^ ובמנחה בשחרית קוראים אלו, בתעניות מתענים מנין כשיש ̂^1הצום את

“נפרדתי ברכה בתור ומנחה שחרית של עשרה שמונה בחזרת ׳עננו׳
 כסלו חודש ראש חל אם פולדא^^^: ק״ק רב שהיה וורמסר (ליב) זעקל מוהר״ר תקנת לפי

קטן^^^ כפור יום סדר גם בתרא שני בתענית אומרים חמישי, ביום

פורים

 מגילת של בניגון בקרבו״ אתה ״אשר המילים את קוראים מנחה של בקריאה אסתר, בתענית
“1כן נוהגים לא מוקדם אסתר בתענית אבל אסתר\^^

 בסדר וכ׳׳ה ,8 עם׳ תשנ׳׳ה), (תמוז ד גליון לה כרך המעין, (מכת׳׳י), דמיין ורנקבורט דק׳׳ק במנהגים כך 107
 בספר אמנם כפור׳/ ויום השנה ראש בנגון קדיש לנגן נוהגים רבה ״בהושענא :368 עמ׳ ישראל, עבודת

 דק״ק מנהגים שם; הירץ ר׳ בהגהת וכן טוב״, יום בניגון האחרון ״קדיש שמנגנים מובא שפג, עמ׳ מהרי״ל,
יו״ט״. בנגון מוסף תפלת שלאחר קדיש ״ואומרים א: סעי׳ תרסד סי׳ או׳׳ח, ברמ׳׳א, וכן שם; וורמיישא,

 הארון את לפתוח הוא באשכנז הפשוט המנהג מב). סי׳ פיורדא, דקהילתינו, (מנהגים פיורדא ק״ק מנהג וכן 108
קדושה. עד הש״ץ חזרת מתחילת

 בארץ הפרושים מנהג לפי וכן נוראים, ימים בניגוני הקדושה את לנגן קהילות בכמה נהגו ׳גשם׳ בתפילת 109
כט). עמ׳ שם, תפילה, הניגונים״(תיקון כל עם נוראים ימים ניגון ״קדושה, ישראל:

קלא. עמ׳ אמשטרדם, מנהגי ; 5 עמ׳ מגנצא, ק״ק מנהג לפי וכן 110
הפסח. אחר בה׳׳ב׳ ׳תענית לעיל עיין 111
 ישראל... תפוצות כל בהן נהגו החג ואחר הפסח שלאחר ושני וחמישי שני ״ותענית כ: סי׳ פ״א תענית רא״ש 112

א. סעי׳ תצב סי׳ או׳׳ח, ברמ׳׳א, ומובא מתענין״. והכל קבע עשאום אשכנז ובארץ
 הקבועה הקריאה דוחה ׳ויחל׳ דקריאת הט״ז ע׳׳פ כתב י, ס״ק שם ובמשנ׳׳ב, ב. סעי׳ תקסו ובסי׳ שם רמ״א 113

מתענים״. שאין אותם הוא ומיעוט הארצות, בכל קבעו אלו שתעניתים ״לפי השבוע, בפרשת וחמישי שני של
 באשכנז שנוהגים החג, ואחר הפסח שאחר ושני וחמישי שני ״בתעניות ב: סעי׳ תקסו סי׳ באו׳׳ח המחבר כתב 114

לרופא״. גואל בין עננו צבור שליח לומר הראשונים נהגו הצבור, להתענות
 תקנ׳׳ב משנת בפולדא דיין בפפד׳׳מ, הפלאה בעל תלמיד מיכלשטאט, רש״ז בן וורמסר זעקל יצחק רבי 115

 הרב במברגר, בער) (זליגמן דוב יצחק רבי הוא חתנו תקס׳׳ז-תקצ׳׳ט. השנים בין והמחוז העיר ואב׳׳ד
דווירצבורג.

 בעיני וישר טוב ״ומה עט: סי׳ מפאנו, רמ״ע בשו׳׳ת מקורה שלפניו, שני ליום קטן כיפור יום צום הקדמת 116
עיי׳׳ש. חודש״, ראש שלפני חמישי] או [=שני הכניסה ביום להתענות להקדים

.419 עמ׳ קהלת, דברי רנה; עמ׳ רטז, סי׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק במנהגים וכ״ה 117
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קלטפולדא דקהילת מנהגים

 ולאחר שלם^" קדיש אומרים המגילה קריאת לפני מעריב תפילת של עשרה שמונה לאחר
 אומרים בלילה רק ׳תתקבל׳ בלא קדיש אומרים קדוש׳ ׳ואתה לאחר דהיינו המגילה קריאת

 סוף עד הגלה״ ״אשר איכה: בניגון נקראים הבאים הפסוקים ̂‘‘המגילה. קריאת לפני ׳שהחיינו׳
 אבדתי״. אבדתי ״כאשר לרבים״; ״יצע עד גדול״ ״אבל ומרה״; ״גדלה עד ״ומרדכי״ הפסוק;

אחה״צ. 3 בשעה בפורים מנחה זמן

חודש ראש

אפילו עצמה, בפני בברכה ׳עננו׳ בו אומרים ואין ׳ויחל׳ בשחרית קוראים אין קטן כיפור ביום
בפני בברכה ׳עננו׳ ואומרים התענית משלימים ׳ויחל׳, קוראים במנחה התענית. כשמשלימים

1 2 2 עצמה.

 יהיה פלוני חודש ״ראש החודש: בברכת אומרים ב/ וביום א׳ ביום חל חודש ראש אם
 ״ביום אומרים: קודש ובשבת ר ביום חל חודש ראש אם השני״^^^ וביום הראשון ביום למחר

 ״ביום :אומרים א׳ וביום בשבת חודש ראש חל קדש״^^^ שבת ביום ולמחרתו קדש שבת ערב
 בשנה פשע״ ״ולכפרת אומרים חודש ראש במוסף הראשון״^^^ ביום ולמחרתו קודש שבת

שנ^^^ אדר חודש בראש רק מעוברת,

נוספות
. ,1 2 7 כשמברכים צדק׳; ׳צדקתך אומרים כשלא ; ׳יוצר׳ שאומרים בשבתות נשמות: מזכירים אין

מוקדם. כשהצום אפילו כן שנהגו מובא קהלת ובדברי זה. חילוק נזכר לא וורמיישא דק׳׳ק במנהגים 118
א. ס״ק שם ברורה, משנה ;תרצג סי׳ ריש אברהם, מגן ;תכג עמ׳ מהרי״ל, ;פסק ד״ה א ד, מגילה תוס׳ עי׳ 119
 סי׳ פיורדא, דקהילתינו, מנהגים ;שם ברורה ומשנה אברהם מגן עי׳ המגילה. קודם תתקבל קדיש שאמרו כיון 120

עמ׳ ישראל, עבודת בסידור פשוט כמנהג הוא וכן קמז. עמ׳ אמשטרדם, מנהגי ;45 עמ׳ הלוי, ליקוטי נד;
448.

 דלא א, סעי׳ תרצב סי׳ או״ח, השו״ע, וכפסק אשכנז-ריינוס. קהילות בכל נהגו וכן תכה, עמ׳ במהרי״ל, כ״ה 121
.341-356 עמ׳ ח״א, אשכנז, מנהג שרשי בהרחבה: ועיין הרמ״א(שם). כשיטת

יא. סעי׳ תיז סי׳ או״ח, השלחן, ערוך יב; ס״ק ברורה, משנה ה; ס״ק ט״ז, ד; ס״ק תקסו סי׳ אברהם, מגן עיין 122
.4 עמ׳ מגנצא, ק״ק מנהג ;440,415,368 עמ׳ קהלת בדברי וכ״ה 123
).363 עמ׳ קהלת, לטובה״(דברי עלינו הבא קודש שבת וביום השישי ״ביום פפד״מ: כנוסח דלא 124
 המילים את קודש״ ״בשבת אחר שהוסיפו אלא ל. עמ׳ אמשטרדם, מנהגי ;466 ,399 עמ׳ קהלת בדברי וכן 125

וורמיישא, דק״ק מנהגים הגהות יאיר, החות כתב וכך זו. בשבת חל ר״ח שאין להבהיר לטובה״, עלינו ״הבא
 עלינו הבא קודש שבת ׳ביום אומרים א׳ יום גם ר״ח ואם ש״ק... ביום ר״ח ״כשחל מב: עמ׳ לו, סי׳ ח״א,

אשכנז. קהילות ברוב נהגו וכן הראשון״׳. וביום לטובה
 עמ׳ קהלת דברי תרצה; סי׳ אומץ, ביוסף מובא וכן דמיין, פרנקפורט מנהג בתור צויין רעדעלהיים בסידורי 126

עמ׳ ריד, סי׳ שם, בהגהות; סז עמ׳ סב, סי׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק מנהגים ראה: קהילות, בעוד נהגו וכן .439
 על כתב ו, ס״ק תכג סי׳ ברורה, ובמשנה לח. עמ׳ אמשטרדם, מנהגי ;8 עמ׳ מגנצא, ק״ק מנהג בהגהות; רנב
 ופשטיה נהרא נהרא אלה ובכל העיבור... חודש כלות עד אלא אותו אומרים שאינם יש פשע... ״ולכפרת זה:
המקום״. כמנהג יעשה אחד וכל

נשמות״. בו מזכירין אין יוצר בו שאומר יום כל הוא ״כללא שג: עמ׳ מהרי״ל, 127
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קאטאנקע הלוי עזלמה הרבקמ

 באותו מילה ברית כשחל הכנסת; בבית נמצא ברכות שבע של בשבוע כשחתן החודש;
בשחרית^^^ תחנון אומרים אין הכנסת, בבית נמצא חתונתו ביום חתן כאשר

סדרות
 ״נפש עד רביעי ״לעשות״, עד ישראל חמישי״, ״יום עד לוי שלישי״, ״יום עד כהן בראשית:

אלהים״. אותו לקח ״כי עד ששי וילבשם״, עור ״כתנות עד חמישי שמו״, הוא חי׳
״ויאדיר״. עד הפטרה:

״פארך״. עד סוערה״ ו״עני׳ עקרה״ ״רני :הפטרה בפרשה. שכתוב כמו :נח

 תאמר״. ״למה :הפטרה בפרשה. שכתוב כמו :לך לך

שלום״. ״ותאמר עד אחת״ ״ואשה :הפטרה בפרשה. שכתוב כמו :וירא

בחומש. שכתוב כמו :הפטרה בפרשה. שכתוב כמו :שרה חיי

 ״ברוך עד רביעי בארץ״, ״ופרינו עד שלישי ה׳״, ״ויברכהו עד לוי ״ותורתי״, עד כהן תולדות:
בחומש. שכתוב כמו הפטרה: יהיה״. ״ברוך עד שישי ״ואברכהו״, עד חמישי ה׳״,

שמו ״ותקרא (בפסוק) רק שי״ן אותיות בשתי יששכר קוראים בחומש. שכתוב כמו ויצא:
בם״. ״יכשלו עד יעקב״ ״ויברח הפטרה: יששכר״^^^

עבדיה״. ״חזון :הפטרה בחומש. שכתוב כמו :וישלח

ה׳״. אמר ״כה :הפטרה בחומש. שכתוב כמו :וישב

חנוכה. פרשת למפטיר קוראים בשבת, טבת חודש ראש חל אם בחומש. שכתוב כמו מקץ:
ושמחי״. ״רני הפטרה:

בחומש. שכתוב כמו והפטרה פרשה :ויגש

רב״. עם ״להחיות עד שישי ה׳״, ״קיותי עד חמישי מחלב״, ״שנים עד רביעי ויחי:
דוד״. ימי ״ויקרבו הפטרה:

 בו אומרים שאין יום ובכל המתים... נשמת התורה קריאת אחר להזכיר ״ונהגו ז: סעי׳ רפד סי׳ או׳׳ח, רמ׳׳א, 128
 כשמברכין אותו אומרים שאין מקומות ויש מילה, או חתונה כשיש וכן אותו, אומרים אין צדק צדקתך
המנהג״. אחר זה בכל והולכים הספירה, בימי מלבד החודש

 (הל׳ מיימוניות הגהות בשם ד, סעי׳ קלא סי׳ או׳׳ח, רמ׳׳א, דברי וכפשטות תסה. עמ׳ המהרי׳׳ל, כתב וכן 129
 שהחתן במקום הנישואין ביום וכן המילה, שביום יוצר בתפילת אפים נפילת ״שאין הי׳׳ד): פ״ה תפילה,
ד. סעי׳ קלא סי׳ התכלת, לבוש ז; סעיף קלב סי׳ או׳׳ח, משה, דרכי ועיין שם״. מתפלל

 נזכר שכאן שכיון ביאר יששכר, ד״ה ויצא, פרשת סופר, לחתם משה ובתורת .11 עמ׳ מגנצא, ק״ק במנהג כ״ה 130
 ועיין אחת. בשי׳׳ן רק קוראים ואילך מכאן ורק במילואו, ׳יששכר׳ השם לקרוא יש בתורה, ראשונה פעם שמו

ג). מאמר האומ׳׳ר, תקד-תקיא(קצירת עמ׳ תשס׳׳א, ברק בני ארש, לוח יצחקי, ר״ד מש׳׳כ בהרחבה
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קמאפולדא דקהילת מנהגים

שמות:

וארא:

בא:

בשלח:

יתרו:

 יעקב׳/ ישרש ״הבאים הפטרה: בחומש. שכתוב כמו

 בחומש. שכתוב כמו והפטרה הסדרה

בחומש. שכתוב כמו והפטרה הסדרה

 יט]. [יד, בשלישי ״ויס-ע״ הפסוק וכן רם, בקול קורא החזן לכם״ ילחם ״ה׳ הפרשה

 מ״ויס-ע״ שירה. של בניגון קוראים בלבד שניה בפעם חומה״ להם ״והמים בפסוק
עד ״ודבורה״ הפטרה: רם\^^ בקול כן גם קוראים כב-כו] [טו, הפרשה סוף עד

1 3 2 שנה״. ״ארבעים

 בטעם רם בקול הדברות עשרת קוראים בחומש. שכתוב כמו והפטרה פרשה

”הסוף^ עד הפטרה גומרים התחתון\^'

 שקלים בפרשת ״ורחמתים״. עד ה׳״ אשר ״הדבר הפטרה: בחומש. שכתוב כמו משפטים:

 ראש אם וגם חודש, ראש בו שחל בשבת גם שקלים, פרשת של ההפטרה קוראים
‘ראשון^^ ביום למחרת חל חודש

עד רביעי בהר״, ״מראה עד שלישי תמיד״, ״לפני עד לוי אליך״, אתן ״אשר עד כהן :תרומה

הסוף. עד שביעי יעשו״, ״כן עד שישי בהר״, ״הראית עד חמישי ״מלמעלה״,

הפטרה. וכן בחומש, שכתוב כמו :תצוה

 ״ולתת עד שלישי יעשו״, צויתיך אשר ״ככל עד לוי ולדרתם״, ״לזרעו עד כהן תשא: כי

עמך״, ״עושה עד חמישי האהל״, מתוך ימוש ״לא עד רביעי ברכה״, היום עליהם
 ״הוא עד אחאב״ ״וישלח הפטרה: ”אמו״^ בחלב גדי תבשל ״לא עד שישי

‘̂’האלהים״.

 משה״, ״מלפני עד כהן - מחוברים אם בחומש. שכתוב כמו - נפרדים הם אם פקודי: ויקהל

‘“משה״, את ה׳ ״צוה עד רביעי רקח״, ״מעשה עד שלישי טהור״, ״זהב עד לוי

 סי׳ ח״ב, וורמיישא, דק״ק (מנהגים וורמיישא ובק״ק ),411-412 עמ׳ קהלת, דמיין(דברי פרנקפורט ובק״ק 131
הפרשה. סוף עד המחלה״ ״כל מפסוק רק רם בקול לקרוא נהגו קצט) עמ׳ רצט,

א. סעי׳ תרפה סי׳ החור, בלבוש והובא רעדעלהיים). האשכנזים(חומש מנהג וכן 132
שבועות. במנהגי לעיל ראה 133
זאת״. ״תעשה עד אחז״, בימי ״ויהי לקרוא שממשיכים היינו 134
א. סעי׳ תרפה סי׳ ;ב סעי׳ תכה סי׳ החור בלבוש כתב וכן 135
 עד שקראו מחמישי חוץ רא), עמ׳ רצט, סי׳ ח״ב, וורמיישא, דק״ק (מנהגים וורמיישא בק״ק נהגו וכן 136

ופיורדא. דמיין פרנקפורט בק״ק נהגו זה וכעין ונחלתנו״. ״ולחטאתינו
ו. סעי׳ תרפה סי׳ החור, לבוש וראה רעדעלהיים). הספרדים(חומש ובקהילות פפד״מ בק״ק נהגו וכן 137
א). משה״(לט, את ה׳ צוה כאשר ״לאהרן עד כנראה 138
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קאטאנקע הלוי עזלמה הרבקמב

 סוף עד שביעי משה״, אתם ״ויברך עד שישי משה״, את ה׳ ״צוה עד חמישי
ויקהל, פרשת בשבת שקלים פרשת חל אם חירום״\^"^ ״ויעש הפטרה: הפרשה^^"^

 קוראים החודש בפרשת חירום״. ״ויעש ההפטרה פקודי בפרשת קוראים אז
̂̂"1תמיד״ ״עולת עד ה׳״ אמר ״כה ההפטרה

בחומש. שכתוב כמו והפטרה פרשה :ויקרא

בחומש. שכתוב כמו והפטרה פרשה :צו

̂̂"1דוד״ אל נתן דבר ״כן עד דוד״ עוד ״ויסף הפטרה: בחומש. שכתוב כמו פרשה שמיני:

 הוא״ טהור בעור ״פרח עד לוי שנית״, ימים ״שבעת עד כהן - מחוברים הם אם מצורע: תזריע
אנשים״. ״וארבע הפטרה: בחומש. שכתוב כמו בהמשך

 ושל כבני״, ״הלא אחרי של הפטרה: בחומש. שכתוב כמו - נפרדים הם אם קדושים: אחרי

 ״כל עד כהן - מחוברים הם אם אלהיכם״^^"^ ה׳ אני ״כי עד ה׳״ דבר ״ויהי קדושים
 ״הלא הפטרה: בחומש. שכתוב כמו ובהמשך ״לדורותם״ עד לוי ישראל״, קהל

כבני״^^'^

הפטרה. וגם בחומש. שכתוב כמו :אמור

 עד ירמיהו״ ״ויאמר בהר של הפטרה: בחומש. שכתוב כמו - נפרדים הם אם בחוקתי: בהר

 ״אל עד כהן קוראים אז - מחוברים הם אם עזי״. ״ה׳ בחוקתי של ודבש״. ״חלב
״ה׳ הפטרה: בחומש. שכתוב כמו ובהמשך אחוזתו״ אל ״ושב עד לוי אחוזתו״,

זאת״ גם ומ״ואף בריתי״ את ״וזכרתי ובפסוקים נמוך, בקול נקראת התוכחה עזי״.
קולו^^'^ את מרים הקורא

הפטרה. וכן בחומש. שכתוב כמו :במדבר

כא). משה״(שם את ה׳ צרה כאשר האפוד ״מעל עד כנראה 139
.60 הע׳ רב, עמ׳ ח״ב, וורמיישא, דק״ק מנהגים המבורגר, רב״ש הערת ; 444,424 עמ׳ קהלת, דברי עי׳ 140
 ספר ירושתנו, מעוברת׳, בשנה פקודי ופרשת ויקהל פרשת ׳הפטרת סלומון, רא״ש של מאמרו בהרחבה עיין 141

קעו-קפד. עמ׳ שני(ה׳תשס׳׳ח),
 פיורדא, דקהילתינו, מנהגים ;425 עמ׳ קהלת, דברי רכה; עמ׳ שט, סי׳ ח״ב, וורמיישא, דק״ק במנהגים וכן 142

הדבר. טעם שם קהלת בדברי ועיין הספרדים״. ״מנהג בתור רעדעלהיים בחומשי והובא קג, סי׳
 ;440 עמ׳ קהלת, דברי רד; עמ׳ רצט, סי׳ ח״ב, וורמיישא, דק״ק במנהגים וכן רעדעלהיים, בחומשי נדפס כך 143

ד. סעי׳ תצג סי׳ החור, לבוש וראה קג. סי׳ פיורדא, דקהילתינו, מנהגים
רעדעלהיים). דמיין(חומשי פרנקפורט בק״ק נהגו וכן ה״׳, אני ״כי עד לתקן: צריך 144
ח. סעי׳ תכח סי׳ או׳׳ח, ברמ׳׳א, והובא ).441 עמ׳ קהלת, דמיין(דברי פרנקפורט בק״ק נהגו וכן 145
.442 עמ׳ קהלת, דברי ;רח עמ׳ רצט, סי׳ ח״ב, וורמיישא, דק״ק מנהגים 146
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קמגפולדא דקהילת מנהגים

משה״, את ה׳ ״צר עד משה״ מ״ויפקוד לוי ל״ג), הכהן״(פסוק אהרן ״בן עד כהן נשא:
אחד״. איש ״ויהי הפטרה: שמסומן. כפי והשאר

 רביעי הארץ״, ״ולאזרח עד שלישי ״במשמרתם״, עד לוי הלוים״, לי ״והיו עד כהן בהעלותך:
הפטרה: עליהם״. רוחי ״את עד שישי ״ויסעו״, עד חמישי אלהיכם״, ה׳ ״אני עד

ושמחי״. ״רני

 כל את ה׳ כבוד ״וימלא עד שלישי מאד״, ״מאד עד לוי ענבים״, ״בכורי עד כהן לך: שלח
̂^"^ כמו ובהמשך לה׳״, ניחח ״ריח רביעי הארץ״,  יהושע ״וישלח הפטרה: שכתוב.

נון״. בן

בהפטרה. וכן בחומש. שכתוב כמו :קרח

 ״והיה בלק של ״ויפתח״. חקת של הפטרה: בחומש. שכתוב כמו - נפרדים אם בלק: חקת

 ישראל ״ויט עד לוי כלי״, אל חיים ״מים עד כהן - מחוברים ואם יעקב״. שארית
״ויפתח״^^"^ הפטרה: בחומש. שכתוב כמו והשאר מעליו״,

״דברי בהפטרה אומרים שבועות בג׳ פנחס פרשת חל ואם ה״. ״ויד הפטרה: פנחס:

ירמיהו״.

 ואם ״שמעו״. למפטיר קוראים מחוברים הם אם הפטרה: בחומש. שכתוב כמו ומסעי: מטות

״שמעו״. קוראים ולמסעי ״דברי״ במטות קוראים נפרדים הם

 לבדי״ אשא ״איכה הפסוק בחומש. שכתוב כמו והשאר לכם״^^'^ ״דבר עד כהן הדברים:
 נא ״לכו הפסוק ואת איכה, בניגון קוראים הפטרה: איכה. של בניגון קוראים

 קוראים ההפטרה סוף עד נאם״ מ״לכן וכן ההפטרות. של הרגיל בניגון ונוכחה״
הרגיל^'^ בניגון

בהפטרה. וכן בחומש. שכתוב כמו :ואתחנן

 שם כמובא בשגגה׳/ העם לכל ״כי בפסוק לשביעי ומפסיקים ),450 עמ׳ קהלת, (דברי בפפד״מ נהגו וכן 147
בסוגריים.

 מחוברות בפרשיות המרדכי, בשם ח, סעי׳ תכח סי׳ או׳׳ח, הרמ׳׳א, שהביאו תיז), <עמ׳ מהרי׳׳ל של כללו לפי 148
 הפטרת את כאן קראו למה וצ׳׳ע קדושים. - מות מאחרי חוץ השניה, הפרשה של ההפטרה תמיד קוראים
חוקת.

 עמ׳ רצט, סי׳ ח׳׳ב, וורמישא, דק׳׳ק במנהגים כמובא אשכנז, קהילות בהרבה כן ונהגו בחומשים. נדפס כך 149
 ק׳׳ק (מנהג מגנצא כמו קהילות, בכמה אמנם קג. סי׳ פיורדא, דקהילתינו, מנהגים ;91 עמ׳ קהלת, דברי ריג;

 בפסוק לפתוח שלא כדי כנראה ההפסקה, את הקדימו ),21 עמ׳ הלוי ווירצבורג(ליקוטי וק׳׳ק )10 עמ׳ מגנצא,
איכה. מגילת טעמי בנגינת קראו אותו שלאחריו, לבדי״ אשא ״איכה

 חלוקת טעם ביאר רמז, עמ׳ יוסף, כצאן ובנוהג יד. ס״ק רפב סי׳ אברהם, במגן ומובא קהילות, הרבה מנהג 150
הפטרות״. כשאר מנגן שבו נחומים מדברי חוץ איכה, בנגון זו הפטרה ״אומר הפסוקים:
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קאטאנקע הלוי שלמה הרבקמד

בהפטרה. וכן בחומש שכתוב כמו :עקב

בהפטרה קוראים חודש בראש חל אם סערה״. ״עניה והפטרה בחומש. שכתוב כמו ראה:

 וגם עקרה״ ״רני תצא כי בפרשת יקראו ואז סערה״, ״עניה ולא כסאי״ ״השמים
סערה״. ״עניה קוראים חדש במחר סערה״.'^' ״עניה

 אלהיך״ ה׳ עם תהיה ״תמים הפסוק בקריאת בחומש. שכתוב כמו והפטרה הסדרה שופטים:

קולו. את מרים החזן

 בפרשת פרטים כן גם ראה בחומש, שכתוב כמו הפטרה וכן בחומש. שכתוב כמו תצא: כי

ראה.

 ״השקיפה״ הפסוק ומשארתך״. טנאך ״ברוך עד חמישי אבל בחומש, שכתוב כמו תבוא: כי

 מחלק חוץ נמוך, בקול קוראים התוכחה את רם. בקול קוראים שניה פרשה בסוף
 שנקרא נח), כה, אלהיך״(דברים ה׳ את הזה והנורא הנכבד השם את ״ליראה הפסוק

הפטרה: רם. בקול נאמר דברי״ ״אלה התוכחה של האחרון הפסוק גם רם. בקול

אורי״. ״קומי

אשיש״. ״שוש :הפטרה רם. בקול נקרא ״הנסתרות״ הפסוק בחומש, שכתוב כמו :נצבים

ואחר בם״ ״יכשלו עד ישראל״ ״שובה הפטרה: בחומש. שכתוב כמו תשובה, שבת וילך:

״לעולם״^^' עד שופר״ ״תקעו כך

 בחומש. שכתוב כמו והשאר הזאת״, התורה ״דברי עד כהן מחוברים הם אם וילך: נצבים
אשיש״. ״שוש :הפטרה

תשובה בשבת חל אם רם. בקול קוראים ינחנו״ בדד ״ה׳ הפסוק בחומש, שכתוב כמו :האזינו

 קוראים כיפור יום לאחר חל ואם וילך, בפרשת לעיל שמוזכרת ההפטרה קוראים

'”דוד״. ״וידבר ההפטרה

 הפטרות שתי צירוף חובת אין שלרעתו תטז, עט׳ כמהרי״ל, ודלא א. סעי׳ תקפא סי׳ החור, בלבוש כתב וכן 151
חודש. ראש שבת הפטרת מפני סערה״ ״עניה חיסרו אם

 שג; עט׳ במהרי״ל, הובא וכן יח־כ). ז, קדם״(מיכה מימי ״לאבותינו עד כמוך״ אל ״מי מוסיפים שאין היינו 152
צד. עט׳ אמשטרדם, מנהגי ; 209 עט׳ קהלת, דברי ;ריז עט׳ רצט, סי׳ ח״ב, וורמיישא, דק״ק מנהגים

 קהילות קצת כמנהג ודלא דמיין. פרנקפורט ובק״ק הספרדים בקהילות האשכנזים, קהילות ברוב נוהגים וכן 153
.ה׳ אמר ״כה שמפטירים . ח. סעי׳ תכה, סי׳ החור, בלבוש ועי׳ אני...״. ולקחתי .
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זימר יצחק הרב
ירושלים

ברגלים יד׳ ׳מתנת מנהג

נזכר: מהרי״ל המכונה הלוי יעקב לר׳ המנהגים בספר

 ליתן הציבור ומברכין הבכור׳ ׳כל קורץ שברגלים האחרון יו״ט כל הוא, כללא
 מאיש מסבב והיה בידו קטן חומש שנטל סג״ל, מהר״י רגיל היה וכך יד. מתנת
 שיתנו בעבור מברך והוא שבידו, התורה לכבוד נגדו האיש שכשיקום כדי לאיש
בר-מצוה. שהוא נער כל ג״כ מברך היה וכן הרגל ולכבוד התורה לכבוד יד מתנת

 את לברך וכשסיים אותי. גם תברך לון [אמר א״ל ואח״כ וברכו, ש״צ אל וכשהגיע
להם. אשר וכל ובניהם נשיהם הם הקהל, כל ובירך הש״צ מן ס״ת נטל הציבור כל

‘הצד. מן ישב והוא לש״צ ס״ת והחזיר

 של בסיומם כנראה ביצועו. דרך וגם יד׳ ׳מתנת מנהג של טיבו את מלמדנו החיבור של ציונו
 לצדקה. ידו״ ״מתנת המתברך יתן הברכה ותמורת הציבור את לברך נהוג היה הרגלים שלושת
 הציבור של ואחד אחד כל בפני עומד והוא חומש בידו כאשר הרב, ע״י כנראה ניתנה הברכה
 גם לברך הש״צ מן ביקש הרב מזו, יתירה הרגל. ולכבוד ה׳ לכבוד לצדקה נדר שיתן ומברכו

 את רק לא הפעם - הציבור כל את וברך קראו שממנו התורה ספר את נטל בסוף בברכה. אותו
להם״. אשר ״וכל הטף הנשים, את גם אלא המצוה, ובני הגברים

 את הניע ומה המנהג התחיל ומתי כיצד מנחות: שאלות כמה מעלה הנ״ל המנהג תיאור
 עבר גלגולים איזה ? תרומותיהם נגבו וכיצד ידם״ ״מתנת את הנודרים תרמו למי בציבור? קבלתו
 המנהג את ולברר להבהיר לרשותנו העומדים במקורות נעיין הבה אנו? ימינו עד בשימורו המנהג
הגולה. בתפוצות במיוחד בחגים אירופה מערב נוסח המתפללים הכנסת בית באי לכל הידוע

 וורמייזא מגנצא בקהילות הוא הראשון מקורו לדעתי, ואולי, המנהג של שמוצאו סבורני
 בספר לנו נמסר עשרה). השתים תחילת - עשרה האחת המאה (סוף הראשונים תקופת בראשית

 בירכו ״וצדקה הנ״ל: בקהילות שהתיישבו מכיר בני בידי ככולו רובו שנערך הגאונים׳, ׳מעשה
 פני יראו לא טעם מפני צדקה מברכין הבכור׳ ׳כל שקורץ זמן שכל משום [עצרת], שמיני ביום

 כמו לצדקה אחרים בפעלים משתמשים כלל בדרך כי מוזר הוא צדקה״ ״מברכין ביטוי 1ריקם״
של הראשון האזכור לפנינו שיש בזהירות, אמנם סבורני, צדקה. ונוטלים נותנים צדקה^ פוסקים

קיג. סי׳ קנ, עט׳ תשמ״ט, ירושלים שפיצר, ש. מהדורת מולין, יעקב ר׳ מנהגים מהרי״ל, ספר 1
 ס׳ של ועורכו ומחברו מוצאו על .41 עט׳ תשמ״ה], [ירושלים תר״ע ברלין הגאונים, מעשה פריימן(מהדיר), י׳ 2

ואילך. 325 עט׳ תשס״ב, ירושלים הראשונים, אשכנז חכמי גרוסמן, א׳ ראה: הגאונים מעשה
ועוד. א קנ, שבת 3
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זימר יצחק הרבקמו

 בקריאת הבכור׳ ׳כל פרשת שקוראים זמן שהוא עצרת בשמיני נזכר הוא יד״. למתנת שבירך ״מי
 ׳מעשה בעל לך״^ נתן אשר אלוקיך ה׳ כברכת ידו כמתנת ״איש בפסוק והמסתיימת התורה,
 לרגל העולה על המוטלת לחובה כסימוכין ריקם״^ פני יראו ״ולא הכתוב את גם מציין גאונים׳
 ועל הזה בזמן צדקה לתת הציבור מן ואחד אחד כל על מוטל וכן הרגל. לכבוד קרבנותיו להביא

החדשה. בשנה וכלכלה פרנסה בשפע הטוב אוצרו שיפתח עולם בורא של בברכתו לזכות כך ידי
 בספרי גם מקומו את מצא הרגלים שלושת בסוף התורה קריאת אחרי צדקה לפסוק המנהג

 - [תוספת] ת׳ המסומן בקטע אמנם - צוין מויטרי שמחה לר׳ ויטרי מחזור בספר רש״י. דבי
 בפרשת הרגלים בכל נדבתם לפסוק לישראל להם ״ונאה עצרת: בשמיני ההפטרה קריאת אחרי

 האשל מפי נזרקה כך לך. נתן אשר אלקיך ה׳ כברכת ידו כמתנת איש בה האמור מתוך הבכור כל
 רש״י מזו, יתירה בוורמיישא^ רש״י של רבו הלוי, יצחק לר׳ כנראה המכוון לוייה״. סגן רב

 ״אלא לתלמוד: בפירושו האסיף חג של בסיומו בעניים התמיכה חשיבות את הדגיש בעצמו
 ועת האסיף בחג... הנהוגות הרבה וחוקות מצות פרשה באותה שיש לפי תעשר עשר שמתחילין

 תתן נתן ומצות עני, מעשר מצות פרשה באותה יש ועוד לביתם, מאכל לאסוף צריכים שהעניים
 בסוף התורה קריאת בסיום יד מתנת מנהג שגם הנמנע מן לא אולי אי-לכך תפתח...״\ ופתח

1בצרפת התקיים הרגלים שלושת
עצרת... ״שמיני לפרטים: להיכנס מבלי המנהג את מציין ׳רוקח׳ בספרו אלעזר שרבי נדמה

יז. טז, דברים 4
שמותכג,טו;להכ. 5
 (מהדיר), הורווויץ ש׳ גם: ראה תפא. עמ׳ ב, חלק תשס׳׳ה, ירושלים ויטרי, מחזור (מהדיר), גולדשמידט א׳ 6

 מויטרי שמואל ב׳׳ר שמחה ר׳ .446 עמ׳ תשכ׳׳ג, ירושלים רש׳׳י), מתלמידי (אחד שמחה לרבינו ויטרי מחזור
 הראב׳׳ן - נתן בן אלעזר ר׳ בידי חלקם כנראה ת׳) באות שנוספו(המסומנים ה׳תוספות׳ אבל הספר, מחבר הוא

 באלמנייא) - גורסים (יש באלמיצא ברמרו), תם רבנו של תלמידו (הוא דורבלו. בר יצחק ר׳ בידי וחלקם -
 המאה של השנייה במחצית חי שהוא אומר הוי ר׳׳ת. של המובהק תלמידו הלבן, יצחק ר׳ של בזמנו ובפראג

׳התוספות׳. מן חלק הוסיף המנהיג ספר בעל נתן ר׳ בן אברהם ר׳ שגם הסוברים יש הי״ב.
הבכור. כל קורץ ד״ה א לא, מגילה 7
 הוא מציין. הגאונים׳(שם) ש׳מעשה כפי בורמייזא נתדיין כבר בשבת ובין בחול בין תעשר׳ ׳עשר פרשת קריאת 8

 ברלין רש״י, סידור (מהדירים), פריימאנן וי׳ באבער ש׳ ;445 עמ׳ ויטרי, מחזור ראה: בצרפת. כנראה נקלט
.9 עמ׳ תרס״ה, פפד״מ מטרוייש, חזן יהודה ב״ר יוסף ב״ר מנחם לר׳ טרוייש ספר ווייס, מ״צ ; 147 עמ׳ תרע״ב,

 בחול בין צרפת בכל ״ומנהג נב: סי׳ תשל״ח, ירושלים הירחי, נתן ב״ר אברהם לר׳ המנהיג ס׳ רפאל(מהדיר), י׳
 קראו ג״כ באשכנז בשבת״. תעשר עשר בחול... הבכור כל וספרד פרובנצא ומנהג תעשר עשר לקרות בשבת בין
 רכג; סי׳ תש״כ, ירושלים הרוקח, ספר יהודה, ב״ר אלעזר ר׳ ראה: תעשר. עשר בשבת ורק בחול הבכור כל

 דבי המנהגים ספר (מהדיר), אלפנביין, י״ש הי״ב; פי״ב תפלה, הל׳ תורה, משנה רמב״ם על מימוניות הגהות
 צרפת, מנהג התקבל אירופה במזרח ברם .68 עמ׳ (תרצ״ח), תפריח יורק, ניו מרוטנבורג, ברוך ב״ר מהר״ם

 לבוש יפה, מרדכי ר׳ קלו; עמ׳ תשל״ט, ירושלים שפיצר, ש׳ מהדו׳ טירנא, אייזיק לרבנו המנהגים ספר ראה:
 לקרוא יש קריאה איזו הויכוח מקור ד. ס״ק תרסח סי׳ או״ח, אברהם, מגן גם ראה ס״ב. תרסח סי׳ או״ח, החור,

 מחזור גולדשמידט, ד׳ עוד: ראה אתר. על סופרים דקדוקי ראה א, לא, מגילה בבבלי גרסאות שתי הוא בשמ״ע
כג. עמ׳ תשמ״א, ירושלים תורה, ושמחת עצרת שמיני סוכות
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קמזברגלים יד׳ ׳מתנת מנהג

 הוא אחר במקדם ואחד״. אחד כל צדקח ופוסקים קורא... והמפטיר הבכור... כל מן קורץ...
סוכות״^ שבועות פסח, רגלים ג׳ והן שקליו אחריות על אדם חייב בשנה פעמים ג׳ ״על כותב:

 הרשלר ר״מ שפרסם אחד כת״י למשל ה׳רוקח׳. של בתקופתו למנהג מרמזים שונים כת״י
 היתר: בין מעיר רוקח״ של אשכנז ומנהגי ורבותיו רש״י דבי ומגנצא וורמייזא ״מנהגי לו וקרא

 ״מנהג בכותרת אחר בכת״י גם נמצא קטע אותו ‘“נותנים...״. רגלים ג׳ וכן ידו... ״ומתנת
 כאן״ אין ״ראיה אם סבורני צדקה...״." נותנים רגלים בג׳ ״וכן המלים: באותן כמעט רוטנבורג״

 רוטנבורג למנהג אחר בכת״י נמצא הזה ל״סימן״ אישור כאן״. יש ״סימן - מנהגנו לקיום
‘התורה״^ קריאת אחר הצדקח על פוסקים המועדים ״בכל המציין:

 י׳ שההדיר המנהגים ספר את להדגיש ניתן הבאות במאות והרמזים הראיות כהמשך
 מפרט: הוא היתר בין מרוטנבורג״. ברוך ב״ר מהר״ם דבי המנהגים ״ספר לו וקרא אלפנביין

 אשרי, קודם בידו והס״ת המגדל על יושב החזן בעוד רגלים של אחרוני׳ !)יומי׳( שבכל ״מנחג
 אחד העם כל [ומברך] (מבורך) לזה מזה והולך בידו תורה ןוןספר חפץ לוקח שבעיר הגדול

 נשמות מזכירין שנהגו והמקום הרגל, ולכבוד המקום לכבוד נדר שיתן בעבור עצמו בפני אחד
 בידי נכתב שחיבורנו אלפנביין של הנחותיו על המערערים שיש למרות ‘הרחמים״\ אב ואומ׳

 של מזמנו דורות בכמה אותו ומאחרים הי״ד, חמאח בתחילת מרוטנבורג מהר״ם תלמיד
 בסוף יד מתנת מנחג ערכו גרמניח במרכז ריינוס מנהג פי על שנהגו שאיזורים לנו ברור מהר״ם,

 אותם הזכירו נשמות, להזכיר שנהגו מקומות באותם כי ציין המחבר ברם, ‘הרגלים^ ג׳
‘הרחמים׳^ ׳אב תפילת ומוסיפים

 ״כללא הרחמים׳: ׳אב ואומרים נשמות״ ״מזכירין יד מתנת ביום כי נאמר מהרי״ל בספר גם
 זו פיסקה ‘“הרחמים״. אב ואומר נשמות מזכירין ידו כמתנת איש בו שקורץ יו״ט כל הוא

 לפי נעדרת. היא פסח של באחרון ואילו עצרת, שמיני תפילת בסדר מהרי״ל בספר מופיעה
 לאו. אם נשמות בהזכרת מהרי״ל של במקומו נהגו אם לדעת אפשרות אין שלפנינו הנתונים

לאחר חנ״ל, הפיסקה בתוך אחת משמעותית מילח נוספה מהרי״ל ספר של יד כתבי בכמה אולם

 ריח. סי׳ גם וראה רלג. רכר, סי׳ תש״ך, ירושלים הגרול, הרוקח מוורמיזא, אלעזר ר׳ 9
 (ירושלים ב גנוזות, הרוקח׳, של אשכנז ומנהגי ורבותיו רש״י רברי ומגנצא, וורמייזא ׳מנהג הרשלר, מ׳ 10

ע״א). כז(ס׳ עמ׳ תשמ״ה),
א׳.7 רף , 1434 מס׳ מוסקבה-גינצבורג, כת״י 11
א׳.16 רף ,2275 מס׳ אוקספורר-בורלי, כת״י 12
 ),10 הע׳ (ראה שם הרשלר, מ׳ גם ראה במבוא. ראה ועורכו מחברו של ומקומו זמנו על .28 עמ׳ שם, אלפנביין, 13

 הרשלר שמצא והלקט אלפנביין שההריר הלקט באשכנז. הי״ר המאה אמצע החיבור של זמנו כנראה יא. עמ׳
הנ״ל. במאמרו ציין שהרשלר כפי יותר קרום ממקום שאבו

.41 הע׳ ,228 עמ׳ תשס״ז, ירושלים לוחות, שברי עמנואל, ש׳ רברי וראה שם. אלפנביין 14
שוורצפוקס(ברפוס). שמעון לפרופ׳ היובל בספר שיופיע אחר במאמר ארון וגלגוליה ברגל נשמות הזכרת על 15
שפח. עמ׳ מהרי״ל, ספר 16
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זימר יצחק הרבקמח

 אמירת לאחר נשמות הזכירו בהם שהמקומות ללמרנו, ״באשטרייך״^' נאמר נשמות״ ״מזכירין
 שבספר מנהגים בהגהות לנאמר מתאימה זו יריעה אושטרייך. קהילות הן יד׳ ׳מתנת של הברכות

 כל שקורץ יום בכל ״לעולם אושטרייך־פולין: מנהג את המשקף טירנא אייזיק לרבי ׳המנהגים׳
 שבירך מי לו ועושין וכו׳, ידו כמתנת איש בו שכתוב צדקה ופוסקין נשמות מזכירין הבכור
‘תורה״.* בספר

‘יד׳^ ׳מתנת של המנהג את תיאר - מהרי״ל - מולין הלוי יעקב ר׳ בפתיחתנו, כאמור
 לנו מסביר הוא לו. הקודמים במקורות הפירוט על נוספים בפרטים עינינו את מאיר פירוטו

 צורך ואין אפשר קטן(אי-לכך חומש בתור מהר״ם לדבי במנהגי שצוין [וןספר״ ה״חפץ מהו
 יתירה מצוות. לגיל שהגיעו נערים גם ואחד אחד כל בברכת כולל הוא הו״ו). בתוספת להגיה

 הציבור את ובירך חזר הוא ועוד, זאת בקשתו. פי על המתברכים בין נכלל בעצמו הוא מזו,
בידו. בס״ת והפעם נוספת כללית בברכה

קלים). (בשינויים הבאים לדורות המנהג ביצוע סדר את הטביע שמנהגו נראה להלן
 נכתב קצ״ד בשנת פטירתו. אחרי קצת שנכתב בכת״י נמצא מהרי״ל רוח לפי המנהגים סדר

 הרגלים ג׳ לכל אחר. סופר יד מכתיבת בחערות אמנם - מגנצא את במיוחד המציין תפילות סדר
 ״ואח״כ לחוד, ואחד אחד כל מברך הקהל מחשובי שאחד דהיינו יד מתנת מנהג את מציין הוא

!)לפני הק׳ כל את יברך  הכל יד״; מתנת שיתנו בעבור הקהל כל ויברך בידו הס״ת יקח עצמו (
“במהרי״ל. שנמצא כפי

 היה הזה החיבור ).1449( ר״ט בשנת מנהגים ספר מאולמא שמואל ר׳ חיבר נימה באותה
 יום בכל מפרט מהרי״ל, ברוח חוא שגם חחיבור, חשנח. לוח פי על תפילות כ׳מדריך׳ מיועד
 המלא הנוסח את הוסיף הוא ברם כקודמיו. במלואו יד׳ ׳מתנת טכס את הרגלים לשלושת אחרון

 הנוסח היה הוא ואולי אנו. ימינו עד המקובל הנוסח נשאר הזה שברך׳ ה׳מי נוסח חברכח. של
“‘חקודמים. חדורות בכל

גרמניה, מזרח בדרום שווביה במדינת באולם מוצאו אשר הנ״ל, שמואל שר׳ כאן לציין רצוי
 מיועד חיה חמנהגים ספר איטליה. בצפון לווניציה צפונית מעט קטנה עיירה לטריוויזו, היגר
הי״ד). המאה (אמצע השחורה המגיפה אחרי איטליה לצפון להגר התחילו שכבר אשכנז לבני

ה. הגהה נוסחאות שינויי שם, מהרי״ל ספר ראה 17
סה-סו. עט׳ תשל״ט, ירושלים טירנא, אייזיק לרבינו המנהגים ספר שפיצר(מהריר), ש׳ 18
).1 הע׳ מהרי״ל(ראה ספר 19
.203,202,197 דף ,86 מס׳ בהמבורג, העירונית הספרייה כת״י 20
 של שני יום מו(תפילה סי׳ ;בחול) כשחל פסח של לאחרון יום כט(תפילת סי׳ ,28 מס׳ בלונדון, הדין בית כת״י 21

 נמסר ואחד אחד לכל הנוסח בחול). שחל סוכות של שמיני ויום שמיני ליל צג(תפילה סי׳ ;בחול) שחל שבועות
 המקום לכבוד יד מתנת שיתן פלוני בר פלוני יברך הוא ויעקב יצחק אברהם, אבותינו שבירך ״מי כדלהלן;

 הכללי שברך׳ ה׳מי נוסח אמן״. ישראל, כל עם וצוקה צרה מכל ויצילהו ישמרהו המקום זה בשכר הרגל ולכבוד
 (סקירה מהרי״ל דבי מנהגים ׳ספר מאמרי: ראה שמואל ר׳ של החיבור על שמואל. ר׳ של בחיבור נמסר לא

.59-87 עט׳ יד(תשמ״ז), ספר, עלי ראשונית)׳,
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קמטברגלים יד׳ ׳מתנת מנהג

בטריוויזו. התיישבו אשכנזיות משפחות הרבה
 באיזור זלמן ר׳ של מוצאו יענט׳. זלמן ר׳ ׳מנהגי היא איטליה באיזור לתופעה נוספת עדות

 תקופה באותה לומברדיה במדינת לה הסמוכה למיסטרי או לטריוויזו היגר הוא וגם הריינוס
 ״מנהגי במסורת מנהגים ספר כתב יענט זלמן גם כאמור הט״ו). המאה של הראשונה (המחצית
 יותר בצורה אמנם הרגלים שלושת כל בסוף יד׳ ׳מתנת ברכת צוינה בחיבורו גם הריינוס״.

 התורה לכבוד המקום לכבוד יד מתנת האחרון ״וביום כותב רק הוא למשל, הפסח, לחג קצרה.
“לא. ותו הקריאה״; אחר הרגל ולכבוד

 בצפון שהתיישבו האשכנזיות בקהילות יד׳ ׳מתנת מנהג חדירת על מצביעות האלה העדויות
 מהאלף במעבר כבר הותיקים. איטליה ליהודי זר היה לא גם המנהג כנראה ואכן, איטליה.
 רומא איש הרופא אברהם ב״ר צדקיהו ר׳ אותו הזכיר הי״ג) השישי(המאה לאלף החמישי

 הוא בפרט השבועות חג ובתפילת בכלל הרגלים בתפילות דן הוא כאשר הלקט׳. ׳שבלי בספרו
 וגו׳ זכורך כל יראה בשנה פעמים לשלוש נדבתן לפסוק נהגו הבכור כל שקורץ ״וביום כותב:

 ובאמירה למימר בעי נדבה בלשון אותם החזן ומברך ברבים צדקה כשפוסקין ידו... כמתנת איש
 ומוסיף: ממשיך הוא אכן והמובחרת״. הנותנת היא והיא כמעשה שכר עליו שקיבל הוא זו

 ר׳ בשם טעם מצאתי למנוחה נשמות להזכיר המתים בעבור גם צדקה לפסוק שנהגו ״ומה

 והרב המתים... עבור לצדקה מעות נותנין החיים להיות סמכו מהיכן זצ״ל צדק כהן שניאור
“סמכו...״. מי על בדבר טעם שאין אמר נר״ו צדק כהן אביגדור

 ימי בסוף צדקה פוסקים איטליה שיהודי מעיד הוא ראשית, בחינות. מכמה מאלפים דבריו
 מאוחרת. יותר בתקופה המהגרים האשכנזים שנהגו כמו החזן, ברכת וע״י הרגלים שלושת

 ;ועוד זאת לזכרם. צדקה ולפסוק אלה בימים נשמות להזכיר נהגו שגם מעיד הוא מזו, יתירה
 ה״מזכיר״ שמנהג לדעתי, ממנו, להבין ניתן בכלל. נשמות הזכרת בטעמי ויכוח כעין מציין חוא
 להזכיר שנהגו ״ובמקום מהר״ם דבי במנהגי שכתב כעין אכן הציבור; כל ידי על מקובל היה לא

 שיהיה מה יהיה אושטרייך. כמנהג כנראה שהוא נשמות״ ״מזכירין מהרי״ל ובספר נשמות״,
 וקהילות הלקט, שבלי חיבור של בזמנו כבר חצדקה על מברכים היו איטליה שבמרכז נראה

הבאות. במאות אליהם הצטרפו בצפון אשכנז
 המומר של האנטישמי הפולמוסי בספרו נמצא מאלפת, אבל טראגית אמנם נוספת, עדות
 התמצא הוא מרגנשבורג מרגולית יעקב ר׳ של כנכדו ).1550 בערך (מת מרגריטה אנטוניוס

 בלוח- דן כאשר בגרמנית, הנכתב הנ״ל בספרו מאלפת. במנהגנו עדותו ולכן אשכנז במנהגי
חפשי) מציין(בתרגום הוא בפרט, ותפילותיהם בכלל היהודי השנה

קפד. קעט, קעח, עט׳ תשל״ט, ירושלים טירנא, אייזיק לרבינו המנהגים ספר שפיצר(מהדיר), ש׳ ראה 22
רלט. סי׳ תשמ״ו], [ירושלים תרמ״ז וילנא הרופא, אברהם ב״ר צדקיהו לרבנו הלקט שבלי (מהדיר), באבער ש׳ 23

ראה; עליהם דיון שניים. או אחד חכם הם צדק, כהן שניאור ור׳ צדק כהן אביגדור ר׳ אם החוקרים בין ויכוח (ישנו
).13-25 עמ׳ תשכ״ו, יורק ירושלים־ניו הרופא, אברהם בן צדקיהו לרבנו השלם הלקט שבלי מירסקי(מהדיר), ש״ק

24 ):Antonium Margaritam, Der ganz Judisch glaub, Augsburg, 1530 (unpaginated על דן הוא כאשר
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זימר יצחק הרבקנ

 הם וסוכות. שבועות פסח, כל (פרוטות) פשוטים שלושה נותן יהודי שכל לדעת יש
 בשכר ברכה לו מעניקים אז ברצון. הניתנה נדבת-יד בגרמנית: יד. מתנת לו קוראים
 עניים ליהודים נשלח כולם מידי הנאסף הכסף ט״ז. פרק דברים מקורו הנדבה.

הנ״ל... הכתוב לקיים בזה מתכוונים בירושלים.

 לאיש, מינימום סכום כנראה (פרוטות), פשוטים שלושה של הנדבה סכום הוא בדבריו החידוש
 לפני בשנה פעם שניתן השקל׳ ׳מחצית לשלושה יד מתנת נדבת בין זיקה איזה ישנה אולי ואכן

 מקומיות, מטרות היו לא הנדבות שיעד שומעים שאנו הראשונה הפעם כאן ועוד. זאת פורים^^
 נירנברג, לקהילת הזכרון) (ספר במימורבוך שניתנה עדות תואמת זו עדות ירושלים. עניי אלא

 עד 1280(״ו ק עד מ׳ משנת כבר פרטים כולל אבל )1296(נ״ו ה׳ בשנת היתה העתקתו שהתחלת
 הארבע המאה אמצע עד עשרה השלוש המאה (סוף ההיא בתקופה שכבר מתברר מתוכו ).1346

 עלייה שהיתה העובדה על בנויה כנראה הסיבה ירושלים. לעניי הקהילה בני תרמו עשרה)
 במאה גם המשיך כנראה ״הזרם״ גרמניה. יהודי ע״י לירושלים ובמיוחד ישראל לארץ משמעותית

 ׳מתנת בשעת שתרמו נדבותיהם את שלחו גרמניה שיהודי מרגריטה עדות ואי-לכך עשרה. החמש
 באשכנז^^ הציבור ידי על סדיר באופן התקבל הזה התרומות שיעד קובעת ירושלים, לעניי יד׳

 המנהגים ספר הוא המקורות מכל והמפורסם הראשון הבאות. במאות נמצא לכך תימוכין
 משנת החל רבות במהדורות והופיע גונצבורג שמעון ר׳ בידי באיטליה חובר ביידיש-דייטש,

 ושכנותיח, פולין מנהגי ליקט הוא כי ציין הקצרה בהקדמתו עשרה). השש המאה ש״ן(שלהי
 בפרק אבותיו״^^ מנהג לפי איש איש עמנו... בני לכל רוח נחת ימצאו ״למען אשכנז ומנהג

כותב: הוא פסח), של שמיני פסח(יום בון טג עכט דער בכותרתו,

 מכט אונ׳ שול דער אין חשוב דער גיט זא הפטרה, דיא הוט גיזגט רעם נוך אונ׳
 עניי רען גיהוירט געלט זעלם דאז יד. מתנת היישט דאז אונ׳ שבירך, מי איין איטליכם

ירושלים אין געבן זולן עש מיר דאז זיין זוכה לזון אונז זול ית׳ בורא דער ישראל. ארץ

כדלקמן; הוסיף הוא הסוכות חג תפילות
Es ist auch zuwissen / das eyn yeder Jude gibt am Ostertag / Pfinsten / und Lauberhutten als 
deutsch / eyne freywillig gab ¥11 יד מתנת  als drey pfennige / das heyssen sie Mathnas Jodt(!) 

von der hand / so gibt man yhm denn yenem segen zu lohn / Nemen es aus Deutro. am XVI. 
Sollichs geldt samlen sie allenthalbe und Schicken den armen Juden gen Hierusalem /

vermeynen mitt solchem / dem obgemelte text genug zuthun...
רלג. סי׳ שם, רוקח, אלעזר ר׳ שכתב מה ראה 25

26 M. Stern, S. Salfeld, Nurenburg in Mittelalter, Die israelitische Bevolkerung der deutschen 
.1894-1896 ,Stadte, 3, Kiel. ׳,1375-1392( לירושלים מנירנברג ׳תרומות יובל, י״י של המאלף המאמר ראה(

.182-197 עמ׳ מו(תשמ״א), ציון,
 במאמרי שכתבתי מה ראה החיבור פופולאריות על לד). עמ׳ ל(גם עמ׳ ש״ן, וינידיג מנהגים, גונצבורג, הלוי שמעון ר׳ 27

.163 עמ׳ תש״ס, ירושלים הצלב, מול יהודים בתוך: החדשה׳ ובעת הביניים בימי המנהגים בספרי תתנ״ו ׳גזירות
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קנאברגלים יד׳ ׳מתנת מנהג

ווערדן. גין רגל צום מיר דוען זעלברט
 לכל שבירך מי ועושה הכנסת בבית החשוב הולך ההפטרה, את שאמרו אחרי :[תרגום

 יזכה ית׳ הבורא ישראל. ארץ לעניי מיוער הכסף אותו יר. מתנת נקרא וזה ואחר; אחד
לרגל]. נעלה כאשר בירושלים אישית אותו לתת שנוכל אותנו

 ואומרים יד׳ ׳מתנת שישנה פעם כל נשמות מזכירים אף ובוהמיה שבפולין מציין גם המחבר
 נמצאנו עצרת. לשמיני וגם שבועות של שני ליום גם הנ״ל כל על חוזר המחבר הרחמים׳. ׳אב

 הרחמים׳ ׳אב ותפילת נשמות מזכירים יד׳ ב׳מתנת שנוהגים בימים :בנידון פרטים עוד למדים
 הכסף שיעד נזכר גם אושטרייך״. ״מנהג לפי הוא מנהגם אשר קהילות ובוהמיה, פולין בקהילות

 ימינו. עד מקומות וכמה בכמה שנזכר פרט ישראל. ארץ לעניי היה יד במתנת הנתרם
 הכה יד מתנת שמנהג גם מעיד אירופה רחבי בכל מהדורותיו בריבוי החיבור פופולאריות

אשכנז. בקהילות התפילות בנוסח שרשים
 פרנקפורט מק״ק אחד מנהגים ספר מצאנו עשרה) השש (המאה התקופה באותה ושוב

 קהילת מנהגי על מבוסס הוא פרידברג, ק״ק עבור )1577(של״ז בשנת נכתב החיבור דמיין.
 תפילותיהם סדר על בדברו פרידברג. של הכנסת בבית קיר כלוח והודבק פרנקפורט

 נהגו שלא להסיק ניתן לכאורה 1̂יד למתנת אזכור כל אין הרגלים שלושת של וקריאותיהם
 המנהג, נזכר תקופה באותה כמעט כי לעיון עוד זקוק הדבר ברם, זו. חשובה בקהילה במנהגנו

 - שצ״ז בשנת (נפ׳ בפרנקפורט דיין נוירלינגן האן יוזפא יוסף ר׳ של בספרו אורחא, אגב אמנם
 על ידו מסת כי עניים ב׳ או עני לפחות יהיה יד ״במתנת כי קבע כאשר עליו רומז הוא ).1637

 קסמן יוזפא יוסף ר׳ מפרט אחריו שנה כמאה מאידך, עמו״^^ ולשמוח ולשתות לאכול שלחנו
 שבירך׳ ה׳מי לנוסח נוסף מנהגנו. את הנ״ל, אומץ יוסף בעל מצאצאי ),1757 - תקי״ז (נפ׳

 עבורו יד מתנת ייתן שאביו בעבור אומר לתינוק מברך ״אם מוסיף: הוא לפניו נקבע שכבר
 הן איש הן לבו נדבת שייתן ״מי :מוסיף הוא תורה בספר הכללית הקהל ברכת על ובדברו וכו״׳.
 ולשמוח בבניינה לראות יזכם הקב״ה זה בשכר הקודש עיר ירושלים ולעניי תורה ללומדי אשה

 המברך הוא החכם בפרנקפורט כי נזכר שוליים בהערת המקדש...״. בית לבנין ויזכם בתקונה...
̂“בגלילה. וגם בעלייה גם ס״ת, והכנסת בהוצאת לכבדו חיוב ישנו ואי-לכך

 רובם רוב חמנהג. לחמשך נאמן מקור חנם גרמניה בקהילות לאור שיצאו מחזורים כמובן,
 בניסוח משתמשים אף ניכר חלק חמנחג. את מציינים ואילך ת׳ ח׳ משנת שבדקתי המחזורים של

החיבור את הוסיפו אשכנז כמנהג המחזורים מן מכובד חלק מזו, יתירה בהוראתם.'^ אחיד

.25-34 עמ׳ לו, שם, ; 1-13 לה(ד)(תשנ״ד-נ״ה), המעין, מכת״י׳, - דמיין ורנקפורט דק״ק ׳מנהגים לוונטל, ש״מ 28
).186 תתמג(עמ׳ סי׳ תרפ״ח, ד״ם, פרנקפורט אומץ, יוסף נוירלינגן, האן יוזפא יוסף ר׳ 29
 ב״ש הערות ראה התינוקות ברכת על רכח. עמ׳ תשכ״ט, אביב תל יוסף, כצאן נוהג קאסמן, יוזפא יוסף ר׳ 30

. 11 הע׳ ס, עמ׳ א, תשמ״ח, ירושלים שמש, יוזפא לר׳ מנהגים המבורגר,
רנו; רב, קס, עמ׳ תט״ז, אמסטרדם השנה, לכל אשכנז כמנהג מחזור המנהג: את המזכירים שבדקתי מחזורים 31
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זימר יצחק הרבקנב

 המו״ל השנה. כל ללוח ומנהגיהם התפילות בסדר למתפללים וכמדריך כנספח קודש׳ ׳הדרת
 הרלישהיים איש סג״ל יוזבל יעקב ב״ר יצחק ר׳ היה כרכים) (בשני שנ״ט-ש״ס וניציה למחזור

)Herlisheim( המאה השי״ן בשנות באלזאס שחי כנראה) .(בהקדמה ציין ש״ץ בתור הט״ז 
 פופולארי נעשה החיבור למתפללים. כעזר למחזור ומוסרים״ ודינים ״מנהגים שהוסיף לחיבור

 ויותר הבאות השנים במאות אשכנז כמנהג למחזורים מהדורות שש עוד עם נדפס הוא כי
 זו והרי הרגלים, לשלושת יד׳ ׳מתנת מזכיר קודש הדרת החיבור הי״ח). וראשית הי״ז (במאה

המערביות^^ אשכנז בקהילות התפילות בסדר היטב נקלט שהמנהג נאמנה עדות
גייגר, זלמן שלמה ר׳ של ספרו את לבדוק שלא אפשר אי פרנקפורט קהילת על ובדברנו

 )1818( תקע״ט עצרת לשמיני שלמה״. ״משלי בכותרת המאלפות הערותיו עם קהלת׳ ׳דברי
 ס״ת האוחז החזן )1 הנם: הזכרנו שכבר למה נוספים שינויים למנהג. מלא תיאור רשם הוא

 שקיבל אחרי תיכף ומברכו החזן מן הס״ת נוטל הרב )2 המתברכים. בראש הרב את מברך
 בסדר אחד לכל נפרדת בברכה הקהילה חברות של שורה מכן לאחר מברך הרב )3 ברכתו.
 גמילות חברת הצדקה: גבאי פרנסים״]; ה״אלופים קדמוניות [בשנים הקהילה מנהיגי קבוע:

 מבית יציאתם אחרי הגדולים בגביעיהם יין לרב שלחו (החברות הקברנים חברת חסדים,
”הקדוש״. הקהל כל ״את גדול בקול ובאחרונה הכנסת).
 צוין למשל, באמשטרדם, אחרות. בקהילות התפילות סדר מן כחלק נזכר יד מתנת מנהג
 מיועדת שהצדקה הי״ח) המאה של ראשונה תצ״ז(מחצית בשנת האשכנזים קהילת בתקנות

 לארץ כן גם מוקדשת אבל החיים, בית לתיקון תורה, ללומדי הכנסת, בית לבניין כלל בדרך
 שהוא פי על אף גייגר רש״ז של לתיאורו מאוד דומה הטכס תיאור פיורדא, במנהגי ”ישראל.
 ”הרגלים. בשלושת מקוצר הוא התיאור וירצבורג ובמנהגי ”לפניו, שנה כמאה פורסם

 הזכרת ובספר שמש יוזפא ר׳ של ב׳מנהגים׳ :חיבורים בשני מכובד מקום המנהג מצא בורמייזא
בברכת אחרים לכבד יכול שהרב מקובל היה שבקהילתו מציין יוזפא ר׳ הקהילה. של נשמות

 דמיין פרנקפורט אשכנז, כמנהג השנה לכל מחזור רג; קנב, עמ׳ תנ״ט, זולצבאך אשכנזים, ק״ק כמנהג מחזור
קעג. קעא, עמ׳ תפ״ב,

 לכל מחזור רצ״ו. אוגשבורג, אשכנז, מחזור המנהג: את מציינים שלא אשכנז מאזור שבדקתי מחזורים
מזיא, יצחק ר׳ היה שהמו״ל טנהויזן במחזור ההתעלמות את להבין קשה שנ״ד. טנהויזן, אשכנז, לק״ק השנה
וצ״ע. הט״ז. במאה הדגולים גרמניה מרבני אחד

 וניציה תנ״ט; זולצבאך תמ״ד; אמסטרדם תל״ה; וילהרמשדורף הם; קודש׳ ׳הדרת בנספח השונות המהדורות 32
 המנהגים ׳ספר מאמרי; ראה קודש׳ ׳הדרת של מקורותיו על תע״א-תע״ה. וניציה תס״ח; אמ״ד תס״ה-תע״ב;

 Germania Judaica, ed. A. ראה; הלישהיים העיירה לזיהוי .87 עמ׳ (תשמ״ז) יד ספר, עלי מהרי״ל׳, דבי
586-87 ),1987( 3 ,Maimon.

.336 עמ׳ תרכ״ב, פרנקפורט, קהלת, דברי גייגר, זלמן שלמה ר׳ 33
 י׳ במיוחד וראה א). יה, (דף סא סי׳ תצ״ז, אמ״ד באמשטרדם, אשר האשכנזים הקודש דקהל הקהילה תקנות 34

מד. עמ׳ תשס״ב, ירושלים תע״ו״), בשנת הכנסת בית הנהגת ״ספר על אמשטרדם(מבוסס מנהגי ברילמן,
עב]. סי׳ [גם ח) מב(עמ׳ סי׳ תקכ״ז, פיורדא דקהילתנו, מנהגים גומפיל, וקאפיל ישראל האחים 35
.41,21,15 עמ׳ תרס״ז, ברלין ווירצבורג, ק״ק מנהגי כולל הלוי, לקוטי במברגר, נתן ר׳ 36

תשס״ט שלישי ספר | ירושתנו



קנגברגלים יד׳ ׳מתנת מנהג

 לרגל במקומו. יושב עדיין הוא כאשר החזן בידי להתברך וזוכה השונות, והחברות היחידים
 בספר ”מיוחדים. ומעיל במפות מיוחד, בס״ת מיוחדת, פרוכת בתליית היום את כיבדו המעמד
 להשכבה נוסחאות עם מיוחד מקום יד מתנת ברכת נוסח מצא ורמייזא דק״ק נשמות הזכרת
בשבתות^^ הקהל וברכת

 ששרו מיוחדים ניגונים היו הניגון. בתחום גם מקומו מצא יד׳ ׳מתנת של היום ייחודיות
 שהכהנים בשעה וגם קריאתו, לפני ס״ת בהוצאת ויתקדש״ יתגדל הכל ״על בפיוט יום באותו

 העשרים המאה ותחילת עשרה התשע במאה בגרמניה ידועים חזנים מוסף. בתפילת לדוכן עלו
 התפילות לכל המוסיקלי וה׳נוסח׳ הניגונים את רשמו אשר ואוגוטש יפת אופנבך, בער, כמו

 לניגון קרא אופנבך יצחק יד׳. ׳מתנת לניגוני גם התייחסו הנוראים, ובימים בחגים בשבתות,
 המתים״ ״ניגון בשם הרגלים שלושת כל של האחרון יום במוסף כהנים ברכת של המיוחד

 מיועד שהניגון לאמור - נשמות׳ ל׳הזכרת ניגון אותו מכנה בער אברהם ואכן ניגון). (מתים
 לניגוני המומחה חוקר שלייפר, א׳ ציין כבר מאידך נשמות״. ״מזכירים בהם אשר הרגל לימי

 שהוא ממנו מתרשם לו המאזין אדרבה, עצב. או צער אבלות, משקף איננו שהניגון אשכנז,
 התפשט ומשם הריינוס בקהילות הניגון שמקור טוען הוא לכן ושפע. שובע חגיגיות, מעורר

 מתנת ניגון ונקרא - נשמות הזכרת ללא - בלבד יד מתנת בברכת נהגו שבהן גרמניה לקהילות
 אמור היה יד׳ ׳מתנת טכס אשר ורוחה לב נדיבות של אוירה הקרין הניגון כאמור, לדעתו יד.

 שם אשר גרמניה מזרח בצפון שכיהנו ואופנבך בער ברם, הקהילות. חברי של בלבותיהם לעורר
 את כינו רגל, כל בסוף ה׳יזכור׳ את אימצו וכבר פולין נוסח במחזורים השתמשו הקהילות רוב

המתים״. ״ניגון בכינוי המנגינה
 בשעת כליווי שימש הנ״ל הניגון פרנקפורט בק״ק כי ציין יפת מאיר ישראל החזן כבר אגב,

 קהילות בכל אומץ הניגון כי סבור הוא הרגלים. בשלושת הקודש לארון התורה ספר הכנסת
 את מצא הניגון הרגלים, מן יחד. שניהם או ׳יזכור׳, רק או יד׳, ׳מתנת רק שקיימו בין גרמניה
 במחזור כהנים ברכת לכל אירופה מזרח קהילות בכמה נשמע אף הניגון כיפור. ביום גם מקומו

 היהודית במוסיקה פה בעל במסורת הנקרא ומשמח עליז אחר ניגון נמצא ועוד, זאת השנה. כל
 ויערות בשדות צייד של טיפוסי עממי ניגון על בנוי הוא ).Fassbinder( ״פאסבינדר״ ניגון

 כהנים בברכת מקומו את מצא הוא גם עשרה. התשע תחילת או עשרה השמונה במאה גרמניה
 למרות יד׳ ל׳מתנת מיועד היה משמח שניגון למדים נמצינו אשכנז. בקהילות יד׳ ׳מתנת בימי

”המתים. ניגון שנקרא

נח. סי׳ א, שמש, יוזפא לרבי וורמיישא בק״ק מנהגים זימר(מהדירים), י׳ המבורגר, ב״ש 37
.32 עמ׳ )1887(ג קובץ־על-יד, וורמיישא׳, קהילת נשמות הזכרת ׳ספר קאופמן, ד׳ 38
 הניגון על .6 הע׳ נט, עמ׳ א, שמש, יוזפא של וורמיישא דק״ק מנהגים המבורגר, ב״ש ראה הכל׳ ב׳על הניגון על 39

 E. Schleifer, "The Priestly Blessing in the Ashkenazi Synagogue::ראה יד במתנת כהנים לברכת הייחודי
263-266 .Ritual and Chant," Yuval, (Studies of the Jewish Music Research Centre) 7. (2002), pp.

.129 עמ׳ ו(תשל״ו-ז), אודים, L. Trepp, liber Mainz und seine Minhagim,:גם ראה
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זימר יצחק הרבקנד

 והמתפללים הקהילה שחברי מקובל היה יד׳ ׳מתנת ביום במגנצא. התקיימה אחרת ייחודיות
 נהוג היה במגנצא ועוד, זאת "'’ברכתו. על לו להודות הרב של בביתו ביקור ערכו הכנסת בבית

 לצדקה אחת הש״ץ: חזרת בשעת החג אחרי החול בימי קופות שתי עם הסתובב שהשמש
‘יד׳." ל׳מתנת ואחת רגילה

למנהגנו. נוגע שתוכנן מרתקים מסמכים שני ולסיום,
 ת״ר בשנת בערך כנראה בודד דף הדפיסה איטליה, צפון בפירארה, האשכנזים קהילת א.

 שאין ההדפסה ייחודיות מלבד יד׳. ׳מתנת נדבני עבור ברכה נוסח ובה הי״ט), המאה (אמצע
וז״ל: עניין. מעוררת נוסחה גם סידור, או ממחזור כחלק כלולה הברכה

 בני בניך את וראה השמים מן קדשך ממעון השקיפה הכרובים, יושב הצבאות אל-הי ה׳
 אשר וזבחים עולות תמור להשלים תערוג ונפשם קדשך בחצרות פה העומדים בחוניך

 חפצה ובנפש שלם בלב מהם ואחד אחד כל אשר בנדבה קדש במועדי להקריב צוית
 בארץ עומדים אשר ישראל בני אחיהם בעד הרגל ולכבוד התורה לכבוד מתנדב

 אשר העיר ובפרט אבותינו, נחלת ישרון שבטי קהלות שאר ובזכות ובזכותם הקדושה.
מבניה. יושב מאין שוממה איננה עליה שמך נקרא

 בזאת נא ובחנוני לנו: והורית הנביאים עבדיך ביד הבטחתנו אתה הרחמן, אב אבינו
די. בלי עד ברכה לכם והריקתי השמים ארבות את לכם אפתח לא אם צבאות ה׳ אמר

 וכל ובניהם ונשיהם הם וקטנים, גדולים הזה, הקדוש הקהל כל את וברך הואל ועתה
 עלינו, שלומו סכת ויפרוש אותנו יברך הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך להם. אשר

 בנו ויקיים ידינו, מעשה בכל והצלחה ברכה וישלח וצוקה, צרה מכל ויצילנו וישמרנו
 כאשר אתכם ויברך פעמים אלף ככם עליכם יוסף אבותיכם אל-הי ה׳ שכתוב: מקרא

 פעמים שלש בתורתך: שצוית מה ולקיים ישראל, כל עם לרגל לעלות ויזכנו לכם, דבר
 השבועות ובחג המצות בחג יבחר אשר במקום אל-היך ה׳ פני את זכורך כל יראה בשנה
“אמן^ ונאמר רצון, יהי וכן הסכות, ובחג

 בכלל הקדושה״ ״בארץ היהודי היישוב את מציין הוא כי דופן יוצא נוסח שזה יערי העיר כבר
 ריבוי עם בהרחבה בפרט, מבניה״ יושב מאין שוממה איננה עליה שמה נקרא אשר ו״העיר
פיוטי. ובסגנון פסוקים

 ׳אנשי מטעם ‘’בפפד״מ^ )1916(תרע״ו בשנת בודד עלון על הודפס יהודי נוסח עוד ב.
העולם מלחמת באמצע נדפס שהוא מעידה הופעתו שנת דויטשלנד). - (הולנד הו״ד׳

שם. טרפ, 40
.129 עמ׳ שם, טרפ, 41
 ׳תוספות יערי, א׳ גם, ראה .518 מס׳ בוררים דפים אוסף בירושלים, והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית גנזי 42

עג). (מס׳ 112 עמ׳ מ(תשכ״ה) ספר, קרית שבירך״, ׳מי תפילות למאמרי
יורק. בניו ליובאוויטש בספריית נמצא המקור .34 עמ׳ תש״ך, יארק ניו גאלט, יידישע ריבקינד, י׳ ראה 43
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קנהברגלים יד׳ ׳מתנת מנהג

 במלחמה גרמניה ברית בעלת טורקיה, שלטון תחת אז נתונה היתה ישראל ארץ הראשונה.
 היישוב של הכלכלית המצוקה על ללמוד אפשר מנוסחה התחתונה. על היתה כבר כשידם
 ניתן מזו, יתירה הקדש״. עיר ירושלים לעניי הקדושה, בארצנו אומללות נפשות ״למחית :בארץ

 השולטת מלכות״ של ״בשלומה יהודיה ותפילת בגרמניה הקהילות של ברגישות להבחין
בארצנו״. שלום ויתן מלכנו את וינצור בעדנו שיגן צבאותינו הגדול ״ובחסדו :עליהם

 משלהי כבר הריינוס באיזור נמצא הרגלים בג׳ יד׳ ׳מתנת מנהג של ששורשו סבורני לסיכום,
 גרמניה קהילות בכל השתרש הוא ולאיטליה. לצרפת הגיע ומשם הי׳׳ב) החמישי(המאה האלף

 יד׳ ׳מתנת מנהג התקבל גרמניה, מערב בדרום הכפרים יהודי בקרב ימינו. ועד מאז המערבית
““האיומה. השואה עד שנים, מאות משך קבועה למסורת

 מקלט למצוא מגרמניה השואה לפליטי שהרשו במדינות שנוסדו קהילות אותן מזו, יתירה
 קלאסית, דוגמה הרגלים. ג׳ בסופי יד׳ ׳מתנת וערכו אבותיהן מסורת את המשיכו בארצותיהם,

 דמיין מפרנקפורט ברויאר יוסף הרב בידי נוסדה אשר יורק בניו ישורון׳ עדת ׳קהל בקהילת
 יוצאי ליהודי הודות לאחרונה, “יד׳^ ׳מתנת לקיים נהגו שנים עשרות דאתרא כמרא בה וכיהן

 הרגלים תפילות בסדר מקומה את שוב מצאה היא המבורגר, שלמה בנימין ר׳ בראשם אשכנז,
“הקדושה^ בארצנו

H. Mandelbaum, Jewish Life in the Village Communities of Southern Germany, New ,44 ראה
York, 1985, chap. "Sabbath and Yom Tov Atmosphere."

.15 עמ׳ תשמ׳׳ח, יורק ניר יארק, [ב]נוא ישורון עדת ק׳׳ק של מנהגים לקוט ישורון, מנהגי 45
 ברק בני א, וכר, אשכנז חכמי של לתורתם השנה ספר ירושתנו, בא׳׳י׳, אשכנז לבני הכנסת בית מנהגי ׳לוח 46

 ידי על שנוסדו הכנסת בתי ביתר גם התקיים המנהג כי להעיד יכול בעצמי אני מזו, יתירה שיז-שיח. עמ׳ תשס״ז,
יורק. בניו הייטס וושינגטון באיזור שהתיישבו גרמניה מהגרי
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 אומן חיים שלמה הרב
עילית מודיעין

אשכנז למנהג לשבח׳ ׳עלינו לאחר קדיש

 הגדולה כנסת אנשי שתקנו ונורא, גדול שבח הוא הקדיש
 יתברך שמו חילול על תפילה והיא ראשון, בית חורבן אחרי

 ישראל ופיזור הקודש ארץ חורבן המקדש, בית מחורבן
 שמו ויתקדש שיתגדל מתפללים ואנו הארץ, כנפות בארבע
‘יתברך.

 יותר היום תפילות במשך הנאמרת ׳קדיש׳, היא ישראל בעם מקודשות היותר התפילות אחת
 מדרשות ולבתי כנסיות לבתי נכנסין שישראל ״בשעה חז״ל: ואמרו אחרת. בקשה מכל פעמים
 שמקלסין המלך אשרי ואומר: ראשו מנענע הוא ברוך הקדוש מבורך, הגדול שמיה יהא ועונין
 שמיה יהא ואומרים כנסיות לבתי נכנסים ״כשישראל :בפסיקתא איתא ועוד 1כך...״ בביתו אותו
 יהא אמן העונה כל לוי: בן יהושע ״רבי דברי ואלו קשות״^ גזירות מבטלים רם בקול מברך רבא

 ״אקדושה מתקיים שהעולם בגמרא, נאמר ועוד דינו״.'' גזר לו קורעין כחו, בכל מברך רבא שמיה
 אחר שעונין מברך רבה שמיה ״יהא שם: רש״י ופירש דאגדתא״^ רבא שמיה ואיהא דסידרא

הקדיש. וגדולת בקדושת חז״ל מאמרי רבים עוד וישנם ברבים״. דורש שהדרשן הגדה
 טוב כך בברכות למעט טוב ״כאשר באמירתו, למעט שיש הפוסקים קבעו קדושתו לרוב

 מטה אדם^ חיי זאת והביאו פאס, מהר״י בשם “הגדולה כנסת בעל כ״כ בקדישים״. למעט
■ במעשה מובא וכן קדיש. בדיני ראשונה כהוראה ברורה ומשנה היטב באר ^ אפרים  בשם רבי
 קדיש :מוולאז׳ין הגר״ח תלמיד כתב ועוד לצורך. שלא בקדישים להרבות שאין מוילנא הגר״א
כתב השולחן ובערוך אחרונים." הרבה עוד כתבו וכעי״ז ‘“לבטלה, ברכה כמו הוא לבטלה

9
1 0

 יד. סי׳ חי״ד אליעזר ציץ בשו״ת ועיי״ע א. סעי׳ נה סי׳ או״ח, השולחן, ערוך
ע״א. ג ברכות
 אמן. העונה כל ר״ה ע״ב קיט שבת בתוס׳ מובא
 ע״ב. קיט שבת
 ע״א. מט סוטה

נה. סי׳
ז. סעי׳ ל כלל

 סובר ס״ב, קלב סי׳ [בוטשאטש], אברהם שבאשל הביא יב, ס״ק ובקונ״א ז. סעי׳ קריש ריני השער פתח קונטרס
 ראררבה, הוסיף השל״ה] [מאבי נוחלין יש ובספר טעמו. עיי״ש לברכה, רמי ולא בקרישים להרבות מניעה שאין

 כן. נקטו לא הפוסקים רוב אמנם לנפטר, נשמה עילוי יותר יש הקריש באמירת להרבות יוסיף אשר עור כל
נג. אות

כב. פרק ח״א התפילה, שער וקרושה, מנוחה מפוניבז׳, איסר ישראל ר׳
ט. סי׳ ויחי, פרשת א, שנה חי, איש בן ;ב סעי׳ קלב סי׳ ברכה, שיורי יוסף, בברכי ועי״ע 11
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קנזאשכנז למנהג לשבח׳ ׳עלינו לאחר קדיש

 וכמה בקדישים, להרבות שמצווה שסוברים ישראל בני מהמון ״יש חריפים: דברים זה בעניין
 מלכי מלך של בשרביטו משתמשין ואין וגו/ קודש אבני תשתפכנה עליהם אני וקורא הם, טועים

 אחד כתב וכבר קודש. בהדרת מזלזל בהם והמרבה אותנו, שהרשה כפי רק הקב״ה המלכים
 ואחד [כנה״גן בקדישים למעט טוב כן כמו בברכות למעט שטוב דכשם זה בסי׳ הפוסקים מגדולי
 בבאה״ט הובא קפ״ג סי׳ בתשו׳ שמואל דבר [החסיד זה על מרה צעק החסידים מגדולי מיוחד
, והנורא הגדול ה׳ קדושת כח ומתישים כו׳ הקדישים באמירת המרבים וז״ל סק״א] ן ב 12עכ״ל״_ ך

 ״הבן, בו: למעט הצורך וסיבת הקדיש מהות את הירש רש״ר הגאון ביאר ׳חורב׳ בספרו
 בקידוש ישראל של העליונה המשימה את בקדיש מביע קדיש... ואומר נפטרו, אמו או שאביו

 ישראל של הנעלה לתפקיד השתעבדותו את אחת ובעונה בעת מביע הוא בזה הקב״ה, של שמו
 הנפטרים, זכר את מכבדים הקדיש אמירת בריבוי שלא ותדע הזאת... המשימה את וקבלתו

 למעט טוב כך בברכות למעט טוב כאשר אלא עוד ולא ומכובדת, ראויה באמירה אלא
 למעט צריך ישורון׳: עדת ׳קהל קהילתו לבני ברויאר יוסף רבי נכדו הורה לכך ”בקדישים״.

‘ההכרחי^ המינימום עד בקדישים

 המיעוט שיעור מהו לברר צריך הקדיש, אמירת את הגבילו ז״ל שחכמינו לראות שנוכחנו אחרי
 להתמקד זה במאמר ננסה נ״ע. רבותינו עליהם שהקפידו קדישים ריבוי בגדר נחשב ומה לנו, שתיקנו
 ריבוי בכלל הוא אשכנז ולמנהג קהילות, בהרבה אמירתו שנתפשטה לשבח׳ ׳עלינו שאחר בקדיש

 עד מהראשונים בספריהם, הפוסקים שכתבו כפי זה, בענין הדברים עיקרי את נביא קדישים.
זה. בענין המובהק אשכנז מנהג מהו ונברר חיים, אנו מפיהם האחרונים ואחרוני האחרונים

היום בתפילות המחויבים קרישים ז׳ מנין

 ‘’הראב״ד ״השיב :‘הלקט* שבלי בשם ‘האגור* מספר הביא נה, סימן ראש או״ח, יוסף, בבית
 דפסוקים. הפסק לשם שיש דזמרה, פסוקי אחר אחד [א.] בתפילה, שאומרים הקדישים על טעם
 [ג.] לאחריה. דבוקה ואינה עצמה בפני מצוה שהיא עשרה, שמונה תפילת סיום אחר וקדיש [ב.]

 הקדושה אחר וקדיש [ד.] בכניסה. עצמה בפני מצוה הוא כי התורה, קריאת אחר וקדיש
 או אגדה או פרק או מזמור, אמירת אחר וקדיש [ה.] שבקדושה. דבר והיא דסדרא׳], [׳קדושא
 ברכות אחר וקדיש [ז.] עצמה... בפני מצוה שהיא למנחה, ׳אשרי׳ אחר וקדיש [ו.] משנה...

ולא עשרה שמונה קודם להם שהולכים ויש רשות ערבית תפלת כי ערבית, של שמע קריאת

ג. סעי׳ נה סי׳ או״ח, 12
).511 עמ׳ תשס״ז, פלדהיים הוצאת פרידמן, ר״י של התרגום יתום׳(ע״פ ׳קדיש סעי׳ קיא פרק חורם, 13
.32 עמ׳ ח״ד, אשכנז, מנהג שרשי לספר דבר בפתח הובא דמיין, פרנקפורט מנהגי רשימת 14
צד. סי׳ ברכות, הלכות האגור, ספר 15
ח. סי׳ תפילה ענין 16
 בתשובות הובאה התשובה קפא. סי׳ אב״ד ראב״י בתשובת האשכול, בעל מנרבונא יצחק ב״ר אברהם ר׳ הוא 17

 בעל להראב״ד היא התשובה האם המהדיר הסתפק ושם קצג, סי׳ קאפח, ר״י מהדורת להראב״ד, ופסקים
האשכול. בעל אב״ד הר״א לחמיו או ההשגות
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אומן חיים שלמה הרבקנח

 משבעה פוחתין ואין התפלה. נשלמה שכבר ערבית, תפלת לאחר וקריש [ח.] קריש. ישמעו
הללתיך״. ביום ׳שבע קסד): קיט, (תהלים שם על כתבו והגאונים יום, בכל קרישים
 רוב אמנם, האחרונים. רוב בדברי וכן הראשונים,®' בדברי הובא כאן שנמנו הקדישים מנין

 אלעזר רבי שביאר וכפי הקדישים, שבע במנין התורה קריאת שאחר הקדיש את מנו לא הראשונים
 ביום שבע כנגד יום, בכל קדיש פעמים ז׳ לומר הגדולה כנסת לנו ״תיקנו הרוקח: מוורמייזא

יום״^' בכל נוהגת התורה קריאת שאין לפי התורה, קריאת לאחר שאומרים מקדיש חוץ הללתיך,
 ח״ק ב. שחרית; של ברכו קודם ח״ק א. כדלהלן: הוא הקדישים שבעת מנין הרוקח לדעת

 ח״ק ו. מנחה; אחר ק״ש ה. מנחה; שמו״ע קודם ח״ק ד. לציון׳; ׳ובא אחר ק״ש ג. תחנון; אחר
 ידי יוצאין אנו קדיש ״על לשונו: וזו ערבית. של שמו״ע אחר ק״ש ז. ערבית; של שמו״ע קודם

 הוא בערבית ארבע מנין “ג׳״. ושחרית ד׳ ערבית הללתיך, ביום שבע שנאמר משום חובותינו
ביניהם. הפסקה ללא וערבית מנחה להתפלל הקדמונים מנהג לפי

 טעמו: ביאר שם ובפרישה מנחה, שאחר הקדיש נזכר לא יוסף בבית שהובאו הראב״ד בדברי
 הוא שכן רכל י״ל ערבית,'^ תפלת התחלת קודם דהיינו מנחה תפילת אחר קדיש חשיב דלא ״והא

 בכל וכי וכו׳, מז׳ פוחתין אין אמר דלמה נמי מיושב ובזה שחרית. של י״ח תפילת שאחר מקדיש
 מנחה, תפלת שאחר הקדיש עם קרישים ז׳ יש פנים כל שעל אלא דאגדתא? קדיש אומרים יום

 בדברי המובא שהראב״ד היינו, ואחד״. אחד כל על טעם ליתן אלא כאן לכתוב חש שלא אלא
הדין. פי על המחויבים הקדישים לאמירת טעם לתת אלא הקדישים, מנין את למנות בא לא האגור

 מי״ח״. תפלה סיום אחר ״וקדיש הנזכר: האגור בספר שהובא כפי הראב״ד לשון זהו
 נמנה למה יקשה עדיין כן ואם מנחה. של וגם שחרית של י״ח תפילת סיום גם בזה נכלל ולכאורה

דשחרית. שכן מכל נלמד בודאי הוא הלא מובן, אינו הפרישה לדברי גם ערבית. שאחר קדיש
 המובא ז״ל״ יצחק בר׳ אברהם ר׳ ״הרב בדברי אלא בראב״ד אינו האגור מקור ובאמת
 מקום מכל עצמו, בפני כענין קרישים שבע של המספר נזכר לא ששם ואף הגאונים. בתשובות

 מנחה שחרית, עשרה״, שמונה סיום כל ״אחר הוא מהן ואחד קרישים, ז׳ רשימת בדבריו יש
 תורה בתלמוד בין בתפלה בין מצוה לדבר אדם בני עשרה נתקבצו ״אם דבריו: ואלו וערבית.

 העולמים חי ובזמרה בשיר הבוחר לברוך וסמוך דזמרה פסוקי אחר [א.] לכך לקדש, צריכין
 שהיא באחרת יתחיל ועכשו דזמרה פסוקי של המצוה את סיימו שכבר לפי אחת, פעם יקדישו
לדבר או צדקה לפסוק ק״ש מצות בין יפסיקו ושמא ולאחריה, לפניה בברכותיה שמע קריאת

 הרשלר, ר״מ מהדו׳ אשכנז, חסידי סידוד - מגדמייזא ד״ש סידור ;ב סי׳ רבתי, תניא ;הקדיש פי׳ ז, סי׳ בו, כל 18
ז. אות פט סי׳ מוצ״ש, הל׳ זרוע אור ;שסב סי׳ רוקח, ;קא סי׳ ויטרי, מחזור ;עט עמ׳

תקפב. עמ׳ תשנ״ב, ירושלים הרשלר, ר״מ מהדו׳ לרוקח, התפילה סידור פירושי 19
רמ. עמ׳ שם 20
 מנהג כן מנחה. של תתקבל קדיש אחר מיד נאמר מעריב של ברכו הפסק, ללא וערבית מנחה שהתפללו כנ״ל, 21

 מעריב תפלת שמתפללין גדולות כנסיות בבתי במדינתנו... ״נוהגין ז; ס״ק קלב סי׳ במשנ״ב, והובא אשכנז,
אמנחה״. גם קאי מעריב תפלת אחר שיאמרו דעלינו מנחה, תפלת גמר אחר עלינו אומרים אין למנחה, סמוך
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קנטאשכנז למנהג לשבח׳ ׳עלינו לאחר קדיש

 פסוקי אחר הקדיש נתקן לכך קדיש, בלא ויצאו ק״ש מלקרות מעכב עליהם יעכב שמא או אחר,
 ואינה עצמה בפני מצוה היא שגם עשרה, שמונה סיום כל אחר יאמרו וקדיש [ב.] דזמרה.

 התורה שקריאת מפני תורה, ספר אחר יאמרו אחר וקדיש [ג.] אחריה. שיאמר מה עם מתחברת
 דבר והוא עצמה בפני מצוה הוא גם שהוא מפני קדושה, סדר אחר וקדיש [ד.] בעשרה. בציבור

 אחר או המשנה אחר או הפרק אחר או המזמור אחר וקדיש [ה.] מעשרה. יפחות ולא שבקדושה
 מפני במנחה אשרי אחר של וקדיש [ו.] התפלה... אחר מקומות במקצת לקרות שרגילין ההגדה
 ערבית שתפלת מפני ערבית של שמע קרית של ברכות ולאחר [ז.] עצמה... בפני מצוה שהיא
 שמונה יתפלל ולא ואמונה אמת של הברכות את דגמרו [אחר] הכנסת מן אדם יצא ושמא רשות,
קדיש״^^ בלא יוצא ונמצא עשרה

 דברי ואחד התורה קריאת שאחר הקדישים את למנות שאין והפרישה הרוקח בדברי ראינו
 בפפד״מ) (דיין גייגר רש״ז ואכן ויום. יום כל בחיוב הם שאין כיון הקדישים, ז׳ במנין אגדה
 קריאת שאחר קדיש בלא הרוקח, של בדרכו מנחה שאחר קדיש עם הקדישים ז׳ מנין את חישב

אגדה^^ דברי שלאחר וקדיש התורה
 בו שנלקטו האסופות׳ ב׳ספר וכמובא באשכנז, קרישים שבעה למנין המקובל הסדר הוא כך

 נדע, לא ואנחנו אחר שני [שחרית], ברכו קודם ראשון ״קדיש באשכנז: הראשונים רבותינו דברי
 הסמוכה מנחה [אחר ברכו קודם חמישי אשרי, אחר במנחה רביעי קדושה, סדר אחר שלישי

עשרה״.''^ שמונה לאחר שביעי מעריב, של ברכות אחר עשרה שמונה קודם ששי לערבית],

שחרית של ׳עלינו׳ אחר קדיש עם קרישים ז׳ מנין

 קלג סי׳ משה בדרכי וכ״ה המחויבים, הקדישים במנין ׳עלינו׳ שאחר קדיש מנו לא אשכנז חכמי
 שבעה. במנין שחרית של ׳עלינו׳ שאחר קדיש כללו הרמ״א מתקופת פולין פוסקי אבל סק״ב,

 זה א׳ אלו: והם הללתיך, ביום שבע כנגד יום בכל קרישים ז׳ מן פוחתין ״אין בלבוש: כתב כך
 אומרים כך ואחר [ד׳] קדושה... סדר אחר ג׳ י״ח... תפילת אחר ב׳ דזמרה, פסוקי אחר שהוא
 ז׳ מנחה... הפלת אחר ו׳ שבמנחה... אשרי אחר ה׳ פסוקים, בו שיש אחריו וקדיש לשבח עלינו

 הקדיש עם ערבית תפלת אבל חז״ל, מדברי חובה הם אלו וכל ערבית. של ק״ש ברכת אחר
 את אך מנחה, ואחר שחרית שאחר הקדיש את מנה הלבושים בעל רשות״^^ היא שאחריה

 ׳עלינו׳. שאחר קדיש הוסיף ובמקומו רשות, ערבית שתפילת כיון מנה, לא ערבית שאחר הקדיש
ברורה^^ ובמשנה מגדים^̂' בפרי גם הובא הלבוש של מניינו

לה. סי׳ תשנ״ה, ירושלים עמנואל, ר״ש מהדו׳ החדשות, הגאונים תשובות 22
.157 פפד״מתרכ״ב,עמ׳ קהלת, דברי 23
פז. עמ׳ תשנ״ט, ירושלים טשזנר, ח״ש לזכר תפלה, שיח בספר הועתק 24
א. סעי׳ נה סי׳ התכלת, לבוש 25
 וכאן הארכנו שלי ובמנהגים דברים, הרהורי בכאן לי ״יש שם; וכתב סק״א. נה סי׳ זהב, משבצות פמ״ג, 26

״בבית קרישים; ז׳ בענין האריך שם יד, סי׳ קידוש, עניני מגדים, נועם בקונטרס נמצאים הדברים אקצר״.
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אומן חיים עזלמה הרבקם

 בעל הקשה ועוד מחויב^^ כקדיש ׳עלינו׳ שאחד קדיש למנות הלבוש של מקודו מנין ותמוה
 הוא חכמים תיקון לאו ׳עלינו׳ ״אבל דבדיו: בהמשך עצמו דבדי סתד שהלבוש לדו%/ תהלה
 בין אותו מנה שכאן שאחדיו״, יתום קדיש משום לאומדו הוא המנהג אלא קדיש, אחדיו לומד

וכדלקמן. זה, קדיש לומד אין האדיז״ל שלדעת וסיים בקושיא, ונשאד המחויבים, הקדישים
ז׳ תמצא ״לא מהדש״ל: תלמיד שהעיד וכמו באשכנז, מקובל היה לא הלבוש של זה חידוש

 לא הדאשונים שלפי כיון בשבת״^^ אם כי ׳עלינו׳ אחד קדיש אמדי דלא האשכנזים, מנהג לפי
 קדישים שבעה דק אמדו לא ״הקדמונים השולחן: בעדוך כתב וכן ׳עלינו׳. אחד קדיש כלל אמדו
 מפני עלינו לאחד קדיש ותקנו עלינו... אחד תפלה בכל היינו ג׳, עוד הוסיפו כך ואחד יום... בכל

יתום״\^ קדיש לזה וקדאו העמוד, לפני להתפלל יוכלו שלא היתומים
 כקדיש אחדיה, והן התפילה^^ קודם הן קדישים באמידת מיעטו הדאשונים שבזמן הדי
בסידודיהם^^ ולא הדאשונים בספדי נזכד שלא ׳עלינו׳ שאחד

הנער קדיש

 התפילה אחרי קדיש גם אומרים המחויבים, הקדישים לשבעה שבנוסף הראשונים בכתבי מצאנו
 ואומר הנער ״יעמוד ויטרי: מחזור לשון זו הנער׳^^ ׳קדיש לזה וקראו אגדה, דבר או פסוקים על

הללתיך״^^ ביום שבע בכלל ואינו התינוקות, את לחנך אלא אינו זה וקדיש תתקבל, בלא קדיש

27

28
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 י״ח)׳/ ערבית(של תפלת של] [י׳׳ח אחר קדיש דחשיב שם ומשמע עלינו, לאחר קדיש חשיב לא שם יוסף
 שהביא המנץ שהרי טעות, הוא ולכאורה לבוש״. ועיין ״ב״י הוא שהמקור כתב הציון ובשער ה, ס״ק שם

ב״י. ועיין לבוש להיפך: צ״ל והיה מהלבוש, הוא המשנ״ב
 כן דעל ז״ל שאמרו מה עפ״י לומר ״דיש א: סעי׳ טו סי׳ השחר, ברכת שער סופר, חתן עהרנפלד, ר״ש כתב
 ומרומז לה׳, תודה ונתן חרוץ משפטו שיצא ובשעה ט) ו, יהושע לועז, מעם ילקוט אמרו(עי׳ עכן נקוה

 קדישים אשבע קאי הללתיך ביום דשבע קרא דבאמת לומר יש זה לפי עכן. שם נ׳קוה כ׳ן ע׳ל תיבות בראשי
 צדקך׳. משפטי על הללתיך ביום ׳שבע בקרא מרומז וזה נקוה, כן ועל עלינו אחר שאומרים מקדיש חוץ

 נקוה, כן על ואמר עצמו על הדין עכן שהצדיק צדקך׳ משפטי ׳על שאומרים נקוה כן על מלבד כמו פירושו
 עלינו״. אחר שאומרים קדישים מלבד המה קדישים משבעה דרמז נמצא

 א. סעי׳ נה סי׳ תרמ׳׳ח), ח״א(ברדיטשוב לדוד, תהלה אורטינברג, ר״ד
כב. סו״ס משה, מטה
 למעלה. הובאו שדבריו ב, ס״ק קלג סי׳ משה בדרכי ומקורו ד. סעי׳ נה סי׳ או׳׳ח, השלחן, ערוך

 (ראה הראשונים מזמן הקדמונים הסידורים בכל נזכר שלא ישמעאל׳ דרבי ׳ברייתא שאחר דרבנן כקדיש
 כמו האריז׳׳ל ע׳׳פ בו ונהגו ),14 הערה ז סי׳ ח״א, שמש, יוזפא לר׳ וורמיישא במנהגי המבורגר רב״ש הערת

 בדורות גם אשכנז בסידורי ואילו ואילך, תקמ׳׳ח משנת פולין־ליטא בסידורי לראשונה נמצא לקמן. שאביא
זה. קדיש נזכר לא האחרונים

 מו; עמ׳ מלוניל, לרא׳׳ה חיים אורחות ; 13 עמ׳ תרס׳׳ט, קראקא המחכים, ספר קצג; סי׳ ויטרי, מחזור כגון:
כח. סי׳ כלבו, ספר

 הל׳ זרוע, אור שלד; סי׳ האגור, כח; סי׳ החדשות ושו׳׳ת סד, סי׳ מהרי׳׳ל שו״ת קא; צח, סי׳ ויטרי, מחזור
 הקדישים. שבעת ממנין זה קדיש הוי ולבוש שבה׳׳ל לדעת אמנם ועוד. נ, סעי׳ שבת

 הפסוק: את הירושלמי פי על שפירש קסד), קיט, רש״י(תהלים רבו בשיטת דאזיל ונראה קא. סו״ס מחז׳׳ו
אמנם לאחריה״. ושתים לפניה שתים ובערב לאחריה ואחת שמע קריאת לפני שתים שחרית ביום, ״שבע
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קסאאשכנז למנהג לשבח׳ ׳עלינו לאחר קדיש

 חסידים מנהג לקיים כדי התפילה, אחדי להוסיף שנהגו מזמודים על שאמדוהו שם ומבואד
 ואילו לאסף, מזמוד ושיד יום של שיד כדוגמת התפילה, אחד אחת שעה שוהים שהיו הדאשונים

כלל. קדיש שם נזכד לא ׳עלינו׳ אחד
 שבקהילותיה בצדפת מקומו למנהג מתאים חינוך, מדין הוא זה שקדיש ויטדי מחזוד דבדי

 מנהג וכן כנען באדץ ״מנהגנו זדוע: האוד וכעדות יתום, שאינו ילד ידי על אף זה קדיש נאמד
 דאיתי בצדפת אבל קדיש, ואומד היתום עומד כאלהינו׳ ׳אין הצבוד שיאמדו לאחד דינוס בני

ואם״.*^ אב לו שיש נעד או יתום נעד אם קדיש שיאמד מי כך על מקפידים שאינם
 שאחד קדיש לגבי משה בדדכי הדמ״א נקט הקדיש, לומד יכול יתום שאינו מי שגם זו, כדעה

 לבתיהם ונפטדין לשבח... עלינו ״ואומד הטוד בלשון הדמ״א דייק שם דבדיו בתחילת ׳עלינו׳.
 נוהגים שבספדד שקאמד במה למטה וכן קדיש, ׳עלינו׳ אחד לומד דאין ״משמע שמזה לשלום״,

 הדמ״א: והמשיך זה״. אחד קדיש שאומדים כתב ולא ׳עלינו׳, כך ואחד וקדיש מזמוד לומד
 דהיתומים משום יתום קדיש נקדא והוא אחדיו, קדיש אומדים אלא כן, המנהג אין ״אמנם
 נתקן הקדיש שזה פי על אף מהד״ם בשם וכתב שלד) (סי׳ באגוד הוא וכן למימדיה. דגילים
 אין אבל שם שאין פי על אף מקום מכל עקיבא, דדבי במעשה שמצינו כמו המתים, בשביל
 מאחד אותו לומד יכול ואם אב לו שיש מי ואפילו חפסוקים, אחד נתקן שחוא מאחד לבטלו
 ואם אב דאם שם וכתב אלו, מחד״ם דבדי תמצא ס״ד סי׳ מחדי״ל ובתשובת עכ״ל. נתקן שכבד

”קדיש״. לומד לבן אין מקפידין
 תמוח, והוא זה, קדיש לומד יש שלשיטתם משמע ולאגוד, למהדי״ל הדמ״א שציין ממה

 שסבדתם לומד כוונתו שאין צ״ל אלא ׳עלינו׳. אחד לקדיש זכד שום בדבדיהם נמצא לא שהדי
 לבטלו, אין פסוקים אחד שקדיש חענין לעצם ציין אלא ׳עלינו׳, אחד קדיש להגיד שצדיך
 שמדובד במהדי״ל מפודש וכן ואם. אב לו שיש מי יאמדנו הכנסת בבית יתום אין אם ואפילו
 קדיש יתבטל אם יתום שאין במקום שכתבת ״ומה דדשה: או פסוק כל שאחד יתום בקדיש

 שאין פשיטא ודאי לחקדיש... חייבין וחפסוקים הדדשות אחד לעולם אלא וחס, חלילח יתום,
 להם״.®^ ישמע מקפידין ואמו אביו אם מיהו קדיש... מלומד בחיים שהודיהן לאותן לידא להם
׳עלינו׳. שאחד קדיש ובאגוד מהדי״ל בדבדי כלל נזכד ולא

קדיש מחייבים ׳עלינו׳ תפילת שבסוף הפסוקים האם

זח פי ועל ”בציבוד. משנה לימוד או פסוקים אמידת אחד דק קדיש שאומדים הפוסקים כתבו

 ריבוי גם זו שיטה פי על ואולי שבע״, דוקא אינו שבע כי רבות, פעמים ביום, ״שבע כתב: שם ברד״ק
הללתיך״. ביום ״שבע בכלל הוא הקדישים

שם. או״ז 36
ב. סעי׳ קלג סי׳ או״ה, משה דרכי 37
סד. סי׳ מהרי״ל, שו״ת 38
בפמ״ג נראה וכן ג. ס״ק נד סי׳ אברהם, מגן ;א סעי׳ קלב סי׳ לבוש, ;פט סי׳ מנוישטט, מהר״ש ומנהגי הלכות 39

תשס״ט שלישי ספר | ירושתנו



אומן חיים עזלמה הרבקסב

פסוקים^^" בו שיש משום ׳עלינו/ אחר קדיש תקנו הכי דמשום אחרונים כמה כתבו
 לומר אין תנ״ך פסוקי שאחרי משום האחד, פנים: מכמה זה טעם דחו פוסקים כמה אמנם

 שעשאוהו משום הוא אשרי, אחר קדיש שאומרים (ומה חיזוק צריכין אין תורה דדברי קדיש,
 תפילת שבסיום הפסוקים את אומרים שאין משום והשני, סופרים)\^" מדברי שהיא כתפילה
 וכמו חז״ל. תקנוה שלא תפילה אחרי קדיש אומרים ואין תפילה, דרך אלא לימוד, דרך ׳עלינו׳
 קריאת אחר או בתפילות אשר הידועים במקומות אלא כלל קדיש יאמר ״לא הרמב״ם: שכתב

 אלו וכן ז״ל [רס״ג] הגאון שתיקן התפילות אלו אחר אמנם וכו׳, תורה מדברי דבר איזה
 הדבר^^" בטעם אחרונים כמה כתבו וכן קדיש״^^" אחריהם לומר פנים שום יודע איני התחינות
 בכלבו שכתב משום הוא ׳עלינו׳, אחרי הפסוקים אף על קדיש אמירת לאי שלישי טעם
 ובסידורים פסוקים\^" שלושה לפחות או שלם מזמור על רק היא פסוקים על קדיש שאמירת

 שניים אלא כאן שאין נמצא ועד״^^" לעולם ימלוך ״ה׳ בפסוק ׳עלינו׳ תפילת מסתיימת הישנים
 מוסיפים אין הגר״א דעת שלפי ובאמת ׳עלינו׳^^' אחרי קדיש לומר חיוב עדיין אין כן אם בלבד,

̂"1יום של שיר לאחר רק אלא קדיש אחריו אומרים ואין למלך...״\^" ה׳ והיה ״ונאמר:
 בפסוק ומסיימים שלישי, פסוק האריז״ל קבלת פי על שהוסיפו הסידורים נוסח לפי ברם,

 בסידורו עמדין יעקב ר׳ דעת לפי וביותר כדין. ׳עלינו׳ אחר קדיש לומר אפשר למלך״, ה׳ ״והיה
 מארבעת אחד כל לסיים שצריך משום וטעמו ׳עלינו׳, אחר ישראל׳ ׳שמע פסוק לומר שצריך

 תפילת בסוף יש כן אם שמים^^" מלכות עול בקבלת - ועשיה יצירה בריאה, אצילות, - עולמות
הנוסח לפי הדין והוא קדיש. שאומרים שכתב מה ניחא ולשיטתו פסוקים, שלושה ׳עלינו׳

אחרונים. עוד וכ׳׳ב י ס״ק קלב סי׳ במשנ״ב הובא ג, ס״ק ובט״ז א/ ס״ק
 י. ס״ק קלב וסי׳ ה ס״ק נה סי׳ המשנ״ב וכ״ב אחרונים, כמה בשם סק״ד נה סי׳ החיים כף שם, ט״ז

ב. אות יוסף ובברכי שם החיים בכף ועיין הר״ם, בשם ע״ד צו דף חיים, ארחות
 קל. סי׳ הדור, פאר מהדו׳ ;כח סי׳ בלאו, מהדו׳ ;מא סי׳ פריימן, מהדו׳ הרמב״ם, שו״ת

סי׳ או״ח המלך, שושנת חבשוש, ר״ש וראה פוסקים. עוד וכ״כ עח. סי׳ ח״ג צדיק, פעולת שו״ת מהרי״ץ,
מה. הגהה וורמייזא, מנהגות קירכום, רי״ל כתב זה וכעין קלב.
 דבריו הובאו קדיש״. יאמר ואח״כ יותר או ג׳ עד פסוקים שאר או דתהלה פסוקי שיאמר ״טוב ו: סי׳ כלבו ספר

 אמנם ד. ס״ק תקפא וסי׳ ב, ס״ק נה סי׳ ברורה, משנה ג; ס״ק נה סי׳ מגדים פרי יג; ס״ק תקפא סי׳ רבה, באליה
׳עלינו׳. אחר קדיש האומרים מנהג שפיר אתי זה ולפי פסוקים. בשני דדי כתב ז סעי׳ נד סי׳ החדש, הקמח בלקט

ר׳ סידור שפ״ח; הנאו שנ״ט; ויניציא קודש, הדרת שנ״ב; מנטובה ש״ך; טוהינגן רע״ו; פראג בסידור כגון
הגר״א. נוסח וכן ישנים. סידורים ועוד מפרמישלא, סופר שבתי

 כן. על ד״ה הגר״א ליקוטי קמז, עמ׳ הלוי), הגר״א(רנ״ה סידור 46
ובה. 94 הערה ליד להלן ראה מנוישטט. מהר״ש כתב וכן

 כדי הגר״א, לדעת ׳עלינו׳(בשחרית) אחרי שלישי פסוק מוספים אין שלכך לומר [אין נג. נב, סי׳ רב, מעשה
 וצ״ע.] פסוקים. שלושה בה שאין אעפ״י קדיש אומרים מנחה אחרי שהרי בקדיש, יתחייבו שלא

 נעמנים׳ ׳נטעי במאסף מובא הרא״ש, לבן התורה חוקת (ספר בראשונים הנזכר אשכנז מנהג לפי זה, ומטעם
 הטעם והוא האצילות. עולם כנגד שהן - השחר בברכות ישראל׳ ׳שמע פסוק אומרים תתרי), עמ׳ [תשס״ו],

 לאחר תיכף רומא [במחזור הים שירת לאחר דזמרה פסוקי בסוף זה פסוק שאומרים הקדום, אשכנז למנהג
היצירה). עולם כנגד - יוצר ברכת אחר חובה של הבריאה(וק״ש עולם כנגד שהן - ימלוך״] ״ה׳ הפסוק
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קסגאשכנז למנהג לשבח׳ ׳עלינו לאחר קדיש

 זקנה/ ׳ועד עצה/ ׳עוצו תירא/ ׳אל נוספים: פסוקים שלושה ׳עלינו׳ סיום אחר שאומרים
הדין. פי על ׳עלינו׳ אחר קדיש לומר מקום יש ̂“בפוסקים ונזכר מהסידורים בחלק שנדפס
 לומר שיוכלו כדי היתה גופא היא ׳עלינו/ אחר השלישי הפסוק הוספת שתקנת שכתב מי יש

 כיון פסוקים... ג׳ יש ובזה וגו/ ימלוך לה׳ דדמי זה, פסוק גם הוסיפו ״להכי קדיש: לאחריו
 שאר מדברי אמנם *‘לבד״. שבח על עלינו, אחר קדיש לומר אין פסוקים, ג׳ יהיו לא שאם

 ג׳ בה שיש מחמת ׳עלינו׳ תפילת אחר קדיש אמירת שתקנו היינו להיפך, משמע פוסקים
אחריה.** קדיש לחייב כדי נתקנו שהפסוקים ולא פסוקים,**
 לזכות כדי שהוא ׳עלינו׳, אחרי קדיש לאמירת טעם לתת רצה דורנו בן הספרדים מחכמי ואחד

 עולה אינו זה טעם '*‘אמן. לענות ויוכל עכשיו שישמע תפילה, במשך קדיש שמע שלא מי את
בקדישים. להרבות שלא להקפיד שיש לעיל, שהובאו האחרונים רבותינו דברי עם אחד בקנה

לשבח׳ ׳עלינו בסוף פסוקים אומרים אין אשכנז נוסח לפי

 במחזור שהובא כמו עלינו, אחר פסוקים כלל אמרו לא וצרפת באשכנז הקדום המנהג לפי

 תפילתן... אחר אחת שעה ושוהין בכבוד, תמלוך עד ולעולמי לשבח... עלינו ״ואומר... ויטרי:
 ואחר לציון, ״ובא הרוקח: בספר התפילה סיום סדר מפורט גם כך לשלום״^^ לביתם ונפטרו
 של רבו מהר״ש בדברי מובא וכן בכבוד״^^ תמלוך עד לשבח, עלינו וקורץ קדיש. גומרין

 אחר בתורתך ככתוב אומרין אין שברינוס... מקומות ״אותן באשכנז: קהילות מנהג על מהרי״ל
 חיים יאיר רבי הקהילה, של ורבה הריינוס, לקהילות ראשונה היא וורמיישא לשבח״^^ עלינו
עד ולעולמי - עלינו ומסיים רי״ז, שנת נכתב הקהל בסדור ״מצאתי העיד: יאיר׳ ׳חות בעל בכרך

 באסתר ועי׳ בהגהה). י״ח תפילת דיני חולין, מסכת של״ה, התפילה(קיצור אחרי לאמרם הובא ציון, זכרון בספר 50
 טו(לבוב ג, אסתר הלוי, מנות אלקבץ, ר״ש לה; סעי׳ ב סי׳ שמיר, ציפורן הקודש, עבודת החיד״א, יג; ז, רבה

 ״אני עצמו: על העיד קלב, סו״ס הט״ז, כו(כד). אות קלא-קלד, סי׳ לאלפים, חסד פאפו, ר״א ;ע״א) קכז תרע״א,
 ומצאתי זקנה... ועד עצה... עוצו תירא... אל אלו, פסוקי׳ ג׳ שלום שים הש״ץ שאומר בשעה יום בכל לומר נוהג

 אחר נוספים פסוקים עם יום בכל עצה׳ ׳עוצו פסוק אמרו צרפת למנהג יום״. בכל אותם אומרים שבפרובינצא
חיים, עץ חזן, ר״י (סידור הראשונים בימי באנגליה וכן צג), סי׳ ויטרי (מחזור התפילה בסיום לאסף מזמור שיר

 העת של בסידורים יב). סי׳ שמש, לר״י וורמיישא דק״ק ובוורמיישא(מנהגים קכה), עמ׳ תשכ״ב, ירושלים ח״א,
בדבר. טעם שכתב ר, עמ׳ שאמר, ברוך אפשטיין, ר״ב ועי׳ לשבח, עלינו אחר הפסוקים מקום את קבעו האחרונה

תיא. עמ׳ ח״א, דאברהם, צלותא סדור ברכה, עמק לנדא, רמ״מ 51
 לומר נוהגין ואנן קדיש, אחריו שאומרים לשבח עלינו יוסף בית חשב ״ולא א: ס״ק נה סי׳ הט״ז, לשון כגון 52

פסוקים״. בו יש כי קדיש אחריו
להלן. עוד וראה 53
ג. אות כו סי׳ או״ח, ח״ח, עבדי, ישכיל שו״ת הדאיה, ר״ע 54
צט. סי׳ ויטרי, מחזור 55
 עלינו ״ואומר... תקפ: עמ׳ תשנ״ב, ירושלים לרוקח, התפילה סידור בפירושי וכן שכד. סו״ס הרוקח, ספר 56

בכבוד״. תמלוך עד ולעולמי עד הכל לאדון לשבח
ב. סעי׳ צ סי׳ מנוישטט, מהר״ש מנהגי 57
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אומן חיים עזלמה הרבקסד

ועד״^^ לעולם ימלוך ה׳ בתורתך ככתוב - כלל נכתב ולא בכבוד, תמלוך
 אשכנז, חסידי הם רשומות ״דורשי יחיאל: רבי אחיו בשם הביא קיג) סימן (או״ח בטור

 תיבות מניין נתקנו״. מה וכנגד והברכות התפלות תיבות מנין מספר וסופרין שוקלין היו אשר
 תמלוך עד לשבח ״מעלינו החסיד: יהודה רבי בשם הובא אשכנז חסידי בסידור הובא ׳עלינו׳
 נאמר וכן לארץ״^^ כשנכנסו יסדו נון בן ויהושע תיבות... נ״ן ב״ן אם בו תמצא לא בכבוד,
השנה^^ ראש לתפלת החסיד יהודה רבי בפירוש
 בלא הנוסח, כעיקר לשבח׳ ׳עלינו תפילת וסיימו אשכנז, חסידי קבלת פי על אשכנז בני נהגו

 דק״ק שמש יוזפא ר׳ כתב כך אחריה. קדיש לאמירת מקום אין וממילא פסוקים\^ הוספת
 אין כי והטעם עלינו, אחר בחול ערבית תפילת אחרי יתום קדיש אומר האבל ״אין וורמיישא:

 בכבוד, תמלוך עד רק עלינו שהמחבר בידם קבלה כי וגו׳, ימלוך ה׳ בתורתך ככתוב פה מסיימין

 להוסיף רצו לא ק״ק וכאן קדיש, לומר האבל שיוכל כדי זה פסוק עליו הוסיפו שנים כמה ואחר
בקדישים״^^ להרבות שלא טוב כי האבל קדיש בעבור פסוק עליו

 אין ורנקבורט... ק״ק פה מנהגנו ״לפי אומץ: יוסף בעל כתב דמיין פרנקפורט מנהג על גם
 ׳עלינו׳ לסיים שמנהגם בפפד״מ, דיין גייגר רש״ז כתב וכן בתורתך״^^ ככתוב פה מסיימין
 הראשונים מדברי לכך ראיה והביא קדיש^^ אחריו אומרים ואין בכבוד״ ״תמלוך במילים

זה^^ קדיש בו כללו ולא יום בכל המחויבים קדישים שבעה שמנו לעיל, שהובאו

המקובלים לדעת קרישים י׳ מנין

״שבע כנגד שבעה, הוא יום בכל המחויב הקדישים מנין והאחרונים הראשונים הגאונים, לדברי

ב. סעי׳ נה, סי׳ חיים, מקור 58
קכו. עמ׳ תשל״ב, ירושלים מגרמייזא, שלמה ר׳ סידור :בתוך אשכנז, חסידי סידור 59
רכב. עמ׳ שם 60
 שבעים חישוב לגבי הרד״ל מדברי כן, על ד״ה הגר״א ליקוטי קמז, עמ׳ הלוי), הגר״א(רנ״ה בסידור מובא וכן 61

 - בכבוד תמלוך עד לך נקוה כן בעל התיבות למספר כאן כיוון ז״ל הגר״א ״רבינו נקוה׳: כן ב׳על תיבות
כידוע״. השנה דראש מלכיות מנוסח נמשך הוא כי להנוסח שייך אין ואילך בתורתך ומככתוב

 האלה וכדברים רמה). עמ׳ תשנ״ב, ירושלים (ח״ב, טעמים קצת פרק וורמיישא, דק״ק מנהגים ספרו בסוף 62
מה. עמ׳ תשמ״ז, ירושלים וורמייזא, מנהגות קירכום, רי״ל כתב

נט. סי׳ אומץ, יוסף 63
. 156 עמ׳ תרכ״ב, פרנקפורט קהלת, דברי 64
 שאחר קדיש בראשונים נזכר שלא דהטעם וביאר דבריו את דחה קז, עמ׳ ח״א, הקהילות, מנהגי גולדהבר, ר״י 65

 מחודש טעם רשז״ג הביא שם קהלת ובדברי בזמנם. נפוצה אמירתו היתה שלא משום הוא לשבח׳ ׳עלינו
 ואנעים הגדול הלל גבי א) סעי׳ קלג סי׳ התכלת, הלבוש(לבוש שכתב מה לפי ׳עלינו׳, אחר קדיש לומר שלא

 אמרוהו לא ׳עלינו׳ של קדושתו לגודל כן ורוממותו, קדושתו גודל מרוב לפרקים אלא לאמרו שאין זמירות
 ועל בציבור, אמרוהו שלא משום קדיש אחריו לומר אין ולכן לעצמו, בלחש אמרו אחד כל אלא בקול בציבור

 בלחש ׳עלינו׳ אמירת סיבת ברם, לעצמו. אחד כל אלא בקול לאומרו שלא הקהל יזכור הקדיש מניעת ידי
 רב״ש (ראה האיש באותו האמונה נגד מכוונים דברים זו בתפילה שיש כיון הגויים, גזירת מחמת אלא אינה

).22 הע׳ יז עמ׳ תשמ״ח, ירושלים ח״א, וורמיישא, דק״ק מנהגים המבורגר,
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קסהאעזכנז למנהג לעזבה׳ ׳עלינו לאחר קדיעז

 השקל: במחצית שהביא וכמו שלושה. עוד עליו שהוסיפו מקובלים^^ יש אמנם הללתיך״, ביום
 ק׳ קדישים, י׳ קדושות, ד׳ אמנים, צ׳ דהיינו צדי״ק, בתואד שיהיה שידאה המקובלים ״שכתבו

 חומשי חמשה של ה״א נזכד קדישים של היו״ד ותחת צדק״ה, של הנוטדיקון נזכד בזוהד בדכות״.^^
הקדישים^^ כנגד היא והיו״ד צדי״ק המילה של נוטדיקון גם שיש הובא באחדונים אך תודה^^

 עדוך בעל כדבדי תפילה^^ בכל ׳עלינו׳ שאחד קדישים ג׳ הם הנוספים הקדישים שלושת
 הללתיך ביום שבע שם על היום... בכל קדישים שבעה דק אמדו לא ״הקדמונים השולחן:

עלינו״\^ לאחד תפלה בכל היינו ג׳, עוד הוסיפו כך ואחד [דוקח],
 מנין האדיז״ל לשיטת כולם. על מקובל אינו ׳עלינו׳ שאחד קדיש הכולל קדישים עשדה מנין

 דבדי ״לפי :החיים כף בעל לשון זה ׳עלינו׳. אחד קדיש לומד אין ולדעתו י״ב הוא הקדישים
 יוצד, קודם והב׳ הודו, קודם א׳ בשחדית, ששה קדישים, י״ב יום בכל לומד צדיך ז״ל האד״י

 ושנים לשבח. עלינו קודם והו׳ קוה, קודם והה׳ דסדדא, קדושה אחד והד׳ י״ח, תפילת אחד והג׳
 בדכות קודם אחד בעדבית, ואדבעה העמידה. אחד ואחד העמידה, קודם אחד מנחה, בתפילת
 עוד שנהגו ויש לשבח. עלינו קודם ואחד העמידה, אחד ואחד העמידה, קודם ואחד דעדבית,

 והדי לשבח ועלינו קדיש אומדים כך ואחד וכו׳, בנגינות למנצח מזמוד מנחה תפילת אחד לומד
1̂מידות״ י״ג כנגד קדישים י״ג נעשו

 אין האדיז״ל לדעת אדדבה, ׳עלינו׳^^ אחד קדיש כולל אינו י״ג וכן קדישים י״ב מנין
׳אין אמידת אחד הוא יתום קדיש ולשיטתו התפילות^^ בכל ׳עלינו׳ אחר קדיש אומרים

 תלמוד מסכת חסידים, משנת יז; עמ׳ תר׳׳ט, צ׳רנוביץ׳ ומצרה, נגיד צמח, ר״י קעז; אות סו, פרק חרדים, ספר 66
קלג. סעי׳ ט סי׳ שמיר, ציפורן הקודש, עבודת החיד״א, י; אות ג, פרק תורה,

ט. ס״ק ו סי׳ מחצה״ש, 67
 חמשה ה׳ ברכות ק׳ קדושות ד׳ אמנים צ׳ תפלה אלא צדקה ״אין ע״ב: מ דף תשסרי, תקונא זוהר, תיקוני 68

ע״א. פד דף ח״ב, תיקונים, חדש, בזוהר וכן גוי״. תרומם צדקה וזהו תורה חומשי
 דאיהי בימינא לך דורונא דיהבין ואלין לשונו, זה בתיקונים ״כתוב יז: פרק הקדושה שער חכמה, ראשית 69

 ובמקום לשונו. כאן עד תורה, חומשי חמשה ה׳ ברכאן, מאה ק׳ קדושות, ארבע ד׳ אמנים, תשעים צ׳ צדק״ה,
 מה על ״שאלת קט: סי׳ מפאנו, הרמ״ע ובשו״ת יום״. בכל לענות שצריך קדישים י׳ הם מצדי״ק כי פירש אחר

 וד׳ אמן פעמים צ׳ יום בכל עונים בהיותם צדיק גוי נקרא שישראל בה וכתוב התקונים מן נוסחא שנמצאת
 המורגלת אחרת לפרפרת נמשך הגרסא לשבש שרצה מי ושמעתי ברכות... ק׳ ומברכים קדישים וי׳ קדושות

 פרפראות דב׳ היא מלתא ולאו תורה... חומשי ה׳ ברכות ק׳ קדושות ד׳ אמנים צ׳ נוטרין שהי׳ צדקה במלת שם
שתיהן״. את לישב וצריך לעצמה וזו לעצמה זו הן נאות

 רלד סי׳ התכלת, לבוש (ראה לשבח עלינו אמרו לא מנחה שאחר כיון עלינו, אחר קדישים ג׳ מנה לא הלבוש
 הוא דלשיטתו הקדישים, ז׳ בכלל נחשב אינו ערבית של עלינו שאחר וקדיש למעריב, סמוכה בהיותה p סעי׳

 שנתבאר וכמו רשות. ערבית שתפילת כיון המניין בכלל שאינו - ערבית שאחר תתקבל מקדיש מק״ו נלמד
.25 הערה ליד לעיל
ד. סעי׳ נה סי׳ או״ח, השולחן, ערוך

א. סעי׳ נה סי׳ או״ח, החיים, כף
האריז״ל. לשיטת י״ב במנין עלינו שאחר הקדישים את מנה שצח, עמ׳ דאברהם, צלותא בסידור אמנם
ה. ס״ק נה סי׳ החדש, הקמח לקט

70

71
72
73
74
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אומן חיים עזלמה הרבקסו

 האר״י רבינו דברי ״כפי חי: איש בן כתב כך לשבח/ ׳עלינו קודם הספרדים כמנהג כאלהינו/
 שחז״ל יתום קדיש נקרא זה אליהו, דבי תנא אחר שאומרים לשבח עלינו שקודם קדיש ז״ל...
 שנה בכל זה בתרא קדיש לומר זיע״א האר״י רבינו נוהג היה וכך היתומים... לאומרו זה תקנו

 מ״ש ״ידוע עוד: וכתב ע״ש״. הכונות בס׳ וכנזכר בערבית בין בשחרית בין אביו בו שנפטר
 בתרא קדיש הוא למת תועלת בו שיש הקדיש עיקר כי הכוונות, בספר ז״ל האר״י רבינו

לשבח״^^ עלינו קודם הקטורת פטום אחר שאומרים
 אומרים שהם ״שמנהגם השל״ה: כעדות האריז״ל, כמנהג הוא בירושלים הספרדים מנהג

 אומרים הכנסת מבית בהליכתם והקדישים והשבחות התפילות כל אחר באחרונה ׳עלינו׳
וסביבותיה.^^ ישראל בארץ הספרדים מנהג וכן קדיש״^^ ׳עלינו׳ אחר אומרים ואין ׳עלינו׳,

׳עלינד שאחר הקדיש של ההלכתי גדרו

 ׳עלינו׳, אחר קדיש לומר הסוברים שגם נראה להלן, ושיובאו לעיל שהובאו הפוסקים מדברי
 שסיבת הראשונים שכתבו וכמו היתומים, למען שנתקן מנהג בגדר אלא זה אין מקום מכל

 הרמ״א: כדברי כש״ץ^^ התיבה לפני לרדת יכולים שאינם קטנים יתומים בשביל היא הקדיש
 והנה, לקטנים״^^ אלא נתקן שלא יתום מקדיש מועיל ויותר יתפלל, להתפלל, שיודע ״מי

 אנשים שני אין הדין מעיקר דהרי קדיש, לומר לכולם אין מדינא יתומים, כמה שיש במקום
 מגדולי והרבה ההעדר\^ ומוטב ציבור^^ שלוחי שני שאין כמו יחד קדיש לומר יכולים

 לאבלים הקדימות סדר בפירוט למעניתם האריכו הפוסקים ובספרי זה^^ על הקפידו הדורות
זה: פתרון הפוסקים בספרי נזכר לא ומעולם ביניהם^^ גורל יטילו שווים שניים וכאשר בקדיש,

ז. סי׳ או״ח, ח״ד, פעלים, רב שו״ת 75
יד. אור, תורה פרק השנה, ראש מסכת של״ה, 76
קיח. עמ׳ ח״א, טוב, שם כתר גאגין, רש״ט מב; עמ׳ תשנ״ד, ירושלים א״י, מנהגי גליס, ר״י 77
כח. סי׳ ובחדשות סד, סי׳ מהרי״ל שו״ת עי׳ 78
ד. סעי׳ שעו סי׳ יו״ד, שו״ע, 79
ז. סעי׳ ד, סי׳ והנהגות, בדינים הובא איש, החזון לשון 80
 שכן וכל יחד, שנים קדיש הגדתי לא ״מעודי סלנטר: ר״י רבו בשם בצוואתו אמסטרדם נפתלי רבי כתב כך 81

 קדוש ג; חוברת ו, שנה המוסר, כלל״(אור עלי קדיש תגידו שלא טוב ויותר הוא... אסור לדעתי כי שלשה
קח). עמ׳ סלנטר], [ר״י ישראל

 מנהג בעד שכתב בסידורו עמדין יעקב ר׳ דברי על שהשיג קנט, סי׳ או״ח, שו״ת, סופר, החתם לשון ראה 82
 מיחידים: עדיפי מצוה העושים דרבים הוא כשר מנהג ולדעתו ביחד, קדיש אומרים היתומים שכל הספרדים
 ור״י הדרך״. ועיותו שקלקלו אותם נחשוד ואיך מעולם... בירושה התורה להם אשר אבותינו על ״דתמיה
 אשכנז גלילות בכל נראה ולא נשמע ״לא כתב: קכב, סי׳ ח״א, ציון, בנין שו״ת לנר, ערוך בעל עטלינגר

 ובשו״ת גרוע. מנהג שהוא כתב א, סעי׳ נה סי הטהור, ובשולחן עיי״ש. כן״, שנהגו אחת קהלה אפילו ופולין
 זכר בשו״ת ועי׳ יחד. יתום קדיש לומר לא הוא הנכון שהמנהג סובר יג, סי וחי״ד טו-טז סי׳ ח״ט אליעזר, ציץ

ואכ״מ. בזה להאריך ויש ג, סי׳ ח״ב, לוי, מטה ושו״ת ח, סי באמברגר, לר״ש שמחה
 יד; סעי׳ תפילה, הלכות מהרי״ל, ספר יתום; קדיש דיני המנהגים, ספר טירנא, ר״א צו; עמ׳ ח״ב, יושר, לקט 83

ועוד. יג ס״ק שעו סי׳ יו״ד, ש״ך, ב; ס״ק קלב סי׳ אברהם, מגן
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קסזאשכנז למנהג לשבח׳ ׳עלינו לאחר קדיש

 זה מטעם “בצוותא. קדיש לאמירת מקום שיש סברו שלא מוכח ומכאן יחדיו, שניים שיאמרו
 ולדברי קדיש. באמירת יתום עוד לזכות כדי ׳עלינו׳, אחר קדיש להוסיף האחרונים שראו נראה
 אין הספרדים, כמנהג ביחד קדיש לומר היתומים כל שנהגו במקום דורנו, פוסקי מגדולי אחד

 להיפך: וכן יום, של שיר אחר קדיש אומרים כאשר ׳עלינו׳ אחר יתום קדיש לאמירת מקום
 מקום מה כי תפלה, כל אחר אחד יתום לקדיש די להקדיש, אומרים שהכל שכיון פשוט ״נראה

“ח״ו״. שמים שם חלול שזה לומר וקרוב לזה, זה סמוכים קרישים שני לאמר יש
 שאחר קדיש שיאמר טעם אין הש״ץ, הוא בעצמו היתום שאם הראשונים, מדברי עולה עוד
 תפילתו, בתוך קדישים כמה אמר כבר וגם התפילה, בעצם הוא הנשמה עילוי עיקר שהרי ׳עלינו׳,

 היתומים, בשביל נתקן זה שקדיש פי על שאף כתב הרמ״א אמנם “אחרונים. כמה פסקו וכן
“פוסקים. כמה כתבו וכן “לבטלו, אין הכנסת בבית אבל שם שאין פי על אף מקום מכל

 לשם נזדמנו כך ואחר מעשרה בפחות לשבח׳ ׳עלינו אמרו שאם הלבוש, שכתב מצינו עוד
 “הוא. בעלמא מנהג אלא קדיש, עליו לומר חכמים תקנת שאינו כיון קדיש, יאמרו לא עשרה,
 בו שיש משום בעשרה, ׳עלינו׳ אמרו שלא אף קדיש לומר שיש וסובר עליו חולק והט״ז

 קדיש לומר שאין הלבוש כדעת להלכה ונקטו בזה, הט״ז על חלקו הפוסקים כל אמנם ’“פסוקים,
“בעשרה.' ׳עלינו׳ אמרו לא אם יתום

עשרה, מנין נשאר ולא מקצתם ויצאו בעשרה, ׳עלינו׳ התחילו שאם שם, הלבוש כתב וכיוצ״ב
 כזה שבמקרה אף מנין. בלא קדיש אמירת לחייב כוחה אינה ׳עלינו׳ שאמירת כיון קדיש יאמרו לא

 עלינו שאחר הקדיש ״אבל מנין, שיש כאילו התורה, וקריאת ברכו קדיש, התפילה, את ממשיכים
הפוסקים. כל כתבו וכן הלבוש לדברי הט״ז הסכים ובזה ’1מנהג״ אלא שאינו אומרים, אין

 תפילה, שיח טשזנר, ר״י וכ״כ אחרונים. עוד כתבו וכך זו. פשוטה הוכחה הביא ח סי׳ שמחה, זכר בשו״ת 84
 - הטוב דרך זה שאין מוכרחת וראיה ביחד, קדיש לומר שלא קדמתה קדם מימי אשכנז ״מנהג :ה סי׳ יב שער

 קדיש מנהגי לכתוב האחרונים כל טרחו כמה - זצ״ל קאלמאר אב״ד קליין שלמה מוהר״ר מהרה״ג שמעתי
המצוה״. מן בו שאין לפי בו בחרו לא אכן ביחד, לומר התקנה ידעו הם גם הלא וקדימתן,

סח. סי׳ ביהכ״נ, ומנהגי דינים עיקרי לישראל, עדות הענקין, רי״א 85
 מנהגי רשימת ברויאר, ר״י פב; אות צאנז, מנהגי החיים, אוצר מצאנז, ר״ח נה; סי׳ או״ח, השלחן, ערוך 86

.32 עמ׳ ח״ר, אשכנז, מנהג שרשי לספר דבר בפתח הובא דמיין, פרנקפורט
ב. סעי׳ קלב, סי׳ שו״ע, ;ב ס״ק קלג סי׳ או״ח, משה, דרכי 87
 שבט ובשו״ת ח. סי׳ ח״א, דעניא, אפרקסתא שו״ת ;עג סי׳ יהודה, זכרון ;שם (בוטשאשט), אברהם אשל ראה 88

 רש״ז וכ״כ ביותר. חשוב שאחריו הקדיש הכי ומשום התפילה גמר הוא שעלינו הביא יז, סי׳ ח״ז, הלוי,
קניבסקי. ר״ח בשם ומשקה, דולה בספר הובא וכן טו, סעי׳ יא פרק תפילה, שלמה, הליכות אוירבך,

ג. סעי׳ נה, סי׳ התכלת, לבוש 89
שם. מגדים בפרי ועי׳ ג. ס״ק שם ט״ז 90
 נה סי׳ ברורה, משנה ;ב אות קדיש דיני תפילה, הל׳ החיים, דרך ;א ס״ק רלד סי׳ ;ד ס״ק סט סי׳ אברהם, מגן 91

כהט״ז. שסבר נראה יא, סי׳ אפרים, שער שו״ת ומדברי רלד. סי׳ מהגר״א מוכח שכן שם וכתב ב. ס״ק
ב. סעי׳ ל כלל אדם, חיי 92
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אומן חיים עזלמה הרבקסח

ישראל בקהילות המנהג

 מהרי״ל בספר נזכר כך ׳עלינר. אחר קדיש לומר שנהגו קהילות מצאנו הראשונים ימי בסוף
 מהר״ש רבו מדברי שנהגו״^^ במקום יתום קדיש לשבח, ״עלינו באב: תשעה תפילת סדר בסוף
 ז״ל מהר״ש ״ואמר ישב: בהם אושטרייך לקהילות ריינוס קהילות בין הבדל בזה שהיה נלמד

 ׳ככתוב אומרין שאין משום היינו בחול, יתום קדיש אומרין שאין שברינוס מקומות שאותן
פסוקים״^^ על קדיש הוי לא ואז לשבח, עלינו אחר בתורתך׳

 תושבי רבותינו מוסרים אירופה, ומרכז אוסטריה בקהילות ׳עלינו׳ אחר קדיש אמירת על
 יענט זלמן רבי יושר^^ לקט בעל מבוהמיה^^ חילדיק אברהם רבי בדברי כך אלה. ארצות

טירנא^^ אייזיק לרבי המנהגים ובספר מטערויז^^
 רוב מנהג הוא וכן עלינו^^ אחר הקדיש אמירת את הזכירו הפוסקים וגדולי הרמ״א בפולין,

 פולין, כמנהג ממנהגיהם] [בחלק שנהגו אשכנזיות קהילות כמה גם החסידים^^ קהילות
 ולדעת וברלין^^^ ברסלויא^^^ פיורדא^^^ ווירצבורג^^^ קהילות והם ׳עלינו׳. אחר קדיש הוסיפו

 שאחר מקדיש בשונה תפילה, של קדיש נקרא ׳עלינו׳ שאחר קדיש מפפד״מ אדלר נתן רבי
 קהילות ברוב התקבלה ׳עלינו׳ אחר קדיש אמירת מנהג^^^ בגדר רק שהוא וכיוצ״ב מזמור

ובירושלים^^^ במרוק^^^ וכן בתימן^^^ השאמי

נהגו ולא מתכונתו, על הקדמונים מנהג נשאר וחשובות גדולות קהילות בכמה ברם,

כד. סעי׳ ות״ב, בתמוז עשר שבעה הלכות מהרי״ל, ספר 93
ב. סעי׳ צ סי׳ מנוישטט, מהר״ש מנהגי 94
.195; 159 עמ׳ תש״ם, ירושלים ט(יט), ספר חדשה, סדרה יד, על קבץ בתוך חילדיק, אברהם הר״ר מנהגי 95
96
97
98
99

.28-29 עמ׳ ח״א, יושר, לקט
קפ. עמ׳ תשל״ט, ירושלים יענט, זלמן הרב מנהגי

והמועדים. השבת החול, תפילות כל אחר המנהגים בספר נזכר עלינו אחר קדיש אמירת
 נה סי׳ רבה, אליה א; סעי׳ קלג סי׳ א, סעי׳ נה סי׳ התכלת, לבוש ריג; סי׳ יתום, קדיש דין ח״א, משה, מטה
 שו״ע שם; אדם, חיי ד, סעי׳ נה סי׳ השולחן, ערוך שם; החיים, דרך ג; ס״ק כה סי׳ אברהם, מגן ג; סעי׳

ועוד. ה ס״ק נה סי׳ ברורה, משנה ;יא סעי׳ יד סי׳ ותפילה, שמע קריאת הל׳ תמיד, שולחן
 רא״ח פב; אות צאנז, מנהגי החיים, אוצר קלב; סי׳ ריש מבוטשאטש, אברהם אשל ד; סעי׳ נה סי׳ הרב, שו״ע 100

יז. הע׳ מד פרק ח״ב, אבילות, הל׳ גבריאל, נטעי כד; סו״ס השולחן קצות נאה,
.52,5 עמ׳ ח״א, מווירצבורג, הלוי הרי״ד כתבי בתוך: ווירצבורג, מנהגי 101
ה. סי׳ פיורדא, מנהגי 102
.8 עמ׳ ברסלויא, מנהגי 103
תקנד. עמ׳ לאברהם(תשנ״ו), זכור קובץ :בתוך ברלין, ק״ק מנהגי ;ח עמ׳ תרח״ץ, ברלין, מנהגי 104
יג. סי׳ חי״ד אליעזר ציץ בשו״ת והובא שנייטוך, ריב״ם בשו״ת נדפס ג. סעי׳ ב, סי׳ רנ״א, הגאון של הקדיש דיני 105
 צובירי, ר״י בעריכת תשל״ח, אביב תל ח״א, תכלאל הגדולה, כנסת סדור ;נה סי׳ זיתים, שתילי משראקי, ר״ד 106

ו. סעי׳ כד סי׳ ח״א, או״ח, המקוצר, ערוך שלחן רצאבי, ר״י רסז; עמ׳ ויציב, אמת הערות
 בסידור וכן קיח. סי׳ שו״ע, קיצור טולידאנו, רר״ב ג; אות כו סי׳ או״ח, ח״ח, עבדי, ישכיל שו״ת הדאיה, ר״ע 107

זה. קדיש הובא מרוקו, קהילות כמנהג אבות נחלת
ל. סי׳ ח״א, החיים, גשר טוקצ׳ינסקי, רי״מ 108
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קסטאעזכנז למנהג לעזבה׳ ׳עלינו לאחר קדיעז

 בתימן^^^ השאמי קהילות ומקצת הבלאדי קהילות מנהג כך ׳עלינר. אחרי יתום קדיש באמירת
 קדיש שאומרים האריז״ל, לפי במנהגם הספרדים המשיכו וכן המקורי^^^ ספרד מנהג הוא כך

החסידים^^^ מקהילות קצת נהגו וכן ̂“קדיש, אומרים אין ואחריו ׳עלינו׳ קודם יתום
 שלא קרישים לומר דאין קדיש, ואחריו יום של שיר לשבח ״עלינו נאמר: רב מעשה בספר

 קדיש, אומרים אין ׳עלינו׳ שאחר הראשונים במנהג להמשיך הגר״א שדעת ומשמע לצורך״^^^
קדמותו. על הישן אשכנז נוסח העמיד הדברים ברוב שכידוע

 “מגנצא^ בוורמיישא\^^ כך עלינו. אחר קדיש אמרו לא הוותיקות אשכנז בקהילות
הנוהגות בקהילות המנהג כיום הוא וכן “כמנהגה.^ הנוהגים והקהילות פרנקפורט

 אחריה, קדיש אומרים ואין ׳עלינו׳ לתפילת פסוקים מוסיפין שאין ישראל, בארץ פפד״מ כמנהג
 סדר לכם ששלחנו פי על ״אף ה״ט): פ״ג הירושלמי(עירובין דברי את להליץ אפשר כך ועל

נפש״. נוחי אבותיכם מנהג תשנו אל תפילות
שמים. כבוד להרבות לשמים, לבו שיכוין ובלבד הממעיט ואחד המרבה אחד דבר: סוף

 שר׳ע כח; יצחק, בארות רצאבי, ר״י סא; סי׳ היום, סדר הל׳ מהרי״ץ, פסקי עח; סי׳ ח״ג, צדיק, פעולת שו״ת 109
אבות(בלדי). תורת ותכלאל חיים עץ בתכלאל וכן קלב. סי׳ או״ח, המלך, שושנת חבשוש, ר״ש ;שם המקוצר,

ב. סעי׳ קלג סי׳ או״ח, משה דרכי 110
.77-66 הערות ליד לעיל ראה 111
 מרן פי על מנהגינו אבל עלינו, אחר שלהם יתום קדיש ״האשכנזים יא: סעי׳ קלג, סי׳ הטהור(קאמרנא), שולחן 112

ובמעריב״. במנחה עלינו אחר יתום קדיש אין [האריז״ל]
נג. סי׳ רב, מעשה 113
 ר״י מה; מ, עמ׳ תשמ״ז, ירושלים וורמייזא, מנהגות קירכום, רי״ל ב; סעי׳ נה, סי׳ חיים, מקור בכרך, רי״ח 114

רמה. עמ׳ ח״ב, בהגהות; לא עמ׳ ח״א, וורמיישא, דק״ק מנהגים שמש,
 פראנקפורט כגון קהלות ״יש : 132 עמ׳ תרכ״ח, רעדעלהיים ישראל, עבודת סדר ;3 עמ׳ מגנצא, ק״ק מנהגי 115

 וסביבותיה שבמגנצא לעהמן מאיר רבי מגנצא אב״ד העיד וכן עלינו״. על קדיש אומרים שאין ומגנצא דמיין
תרכ״ט). איזרעליט, דער באמברגר, לרי״ד חמה קידוש סדר על רמ״ה עלינו(הערת אחר קדיש אומרים אין

 דברי ;מז עמ׳ יוסף, כצאן נוהג ;נט סי׳ אומץ, יוסף ;רנב עמ׳ תשמ״ט, ירושלים מהרי״ל, בספר הירץ ר׳ הגהת 116
 עבודת סדר ג; סי׳ או״ח ח״ב, לוי, מטה שו״ת הורוויץ, ר״מ ; 156-157 ,38,36 עמ׳ תרכ״ב, פפד״מ קהלת,

.177,59 עמ׳ תרפ״ג, האלברשטאדט אמת, שפת סדור ;שם ישראל,
 דמיין בפראנקפורט עלינו... ״קדיש ע״א: כא דף תקע״ט, מיץ שבע, באר ח״ד, אור, מאורי ווירמש, ר״א 117

 דמיין פרנקפורט ״במגנצא עח: עמ׳ תרס״ב, מגנצא ישראל, תפלת סידור כלל״. אינו קהילות ובכמה
עלינו״. אחר קדיש אומרים אין וסביבותיה
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(אייברס) בן־פרח אלישמע
תקוה פתח מלך, קריה ישיבת

האשכנזית־הולנדית ההברה כללי

 קמץ לבין פתוחה בהברה קמץ בין קמץ, חטף לבין קמץ בין ההבדל נתברר לא הייקית בהברה
 שינויים מוצאים אנו המדויקת הולנד במסורת וכדומה. הפתח לניקוד בנוגע וכך סגורה, בהברה
בשמות. שינויים שיש כשם השמיעה בצורת שינויים שיהיו נותן והדין אלו, בדברים
 דבר סגורה. בהברה מאשר יותר האות אמירת את מאריכים פתוחה, הברה שבכל הוא, כלל

הניקוד: סוגי בין משתנה זה
 ואם ״ברוך״, במילה הבי״ת כמו ״אואו״ נקרא פתוחה בהברה נמצא הקמץ כאשר - קמץ

 יותר הפתוחה שההברה והיינו, ״עולם״. במילה הלמ״ד כמו ״1״א הוא סגורה בהברה הוא
סגורה. בהברה קמץ כמו הוא ״כל״, במילה כמו קטן קמץ ארוכה.

 ״טעם״, במילה לדוגמא, (אא). סגורה מהברה יותר ארוך ״א״ נאמר פתוחה בהברה - פתח

״טאעם״. אומרים: ולכן סגורה הברה זוהי העי״ן ואילו פתוחה בהברה שהטי״ת
 הוא ההולנדית בהברה אא, - החסידים אצל אא, אותו אומרים הליטאים אצל - צירי

 מה ידוע לא זו. הגייה אין באנגלית ,E1 זו הגייה כותבים ההולנדית בשפה באמצע, איכשהו
לסגורה. פתוחה הברה בין ההבדל

א, זה סגורה בהברה הוא כאשר ״אאי״, הוא פתוחה, בהברה נמצא הסגול כאשר - סגול

 הברה הוא הלמ״ד שתחת והסגול פתוחה הברה הוא המ״ם שתחת שהסגול ״מלך״, במילה כמו
אילך״.9אותו" אומרים ולכן סגורה

 שחיריק בגלל והיינו חסר, מחיריק ומודגש עמוק יותר אי אומרים מלא בחיריק - חיריק

 וחיריק 1E מלא החיריק נכתב בהולנדית קטנה. תנועה הוא חסר וחיריק גדולה תנועה הוא מלא
 גדולות תנועות של זה הבדל עושים הספרדים הדקדוק כללי לפי שרק לקמן ועיין .1 נכתב חסר

הייקים. אצל אפילו זה, הבדל לעשות הולנד בכל נתפשט כבר אבל וקטנות,
 מחבר ברילמן, יהודה רבי הגאון לי שכתב דברים כאן ואצטט אאו. אותו מבטאים - חולם

 (חולם), מלאפום דבאומרו אריה בגור ״כתב הארץ׳: ׳טיב ספרו מתוך אמסטרדם׳, ׳מנהגי ספר
 OU כמו שהוא אירופה, במערב מלאפום לביטוי מכאן ראיה יש לכאורה ממנה. מלא פיו

 לבטא שצריך הוא אריה הגור שכוונת גם יתכן מיהו מלא. הפה זה ביטוי שכשאומר באנגלית,
 מלא, הפה זה בביטוי דגם לצירי, דומה דהיינו ליטא, אנשי זאת שעושים כמו המלאפום את

 רק בערב. מלא הפה ליטא אנשי ובביטוי בשתי מלא הפה אירופה מערב אנשי שבביטוי אלא
 היום שמקובל כמו יו״ד, בקמץ המלאפום את ביטא שלא אריה, מהגור משמע פנים כל שעל
 העליונה על האשכנזית ההברה יד זה בענין והנה מלא. הפה אין ודאי דבזה אשכנז, בני רוב אצל
מלא״. הפה אין המלאפום, את מבטאים שהספרדים כמו שגם הספרדית, ההברה מול
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קעאהאשכנזית-הולנדית ההברה כללי

 ארוך יותר מעט הוא גרולה, תנועה הוא שהשורוק כיון ״או״. אותם הוגים - וקובוץ שורוק

וקטנות. גדולות תנועות של זה הבדל עושים הספרדים שרק לקמן ועיין מהקובוץ.
 ממהרים כאילו יותר, קצר להישמע נמצא, שבה לאות שגורם הוא, כן כשמו החטף, - חטף

 בהברה מקמץ אפילו יותר קצר הקמץ קמץ, בה שיש באות נמצא החטף כאשר אותו. לחטוף
 חטף נמצא שבה האות וממילא פתוחה, בהברה מקמץ יותר קצר שהוא לעיל שנתבאר סגורה
 סגול חטף וכן סגורה, בהברה מפתח אפילו קצר יותר הוא פתח חטף מודגשת. יותר היא קמץ,
 אואו, - פתוחה הברה :אופנים ג׳ ישנם בקמץ :לסיכום סגורה. בהברה מסגול אפילו יותר קצר

 הוא פתוחה בהברה :אופנים ג׳ ישנם בפתח או. - קמץ חטף אוו, - קטן וקמץ סגורה הברה
 - פתוחה הברה :אופנים ג׳ ישנם בסגול משניהם. קצר פתח והחטף סגורה, מהברה יותר ארוך
א. - סגול חטף אא, - סגורה הברה אאי,

 הוא צד״י שהאות כשם בדיוק ג׳, נ׳ האותיות של חיבור הוא הולנד במסורת - ע׳ האות

 הרב את שאל ברילמן יהודה (הרב .NG אותו כותבים בהולנדית ס׳, ט׳ האותיות של חיבור
 ישנם ע׳). לבין א׳ בין חילוק יש שבזה כיון עדיפה ההולנדית שהעי״ן ונענה כך, על אלישיב

 יגידו מה כך אם אבל נ׳), (ג׳, אותיות שתי שהיא כיון מדוייקת, אינה זו הגיה שצורת הטוענים
 ויהגו המדוייקת, ההגייה שאינה יטענו כאן גם וכי ס׳? ט׳ של חיבור ג״כ שהיא צד״י האות על

 מהאות שונה ע׳ האות התימנים אצל גם !ס׳? כמו אותו שעושים המזרח מעדות חלק כמו אותה
 ההולנדים אצל גרונית, שהיא בעליל נשמע התימנים אצל גרונית. שתהיה ע׳, האות מכללי א׳.

 ונשאלת גרוני. כן גם לזה לקרא שאפשר ויתכן לגרון, קרוב החיך של הפנימי בקצה האות נהגית
 חורבן מאז בקנאות מסורתם על שמרו התימנים וגם ההולנדים גם האם מדויק, יותר מה השאלה

 או משלו, הגיה היתה שבט לכל המקדש בית בתקופת וגם מדויקים, שניהם ולכן המקדש בית
 מהשפה זאת השלימו ההולנדים ולכן המקורית הע׳ את שכחו התימנים וגם ההולנדים שגם

 האות השתבשה מהעדות אחת שאצל או הערבית, מהשפה זאת השלימו והתימנים ההולנדית
השתבשה. לא השניה ואצל

 והספרדים האחרונים, תקופת באמצע מגרמניה שבאו האשכנזים בהולנד: קהילות שתי ישנן
 למדי וקרוב המיוחדת, הע׳ את יש העדות שתי אצל ספרד. אנוסי מצאצאי שהם הפורטוגזים

 עליו ושמרו מוצאם מארצות הביאוהו שתיהן כן אם (אלא מהשניה למדה אחת שקהילה
 כן, ואם הקהילות). שתי של מוצאם ארצות שהם ובספרד באשכנז ששכחום בעוד בקנאות,

 (מה המקדש בית חורבן מאז בהולנד ישבו לא ההולנדים שהרי ברור, לא ההולנדית הע׳ מקור
 עליה ושמרו המדויקת מהמסורה כמובן היא ע׳ שאות אומרים יש התימנים). אצל כן שאין

 ללמוד לוונציה שלחו בהולנד שהיהודים אומרים יש שכחוה, העולם שבכל למרות בקנאות
 מוונציה רב והביאו התורה את שכחו להולנד בברחם הספרדים שהאנוסים אומרים ויש מהם,

 לפי תימני. שליח מפי למדוהו שההולנדים אומרים ויש ע׳, האות את גם לימדם והוא שילמדם,
היא ההולנדים ואצל המקור שהיא כיון מדויקת, יותר התימנית ע׳ שאות ודאי זו, סברה
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בן־פרח(אייפרם) אלישמעקעב

 וההולנדים מהערבית למדו והתימנים הע/ את שכחו העדות ששתי נאמר אם וגם השתבשה.
 שמית. שפה היא שהערבית כיון מדויקת, יותר התימנית הע׳ עדיין מההולנדית,
:לסיכום

 הכתיבה צורת
באנגלית

 הכתיבה צורת
בהולנדית

 הכתיבה צורת
מודרנית בעברית

 המילה שבסוף 0
E האות מופיעה 0 0 אואף פתוחה הברה

0 0
או

קטן ק׳ סגורה הברה קמץ

--- 6 קמץ חטף

AH AA אא פתוחה הברה

A A
א

סגורה הברה פתח
--- A פתח חטף
___ El א-י צירי

A המילה שבסוף 
E האות מופיעה EE אאי פתוחה הברה

EH E
א

סגורה הברה סגול

--- E סגול חטף

EE IE
אי

מלא
חיריק

I I חסר

OU OU אאף חולם
--- --- אואף שורוק

0 0 OE אף קובוץ
NG NG ג׳ נ׳ של חיבור עי״ן אות

 שוסטר הרב אמר זה ועל לסגול. הצירי ובין לפתח הקמץ בין דמיון אין שכלל יוצא הנ״ל לפי
 גדולות בתנועות מסודר שהניקוד כיון העליונה, על הספרדים שיד אמסטרדם, של רבה זצ״ל,
 חסר כנגד מלא חיריק קטן, קמץ כנגד חולם סגול, כנגד צירי פתח, כנגד קמץ קטנות: כנגד

 שהתנועה אלא פתח), כמו נשמע שהקמץ דבר(דהיינו אותו נשמע זוג וכל קובוץ, כנגד ושורוק
 כהולנדים, ולא ,E הוא וסגול EE הוא צירי a הוא ופתח AA הוא שקמץ יותר, ארוכה גדולה
ס הוא שקמץ  פתוחה הברה בין הבדל אין כן, ואם .E הוא וסגול E1 הוא שצירי ,A הוא ופתח ס

 E הוא לעולם וסגול EE הוא לעולם צירי ,A הוא פתח ולעולם AA הוא קמץ ולעולם וסגורה,
 קמץ בין חילוק אין שא״כ קשה לפי״ז אבל כך). על מקפידים לא בימינו הספרדים בני (רוב

אצל שרק אחד רב אלי כתב כבר ובאמת זהים. הקמצים כל אלא לסגורה, פתוחה בהברה
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קעגהאשכנזית-הולנדית ההברה כללי

 ספרדי, שהיה הרד״ק ממשנת וזהו קטנות, כנגד גדולות תנועות של העניין את יש הספרדים
 אבל הספרדית, ההברה צורת עם טבריה חכמי של הניקוד מסורת את לסדר כדי והטעם

 חיריק בין הבדל אין ולפי״ז ניקוד, צורות שבע רק להם יש אלא זה כל צריכים אינם האשכנזים
 מלא חיריק בין הבדל לעשות שיש הולנד בכל פשט כבר אבל לקובוץ, שורוק ובין לחסר, מלא

הפורטוגזית. הספרדית הקהילה השפעת שזוהי ויתכן כנ״ל, לחסר
 בשפה רק ובמקרה, אחרות, להברות הולנד הברת בין הבדלים הרבה כך כל שיש כיון

 נשאלת אחרות, בשפות כן שאין מה הללו, ההברות כל את לכתוב אפשרות יש ההולנדית
 וההולנדים נשכחו ההבדלים שכל או כך, כל מדויקת היא הולנד מסורת באמת האם השאלה

 כיון מהמסורה, בזה שיש נראה לכאורה ההולנדית? מהשפה פשוט העתיקו אותם לחדש שרצו
 יש וכן 1 לבין 1E בין הבדל שיש דהיינו, וחסר, מלא חיריק לכתוב אפשר הגרמנית בשפה שגם
0 בין הבדל שיש דהיינו, וסגורה, פתוחה בהברה קמץ  היקית בהברה זאת ובכל ס, לבין 0

 יש וכן המקומית. מהשפה נלקחו לא אלו שדברים דהיינו ביניהם, הבדל על ידוע לא הגרמנית
 הספרדים. כמו חי״ת האות את בגרמניה ביטאו עוד שנה מאות כשלוש לפני שעד מכך להוכיח

 אלו, חילוקים היו בגרמניה וגם המקומית, מהשפה נלקח כן זה שדבר לטעון, אפשר מנגד אבל
 בהולנד כן שאין מה בגרמניה, אותם לשמור הקפידו לא - דקים חילוקים שאלו כיון אבל

 שאלו )NG( ההולנדית העי״ן וכן )E1(הייחודי הצירי על שמרו גם אלו, לחילוקים שבנוסף
 היו הגרמנים, הייקים בעדת גם הגרמנית, בשפה קיימים היו ואילו יותר, משמעותיים חילוקים
משתמרים. אלו חילוקים
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סטל ישראל יעקב הרב
ירושלים

הכנסת* בבית הנפטרים נשמות תפילת

נמסר: תתקעז)' - ד׳תתקי החסיד(אשכנז יהודה לר׳ חסידים בספר

 הנשמות וראה נעור, הלילה בהצי השמש^. וסגרו הכנסת בבית בלילה נרדם אחד
 חיו שנים, אותן בתוכם. - בחיים עומדים שעדיין - אדם בני ושני בטליתות, מעוטפים

ומת^. מועטים ימים

כנראה, עטופות, כשהן הכנסת בבית הנשמות מעשי מה יודעים'' איננו עדיין זה ממעשה

 הטובה ה׳ כיד והעיר והאיר כולו על שעבר אשכנזי, שמואל ר׳ של לעיונו זה מאמר העברתי זו שנה בריש
 המאמר. בעריכת סיועו על צ׳צ׳יק למדב׳׳ש אודה שמו. בציון חדות בסוגריים כלשונן הובאו הערותיו עליו.
 חלק נטלו אשכנז חסידי מחוג אחרים שחכמים כך ועל חסידים ספר את חיבר החסיד יהודה שר׳ לכך

.15-17 עמ׳ מבוא, תשסה, ירושלים א, מהדורתי, החסיד, יהודה לר׳ גימטריאות ספר ראה: בעריכתו,
 (תצויין תרנא ברלין פארמא), כת״י פי וויסטינעצקי(על מהדורת ידועות: נוסחאות שתי חסידים לספר

 מ״מ). תשיז(להלן: ירושלים רצח), שנת בולוניא דפו״ר מרגליות(ע״פ מהדורת מ״ו); בר״ת: להלן
 בבית לא-רצויים גורמים של התאספותם למנוע כדי כנראה באה בלילות, הכנסת בתי לסגירת הסיבות אחת

 ארון מלפני נר יקח לא בלילה, הכנסת בבית מעות שאבד ״מי תתי: סי׳ מ׳׳מ, חסידים, ספר ראה הכנסת.
 שהקפידו יתכן ויחפש״. נר יקח - הכנסת בבית גנבים נחבאים פן ירא אם אבל מעותיו... לבקש הקודש
 בזמן רווחה שכבר תופעה אחרים, ערך חפצי או ספרים לגניבת מחשש גם בלילה הכנסת בית את לסגור

 קלג, סי׳ העתים, ספר מברצלונה, ברזילי ב״ר יהודה [=ר׳ ס סי׳ מוסאפיה, - הגאונים תשובות ראה הגאונים.
 - אותו וכשנועלין מבפנים, מנעול לו ויש הרבים ברשות שלה ששער הכנסת ״בית ]:160 עמ׳ תרסג, קראקא

 מפני פתוח, כשהוא להניחו יכולין ואין מבפנים... הדלת אחורי או מבחוץ שער של בחלון המפתח את מניח
 תשיט: ירושלים קאפח, מהדורת קנט, סי׳ הריטב׳׳א, שו״ת גם וראה הספרים...״. יגנבו שלא הגנבים,

 בבית שנמצאו בן־פלאס יוסף בן אברהם ועל מדרו אברהם בר יצחק על תקנה והתקינו הקהל... ״הסכימו
 ספרי בתוכו אשר ההיכל דלתות לשבר והתחילו מטותיהם, על הקהל שישנים בעוד בלילה, הכנסת...

 עליהם...״. תקנה וסדרו המשמר, מן שניהם וברחו במשמר אותם ושמו שעליהן, הכסף לגנוב כדי תורה
 שעדיין אדם, בני ״ושני הסיום: ושם תשיא. סי׳ מ׳׳מ, חסידים, ספר ;86 ס״ע רעא, סי׳ מ״ו, חסידים, ספר

 תתוקן כאשר (גם עמום והסיום משובש הלשון ומתו״. מועטים ימים היו לא אותן. בתוכם בחיים, עומדים
 ואכמ׳׳ל. למקור. יותר קרובה שהיא במיוחד עדיף, וויסטינעצקי מהדורת נוסח לפיכך ל׳אותם׳), ׳אותן׳

 העם סיפור יסיף, ע׳ יפה הגדיר מהותיים, פרטים בהם חסרים בגללה חסידים, שבספר הסיפורים מטרת את
 תכונות ותמציתי. קצר הוא חסידים׳, ׳ספר סיפורי רוב כמו ״...הסיפור, :314 עמ׳ תשנד, ירושלים העברי,

 ור׳ מוסרית, והדרכה הוראות שנותנים מסוגים דרשות בתוך הסיפורים של משילובם אולי, נובעות, אלה
 את להבליט מבקשים שהסיפורים אפשר... ארוכים. בסיפורים להאריך או להכביד שלא ביקש החסיד יהודה

 את אליהם להסיט שלא כדי הבידוריים, ביסודות האפשר ככל ולהמעיט הסיפורים, של המוסרית מגמתם
השומעים״. של ליבם תשומת
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סטל יעזראל יעקב הרבקעח

 המתים שנשמות החסיד יהודה ד׳ השמיענו אחד במקום אבל נקבדו/ שבהן בטליתות
 לבית בלילות באות המתים שנשמות התפיסה דווחה יותד מאוחדים ובמקודות מתפללות/

כאן/ חסידים ספד כוונת גם שלכך לוודאי וקדוב בתודה)/ להתפלל(ולקדוא כדי הכנסת

 בד׳ ״מעשה את אחד באוד לדאות יש חסידים בספד כאן המסופד שלפי לציין, יש דאשית
 זדוע׳, ׳אוד בעל ה׳י), אוסטדיה ־ ד׳תתקמ (בוהמיה מווינא יצחק ד׳ שהביא מתים״ קובד בונים
רבו: בשם

גדול, קור שהיה החורף בימות כגון שאמר: זצ״ל, חסיד יהודה ר׳ בשם שמעתי גם

 הקב״ה של בשבחו יקצרו ואל היטב, מלובשים שאינם אותם לבית שילכו מוטב
 וקובר זקן והיה בונים, ר׳ אותו קורץ והיו מוורמש, אחד יהודי הכרתי ואני^ בעבורם.

 אחד אדם וראה הכנסת, לבית השכים אחת שפעם האמת, ואל נכון אל ושמעתי מתים.
 שהוא כסבור ונתפחד, ׳צפל׳... שקורץ עשבים של כתר ובראשו הכנסת בית לפני יושב

לו: ואמר הין. לו: ואמר וקברתיך?! עתה שמת פלוני אינך וכי לו: ואמר וקראו ש%^,

1 0

 מוכרח, אינו הדבר אולם .103 עמ׳ שלב-שלג, סי׳ מ״ו, חסידים, ספר למשל: ראה, אשכנז. מנהג היה כך
 שארע במעשה למצוא ניתן לכך סיוע הכנסת. בבית השאירו שהמתפללים בטליתות התעטפו שהנשמות יתכן

 מלא הכנסת שבית וראה לילה, באישון הקיץ הכנסת... בבית ״נשאר שש כבן יתום לערך. תרלה בשנת בצפת
 אנשים שאותם ברור ).125 הערה ליד ז, פרק להלן, ומתפללים...״(ראה ותפילין, בטלית מלובשים מאנשים

 גם הם ובארץ־ישראל בתפילין, המתים את קוברים אין שהרי המתפללים, של וטליתות בתפילין השתמשו
 שהמתים מציינים אינם בהמשך שהובאו המקורות שאר שכל לציין, ראוי אבל בטליתות. נקברים אינם

 בחוץ־ שארע את מוסרים האלו המקורות שכל ומשום בטליתות. התעטפו היותר לכל אלא בתפילין, התעטרו
 משום אם הכלל, על מלמד אינו בצפת שהמקרה מסתבר בטליתותיהם, המתים את לקבור נהוג בה לארץ,

חריג. מקרה שהוא מחמת ואם במדוייק נמסר שלא
 רסב: סי׳ תשב׳׳ץ, ספר ראה הכנסת, בבית (ותפילין) טלית להשאיר המתפללים מן חלק שנהגו לכך
 מהר׳׳ח דרשות בעלים...״; דעת בלא הכנסת בבית הנמצאים הטליתות על לברך יש אם מסופק ז״ל ״מהר׳׳ם

 שמצא ״אדם כד: סי׳ שם, בו״; ולהתעטף הכנסת בבית חבירו של טלית ליקה לאדם ״מותר ה: סי׳ זרוע, אור
 מצא ״אם דעתך: סלקא ד״ה ע״ב, כט מציעא בבא הריטב׳׳א, חידושי להתעטף...״; ורוצה הכנסת בבית טלית
 ירוחם, רבינו למקומן״; ולהחזירן שם להניחן רשאי בו, וכיוצא הכנסת בבית חבירו של תפילין או טלית

 ידיעת בלא הכנסת בבית שמוצאין ציצית שלוקחין ״אותן ע״ד: קסח דף ח״ג, יט, נתיב וחוה, אדם תולדות
 בעליהן...״.

 ב. פרק להלן, ראה
ואילך. ה פרק להלן, ראה

 תורת ראה כלל. נחשבת אינה המתים שתפילת תר), פרשבורג - תקכג סופר(פפד׳׳מ משה ר׳ לדעת לציין יש
 הרבים בעוונותינו ״כי והנה: ד״ה ע״א, י דף תרפז, ניו-יורק תקצו, שנת אב לז׳ דרוש דברים, פרשת ב, משה,

 אשר מתים תפילת יחשב איך נחשבת אינה שיכור תפילת ואם כמתים... חשובים הרינו עולם... כמתי נחשבנו
 יא, פרק ראש להלן, ראה [אך יחשב?...״ כקבר שמתכנסים הכנסת ובית מיושבת דעה ולא מחשבה להם אין

עיי׳׳ש]. עצמו, דברי סותר הוא שלכאורה
 הערה (להלן, חסידים שבספר מהמקבילה מוכח גם כך ראשון. בגוף מביאו שהרי החסיד, יהודה לר׳ הכוונה

 מוורמיישא...״. אחד יהודי שהכיר זצ׳׳ל, חסיד יהודה רבינו ״ואמר ):11
).11 הערה (להלן, חסידים ספר פי על הוא כשלעצמו, המסתבר התיקון, שר. שהוא במקור:
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קעטהכנסת בבית הנפטרים נעזמות תפילת

 ברכות אומר שהייתי זכות באותו מאוד... עד היטב לו: ואמר עולם? באותו אתה היאך
בראשי, ששמתי עדן שבגן עשבים הם וענהו: שבראשך? זה מה לו: ושאל נעים... בקול

העולם^^. זה של מעלי רע ריח לבטל כדי

 צריך היה לכאורה דוקא? הכנסת בית בפתח מתים קובר בונים לר׳ מת אותו המתין מדוע

 חבריו עם מת אותו שהה לילה שבאותו לדבר, רגלים הקברן. של לביתו סמוך עליו להמתין
הכנסת^^. בית בפתח בונים לר׳ והמתין יצא חברי^^, ונסתלקו השחר עלה וכאשר הכנסת, בבית

ב

 מתפללות? הן מה לשם הלילה? בחצי הכנסת בבית בטליתות המעוטפות הנשמות עושות מה
כלום? להן חסר וכי

 בענין הרבה דן הכנסת, בבית הנשמות הופעת את שהזכיר הראשון שהוא החסיד, יהודה ר׳
 יש ״הנייה דבריו: מקצת ואלו החיים. הצלחת בעד היא תפילתן עיקר לשיטתו הנשמות. תפילת

 עולם; באותו להם ומטיבים טובה, נשמתן על ומבקשין קבריהם על הולכים שאוהביהם למתים
 [הקב״ה] דן ״לכן כותב: הוא אחר במקום החיים״^"^. על מתפללים הם מהם, כשמבקשים וגם

 אחר: ובמקום החיים״^^. על ויתפללו הגזירות וישמעו הנשמות שיבואו כדי יום^^, בכל
[ומדרשו:] הטל׳ שכבת ׳ותעל יד): טז (שמות שנאמר הבנים, על מתפללים שהמתים ״ומצינו,

11

1 2

13

14

15
16

 מתראים וכך מת אדם לדמות צורתם מחליפים השדים שלפעמים מפני שד, שהוא תחילה סבר בונים ר׳
 גדול בחור והיה בן, לו שהיה חכם תלמיד באחד היה ״מעשה דלו: סי׳ מ״מ, חסידים, ספר ראה הבריות. אל

 לאכול לו וכשהיה ללמוד! בוא בני, יוסף נפש: במר צועק והאב בנים, בלא הבן ונפטר תורה, מלמדו והאב
 כמו ללמוד! בוא בני, יוסף צועק: והיה ללמוד, האב השכים אחת פעם לאכול! בוא בני, יוסף צועק: היה

 הוא, שד אלא בנו היה שלא הבין מיד כנגדו, ועמד בנו בדמות השד בא חי, כשהיה לקרותו רגיל שהיה
 ועוד. תשכח, סי׳ דלה, סי׳ שם, עוד וראה השד״. ברח לך. וברח מכאן, טמא צא צא, ואמר: עליו ורקק
 חסידים, לספר קלים בשינויים ומשם ע״ד. ט דף תרכב, זיטומיר ו, אות מב, סי׳ שבת, הל׳ ח״ב, זרוע, אור

 ר׳ מתלמידי קב), - ה׳ס (אשכנז אליעזר ב״ר יצחק ר׳ העתיק זה מעשה .126 ס״ע ב׳תוספת׳, תכז, סי׳ מ״ו,
 ג דף תרנד, מונקאטש שני, ליום משה), הגן׳(ודרך ב׳ספר מרוטנבורג), מהר׳׳ם של (חברו משפיירא ידידיה
ע״א. ע״ב-ד
 יכנס הקברן בונים שר׳ רצה שלא הכנסת. בית בפתח לו המתין זאת ומחמת חבריו, נסתלקו לא עדיין ושמא
 ח. פרק להלן, ראה אחרים. במקרים שארע כפי ויסתכן, בו שוהים המתים חבריו בעוד הכנסת לבית
 אוקספורד-בודליאנה כת״י הכבוד, ספר ראה החסיד. יהודה ר׳ של בתורתו לענייננו נוסף איזכור שיש יתכן
 צועק״. גדול קול הכנסת בבית שמעו ביום בו שנהרגו, הגזירה היתה אחד ״במקום ע״א: 82 דף ,1567

 9 עמ׳ תשלד, רמת-גן אשכנז, חסידות בספרות עיונים דן, י׳ ראה: החסיד יהודה לר׳ הספר ייחוס [על וצע׳׳ע.
זו]. פיסקה מביא הוא יא, סעיף ,17 עמ׳ שם, .134-147 עמ׳ ,2 הערה

 עמ׳ ער, סי׳ מ״ו, ן=ס׳׳ח, תמ עמ׳ תשי, בסי׳ קלים לשון בשינויי ונכפל שי. עמ׳ תנ, סי׳ מ׳׳מ, חסידים, ספר
8 6. [

ע״א. טז השנה ראש והשווה: ע״ב. ג זרה עבודה ראה:
 להופיע האמור אלפאסי?׳, יצחק לרבינו ׳תשובה [במאמרי .33 עמ׳ לג(ב׳שאילתא׳), סי׳ מ״ו, חסידים, ספר

 שם על מקומות בכמה בטעות נדפסה זו שפיסקה הערתי תשסט), (תשרי א גל׳ מט, המעין, בכתב-העת
!]הרי׳׳ף
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סטל ישראל יעקב הרבקם

 על מתפללים מתים של הרוחות ״הרי אליו: שיוחס ובספר קבר״^'. שובבי שכיבת פילול
החיים״*'.
 הלכו וכבר ומתפללות. יוצאות הקברות... מן יוצאות שהנפשות לילה ״יש אריכות: וביתר

 יצאו יחדיו״. ונתפלל ״נצא :לחברתה קראה שאחת ושמעו הקברות, בבית עצמם והחביאו שנים
 שימותו אותם גם החיים, על מיתה יגזר שלא כדי רחמים, ובקשו והתפללו הנפשות כל

 למהר עצמן, ושל מתים ושל חיים של ענין כל ועל ימותו, קל ובחולי הרעה, מדרכם שישובו

אחרים״"'. ומעל מעליהם דין לסור
 יותר אך מעליהם״. דין לסור ״למהר עצמם: על גם מתפללים שהמתים שומעים אנו כאן

 ונראה עצמם, מצרכי בהרבה גדול מתים של בתפילתם החיים של שחלקם למדים אנו מכך
החיים. צרכי על הוא המתים תפילת שעיקר

 ״הלך יפונה בן כלב ^.“חז״ל בספרות כבר נזכרת החיים הצלחת בעד הנשמות תפילת
 וטעמו מרגלים״'", מעצת שאנצל רחמים עלי בקשו אבותי, להן: אמר אבות. קברי על ונשתטח

גשמים לעצירת שבתעניות הסיבה גם זו המבקשים"". להצלחת מתפללים עפר ששוכני עמו,

17

18

19

20

21

22

 ׳ספר הרשלר, ר״מ ;87 עמ׳ רעג, סי׳ מ״ו, חסידים, [=ספר תקעח ס״ע תתשעא, סי׳ מ״מ, חסידים, ספר
 ס״ע תשדמ, ירושלים א, ספר גנוזות, כתב-יד׳, מתוך חדשה ונוסחה מהדורה - החסיד יהודה לרבנו חסידים
קמא].
 מהדורת ג, פרשה דויסע, מסכתא בשלח, פרשת מכילתא, ראה קבר״ שוכבי שכיבת ״פילול הדרשה על

 תפלתן פלול עלה - הטל׳ שכבת ׳ותעל אומר: המודעי אלעזר ״ר׳ :165 עמ׳ תרצא, פפד׳׳מ הוורויץ, ח׳׳ש
הארץ״. פני על כטל שכובים שהיו אבותינו, של

 חסידות בספרות עיונים דן, י׳ אצל: הובא ע״ב. 172 דף ,1567 אוקספורד-בודליאנה כת״י הכבוד, ספר
 .13 הערה לעיל, ראה החסיד יהודה לר׳ הספר ייחוס על כז. סעיף ,23 עמ׳ תשלד, רמת-גן אשכנז,

קל]. בשינוי ,378 עמ׳ תתתשמג, סי׳ מ״ו, חסידים, [=ספר שיא עמ׳ תנב, סי׳ מ׳׳מ, חסידים, ספר
 ספר ראה מסויימת. הנאה לה גרם החי שהאדם בגלל החיים לטובת המת נשמת מתפללת לפעמים

 עליו יבקשו ומתים במתים, ןש]עוסק כגון... טוב, אחד פרקליט לו שיש רשע ״יש תרצו: סי׳ מ׳׳מ, חסידים,
 שכתב האחד הספר ספרים, לאותם מזדמנים ״כשהיו תשמז: סי׳ שם, עבירות״; בידו שיש אף־על-פי רחמים

 לנפשו שיהיה כדי המת שהניח ספר באותו שאקרא מוטב חי... הוא ועדיין איש שכתבו וספר מת... שכבר איש
 עלי תבקש רוחו וגם בטוב, מת של ונפשו לעד... עומדת צדקתו הרי בו אקרא או שאלמוד זמן שכל טוב,

רחמים״.
החיים. שעל הנשמות תפילת את מזכיר הרוקח, מוורמייזא אלעזר ר׳ החסיד, יהודה ר׳ של תלמידו גם

 יוצאים ומשם לשבים, דלת ״...פותח פט: ס״ע תשב, ירושלים ר, סו״ס השנה, ראש הלכות רוקח, ספר ראה
 רשות״. בלא ממחיצתם לצאת רשאין אין והמלאכים הנשמות כי ;רחמים ישראל על לבקש צדיקים נפשות

 סי׳ ח״א, אלעזר, מנחת שו״ת שפירא, אלעזר חיים ר׳ ראה: נוספים למקורות מעטים. מקורות כאן הבאתי
 ג. ס״ק חסד, מקור הגהות תנ, סי׳ מ׳׳מ, חסידים, ספר ואילך; ע״ד עח דף תרסב, מונקאטש סח,

ע״ב. לד סוטה
 לעיל, שסומנו במקומות החסיד, יהודה ר׳ מדברי מוכח גם וכך אבותי. ד״ה שם, סוטה מתוס׳ משמע כך

 כלב הליכת שסיבת מרוטנבורג, למהר׳׳ם תלמיד-חבר פלטיאל, חיים ר׳ כשיטת ודלא עיי׳׳ש. ,14 הערה
 תרכ, לבוב ברוך, בר מהר׳׳ם נשמעת״(שו׳׳ת תפילתו שתהא גורם קדוש ש׳׳מקום משום הוא אבות לקברי

שפיצר, ש״י מהדורת יח, סי׳ תענית, הלכות מנהגים, - מהרי׳׳ל ראה: מהרי׳׳ל, זו לשיטה הסכים קסד). סי׳
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קפאהכנסת בבית הנפטרים נשמות תפילת

 של גזירתו חכמים פירשו וכך .”רחמים״ מהים עלינו שיבקשו ״כדי חקברות לבית יוצאים

 שיתפלל ממנו יבקשו לא שישראל כדי הבריות, מעיני יתעלם רבינו משה של שקברו מקום
 מקום דרך הגולים עברו הראשון, הבית שנחרב לאחר גיסא, ומאידך .”החורבן גזירת את לבטל

 .”עליהם וביקשה רחמים, עליהם שתבקש ובקשו רחל של קבורתה
לדוגמה: זה. בנושא נשגבים דברים נאמרו הזוהר בספר

 אסתלקו דלא צדיקייא דאינון לנפשאן חד לצדיקייא: הוא בדיך קודשא עבד מדורין תלת
בצערא, יתבין היין ואינון רחמין, עלמא אצטריך וכד עלמא. בהאי ושכיחין עלמא, מהאי
 ומתערין ,”דחברון דמיכין לאינון מלה ומודעין ואזלין עלייהו, צלותא מצלו אינון

 ואתייעטו דנהורא בעטרין מתלבשן דצדיקייא רוחיהון דתמן דארעא, עדן לגן ועאלין
 נפשן ואינון עלמא. על וחס דלהון, רעותא עביד הוא בריך וקודשא גזרה, וגזרין בהו

 עלמא מהאי אסתלקא לא ודא חייא... על לאגנא עלמא בהאי משתכחין דצדיקייא
דרא... על ולאגנא ולמנדע לאסתכלא עלמא, בהאי ושכיחא

דצדיקייא, לנפשייהו להו ומודעי אזלי וחייא רחמי, עלמא דאצטריך ובשעתא
 לדמיכי ושאטין ואזלין ומתכנפי דצדיקייא, נפשייהו אתערין כדין קברייהו... על ובכאן

לרוח... ומודיעי עדן דגן פתחא בההוא עאלין וכלהו דעלמא, צערא להו ומודיעי חברון,
היין. על רחמי בעאן וכולהו הוא, בריך לקודשא אודעת ונשמה לנשמה, מודיעין וכלהו

שלים, בלבא ובכאן תייבין נשא בני ואי בגיניהון... עלמא על הוא בריך קודשא וחס
 דמיכי לאינון ומודיעין רחמי, ובעאן מתכנשי כלהו הוא, בריך קודשא קמי ותייבין

.”דאמרן כמה חברון...

 האומה שאבות אומר, שני) בית ימי בסוף האלכסנדרוני(חי פילון שגם לציין, ראוי ער. עמ׳ תשמט, ירושלים
 ובזכות תמיד, ישראל עם בעד מתפללים הם מגופם נפרדו כבר שנשמותיהם למרות ויעקב, יצחק אברהם -

 ושמות בראשית על ותשובות שאלות ׳מדרש בלקין, ש׳ ראה: מגלותם. ישראל את יקבץ הקב״ה תפילתם
 ליד בסמוך, (ראה ע״ב ע ח״ג, זוהר, ע״ב; פה מציעא בבא והשווה: .33 עמ׳ יד-טו(תשב), חורב, לפילון׳,

).26 הערה
ע״א. טז תענית 23
 הנמצא בבלי תלמוד ראה: מינכן. בכת״י אינו (וגם המאמר הושמט שלפנינו בדפוסים ע״א. יד בסוטה כך 24

 החכמה, אור הוצאת ב, פקסמילית, מהדורה הבירה, במינכען הספרים עקד בבית לפ״ג הק״ג משנת יד בכתב
 סוטה הב״ח, להגהות ומשם שם, סוטה יעקב׳, ב׳עין אלא מצוי ואינו סע״א-רע״ב), תצ דף תשסב, ירושלים

 בשר מעיני משה של קברו נסתתר מה ״מפני שם: נאמר כך שם. סוטה מהרצ״ח, הגהות ועי׳ א; הערה שם,
 יבואו שמא מארצם, ישראל את ולהגלות ליחרב המקדש בית שעתיד הקב״ה לפני וידוע שגלוי מפני ודם?

בעדנו. בתפילה עמוד רבינו, משה לו: ויאמרו למשה, ויתחננו בבכי ויעמדו שעה באותה משה של לקבורתו
מבחייהם...״. יותר במיתתם צדיקים שחביבים מפני הגזירה, את ומבטל משה ועומד

ראה:בר״ר,פבי,ועוד. 25
.22 הערה לעיל, גם ראה ישראל, לטובת האבות תפילת ועל הבאה). הערה שבחברון(עי׳ האבות שלושת הם 26
 מנלן? חיי, על מגינן דמתייא דצלותהון דאמרו, ״האי ע״ב: טז ח״ב, ובזוהר, ע״א. ע״ב-עא ע ח״ג, זוהר, 27

סע״ב. קמא ח״ב, זוהר, עוד: וראה חברון״׳. עד ויבא בנגב, ׳ויעלו כב): יג דכתיב(במדבר
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סטל יעזראל יעקב הרבקפב

 יתקיימון לא חיי, על דילן בעותא לאו ״אי יותר: חריפים דברים נאמרו בזוהר אחר ובמקום
בעלמא״^^. יומא פלגות

יב, כרך הסולם/.. הנפלאים הביאורים עם הזוהר... (׳ספר למעלה המובא את אשלג הלוי רי״ל תרגם כך
 ביאור תוספת הוא בסוגריים [הנתון פח-צא עמ׳ תשלג, ירושלים רסו, רסד, רנח-רנט, סי׳ אחרי-מות, פרשת

 הסתלקו שלא הצדיקים לנפשות אחד, פטירתם]. [אחר לצדיקים הקב״ה עשה מדורים ״שלושה מהמפרש]):
 ואלו רחמים, צריך וכשהעולם הזה]. מעולם מסתלקת אינה הנפטר נפש [כי הזה בעולם ונמצאות הזה, מעולם

 חברון לישיני הדבר ומודיעות והולכות עליהם, תפילה מתפללות הן בצער, יושבים החיים האדם] [בני
 אור, של בעטרות מתלבשים הצדיקים רוחות ששם הארצי, עדן לגן ועולות מתעוררות והן האבות], [דהיינו

 נמצאות הצדיקים נפשות ואלו העולם. על ומרחם רצונם עושה והקב״ה גזירה, וגוזרות בהם, ומתייעצות
 בעולם ונמצאת הזה, מעולם מסתלקת אינה וזו ׳נפש׳, נקראת וזו החיים, האדם] [בני על להגן הזה בעולם

 לנפשות ומודיעים הולכים והחיים רחמים צריך שהעולם ובשעה הדור, על ולהגן ולדעת להסתכל הזה
 חברון, לישני ומשוטטות והולכות ומתאספות הצדיקים, נפשות מתעוררות אז קבריהם... על ובוכים הצדיקים,
 והנשמה לנשמה, מודיעים וכולם לרוח... ומודיעות העדן גן לפתח עולות וכולם העולם, צער להם ומודיעות

 אדם בני ואם העולם... על בשבילם מרחם והקב״ה החיים, על רחמים מבקשים וכולם להקב״ה, מודיעה
 לאלו ומודיעות רחמים, ומבקשות מתאספות כולם הקב״ה, לפני ושבים שלם בלב ובוכים [בתשובה], שבים
שאמרנו״. כמו חברון... ישני

 סז דף תרמט, ווארשא יד, פרק סעודה, ודרך צדיקים (אור פופרש מאיר ר׳ שאב משם רע״ב. טז ח״ב, זוהר, 28
 לא תפילתם ולולי עלינו, מתפללים הם גם כי נשמתם, בעד נדר ולנדור ולהתפלל לכבד ראוי ״לכן ע״א):

העולם״. בזה אדם לבני קיום היה
 ב״ר רפאל ר׳ לדוגמה, ראה, מאוחרים. במקורות גם ומופיע חוזר החיים להצלחת המתים תפילת ענין

 כמו ישבחנוך׳, ׳שפתי גם הבא ״ובעולם ע״ג: יא דף תרכא, ווילנא ד, דרוש שוהם, אבן רובינשטיין, משה
החיים״. עבור ומתפללים הקב״ה את משבחים הבא בעולם שהנשמות הקדושים, בספרים שכתוב

 המקורות מרהיטת שמשמע כמו ויום, יום בכל החיים צרכי בעבור מתפללות הצדיקים שנשמות למרות
 חביבין ״כמה ע״ב: קצו ח״ג, זוהר, ראה ותשרי. ניסן כחדשי לכך, המסוגלים מיוחדים זמנים יש שהובאו,
 ניסן יומי ואינון בשתא, אית רשימין ויומין דצדיקייא... נשמתהון אינון קודשא־בריך־הוא... קמי נשמתין

 יומין אבל משטטן, סגיאין דזמנין ואף־על-גב דאצטריך, לאתר ופקדן משטטן רוחץ דאינון תשרי, ויומי
 וצפרא, צפרא בכל מצפצפן דצפרין כחיזו וחד חד כל דגנתא, שורץ גבי על ואתחזון אינון, רשימין אלין

 יומין דאלץ בגין עלמא, דהאי נשא בני חיי על וצלותא בריך־הוא - דקודשא שבחא - צפצופא וההוא
 ואודן [ו]משבחן מצפצפן... צפרין אתחזן בחדו וכדין, עלמא; דמארי ובפקודין במצות מתעסקין כלהו ישראל
 - תכ (פולין מדובנא יהודה ב״ר יוסקא יוסף ר׳ בידי הובאו הדברים ותורף עלמא״. דהאי חיי על ומצלן

 מתפללים הקדושים הנשמות כן ״ובשביל סע״א: ע דף תרכז, זיטאמיר פג, ר״פ יוסף, יסוד תס), וואהלין
 תלמידו העתיק וממנו החיים...״. על מתפללים תשרי בחודש וכן החיים... על ניסן] [חודש הזה בחודש

רצא. עמ׳ חש״ד, ישראל פח, ר״פ הישר, קב תעב), פפד״מ - תו קוידאנובר(ווילנא הירש צבי ר׳ המובהק
הברכה, וזאת באבער, ש׳ מהדורת תנחומא, ראה החיים), צרכי על דוקא הנשמות(לאו תפילת בענץ עוד

 - שוקעת המאורות׳, יוצר ׳ברוך מברך ואינו זורחת חמה כשרואה מה? מפני כמת. חשוב - בחייו ״רשע ז:
 תאמר ולא ודבר, דבר כל על מברכים הצדיקים, אבל מברך. אינו - ושותה אוכל ערבים׳, ׳מעריב מברך אינו

 וכך משכבותם״. על ירננו בכבוד, חסידים יעלזו ה): קמט (תהלים שנאמר במיתתן, אפילו אלא בחייהן,
מלכים, שמעוני, ילקוט גם וראה .131 עמ׳ תש, ירושלים הברכה, וזאת פרשת סוף ליברמן, מהדורת בדב״ר,

 על ירננו בכבוד, חסידים ׳יעלזו האומר: וככתוב קיימים, והם בטלים ימיהם - שמתים ״צדיקים קסט: רמז
 אייזיק יצחק לר׳ גם וראה להקב״ה״. מרוממים במיתתן שאפילו למדת, הא בגרונם׳, אל רוממות משכבותם,

״נהגו קא-קב: עמ׳ תשכג, תל-אביב עב, סי׳ שמע, קריאת הלכות א, הטהור, שלחן מקומרנא, יחיאל יהודה
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קפגהכנסת בבית הנפטרים נעזמות תפילת

 יורדות המתים שנשמות ולא החיים בעבור מבקשים שהמתים אלא נאמר לא הנזכר בכל
 מעוטפים הנשמות הכנסת... ש״בבית החסיד יהודה ר׳ דברי הכנסת. בבית להתפלל כדי בלילה

חסידים^^. שבספר אחרים כדברים ליריאיר, השם ׳סוד בחינת כנראה הם ומתפללות, בטליתות״

ג

 עניין מוזכר רש״י, של שמועותיו ומוסרי תלמידי מגדולי מויטרי, שמחה לר׳ ויטרי במחזור
החסיד: יהודה ר׳ בדברי מופיעים שאינם חידושים בתוספת הכנסת בבית המתים נשמות הופעת

 סכנה דמשום ע״ב), (כד בשבת מפורש אבות׳ ׳מגן תפילת רש״י: מתשובות העתקתי

 יצא לא סע״ב): קיב (פסחים פסחים בערבי כדתניא למזיקים, רשות ניתנה דהא תיקנוה.
 עשר ושמונה יוצאה, מחלת בת שאגרת מפני שבתות, ובלילי רביעיות בלילי יחיד אדם

 עלה דגזר בתראי, בדרי ואפילו לחבל^^. רשות לו יש אחד וכל עמה, חבלה מלאכי רבוא
 בו מנוחה שמוצאים המתים מן נפשות סכנת איכא לעולם^^, ביישוב תעבור שלא אביי

 דנפקי בתר שמא רבנן, וחשו חודש. עשר שנים תוך הכנסת לבית לבוא ודרכן בלילה,

 לשליח ותקנו עמדו ויסתכן. יחידי, ויתפלל ציבורא, בהדי צלי דלא מאן איכא ציבורא
שבע^/ מעין אחת ברכה ציבור

 מרגוע למצוא כדי הכנסת בבית שבתות בלילי המתאספות הרשעים לנשמות מתייחסת זו פיסקה
 לצורך הכנסת בבית מתכנסות כולן הנשמות החסיד יהודה ר׳ שלדברי בעוד החבלה, ממלאכי
 אמר ומר חדא אמר דמר אמנם יתכן הנשמות. מתאספות שבת בליל שדוקא נזכר ולא תפילה,

 להם שאין הרשעים לנשמות פרט פנים, כל הצדיקים(ועל בנשמות איירי ריה״ח פליגי. ולא חרא
 רק מתייחס ויטרי מחזור ואילו לתפילה. הכנסת לבית עת בכל המתכנסות כלום) ולא תפילה עם

המזיקים. מן מנוחה למצוא הכנסת לבית שבתות בלילי רק הנמלטות הרשעים לנשמות

29

30

31
32

 שיסמוכו, מה על להם ויש הצדיקים. קברי אצל ׳שמע׳ ולקרות להתפלל ובחו״ל, בארץ־ישראל הזה, בזמן
 אות גדולים, מערכת א, הגדולים, שם החיד״א, לדברי והשווה בעצמם״. ומתפללים וקורץ חיים, שהצדיקים

 דיבר ״...דלא רע״ג: יד דף תרסה, פאדגורזע קרענגיל, רמ״מ מהדורת נתן׳), בר אליעזר ׳ר׳ קצט(ערך ס״ק א,
 שם, המצוות ומקיים חפשי, אינו החסיד אבל חפשי, הבינוני דהוא חפשי, האחד ובינוני, בחסיד אלא הכתוב

מתפללים״. שהאבות ע״ב), פה מציעא הפועלים(בבא ןב]פרק שאמרו וכמו
 מתפללות אלא הגוף, קבורת ממקום מתרחקות אינן שהנשמות משמע חסידים בספר אחרת מפיסקה אמנם

 בליל כגון, - הקברות מן יוצאות שהנפשות לילה ״ויש תנב: סי׳ מ״מ, חסידים, ספר ראה בבית־הקברות.
 קראה שאחת ושמעו הקברות, בבית עצמם והחביאו שנים הלכו וכבר ומתפללות. יוצאות - רבא הושענא

 החיים״. על מיתה יגזר שלא כדי רחמים, ובקשו והתפללו, הנפשות, כל יצאו יחדיו. ונתפלל נצא לחברתה:
 שהן מכך להבין שאין כמובן אך ).76 הע׳ להלן, (הובא רכט סי׳ חודש, ראש הלכות רוקח, ספר והשווה:

בבית-הקברות. רק מתפללות
 א׳ מהדורת י, סי׳ ברכות, א, ראבי״ה, ספר ראה: לעיר שמחוץ בבתי-הכנסיות לשוהים המזיקין סכנת על עוד

 .12 הערה ,8 עמ׳ אפטוביצר,
סע״ב. קיב פסחים ראה:

.82-83 עמ׳ תרפג, נירנבערג הורוויץ, ש׳ מהדורת קה, ר״ס א, ויטרי, מחזור
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סטל יעזראל יעקב הרבקפד

 אפוא, נראה, רש״י^/ תשובת מקבילות בשאר קיימת אינה המודגשת שהפיסקה לציין חשוב
 אחד של או מעתיק של מאוחרת הוספה הינו ויטרי במחזור המופיע המחודש שהטעם

 בלילות^"/ הכנסת בבית מבקרות המתים שרוחות בתקופתו שרווחה האמונה פי על הלומדים,
 לילות שבכל הוא סבור האם לאשורה. דעתו את יודעים איננו עדיין ההוספה׳ ׳בעל מדברי

 בבית הקהל מתפלל שבתות בלילי רק אבל הכנסת, בבית מנוחתן הנשמות מוצאות השבוע

 אבות׳ ׳מגן אמירת תקנת את הותירו כך ומשום להנזק^^ יכול יחידי שם והמתעכב הכנסת
 משום אלא השבוע, לילות בשאר גם הכנסת בבית הציבור התפלל שבתקופתו או במקומה,

בליל רק מהם חוששין כך משום שבתות, בלילי רק הכנסת בבית מנוחה מוצאות שהנשמות

 דנפקי בתר שמא רבנן, ״וחשו המקבילות: בכל נאמר שבתות, בלילי הקיימת הסכנה עניין ביאור לאחר תיכף 33
 תקנו ״וכי :267 עמ׳ תרעב, ברלין באבער-פריימאנן, מהדורת תקלה, סי׳ רש״י, בסדור לדוגמה, ציבורא...״.

 וחשו ולהזיק, לשלוט לשדים רשות ניתן שבת שבליל מפני בשבת, אלא תקנו לא בדברו׳, אבות ׳מגן רבנן
והתקינו, ויסתכן, יחידי הכנסת בבית יתפלל שלא הציבור עם התפלל ולא השדה מן הבא ליחיד חכמים
 מן בחלק מכך, יותר יחידי״. ישאר ולא היחיד, שיתפלל עד כך ובין כך בין זו תפילה מתפלל החזן שיהא

 בתי שאין אלו בימים המנהג קיום סיבת כלל נידונה לא בנושא הדנים הראשונים שאר ובדברי המקבילות
 מרש׳׳י, הפרדס ליקוטי ע״ב; כד שבת רש׳׳י, פירוש (ראה: המזיקין מן חשש ואין בשדות כנסיותינו
 דברי שהעתיק ע״א, קב דף יט, חלק יב, נתיב וחוה, אדם תולדות ירוחם, רבינו ;ע״א לט דף תרנז, מונקאטש

 ׳מנהג משום רק אלא ויטרי שבמחזור הטעם את נותנים אינם בכך הדנים הראשונים ואפילו שם). שבת רש׳׳י,
 נתקנה דלא אבות׳... ׳״מגן :240 עמ׳ אפטוביצר, א׳ מהדורת קצו, ר״ס שבת, א, ראבי׳׳ה, בספר אבותינו׳(כך

 ולילי רביעיות לילי לה שבק פסחים: ערבי בפרק כדאמרינן שבתות, בלילי דשכיחי מזיקים, סכנת משום אלא
סכנה, לן דלית דאנן, ותו לשם... יחיד דמתאחר וזימנין בשדות, היו ומדרשיהם [כנסיותיהם] ובתי שבתות,

 דגני אורחים דליכא גב על אף הכנסת בבית מקדשים ודכוותיה אבותינו. מנהג משום אלא לה אמרינן לא
 רסח; סי׳ או׳׳ח, טורים, בארבעה בשינויים דבריו [והועתקו ליה״ עבדינן בעלמא ולזכר כנישתא... בבי

תרל, ווארשה ג, סי׳ לרש׳׳י, הגדול בפרדס זה וכעין קמט]. עמ׳ תשכג, ירושלים שבת, של תפילות אבודרהם,
 תשנב. סו״ס ותשובות, שאלות ח״א, שם, כ; סי׳ שבת, ערב הלכות ח״ב, זרוע, אור רע׳׳ג; ח ודף סע׳׳א, ח דף

סה). סו״ס שבת, ענין הלקט, שבלי והשווה
 תשסד, ירושלים א, גולדשמידט, (מהדורת ויטרי מחזור של החדשה ההוצאה ע״י מתאמתת זו השערה 34

 נמצאת המדוברת הפיסקה כל ב). הערה נוסחאות, שינויי שם, וראה קעב-קעג, עמ׳ ד, סי׳ שבת, הלכות
 ),51-53 עמ׳ מבוא, א, שם, שנרשמו האחרים כתבי-היד בששת לונדון(וחסרה כת״י - בלבד אחד בכת׳׳י

שם, גולדשמידט, א׳ מבואותיו(ראה ואת המחזור את ולהגיה להוסיף יתירה חרות לעצמו נטל שמסדרו
 הכתב־יד מסדר לעצמו נטל בידינו, המצויים ויטרי׳ ׳מחזור של כתבי-היד מסדרי מכל ״יותר :44 עמ׳ מבוא,

 המסדר זאת ציין הגדולות... ההוספות ברוב אמנם ובהגהתו. ה׳מחזור׳ על בהוספה מוחלטת חרות הלונדוני
 והשינויים ההוספות כמות מספרית, מבחינה אך בשניהם. או לאחריה ההוספה, לפני [=תוספת], ת׳ בסימן

 בהמשך עוד וראה המצויינות״. ההוספות על בהרבה עולה ת׳, הציון בלא המחזור קטעי בתוך המובלעים
 מן נפשות סכנת ׳איכא ענין את רש״י תשובת לתוך ששירבב זה הוא וכנראה ),44-49 עמ׳ שם, דבריו,

המתים...׳.
 היו שלא מזיקין, - סכנה ״משום חז׳׳ל: תקופת על המדבר סכנה, משום ד״ה רע׳׳ב, כד שבת רש׳׳י, השווה 35

 ערבית מתפללין מלאכתן ובגמרן במלאכתן, עסוקין היו החול לילי שאר וכל בישוב, שלהן כנסיות בתי
 לבוא ממהרין שאין שיש וחשו, הכנסת. בבית באים שבת לילי אבל הכנסת, בבית באים היו ולא בביתם,
הצבור״. תפילת האריכו לכך תפילה, לאחר ושוהין
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קפההכנסת בבית הנפטרים נשמות תפילת

 מלשונו, זה ספק להכריע שקשה למרות אבות/ ׳מגן ברכת לומר להקפיד יש ולפיכך שבת
 ברור הלוא בלילה״. בו מנוחה שמוצאים המתים מן נפשות סכנת ״איכא בדבריו: לדייק אפשר

 כי להזיק, מסוגלות אלו נשמות ורק “החבלה מלאכי מפני למפלט זקוקות הרשעים נשמות שרק
 הרשעים שנשמות לכך אחר מקור מצאנו כאשר לפיכך, ^.’הבריות״ את לענוש טוב לא ״לצדיק
 בלבד. שבתות ללילי מכוון ויטרי במחזור כאן הנאמר שגם מסתבר דוקא, שבתות בלילי מזיקות

חסידים: בספר נאמר כך

 של רוחות פירוש, בגיהנם. הרוחות שאין לפי “שבת? ערב מחבלין הרוחות למה
- מזיקין נשמותיהן [שןנעשו שמתו קין תולדות כל כמו - “מזיקים הם במיתתן רשעים

36

37
38

39

 רשעים בנשמות שמדובר מוכח הפטירה, מן חודש״ עשר שנים ״תוך למנוחה זקוקות שהנשמות מכך גם
 ספר סימנר, זכריה ר׳ לדברי והשווה מ״י. פ״ב עדויות משנה, ראה: חודש. עשר שנים בגיהנם הנידונות

 שהנשמה כתוב: מצאתי ״עוד רפה: עמ׳ תשנט, ירושלים אבא-שאול, ש׳ מהדורת יתום, קדיש ענין זכירה,
 לכך ושמא יורדת״. אינה ושוב למעלה עולה כך ואחר הזה, לעולם הבא מעולם משוטטת חודש עשר שנים

 רש״י׳ ׳תשובת של לשונה רהיטת אולם חודש. עשר שנים תוך רק הכנסת בבית הרשעים נשמות מבקרות
 עשר לשנים הזמן שהגבלת מסכימה להלן) ראה הרוקח, ותלמידו החסיד יהודה ר׳ לדברי השוואתה (אחרי
 קנב בשבת הוא סימנר זכריה ר׳ דברי [שורש הרשעים. נשמות נידונות זה שבזמן משום אכן הוא חודש

 בטל, הגוף - חודש עשר שנים לאחר ויורדת; עולה ונשמתו קיים גופו - חודש עשר שנים ״כל סע״ב:
 בימים אבל ׳סתם׳, משוטטת הנשמה אלו חודש עשר שבשנים נראה אמנם יורדת״. אינה ושוב עולה, ונשמתו

 יומין, ז׳ ״כל סע׳׳ב: ריח ח״א, זוהר, ראה לקברו. או לביתו הולכת הרשע נשמת המיתה שלאחר הסמוכים
 בשרו ׳אך כב): יד (איוב דכתיב דגופא, עלוי ואתאבלת לביתיה, ומקבריה לקבריה, מביתיה אזלא נשמתא

 וראה שם. יעויין סע׳׳א. רכו הנעלם), ע״ב(במדרש קכב ח״א, בזוהר, וכך תאבל׳...״. עליו ונפשו יכאב, עליו
 תאבל״׳. עליו ׳ונפשו כב): יד (איוב שנאמר שבעה, כל עליו מתאבלת אדם של ״נפשו סע׳׳א: קנב שבת גם

 סי׳ אבל, הלכות חיים, (=ארחות 191 עמ׳ אלבק, ח׳ מהדורת אבל, הלכות ח״ב, האשכול, בספר ונתבאר
 שנפטרה במקום אלא מתאבלת ואינה שבעה... כל עליו מתאבלת אדם של נפשו חכמים, ״אמרו יא):

 שכח-שכט. עמ׳ שח, אות תשסה, ירושלים א, מהדורתי, לריה׳׳ח, גימטריאות בספר בכך וכיוצא ממנו...״.
 לגביה. חזרה דהיא סברא גופא, על טייסא נפשא יומין, תלתא ״כל ה״ה: פ״ג קטן מועד ירושלמי, והשווה

 ה״ג; פט״ז יבמות בירושלמי, וכך לה״. ואזלה ליה שבקא היא דאפוי, זיויהון דאישתני חמייא דהיא כיון
 שם׳]. ׳ויספדו ד״ה י, קא תיאודור-אלבק), בר״ר(מהדורת

ע״א. ז ברכות רש׳׳י,
 ירושלים נא, אות מהדורתי, קושיות, ספר ראה: שבת׳. ׳ערב שבת ליל נתכנה והראשונים חז״ל בספרות

וש׳׳נ. ,229 הערה לה, עמ׳ תשסז,
 דמזיקין מסטרא ערבוביא ״ואית סע׳׳א-רע׳׳ב: כט ח״א, זוהר, ראה, מקומות. בכמה בזוהר גם נאמר כך

 בהאי דאסתאב מאן דא, ״כגוונא ע״ב: קכט ח״א, שם, ממש״; דעלמא מזיקין אינון דחייביא, דנשמתן
 מסאבין, אינון בין ומדוריה ליה, מסאבין - מניה נשמתיה נפק וכד מסאב, רוח עליה משיך איהו עלמא,
 המזיקים הן הן הרשעים ״נשמות מהימנא): (ברעיא ע״א קיח ח״ב, שם, דעלמא״; מזיקין אינון ואלין

 שם, בעולם״; המזיקים הן הן רשעים של נשמות ״ואוקימנא, מהימנא): ע״ב(ברעיא טז ח״ג, שם, בעולם״;
 דאזלן דאתי... בעלמא שכן כל דין בעלמא זכאן לא דלהון דנפשאן רשיעיא, לאינון ״ווי רע׳׳א: כה ח״ג,

 בהו דמתדבקן בגין עלמא, מזיקי ואינון ביה... לאתקשרא לנייחא אתר אשכחן ולא בעלמא, ושטאן
 חבלה מלאכי ״ואינון ע״ג: קיח דף תשיג, ירושלים מרגליות, מהדורת תיקונים, חדש, זהר ומסתאבן״;

הנעלם, מדרש חדש, זהר בעולם״; המזיקין הן הן דרשיעייא נשמתין מתניתין: מארי דאוקמוה כמה מזיקין,
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סטל יעזראל יעקב הרבקפו

 מתעדן אינו אם או בשבת, עצבין היו אם או שבתות, למחללי להזיק רשות להם וניתן
^" לכך בו. גופא״, ובריות וכר, פורקן ״יקום בשבת אומר לכך בשבת... רוחות תחלוא̂י

 אם כי ̂',Sיות אדם בני ברפואות רפואה לאדם אין שמזיקין, ונשמות טוב. ביום ולא
̂". ל ירפא״(ישעיה מכתו ״ומחץ ־ בוראו כו̂)

^", הגהינם מן הרשעים נשמות יוצאות בשבת גזר שאביי ולמרות להזי^^". מסוגלות ואז לחפש̂י
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 הם הן רשעים של נפשותם תנן, והא יוסי: ר׳ ״אמר ע״א: יא דף תשיג, ירושלים מרגליות, ר׳ הרב מהדורת
 הם הן הגוף, מן כשיוצאות רשעים של נפשותם אלא, הכי! תנן לא אחא: ר׳ ואמר שבעולם... המזיקין
 - שסד (הולנד בן־ישראל מנשה ר׳ כותב גם וכך .45 הערה תחילת להלן, עוד וראה שבעולם...״. המזיקים

 אשר והפושעים גמורים ״הרשעים ע״א: קג דף תרכב, לייפציג יט, פרק רביעי, מאמר חיים, נשמת תיח),
 נחת שום בלי בעולם ונדים נעים הולכים אבל לגהינם... מיד הולכים אינם העולם... בתכלית עוולה פעלו

 קטעי מכמה הבין כך רע״. לעשות אם כי יודעות אינם כי בעולם, מזיקין נעשות האל הנפשות ואז רוח...
 חלק א, ה׳, מעשי שמו), שנת בקראקא אשכנזי(נפ׳ אליעזר ר׳ דברי את לכך הוסף לעיל). (שהובאו זוהר

 כפי נתחייבו אשר הרשעים נפשות ״...כי ונשוב: ד״ה ע״א, יג דף תרלא, ווארשא ב, פרק בראשית, מעשי
 דר״א, ובפרקי רעות״. רוחות כן גם ונקראים קין, של זרעו שהם השדים מכלל להיותם כן גם יענשו מרדם,

 מדור חוץ לתחיה עולין המתים ״כל המבול: דור רשעי נשמות על כך נאמר לג, ר״פ היגער, מהדורת
 בהערות. בסמוך עוד וראה מישראל...״. לאדם ומזיקין רוחות נעשים נפשותיהם וכל המבול...

תחלואי״. רוב ״לכך ):42 הערה הנפש(להלן, בחכמת
 ויותר אדם בני ברפואת רפואה לאדם אין שמזיקין, ״והנשמות יותר: ברור הבאה) (הערה הנפש בחכמת
כואב״.

 של בספרו דלעיל, בהערות שצויינו מעטים בשינויים וכך, תקעה. עמ׳ תתשע, סי׳ מ״מ, חסידים, ספר
 מגרמייזא הר״א ספרי אייזנבך(מהדיר), א׳ הרב בתוך: הנפש, חכמת מוורמייזא, אלעזר ר׳ המובהק, תלמידו

 שבת, של מנהג טירנא, אייזיק לר׳ המנהגים ספר גם וראה טו״ב. ק עמ׳ תשסו, ירושלים ב, הרוקח, בעל
 משום תקנוהו פורקן׳... ׳״יקום כו: עמ׳ תשלט, ירושלים שפיצר, ש״י מהדורת מב, הגהה המנהגים, הגהות

 רבה, אליה תעב), - תכ (פראג שפירא אליה ר׳ והביאו בעולם״. לשוט רשות לרוחות יש שבשבת דאמרינן,
שם. ראה חסידים. בספר הנאמר את עליו והוסיף יא, אות רפד, סי׳
 רבתי, פסיקתא ה; יא בר׳׳ר, לג; תשא, כי תנחומא, ע״ב; סה סנהדרין ראה: השבת. ביום שובת הגיהנם כי

 פסחים, מרדכי, סע׳׳ב; קנ ח״ב, שם, ע״ב; סב ח״א, זוהר, ע״א; קב דף איש-שלום, מ׳ מהדורת כג, פיסקא
 מ׳׳מ, חסידים, ספר יב; אות ג, מערכת קדמות, מדבר וילנא); (בדפוס רע״א לז דף פסחים׳, מערבי ׳תוספת

 בשבת היוצאות הרשעים שנשמות הסוברים יש אמנם שם. הנסמן ובכל ו, ס״ק חסד, מקור הערות רמא, סי׳
 ״שפושעי נז-נח: עמ׳ סט, אות תשסז, ירושלים מהדורתי, קושיות, ספר ראה עדן. לגן נכנסות הגיהנם מדין

 לגן־עדן״. מגיהנם ונכנסין מנוחה, להן ויש נוחים טוב ויום שבת ובכל חדשים, י״ב בגיהנם נידונין ישראל
 בבתי מנוחה ומחפשות בעולם משוטטות הנשמות אין ודאי זו לשיטה למקורותיו. ,360 הע׳ שם, וראה

כנסיות.
 בדין בהיותם עוד למזיקים הופכות הרשעים שנשמות קצת משמע ע״א) ע (ח״ג, הזוהר מלשון אמנם

 רשעים של נפשות ),39 הע׳ לעיל, בזוהר(ראה בן־ישראל מנשה ר׳ להבנת גיסא, מאידך שם. ראה הגיהנום,
 גם וכך מזיקים. נעשות הן רשעתם, לרוב בגיהנום נידונים אינם וכלל בתכלית״ עוולה פעלו ״אשר גמורים
 ע״ד: יא דף תרלא, ווארשא ב, פרק בראשית, מעשי חלק א, ה׳, מעשי אשכנזי, אליעזר ר׳ של מלשונו משמע

 עטוף והוא הדק, היסוד מאותו אשר הרשעים גופות הם ז״ל: שאמרו הרעות והרוחות שהשדים יתכן, כן ״אם
 אל ישיבום ואחר מה, זמן ונדים נעים להיותם ההוא, בעונש מרדם כפי נתחייבו אשר החיונית... נפשם על

אש אל שבים ועוד ונדים נעים להיותם האלהי, המשפט פי על שיחזירום אפשר, המרד וכפי גיהנם. של אישו
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קפזהכנסת בבית הנפטרים נעזמות תפילת

 ״שמונה על נמנות אלו נשמות אין יישובי/ במקומות מלעבור מחלת בת אגרת של חילותיה על
^/ ויטרי ממחזור שמשמע כמו שלה, חבלה״ מלאכי רבוא עשר כ  מגהינם, יוצאות הן כאשר הנז

 בכתבים גם נזכרת שבתות בלילי הרשעים נשמות סכנת הכנסת. לבית הרשעים נשמות נמלטות
הרוקח: ה׳ב), ־ ד׳תתקכה מוורמייזא(אשכנז אלעזר לר׳ המיוחסים

 הנינוחין שהפושעים לפי מבחול, יותר רחמים צריך בשבת, חולי לו שאירע אדם לכך,
 רוב ניתן, לא ־ מזיקים שהנשמות ומה ומזיקים, ויוצאים פנויין בשבת גיהנם מדין

המזיקים מפני שבת, בלילי יחידי מלילך אדם כל יזהר מאד לכן לרפואה. פעמים,
והנשמות^^".

 יצחק ר׳ מפרש בביאורו שבתות. בלילי המזיקות הנשמות על השמועה הגיעה לספרד אף
 הלשון: בזה מזיקין״^^", דשכיחי בשבת ״אבל הטור: דברי את רנז) ־ קצג (ספרד אבוהב

 הרשעים נפשות הם המזיקים שאלו הזהר, בספר שכתוב שמעתי, וכר. מזיקין ״דשכיחי

מזיקים״^^". ונעשים בעולם, לשוט מנוחה להם נותנים ובשבת שבגיהנם,
מנוגדת^^. עמדה עולה בזוהר רבים במקומות אדרבה, זה. דבר מופיע לא שלפנינו בזוהר

45
46

47

48
49
50

 ׳זוכים׳ אינם רשעתם שלרוב רשעים שיש [לכך נצחי״. בעונש נתחייבו אם לעולם, כן ונידונים גיהנם של
 א׳ הרב בתוך: הנפש, חכמת מוורמייזא, אלעזר ר׳ גם ראה ונדים. נעים אלא בגיהנום עונשם את לקבל

 ששה כל שהוא ״יש טו״א: ק עמ׳ תשסו, ירושלים ב, הרוקח, בעל מגרמייזא הר״א ספרי (מהדיר), אייזנבך
 ונד...״]. נע להיות עליו גוזרים אבל בגיהנם נכנס שאין ויש בגיהנם, ימים
סע״ב. קיב פסחים ראה:
 חלק א, ה׳, מעשי אשכנזי, אליעזר ר׳ גם: ראה מחלת בת אגרת בחיילות כלולות הרשעים נשמות אם בענין
היטב. עיי״ש ע״ד. יב דף תרלא, ווארשא ב, פרק בראשית, מעשי
 יצאו זה ספר על קפ. עמ׳ ואתחנן, פרשת תשמא, ברק בני ג, קלוגמאנן, י׳ מהדורת התורה, על הרוקח פירוש
 ׳פירוש דן, י׳ ראה: מוורמייזא. אלעזר ר׳ מתלמידי אחד של אלא אינו כולו, לא אם חלקו, שלפחות עוררין
 .644 עמ׳ נד(תשמ), ספר, קרית מגרמייזא׳, אלעזר לר׳ התורה
ג. אות רסז, סי׳ או״ח, טורים, ארבעה
 סוט״ב. יג עמ׳ רסז, סי׳ ירושלים, מכון הוצאת טורים ארבעה בתוך אבוהב, יצחק לר׳ חיים אורח לטור ביאור
 יומא אתקדש ״כד ע״א: מח ח״א, למשל, ראה, בשבת. שולטים מזיקים שאין רבות פעמים מודגש בזוהר
 דמסאבא, סטרא וכל ושדין ועלעולין רוחץ וכל בעלמא... ואתפריסת שריא שלום סוכת שבתא, במעלי
 רוח - עלמא על קדושתא דאתער כיון דהא רבא, דתהומא דנוקבא דריחייא בעינא ועאלין טמירין כולהו

 נטירו, על לצלאה בעינן ולא עלאה, בנטירו עלמא וכדין דדא, מקמיה עריק ודא בהדיה, אתער לא מסאבא
 - בשבת אבל נטירו; בעיא דעלמא אתתקן, דחול ביומא דא, דהא אמן׳. לעד, ישראל עמו את ׳שומר כגון:
 בשלמא וכלא אינון, נטירין גיהנם חייבי ואפילו סטרין, בכל ואתנטיר עלמא, על אתפריסא שלום סוכת

 צב תהלים, במדרש בקצרה גם וכך ו-ז. אותיות זהר, ניצוצי הגהות שם, וראה ותתאין...״. עלאין אשתכחו,
 ״ואדם ו: צב שם, והשווה העולם״. מן המזיקין ששבתו ליום ה), צב השבת׳(תהלים ליום שיר ״׳מזמור ה:

 התפילה סידור פירושי לב״; סרעפי ומכל רע מכל משמרו השבת יום והיה תחילה, השבת] [את אותו שמר
 עד, אות מהדורתי, קושיות, ספר ג; אות רסז, סי׳ או״ח, טורים, ארבעה תס; ס״ע תשנד, ירושלים לרוקח,

סז. עמ׳ תשסז, ירושלים
בספרות כבר נזכר ישראל״, עמו ״שומר לחתום אין כך ומשום שולטים, אינם המזיקים שבשבת הרעיון
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סטל יעזראל יעקב הרבקפח

 הדברים את ראה שלא אבוהב יצחק ר׳ של שמועתו השתבשה השמועות שכדרך נראה, לכך
 ממקור השמועה אליו נתגלגלה וכנראה הזוהר״), בספר שכתוב (״שמעתי גופו הזוהר בספר

/Sבספר האשכנזית ההשפעה רבתה כבר שבתקופתו אשכנזי,
 יוצאות הרשעים שנשמות הדעה רווחה באשכנז הראשונים שבתקופת למדים, נמצינו

 הכנסתי/ בבתי מנוחה מוצאות הן ויטרי במחזור בהוספה הנאמר ולפי שבתות^^, בלילי ומזיקות
 לשם בוחרות שהן תימה כל אין להתפלל, כדי מתאספות שהנשמות החסיד יהודה ר׳ לדברי

 להבין יש ויטרי, במחזור למובא אבל לתפילה. המיועד מקום שהוא הכנסת, בבית דוקא כך

החבלה. ממלאכי מפלט למצוא כדי הכנסת בבית דוקא הרשעים נשמות בחרו מדוע
ובלילה ב^^, יש קדושה מזוזה^"^, בו אין מקומות: משאר הכנסת בית שונה דברים בשלושה

 א׳ מהדורת א, סי׳ שבת, הלכות א, ויטרי, מחזור ראה: הזוהר). ספר את ראו לא (שרובם והראשונים הגאונים
עמ׳ אשכנז, חסידי סידור תעו; סי׳ רש״י, סידור כתוב׳); ׳מצאתי קע(בשם עמ׳ תשסד, ירושלים גולדשמידט,

שני, כרך אברהם, ר״ד (מהדורת לה ר״ס כלבו, ספר ; 18 עמ׳ המחכים, ספר הגאונים׳); ׳תשובות (בשם קמ
 והשווה: שם. ובהערות תשיז, ירושלים מרגליות, מהדורת עד, סי׳ השמים, מן שו״ת ועי׳ קצד-קצה). עמ׳

 תפילת הלכות ח״א, האשכול(אויערבך), ספר ;מאוד) שם קטוע פ(הענין סי׳ תשובה, שערי הגאונים תשובות
תנח, עמ׳ לרוקח, התפילה סידור פירושי קלה; עמ׳ שבת, הלכות א, המנהיג, ספר ;60 עמ׳ וערבית, מנחה

שבת, של מעריב סדר תשכג, ירושלים אבודרהם, סה; סי׳ השבת, ענין הלקט, שבלי תעב-תעג; עמ׳ תס, ס״ע
 ותלמידו ריה״ח ששיטת מקומות בכמה סופר הרי״ח העיר וכבר כז. יח בראשית ריקאנטי, פירוש קמד; עמ׳

סי׳ פתיחה, ב, שלום, מנוחת בספריו: ראה הזוהר. לשיטת נוגדת ויטרי) במחזור המובא את מזכיר אינו (הוא
 תורת שעט-שפ; עמ׳ תשסב, ירושלים קי, סי׳ קמא), (מהדורה יעקב תורת טו-יח; עמ׳ תשסב, ירושלים א,

עמ׳ תשסה, ירושלים יח, סי׳ ב, יעקב, הדר רכד-רכה; עמ׳ תשסה, ירושלים קדושים, פרשת ויקרא, ג, יעקב,
פד.

 על האשכנזית הספרות השפעת גברה ה׳סה, בשנת שבספרד לטולידו מאשכנז הרא״ש בריחת מזמן 51
קמה), טולידו - ה׳ע (צרפת אבן־זרח מנחם ר׳ הרא״ש, תלמיד דברי ראה הספרדית. והפסיקה המחשבה

 ספרד, ארץ בכל ״...בפרט ע״ג: מא דף תרמ, ווארשא כא, פרק רביעי, כלל ראשון, מאמר לדרך, צדה
 ולמד מאשכנז, שבא ז״ל אשר רבי הרב רוח השם שהעיר עד הבבלי התלמוד לומדי מקדם שם שנתמעטו

 ולנשארים עדן, בגן הצדיקים עם שכרם להם ישלם השם אחריו, ובניו הוא הרבה, תלמידים והעמיד ולימד
 וסטרייך, א׳ לדוגמה: ראה כך. על נכתבו רבים מחקרים ותלמידיהם״. הם בארץ שארית להם יתן מהם

 מ״ע פרופ׳ הרב לכבוד מוגשים ישראל ובמחשבת בהלכה מחקרים בספרד׳, הרא״ש של שיפוטיות ׳הכרעות
 ב, הביניים, בימי הרבנית בספרות עיונים מחקרים: כנסת תא-שמע, י״מ ; 157-182 עמ׳ תשנד, רמת-גן רקמן,

 14ה- במאה ספרד של ההלכתית והספרות טורים ארבעה גלינסקי, י״ד ואילך; 167 עמ׳ תשסד, ירושלים
.22-23 בעמ׳ ובמיוחד ואילך, 16 עמ׳ תשנט, רמת-גן לפילוסופיה), ד״ר תואר קבלת לשם (חיבור

 הראשונה חייו בתקופת ושהה נולד אבוהב יצחק שר׳ לסוברים נסכים אם מתחזקת שהעלתי ההשערה
 גליס, י׳ סע״א; לב דף תרו, ברלין קאססעל, ד׳ מהדורת הדורות, קורא קונפורטי, דוד ר׳ בטולידו(ראה:

 אבוהב יצחק ׳רבינו אייזנבך, א׳ טו״ב; כו עמ׳ תשלח, ירושלים ג, ארץ-ישראל, חכמי לתולדות אנציקלופדיה
מאוד, חזקה מדרשו ובית הרא״ש השפעת היתה שם כא), עמ׳ [תשמט], ג צפונות, הטור׳, על וחיבורו זצ״ל
למעלה. שנסמנו במקורות ראה

א. הערה משלימות, הערות המאמר, בסוף ראה שבת, בליל הזה לעולם היורדות הצדיקים נשמות לעניין 52
ב. הערה משלימות, הערות המאמר, בסוף ראה המדרשות, בבתי תורה ללמוד הבאים השדים לעניין 53
להלכה נפסק המזוזה, מן פטור הכנסת) לשמש דירה בו (שאין הכנסת שבית ע״א) יא (יומא התלמוד דין 54
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קפטהכנסת בבית הנפטרים נשמות תפילת

 של ולחסרונם ,“המזיקים את להבריח סגולתם אנשים וריבוי מזוזה אדם. מבני ריקן עומד הוא
 נשמות על המגינה הכנסת בית של קדושתו מצטרפת המזיקים, של שהותן את המאפשרת אלו

.“בו מתאספות כך ולשם ,“אותן הרודפים חבלה מלאכי מפני הרשעים
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 הראשונים בימי ונתקיים ג), סעיף רפו, סי׳ יו״ד, שו״ע, ה״ו; פ״ו ומזוזה, תפילין הלכות רמב״ם, (ראה:
 סוגיות, וביאורי תשובות ראבי״ה, ספר בו; שאין ד״ה ע״ב, יא יומא תוס׳, לדוגמה: ראה, וצרפת. באשכנז

 רבינו טו; וסי׳ י, סי׳ מזוזה, הלכות לרא״ש, קטנות הלכות יח); סי׳ (דפו״י: ת סי׳ יראים, ספר א׳קנ; סי׳
 בבתי מזוזה חסרון על מפורשות עדויות ישנן כן כמו ע״ד. קעט דף ח״ז, כא, נתיב וחוה, אדם תולדות ירוחם,

 חנוכה נר על ״וששאלת סו: ר״ס פראג), (דפוס ח״ד מרוטנבורג, מהר״ם שו״ת ראה בתקופתם. הכנסיות
 [והשווה: דבר״ עמא וכן עדיף... טפי בימין לאנוחי מזוזה, דליכא היכא כל יניחנו? היכן הכנסת בבית

 [נרות מדליקין הכנסת בבית ״אך ב: ס״ק פרץ, רבינו הגהות רפ, מצווה סמ״ק, רסו]; סי׳ שבת, מרדכי,
 שפיצר, ש״י מהדורת חנוכה, מנהגי טירנא, לר״א המנהגים ספר עוד: וראה מזוזה״. דליכא בימין, חנוכה]

 שבתי האחרון, בדור גם נהגו מסוימים ובמקומות מ. סו״ס מהרי״ל, שו״ת קמא-קמב; עמ׳ תשלט, ירושלים
 י׳ ראה: בפולין, קוריב) קאריוו(או בקהילת כמו מזוזות, בפתחיהם נקבעו לא בלבד לתפילה שנועדו כנסיות
 .128-129 עמ׳ תשטו, תל-אביב קאריוו, בוך יזכור (עורך), גרוסמן מ׳ בתוך: המדרש׳, בית ׳דאס העכט,
 הוא הכנסת, בית בפתח מזוזה לקבוע בזמנינו שנהגו מה הנראה, [ככל 132 להערה סמוך ט, פרק להלן, הובא
 י]. סעיף שם, שו״ע, ראה: במזוזה, החייב המדרש בית דין גם לו יש בימינו הכנסת שבית משום
 לא): כו (ויקרא שנאמר בתוכו... מספידין אין שחרב, הכנסת ״בית מ״ד: פ״ג מגילה משנה, למשל, ראה,

 את ״׳והשימותי לא: כו ויקרא אגדה, מדרש שוממין״; כשהן אף קדושתן מקדשיכם׳, את ׳והשימותי
 ד״ה ע״ב, כה מגילה רש״י, ע״א-ע״ב; כו מגילה עוד: וראה מדרשות״. ובתי כנסיות בתי לרבות מקדשיכם׳,

 קסא. שורש מהרי״ק, שו״ת ראה: המקדש, בית לקדושת דומה וקדושתו העיר. בני
 רבות. זה ענין נזכר הזוהר ובספר ג. לה בר״ר, ה״א; פ״א פאה ירושלמי, רע״ב; לג מנחות ראה: מזוזה על

 חדש, זוהר דתרעא״; ומזיקים לשדים דמבריח דמזוזה, ד׳שדי׳ ״כגוונא ע״ב: רנא ח״ג, זוהר, לדוגמה, ראה,
 מזיק אין - במזוזה המצויין פתח יהודה: בר יוסי ר׳ ״אמר ע״ב: מב דף תרעא, מונקאטש רות, מגילת ב,

 למלאך רשות שניתן בשעה אפילו הפתח. שומר שהקב״ה מפני אליו, מתקרב רע פגע ואין שטן ואין
 בתיכם אל לבוא המשחית יתן ׳ולא כביכול, הפתח, על עומד ׳שדי׳ ששם ורואה עיניו זוקף לחבל, המשחית

 הלכות מרדכי, עוד: וראה מזוזה״. במצוות מצוי תמיד שיהא האדם צריך לפיכך כג). יב (שמות לנגוף׳
הבאה). בהערה תתקסב(הובא ר״ס קטנות,

ע״א. רל ח״א, זוהר, ע״ב; מג שם רע״ב; ג ברכות ראה: אנשים, שלושה לפחות היינו אנשים, ריבוי לגבי
 גרמו וכיצד מזוזה בדין ה׳נג) - ד׳תתקפ מרוטנבורג(אשכנז מהר״ם של דעתו שינוי את להבין ניתן זה פי על

 הרבה סברת (וכך הכנסת כבית המזוזה מן פטור המדרש שבית מהר״ם סבר בראשונה הרעות. הרוחות לכך
 קטנות הלכות הי״א; פ״ו ומזוזה, תפילין הלכות רמב״ם, בו; שאין ד״ה ע״ב, יא יומא תוס׳, ראה: ראשונים,

 חידושי ע״ד; קעט דף ח״ז, כא, נתיב וחוח, אדם תולדות ירוחם, רבינו יא; סי׳ מזוזה, הלכות לרא״ש,
 בבית מזוזות הותקנו שלא עד רפו). סי׳ יו״ד, יוסף, בית וראה: רבוותא. ופסקו ד״ה ע״ב, יא יומא הריטב״א,

 מעדיפות הרעות שהרוחות ומכאן שם. שהיו היחידים את והפחידו שהבעיתו רעות רוחות בו שחו מדרשו,
 על נמסר וכך חבלה. מלאכי מפני עליהן מגינה שקדושתם המדרש, ובית הכנסת כבית קדוש, במקום לשהות

 ישן כשהיה ואמר, מזוזה. בו היה ז״ל מרוטנבורק מהר״ם של מדרשו בית ״וכן מהר״ם: של מדרשו בית
 הלכות לרא״ש, קטנות בפתח״(הלכות מזוזח שתיקן עד מבעתו, רע רוח חיח בבית־חמדרש, צהרים שינת

 דף ז, חלק כא, נתיב וחוה, אדם תולדות ירוחם, רבינו נוספים: במקורות סגנון, בשינויי וכך, י. סי׳ מזוזה,
 .491 עמ׳ [׳המצוות׳], ו פרק המאור, מנורת אלנקאוה, ישראל ר׳ רפו; סי׳ יו״ד, טורים, ארבעה ע״ד; קעט

 (מהדיר), כהנא [=י״ז תתקסב ר״ס קטנות, הלכות במרדכי, שהובאה מרוטנבורג מהר״ם לתשובת והשווה
אני, ״מובטח קנב]: עמ׳ תשב, ירושלים קסא, סי׳ תשובות, א, ומנהגים, פסקים תשובות מרוטנברג: מהר״ם
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סטל ישראל יעקב הרבקצ

 פרטים נאמרו לאחרונה), שנתגלה מכת״י (שהחדרתי החסיד יהודה לר׳ גימטריאות בספר
:אחרים

 מנחה בין טובים, וימים שבתות ערבי וכל בושם, שדה הנחל ולפני עדן, מגן יוצא ונחל
 הבושם בשדה אותם ומרעין גינזיהם מבית מתים של רוחות מוציאין ערבית, לתפילה
 שכל המתים, גוזל כאילו למעריב, מנחה בין מים השותה כל לכך, הנחל. מאותו ושותין

 וערבי שבתות ערבי ובכל באסכרה. מיתתו מים אז והשותה ,”מנחל מתפלגין המים
 מקבריהם חיים בנשמתן הצדיקים עומדין הכנסת, בבית ׳ברכו׳ כשאומרים טובים ימים

 חודש מידי ״והיה - חדשים בראשי וכן כניסיות; בבתי להקב״ה ומשתחוים וכורעין

ה)״*. קמט משכבותם״(תהילים על ״ירננו שם על כג), סו וגו׳(ישעיה בחודשו״

 ערבי כל רשעים, של והן צדיקים של הן מתים, של רוחות יוצאות תחילה כאן. נשנו שלבים שני
*, ימים וערבי שבתות מקבל הציבור וכאשר הבושם׳. ׳בשדה לרעות לערבית, מנחה בין טובים̂'
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 וארבע לעשרים קרוב יש שלנו ובבית בו. לשלוט יכול מזיק שום אין במזוזה כהלכתו שתקון בית שכל
 הבית ולפתח הרבים, לרשות הפתוח החצר ולשער הבית, ולפתח החורף, ולבית המדרש, לבית מזוזות:
 ברוך׳/ בר מאיר ושלום, הבחורים. של החדרים ולכל בקיץ, אוכל שאני המקורה ולעליית לחצר, הפתוח
 המחבר מרן ׳לשונות הכהן, מ׳ ראה: מרוטנבורג. מהר״ם של כליאתו בשנות כנראה נכתבה זו תשובה
).12 הערה רסב, עמ׳ (תשכו), סח סיני, ערוך׳, בשלחן

 הכנסת שבית ומכאן במזוזה, החייב במקום רק הוא המזיקים לכניסת הגורם המזוזה שחסרון לטעון אין
 ה״א, פ״א פאה מירושלמי, שהרי בו. המזיקים להתאספות גורם המזוזה חסרון אין במזוזה, חייב שאינו
 חד הקדוש לרבינו שלח ״ארטבן מסופר: שם מזוזה. חובת לו שאין מקום על אפילו מגינה שהמזוזה מוכח,
 מזוזה. חד הקדוש] [רבינו ליה שלח דכוותה. דטבה מילה לי שלח :[ארטבן] ליה אמר אטימיטון. טבא מרגלי

 ליה אמר !פולר? חד דטבא מילה לי שלחת ואת טימי לה דלית מילה לך שלחית אנא מה [ארטבן]: ליה אמר
 לה, מנטר דאנא מילה לי שלחת דאת אלא, עוד ולא בה; ישוו לא וחפצי חפציך לארטבן]: הקדוש [רבינו

 קמה, שאילתא עקב, פרשת אחאי, דרב ובשאילתות לך״. מנטרה והיא לך דמך דאת מילה לך שלחית ואנא
 ולא הרופאים כל ובאו אחת, בת אלא לו היה ולא ארטבן, של בביתו שד נכנס ״מיד המעשה: את מסיים

 יהודה שר׳ למדנו, שדה״. אותה ברחה מיד הפתח, על לה ושם המזוזה את ארטבן שנטל כיון לה. הועילו
 שארטבן כך [על ממזוזה פטור גוי של שביתו למרות עליו שתשמור כדי הגוי לארטבן מזוזה מסר הנשיא

 הלוי אברהם ר׳ לו; סי׳ שבע, באר שו״ת שפג), - של איילינבורג(בוהמיה בער יששכר ר׳ ראה: גוי, היה
 שו״ת תקלו), - תנז עמדין(אשכנז יעקב ר׳ כח; סימן ב, כלל או״ח, ורדים, גנת שו״ת תעב), - תי (מצרים
 ממזוזה הפטור מדרשו בית בפתח מזוזה התקין מרוטנבורג שמהר״ם מכך אף קכא]. סי׳ ח״ב, יעבץ, שאילת

 מקום על אף ושומרת מגינה שהמזוזה מוכח גם רעה, רוח של מביעותה עליו שיגן כדי קודמת) הערה (ראה
בה. חייב שאינו
 חיים ״עץ ה״א: פ״א ברכות ירושלמי, ראה בזה. כיוצא או עדן׳, מגן היוצא מנחל ׳מתפלגין שצ״ל: נראה
 עדן. בגן הוא החיים ועץ מתחתיו״. מתפלגין בראשית מי פילוג וכל שנה... מאות חמש מהלך

קכז-קכח. עמ׳ קטו, אות תשסה, ירושלים א, מהדורתי, לריה״ח, גימטריאות ספר
 המקובל כניב טוב, ויום לשבת הסמוכות לשעות אלא ),38 הערה לעיל, ממש(השווה ללילה כוונתו אין כאן

ערבית״. לתפילת מנחה בין וימים־טובים, שבתות ערבי ״וכל מדבריו: מוכרח כך היום.
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קצאהכנסת בבית הנפטרים נשמות תפילת

 מקבריהם״ חיים הצדיקים ״עומדים ',’הכנסתי בבית ׳ברבר באמירת טוב ויום שבת קרושת עליו
 רק שמדובר בפירוש נאמר השני לשלב אשר כך. חדשים בראשי וגם הכנסת. בבתי ומתפללים
 הדבר שורש כנסיות. בבתי בתפילה משתתפות הרשעים נשמות שאין משמע בצדיקים,

 ומשבחים ומרננים חודשים, וראשי טובים ימים שבתות בלילי מקבריהם עומדים שצדיקים
 נאמר כך כנסיות. בבתי עומדים שהם שם נאמר לא אבל רבתי׳, ׳פסיקתא במדרש הוא להקב״ה,

שם:

 ומברכים בתורה, ועוסקים הדין מן שמתייראין שבישראל, ...צדיקים הקב״ה: אמר

 מרביצן אני כך ובמיתתן, חייהם בכל איבריהם, בכל יום בכל אותי ומייחדין ומקדשין
 ועומדים מנוחה, להם נותן אני ובקבריהם עדן, בגן החיים עץ תחת גדול בכבוד

 ומרננים ,“וזמנים טובים וימים חדשים ראשי וכל שבתות ערבי כל מקבריחם
 אבל ה). קמט (תהלים משכבותם״ על ירננו בכבוד, חסידים ״יעלזו לפני. ומשבחים

יה״ יהללו המתים ״לא דוד: אמר לכך במיתתן, ולא בחייהן לא אותי מברכים לא רשעים

.“יז) קטו (תהלים

:עדן׳ גן ׳סדר מדרש של הנוסחאות באחת הוא גימטריאות בספר המובא העניין מקור אמנם

 ובכל שדה. יש הנחלים ולפני עדן, מגן היוצא נחל החצר ולפני למתים, יש גדול חצר
 ומרעין גנזיהם, מבית מתים של רוחות מוציאין ערבית לתפילת מנחה בין '’’שבתות ערבי
 מנחה בין בשבת מים השותה אדם וכל .“נחל מאותו מים ושותין שדה באותו אותן

מתים. של מימיו גוזל ערבית, לתפילת
אותם מחיה והקב״ה לקבריהם, אותם חוזרים המבורך׳, ה׳ ׳ברוך אומר: וכשהצבור

62
63

64

65
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ובמקורות. ובנו״ב י, סעיף רסג, סימן או״ח, שו״ע, ראה
 כפל אלא כאן אין לענ׳׳ד אשכנזי: ר״ש <הערת המועד. לחול כוונתו ואולי מהם, אלו ׳זמנים׳ יודע איני

 זמני והנחילנו ותודיענו... וכן: לששון. וזמנים חגים לשמחה מועדים בחרתנו... אתה השוה: בלבד. לשון
 שבמקרא.> ומועדים חגים על חכמים תוספת וזוהי נדבה. וחגי קודש ומועדי ששון

 (בכמה הובא זה מדרש ע״א. קצח דף תרמ, וינא איש-שלום, מ׳ מהדורת ג, פיסקא א, הוספה רבתי, פסיקתא
 התפלות פירוש החמישי), לאלף האחרונה במאה בספרד (חי יקר ב״ר יהודה ר׳ אצל קלים) שינויים

 ד, ענף היחודים, שער ויטאל, חיים ר׳ לדברי גם השווה פ. עמ׳ תשלט, ירושלים שניה, מהדורה ב, והברכות,
 בשבתות כי שווין. הימים כל לא הצדיקים, קברי על השתטחות ״אמנם ע״א: ה דף תרטו, לעמברג ה, פרק

 יכול ואינך בקבריהם, שם עומדות ואינם הארץ עדן לגן עולות הנפשות חודשים וראשי טובים וימים
 ראש- ערב הם ומובחרים טובים היותר אמנם ;טובים הם הימים, כל ושאר שם. שאינו אחד עם לדבר להשיג
לחודש״. ובט״ו חודש
 שדה: באותה לרעות הרוחות יוצאות יום שבכל נאמר, באבער, ש׳ מהדורת ו), (יא תחלים שבמדרש יצויין

 בנין, כמין הוא ומקום מתים, אדם בני רוחות של חצר מות? חצר שמו נקרא ולמה מות, חצר זה ״׳דומה׳
 את ואוכלות הרוחות, את דומה מוציא ויום יום ובכל שדה, הנחל ולפני נחל, חצר ולפני גדר, מוקף וחצר

 מתיו״. את גוזל השמשות בין מים השותה אדם וכל הנחל, את ושותות השדה,
רפד-רפז. עמ׳ כה(תשט), סיני, ומנהגיה׳, השבת ׳מאגדות זלוטניק, י״ל ראה: זה, בענין עוד
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סטל יעזראל יעקב הרבקצב

 המונים ובאים השבת, ביום נוחים ישראל מתי וכל וקיימים, חיים רגליהם על ומעמידם

שנאמר: מה לקיים כנסיות, בבתי ומשתחווים ובאים הקב״ה, לפני ומשוררים המונים
 עומדים חדשים, וראשי שבתות ימי וכל משכבותם״. על ירננו בכבוד, חסידים ״יעלזו

 מו שנאמר(יחזקאל כמו לפניו, ומשתחווים שכינה, פני ומקבלים ובאים מקבריהם, חיים
כג): סו שנאמר(ישעיה ובחדשים״, בשבתות ההוא השער לפני הארץ עם ״והשתחוו ג):

וגר^/ לפני״ להשתחוות בשר כל יבוא בשבתו, שבת ומדי בחודשו חודש מדי ״והיה

 רבתי מפסיקתא בשונה זה, במדרש טוב׳ ׳יום נזכר לא מדוע לכך להדרש כאן מעניינינו זו אין
 נוחים ישראל מתי ״וכל במדרש: הבולט המשפט על אצביע אמנם דלעיל^^, גימטריאות וספר
 ״באים הגיהנום^^, מן השבת ביום הנחות הרשעים נשמות שגם פשוט, מובנו השבת...״. ביום

!כנסיות״ בבתי ומשתחווים ובאים הקב״ה, לפני ומשוררים המונים המונים
 כפי הלילות, בכל הכנסת בבית מתפללות הנשמות שאין ברור, דבר עולה אלה ממקורות

 וימים חדשים ראשי שבתות^^, בלילי רק אלא חסידים׳, ׳ספר של לשונו מסתימת להבין שניתן
הרשעים. נשמות על גם או הצדיקים נשמות על רק מדובר אם שנחלקו אלא טובים^^.
 חסידים ספר שיטת על חולקים אלה שמקורות לסבור סיבה אין דאמת, אליבא ברם,
 הכנסת שבית בשעה הנשמות לתפילת החסיד יהודה ר׳ מתייחס שם המאמר. בראש שהובאה

 הנשמות תפילת זוהי לשם; הנקלע אדם לאותו מתגלות הנשמות ואז אדם, מבני ריקן עומד
שעניינו עדן׳, גן ׳סדר במדרש שמקורו גימטריאות בספר הנדון כן לא ולילה. לילה שבכל

67
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69
70

71

 89 עם׳ א, מדרשים, אוצר אייזנשטיין(עורך), י׳׳ד ;43 עמ׳ תשכז, ירושלים ה, חדר המדרש, בית ילינק, א׳
 תרעין ״...ארבעה סע״ב: צ דף תשיג, ירושלים מרגליות, מהדורת רות, מדרש חדש, זוהר גם וראה טו״א.
 עם דמשתתפן נפשן איבון דאתיין ושבתי, ירחי בריש בר בהו דידע מאן ולית רקיעא, דההוא גביה על דאינון

 שבת ומדי בחדשו חודש מדי ׳והיה כד״א: כולא, למארי תרעין איבון קמי ולמסגד למכרע בקברי, גופא
 בשר״׳. ׳כל ואיתקרון גופא, עם דדיירי נפשאן איבון לאסגאה ׳כל׳ לפני׳, להשתחוות בשר כל יבוא בשבתו
 דבגנתא נשמתין ואינון דאתי, ובעלמא דין בעלמא דצדיקיא חולקהון ״זכאה רע׳׳א: ריב ח׳׳ב, בזוהר, וכעי׳׳ז

 סגדין ותמן ירושלים׳... ׳חומות דאקרי אתר ההוא עד וסלקין ושבתי ירחי רישי בכל שטאן לתתא, דעדן
 שבעולם הכנסיות בבתי הקב׳׳ה לפני משתחוות הנשמות אין הזוהר, לשיטת היינו, נהירו״. מההוא וחדאן

 ע׳׳ב. קלד ח׳׳א, זוהר, גם וראה ירושלים׳. חומות דאקרי אתר ב׳ההוא או הרקיע משערי באחד אלא הזה,
 חיים בנשמתן הצדיקים עומדין טובים... ימים וערבי שבתות ערבי ״ובכל כותב: החסיד יהודה ר׳ שהרי

 ימי ״וכל אלא: נאמר לא עדן׳ גן ׳סדר ובמדרש כניסיות״, בבתי להקב׳׳ה ומשתחוים וכורעין מקבריהם,
 שובת טובים בימים שגם לשיטתו, ריה׳׳ח ואולי מקבריהם...״. חיים עומדים חדשים, וראשי שבתות

 ,361 הערה נט, עמ׳ סט, אות תשסז, ירושלים מהדורתי, קושיות, ספר ראה: בלבד. בשבת ולא הגיהנום,
וש׳׳נ.

.43 הערה לעיל, ראה
 הכנסת בבתי מבקרות הרשעים שנשמות ויטרי, שבמחזור ההוספה בעל לשיטת דמיון קיים זו בנקודה רק

בלבד. שבתות בלילי
.68 הערה לעיל, ראה בלבד. החסיד יהודה ר׳ לשיטת הוא טוב יום
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קצגהכנסת בבית הנפטרים נשמות תפילת

 זו תפילה החיים^^; בעיני נראות אינן הנשמות כאשר החיים^/ עם בצוותא הנשמות תפילת

טובים. וימים חדשים ראשי שבתות, לילי :מצויינים לזמנים מיוחדת
 הרוקח, מוורמייזא אלעזר ר׳ החסיד, יהודה ר׳ של המובהק שתלמידו הדבר, מפליא כמה

משמעותי: בשינוי אבל עדך, גן ׳סדר במדרש האמור עיקר את מביא

 הנחל ולפני עדן, מגן היוצא גדול נחל החצר ולפני למתים, יש גדולה חצר :חכמים אמרו
 הקב״ה שבתות ובערבי נחל. מאותו ושותים שדה באותה רועים המתים ושם שדה,
 על ״ירננו קבריהם. על ומשוררים בשבת, ונחים רגליהם על ומעמידם אותם מחיה

̂.‘ומשתחווים... השכינה פני מקבלים חדשים ובראשי ובשבתות משכבותם״. '

 הסכים שלא כיון זאת שינה מדעתו שהוא או לפניו, שעמד המדרש נוסח זהו אם יודע איני
 יהודה ר׳ של המובהק תלמידו שהיה בכך בהתחשב הדעת על מתקבל שאינו דבר ,’לדברים*
̂* מן מעט העתיק ׳רוקח׳ בספר שגם מפני מכוונת, השמטה שזו ברי פנים, על על החסיד.  ,’הענין

 גירסה שלפי ברור כך, ובין כך בין הכנסה. בבתי ולא קבריהם על מרננים שהמתים נאמר שם וגם
הכנסה. בבית מתפללות שהנשמות בו נזכר לא כי לעניינינו, שייכות זה למדרש אין זו

ה
 לילות בכל הכנסת בבית מתפללות שהנשמות העם בלב האמונה השתרשה האחרונים בדורות

לא כמעט ויטרי במחזור ההוספה מן העולה שהשיטה בעוד חסידים, ספר כשיטת השבוע,

 חיים בנשמתן הצדיקים עומדין הכנסת, בבית ׳ברכד ״כשאומרים המקורות: לשון מרהיטת משמע כך 72
 הכנסת בבית ׳ברכו׳ אומרים כשהחיים היינו, כנסיות״. בבתי להקב׳׳ה ומשתחוים וכורעין מקבריהם,
יא. פרק להלן, גם והשווה להקב׳׳ה״. ומשתחוים ״וכורעין הנשמות אליהם מצטרפים

הכנסת. בבית רב המון נמצא אלו בזמנים שהרי לכך, מתייחסים היו שהמקורות ודאי כן, אלמלא 73
 ל עמ׳ תשסו, ירושלים ב, ה׳רוקח׳, בעל מגרמייזא הר״א ספרי (מהדיר), אייזנבך א׳ בתוך: הנפש, חכמת 74

טו׳׳ב.
שכתב: שצט), בשנת שבאיטליה במודינא (נפטר מודינא ברכיה אהרן ר׳ שאב ממנו הנראה ככל

 על כדיוקנאות ומועדים ראש-חודש ובלילי השבת שיוצא בלילה רואה היה לראות לעין רשות ניתן ״ואלמלא
 אולם ע״א). קלט דף תרכ, ווילנא כד, פרק רננות, שפתי יבק, להקב׳׳ה״(מעבר ומשבחים המודים הקברות,

 חודש ראש ובלילי השבת שיוצא ״בלילה להקב׳׳ה משבחות המתים נשמות לדבריו, כאן. יש חשוב שינוי
 לגמרי, חדש פרט גם ומוסיף שבת. למוצאי מאחר הוא בשבת המתים והודאת תפילת את היינו, ומועדים״,

 בימים גם שובת הגיהנום אם שהזכרתי, לענין קשור שהוא יתכן !המועדים בלילות גם מתפללים שהמתים
,358 הערות ליד ובמיוחד נז-נט, עמ׳ סט, אות תשסז, ירושלים מהדורתי, קושיות, ספר כך: על ראה טובים.

 בשנת לראשונה נדפס הנפש (חכמת במקורם הדברים ראה לא מודינא שרא׳׳ב שמפני גם ויתכן ובהן. ,361
כלי. אל מכלי הורקו כאשר הדברים נשתבשו - ושלישי שני מכלי אלא תרלו),

 (אשכנז), א מחקרים, כנסת תא-שמע, י׳׳מ ראה: הראשונים. אשכנז חכמי בין מקובלת היתה זו גישה 75
.21-42 עמ׳ תשס׳׳ד, ירושלים

 של נשמתן חדשים ראשי בכל ״במדרש, קלא: עמ׳ תשב, ירושלים רכט, סי׳ חודש, ראש הלכות רוקח, ספר 76
 שזה משום חדשים, לראשי הנוגע את רק הזכיר משכבותן...״. על ומרננים קבריהם על עומדים צדיקים
שם. הנושא
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סטל ישראל יעקב הרבקצד

 נשמות, בענייני כסמכות נתקבל החסיד יהודה שד׳ לכך, גדם השמועה שבעל יתכן נודעה.
 שנת (בולוניא חסידים ספד של הקדומה הדפסתו לכך גדמו שמא או וכדומה, דוחות שדים,

 ויטדי׳ ׳מחזוד כאשד לכך, .’בהיקפה^ הדופן יוצאת ותפוצתו הדפוס) המצאת לאחד סמוך דצח,

הציבוד™. בתודעת דבדיו נחדטו לא שנה™, ממאה יותד מעט לפני לדאשונה נדפס
 על עודרין, עליו שאין פשוט כדבד ושוב, שוב שומעים אנו האחרונות השנים מאות במשך

 הספדו לשמש יכול מצויינת דוגמה .“תפילתן ועל הלילה בשעות הכנסת בבית הנשמות ביקורי
:בלומה רעייתו על שנשא תרמט) - תקפב חיה׳(פולין ׳נפש בעל וואקס אלעזר חיים ר׳ של

 להם יש עדיין הזה מעולם שנפטרו לאחר אף והטהורות, הקדושות שלנשמות ידוע דהנה
 ולגלות דעת ללמד החיים בין נפזרות היו יוחאי בן שמעון ר׳ ובימי החיים, עם אחיזה
 בבית מתפללים מתים שמצאו מקרים הרבה קרו שלפנינו בימים וגם התורה, סודות
נאמר: ועליהם החיים, עם אחיזה להם ויש החיים, שמתפללים במקום בלילה הכנסת

 בחייהם והנעימים ׳הנאהבים כג): א (שמ״ב ונאמר חיים'®; קרויים במיתתם צדיקים
 השמש לו אומר החבורה מבני אחד נפטר שאם שנהוג, כמו ולא נפרדו׳. לא ובמותם
 ששוכבים והנאה תענוג להמתים ויש נפרדו׳. לא ׳ובמותם אדרבה אך מחבורה, שייפרד
דרים אם כן לא ,“עמהם אחיזה להם שתהיה בכדי צדיקים, שם שדרים במקום
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 כארבעים חסידים׳ ׳ספר נדפס ויטרי/ ׳מחזור של הראשונה הדפסתו שנת תרנג, שנת עד השוואה: לשם
ממנו. שנדפסו השונים והליקוטים הקיצורים מלבד פעמים,

 בו הראשון, הכרך תרנג-תרנז. ברלין כרכים, בשני נרדמים׳ מקיצי ׳חברת בהוצאת הורוויץ ש׳ בידי לאור יצא
תרנג. בשנת נדפס רש״י׳, ׳תשובת אותה מצויה

 תשסב. ת״א תרבות, כסוכן הספר גריס, זאב של בספרו ראה האנושי, והידע התרבות על הדפוס השפעת על
 אברהם ר׳ ראה בזדון, ונפסל שכתב התורה ספר את לתקן כדי הכנסת בבית הסופר עזרא של ביקורו על

 ע״א- קיז דף תרכג, זיטומיר ליקוטים, ישראל, אוהב תקפה), פודוליה - תקז (פולין מאפטא העשל יהושע
 הכנסת בבית ביקורו אמנם ].49 עמ׳ ב(תרפג), קדם, גנזי לוין(עורך), ב״מ [= גאון! שרירא רב בשם ע״ב,
 לצורך הכנסיות בבתי הנשמות לביקורי שייכות כל לו אין ולפיכך התורה, ספר הופקד ששם משום רק היה

.106 הערה ליד ו, פרק להלן, ראה דומה מעשה על תפילה.
 בשעות אפילו הנשמות מסתובבות הדור צדיקי של הכנסת לבתי שסמוך הגורסת החסידית המסורת גם

 אדמו״רי קלפהולץ, י״י ראה המדובר. לנושא שייכת אינה להתפלל!), כדי תיקונן(ולא את לקבל כדי היום
 צדקתו מגדולת שמע אשר ממז׳בוז׳, ברוך ר׳ הרה״ק מנכדי ״אחד שכט-של: עמ׳ תשלב, תל-אביב א, בעלז,

 מרן כ״ק את ראה לבעלז, בבואו מרן... אצל ולבקר לבעלז לנסוע החליט [מבעלז], מהר״ש מרן כ״ק של
 דרכו את עושה שמרן הרגיש מהתפילה שובו בעת זאת, ולעומת הכנסת, לבית בדרכו לאיטו הולך כשהוא

 באיטיות, לתפילה הלך שמרן הטעם מהו שאל... מרן, לכ״ק פנימה הקודש אל שנכנס בעת רבה... במהירות
 את ממנו המבקשות רבות נשמות לפניו נצבות הכנסת לבית בדרכו כי מרן: השיב במהירות?... - וממנה
 מבית בשובו ואילו דרכו; את מאיט זה דבר לכן בקשתן, את ןמ]למלא לסרב יכול אינו שהוא ומכיון תיקונן,
 לעיל המסופר על אגב, אשכנזי: ר״ש <הערת עצמה״. סיבה מאותה במהירות דרכו את עושה הריהו הכנסת

 !>לרוץ אסור מב״ה, כשיוצא אבל לב״ה... כשהולך לרוץ מצוה יב: צ א״ח, ש״ע ראה
רע״ב. יח ברכות עי׳

למקום ללכת רצו אחד ״קהל ]:86 עמ׳ רסט, סי׳ מ״ו, חסידים, [=ספר תשט סי׳ מ״מ, חסידים, ספר השווה
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קצההכנסת בבית הנפטרים נשמות תפילת

 עמהם. אחיזה להם להיות יוכל שלא גדול צער להם יש - רשעים הזה במקום

 אב״ד חותני, אח ז״ל, זוגתי דוד רשכבה״ג, אלוקים, איש הקדוש, הגאון מפי ושמעתי
 במקומות כי חיים׳], ׳דברי בעל האלברשטאם, חיים [ר׳ שליט״א סאנדז קדושה קהילה

 ודרים משם, וגורשו וקדושים גאונים שם והיו יהודים, שם דרים שהיו במקום בזאקסין,
 קול שומע הישראליים, קברות בתי יד על בלילה אדם כשהולך יהודים, אינם במקום

 והם ישראל, בני משם שגורשו על ומתאוננים בוכים שהמתים תמרורים, בכי ונהי, יללה
הגויים^®. בין נשארו המתים

 המתים ובאים מתכנסים חצות אחר לילה ״שבכל מקובל היה (וואהלין) אוסטרהא תושבי בקרב
 לפני רוסיה-ליטא של עיירותיה תושבי בפי גם בצבור״''®. תפילה שם ועורכים הכנסת לבית

 תארו הכנסת... בבית להתפלל באים המתים נשמות שאף כל, בפי לשיחה ״היתה שנה כמאה
 בבית להתאסף שנהגו בוילנה התשחורת בני כנסיות״^®. בבתי מתפללים הנשמות שאף בנפשם,

 להתכנס המתים מן מונעים שהם הרגישו אחרים, ולילות שישי בלילי ׳משמר׳ ולערוך הכנסת
 והנכבד הגדול ״התפקיד :שנה ועשרים כמאה לפני שם ששהה אחד שתיאר כפי הכנסת, בבית
 לבוא המתים בעד ומונעים משמרתנו, על בלילות השם בבית בשבתנו ממלאים הקטנים שאנו

'®.’כמנהגם״ ובתכריכים בטליתות עטופים ולהתפלל
 תרלה בשנת שבצפת, האריז״ל של הכנסת בבית שש כבן יתום ילד נרדם הלילות באחת

 הכנסה שבית וראה לילה, באישון הקיץ הוא הספסל. על וישן הכנסת בבית נשאר ״ככה לערך,

לבכות...״^®. והתחיל נתפחד הוא ומתפללים... ותפילין בטלית מלובשים מאנשים מלא

הכנסת ״בית לשעבר: מתושביה אחד מספר קוריב) גם שבפולין(נקראה קאריוו העיירה על
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 תעזבונו, ואם הקברות; לבית כשתלכו הנאה לנו יש כי אותנו, תעזבו אל ואמר: בחלום לאחד מת בא אחד,
כולם׳/ ונהרגו חששו, ולא תהרגו. כי דעו,

 ההספד(קטז בראש טו״א. קיז עמ׳ תשכא, ירושלים הספדים, חיה, לנפש ושארית שם וואקס, אלעזר חיים ר׳
 זבאריב, דק״ק אב״ד נ״י, משה מו״ה בת... בלימה מרת ז״ל, הרבנית זוגתי מות על ״מספד... נאמר: טו״א)
 לפ״ק״. תרבו בשנת פורים, שושן הוא אדר, ט״ו ביום שנפטרה מסאנז, ז״ל חיים׳ ׳דברי בעל של... אחיו
 .111 הערה ו, פרק להלן, ראה
.127,127 הערות ליד ז, פרק להלן, ראה

 (עמ׳ תרפט בחנוכה נסתיימה הספר כתיבת מו. עמ׳ תרצ, תל-אביב א, דליטא, ירושלים לבני(וויסבורד), ד׳
 תרמט־ השנים בין היינו שנה״, ארבעים לפני ״ווילנא את מתאר שהוא נאמר בשערו תרצ. בשנת ונדפס קפב)
 בית וגם מדרש בית גם בעיירה ״יש מקובנה: הרחק לא ליטא, מעיירות אחת על לדבריו גם השווה תרב.

 רעות״(עמ׳ ורוחות מזיקין מפני חשש חיח לכן שם, ללון נוהגים ואין תנור אין הכנסת בבית אלא כנסת,
 מן עצום פחד אותו כשתקף הירש׳לע, ר׳ עיירה, אותה של קדישא׳ ה׳חברא ראש מדוע יובן ולדבריו קלא).

 ויהי טעמו את שינה בעצמו הירש׳לע ר׳ ״גם המדרש: בבית להתפלל עבר שהיה, מעשה מחמת המתים
 מסר קדישא׳ ה׳חברא של הפנקס את גם לרב, הכנסת בית של המפתחות את מסר הוא כשפן, לב ומוג לפחדן
 לתפילה״ מקום שם לו ויקבע המדרש לבית הכנסת מבית שלו(ה׳סטינדר׳) העמוד את ויעתק השני, לגבאי

קמא). (עמ׳
באריכות. ,125 הערה ליד ז, פרק להלן, ראה
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סטל יעזראל יעקב הרבקצו

 של דמיונם על פחד זודק הביתי/ ה׳צעצוע קודיב, של הקודשים קודש עץ, הבנוי והישן הגדול
תיקונם...״^^. את שם ומחפשים הלילה באמצע להתפלל שבאים מתים עם קשור הוא הילדים,

 על שבגליציה, בוטשאטש בעיר לערך תרמ בשנת שאירע ׳מעשה׳ תיעד ספרות-יפה מספר
 להתפלל״^^. ועמדו המתים כל ו״נתכנסו שבת, בליל כנסת בבית לבדו שנשאר קטן יתום

וסטרי^^. המזרחית)^^ קאלוש(גליציה כגון גליציה, עיירות בשאר גם רווחו והאגדות
 פרידמן, שלמה חיים הרב כדברי זו, קבלה על ידיהם סמכו בגליציה החסידות גדולי גם
 זצלל״ה, מהאדמורי״ם קבלה ״היה רוקח): מהרי״ד את הכיר (שעוד בעלז חסידי מזקני

 מעשיות כמה נשמעו וכבר בתורה, ולקרוא להתפלל הכנסת לבית בלילה באים שהמתים

כאלו״^^.
 מדינוב, אלימלך צבי ר׳ על שאמרו עד גליציה, יהודי בקרב זו מסורת היתה מושרשת כה

אפיקורס: בבחינת שהוא בה המפקפק על שקרא תרא), ־ תקמג יששכר׳(גליציה ׳בני בעל

 מחוייבים ־ אצלם ומקובל ישראל בפי שמורגל דבר שכל אומר, היה יששכר הבני
 מה הזכיר משל דרך ועל אפיקורס. בבחינת הוא הרי להאמין המסרב וכל בו, להאמין
 לזה מקור שאין אף הכנסת. בבית נשמות נמצאות שבלילה ישראל, של בפיהם שמורגל

אפיקורס^^. הוא הרי בזה מאמין שאינו מי זאת, כל עם מקום, בשום
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.170 הערה ט, פרק להלן, ראה
.136-133 הערות ליד ח, פרק להלן, ראה

 התפילות ״אחרי קאלוש: מולדתו עיירת על תשט) א״י - תרכג (גליציה ברור הכהן מיכאל הרב מספר כך
מעט הגדול, השער את סוגר השמש היה ש־  ושוהים לילה בכל אליו הבאים המתים לרשות עובר והמקד

מ׳ אור עד בתפילה  ).60 עמ׳ תשכו, ירושלים ובנו, אב זכרונות ברור, וא״י הבוקר...״(
 הבריות׳ ׳אותן תפסו הילדים ״בדמיון זו: ילדותו עיירת על מספר תשלו) א״י - תרמד (גליציה ברור א״י

 בית זה... תחתון מעולם חדשות הביא לילה-לילה נכון יותר או ויום־יום בראש, מקום ורוחות] [=שדים
 ועל בתכריכיהם, בלילות להם טיילו המתים גם ביותר. עליהם החביבים המקומות היו ריחים ובתי המרחץ

מ׳ עומדים הכנסת בבית ראום רוב פי  ).233 עמ׳ תשכו, ירושלים ובנו, אב זכרונות ברור, וא״י בתפילה״(

עורך), י׳׳צ מן( ד  אצלו, שהובאה אחת מעשיה קעה. עמ׳ [תשס?], חש״ד ברוקלין דמהימנותא, בצילא פרי
.149-145 הערות ליד ח, פרק להלן, הועתקה

 וילנה): (פלך איישישוק יליד תשי), א״י - תרמב אלעזרי-וולקאני(ליטא מאיר של לסיפורו גם השווה

 המדרש... לבית השלישית באשמורה אלך אתו אקום, אבא עם תנומה. ואל שינה אל הסליחות. ימי ״הגיעו
 קרא... לא ולי העיר, לא ואותי אתו, ואמא אבא, לו הלך במטתו. אבא עוד היה לא עיני, את שוב כשפקחתי

 הלילה בחשכת האלך !פתי אחרי: קראה הספה על שכבה אשר הגדול אחותי ללכת. וקמתי להתלבש מהרתי
 ושנינו הוילון, את הפשילה היא בחוץ. עתח מחלכים ורוחות מתים ואראה: החלון בעד אביטה לבדי?

 המדרש. בית עד מתפשטת האפלה, פרושה הרחובות כל על נראה... לא דבר שבחוץ. האפלה לתוך הסתכלנו
 אלעזרי- (מ׳ יבואו״ לא פנימה המדרש לבית רק נראים. ואינם רואים ורוחות, ומתים שדים יהלכו בה

בראדט). יהודה אליעזר ר׳ ידידי הפנני זה למקור .37 עמ׳ תרצד, תל-אביב בחדר, וולקאני,
 לאמירת אנשים בו שנאספו בגלל פנימה, המדרש לבית נכנסו לא כאן המוזכרים והרוחות המתים

לתפילתם. המתים מתכנסים אדם מבני ריקן התפילה כשמקום רק ׳סליחות׳.
].130 הערה ח, פרק להלן, ראה [אך טו״ב רנה עמ׳ תשסה, לונדון כנישתא, דבי מילי הגר, צ׳ הרב הביא כך
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קצזהכנסת בבית הנפטרים נשמות תפילת

 של נערותו ימי דברי את גולל (מוקוטובסקי\*', כי-טוב אליהו אברהם ר׳ החסידי הסופר כאשר
 בתרי בין שזר תקעי), - תקכו הקדוש׳(פולין ׳היהודי בשם המוכר מפשיסחה, יצחק יעקב ר׳

 הנער של התבודדותו את תיאר וכך בפולין. הוא נעוריו בימי שהכיר החיים הווי את הסיפור
שבפולין: בפשדבוז׳ הכנסת מבתי באחד

 ללמוד שבאו וזקנים נערים אדם, תמיד מלאים והמדרשות הכנסיות בתי רוב היו וכך
 קדושתם שמפני כלומר, ה׳קרים׳, הכנסיות בתי רק ובשעתו. בעתו אחד כל שיעוריהם,

 בימות ורק לתפילה, רק מיוחדים החורף בימות היו הללו ,’להסקה^ תנור בתוכם בנו לא
 היה מיוחד הוא גם בפשדבוז׳, החייטים של הכנסת בית תורה. למקום גם נעשו הקיץ

 כל באו. הבוקר אור עם רק להתפלל, לתוכו והבאים בלבד, לתפילה תקופה באותה
בהיכל; היו גנוזים הקדושים הספרים דולק; היה תמיד נר מאדם; ריק היה הלילה

 רגילות שהיו כדרך העליון מעולם לשם שבאות בחללו, מרחפות היו קדושות ונשמות
 יעקב לו בחר הזה המקום את אדמות. עלי החיים בין בעודן תדיר זה למקום לבוא

עמו..^^. איש ואין בלבד קונו לבין בינו ולהתחסד קונו עם להתייחד בו, לבוא יצחק

 הכנסת, בבית בחלל מרחפות שהיו בשעה התפללו קדושות נשמות שאותן הסופר פירש לא אכן

 שהנשמות השמועות רווחו לא כבר ובמקומו שבתקופתו יתכן גם כוונתו. שזו נראה אך
.‘’שם^ מבקרות אם כי הכנסת, בבית מתפללות

94
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97

 אמונים׳: ׳שומר בעל תשז), ירושלים - תרנד (הונגריה מברגסס ראטה אהרן ר׳ ע״י כבר הובאה זו שמועה

 שמסתפק מי כל כי שלומו, אנשי בין המדובר שהיה ענין על אחד פעם יששכר׳] ׳בני [בעל שאמר לי ״וסיפרו
 בשום זאת נכתב שלא הגם ואמר: כנסיות, בבתי שכיחים שמתים העולם שאומרים ולמשל, ישראל, קבלת על

 הענינים ביתר וככה אפיקורוס. נקרא - בזה מאמין שאינו מי ישראל, המון בין זאת שמקובל כיון אבל מקום,

מר מדברי רבות ראיות והביא זה, כעין שו ״(  כח תשיט, ירושלים ט, פרק השער, מבוא א, אמונים, רז״ל...
ע״א).

 הם הענין שמקור כך, על העיר תשס) ארה״ב - תרסח (גליציה מבאבוב האלברשטאם שלמה ר׳ אגב,
 את ראה לא יששכר׳ שה׳בני שהגם רואים, אנו ״ובזה ומסיים: ג), (פרק לעיל שנזכרו ויטרי׳ ׳מחזור דברי

 גמור״ אמת הוא אצלינו המקובל שדבר הרגיש כן פי על אף בימיו, לדפוס בא לא עדיין כי ויטרי׳, ה׳מחזור
 משמש ויטרי במחזור הנאמר שאין יראה המעיין המחילה, בקשת אחר אך שם). הגר, צ׳ הרב בשמו הביא (כך

 למרות יששכר׳ ׳בני בעל התכוון שאליו (דבר הלילה בשעות הכנסת בבית מתפללות שהנשמות לענין כמקור
 מקלט למצוא כדי הכנסת לבית נמלטות שהנשמות נאמר ויטרי במחזור כי דיים), מפורשים אינם שדבריו

 לידת קודם שנה 245 שנדפס חסידים לספר לציין לו היה העניין, מקור למצוא חפץ ואם ג), פרק לעיל (ראה
• יששכר׳ ׳בני מחבר
 תשלו. בשנת בירושלים ונפטר תרצו, בשנת לא״י עלה תרעב, בשנת לובלין שליד אופלה בעיירה נולד

.168 הערה להלן, ; 86 הערה לעיל, ראה
 כב. עמ׳ תשטו, ירושלים ראשון, סיפור סיפורים, שבעה - מחט של כחודו כי-טוב, א״א

 שבעל ״לאחר תקפה): פודוליה - תקז (פולין מאפטא העשיל יהושע אברהם ר׳ על המסופר את גם השווה

 השמועה, רווחה התפילה. בזמן גדול רעש הכנסת בבית פעם התעורר למזיבוז, מאפטא עבר ישראל׳ ה׳אוהב
די למתפללים ומפריעים התפילה בזמן הכנסת לבית באים שרוחות ״י הכובעים הסרת על־י הם...״(י שי מרא
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סטל ישראל יעקב הרבקצח

 הקברות, בבית ונטמנו האדם כל כדרך העולם מן שנפטרו המתים על שמענו עתה עד

 רווחה אוקראינה) ברדיטשוב, (מחוז פוגרבישטשה בעיירה לתפילה. הכנסת לבית שמתכנסים
 להתאסף נוהגים שהם שם, ונקברו הכנסת בית בהצר השם קידוש על שנהרגו אלו על השמועה

:תפילה לצורך ‘’הסמוך** הכנסת בבית

 ואין רך, עשב מכוסי אחדים עפר גבנוני בה שיש גדולה חצר יש הכנסת בית מאחורי
ביותר... הנפוצות את אמסור אני אבל רבות, אגדות יש החצר דבר על לשם... נכנס כהן

 יושבי ביהודים הנוראים מעשיו את לעשות החל ”ימח-שמו חמיל והצורר ההם, בימים
והדר, פאר ברוב ערכו החופה ואת בעיר, חתונה היתה היום באותו רוסיא-הקטנה... חבל

 פוהרבישצה ק״ק על נתכה אלוקים חמת אבל ושמחה... ניגון בכלי ובמחולות, בתופים
 טבעת את נתן שהחתן בעת בה החדוה, בעצם מר. לאבל ונהפכה שבתה והשמחה
 הרשעים הפורעים נכנסו מקודשת...״ את ״הרי לומר והתחיל כלתו אצבע על הקידושין
 אצל הגדולה השמחה ואת הרב הקהל את ובראותם חוגג, המון בקול לעיר ימח-שמם

 בהם והרגו היהודים על והתנפלו מוות עד להם חרה החופה, היתה ששם הכנסה, ביה

 אחד והאהוב. הנחמד הזוג והכלה, החתן היו הראשונים הקרבנות שני רצח. בחמת
 המחותנים שאר באו ולאחריהם אחת, גרזן בתנופת מעליהם ראשיהם את הסיר הרוצחים

הקהל. מתוך אחרים ואנשים
 בעת הכנסת, לבית סמוך אלא העיר ברחובות ולא בבתיהם לא שנהרגו, אלה כל

הכנסת, לבית סמוך אלא ההרוגים כשאר הקברות בבית לא כך אחר נקברו החופה,

 יהודי עוד נזהרים היום עד עולם... לזכר עץ] [=גדר עץ חצר בנו קבריהם וסביב
;לילה בכל שם המתפללים המתים מפני בלילה הכנסת בית אצל מלעבור פוהרבישצה

 בכל קמים הכנסת בית בחצר הנקברים שההרוגים העם, המון עוד מאמין היום עד
 הרבה והרבה חתונתם... חג אה וחוגגים בתורה קוראים בצבור, מתפללים ולילה, לילה

הגדול הישן, הכנסת בית דבר על ה׳חדר׳, חניכי אנחנו והגינו, חשבנו דברנו, שמענו,

ה באו לא זה במעשה גם נד). עם׳ תשלט, בני-ברק ג, בעלז, אדמו״רי קלפהולץ, ח  רוחות שהן ה׳רוחות׳(בהנ
!החיים תפילת את להפריע אלא להתפלל, מנת על הכנסת לבית וכדומה) שדים ולא המתים

 בלוי, ט׳ תרגום: כג, פרק א, הזכרונות, (ספר מליובאוויטש שניאורסון יצחק יוסף ר׳ של שסיפורו יתכן 98
,100 עמ׳ תשנז, ברוקלין  בין שנדד ברוך ר׳ בשם אדם על מספר הוא שלפנינו. לנושא הוא אף שייך )

 קבע לינוביטש, בואו עם מיד ״בראשונה, ינוביטש; ששמה לעיירה והגיע ברוסיה־הלבנה השנות הקהילות
 כל עברו זו ומסיבה אליו, וסמוך הקברות לבית בדרך שעמד קטן בבית-מדרש מושבו מקום את ברוך

 תפילת להתפלל כדי המדרש לבית נכנסים היו מלוויה שבאו ואנשים המדרש, בית ליד העיר של הלוויות
 כך משום הטהרה. ודף המתים ארון וכן הקברנים, של מכשיריהם הוחזקו הכנסת בית ליד בחדר מנחה.
 לשם שיכנס מאד נדיר היה ביום ואפילו הערב. בשעות זה מדרש בבית ביחידות להמצא אנשים חששו

 שחששו אלא הקברנים, של עבודתם מכלי רק לא נבע התושבים של שפחדם יתכן ביחידות...״. אדם
שם... דוקא להתפלל המתים יעדיפו העלמין לבית קרבתו שמחמת

תח-תט. בגזירות ישראל קהילות את שהחריבו הקוזאקים מנהיג חמילנצקי, לבוגדן הכוונה 99
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קצטהכנסת בבית הנפטרים נשמות תפילת

'.“פוהרבישצה שבעירנו והנפלא

 אחד כל הבאים, בפרקים יובאו הכנסת, בבית הנשמות תפילת על המוסרים נוספים מקורות
 יצחק ר׳ של חזיונו את כאן להוסיף לעצמי ארשה שבדברים, החידוש מחמת אבל במקומו.

:תרה בשנת תרלד) - תקסו מקאמרנא(גליציה ספרין יחיאל יהודה

 [הירש צבי רבינו הקדוש מורי-דודי את ראיתי אדר-שני, כו שמיני, קודש שבת ערב
 בבית ושב הולך צבי׳], ׳עטרת בעל תקצא), - תקכג (גליציה מזידיטשוב אייכנשטיין

 שהיה כמו להתפלל, מדרשו לבית לילך תמיד רשות לו שיש לי, ואמר ומתפלל. מדרשו
בחיים... כמו להיות כזה רשות לו שיש וקדוש גדול צדיק היה איך ותמהתי בחיים.

 אחר שישב לצדיק, ליה ניחא דלא יפה... לו עולה אינו - מקומו על שיושב מי כל ומזה,

.‘״‘במקומו

 בבית נשמתם מבקרת פטירתם שלאחר זוכים מופלגים צדיקים רק זה. מחזיון עולה גדול חידוש

ודלהלן. דלעיל האחרים המקורות מכל שמשמע כפי ולא .‘״“שם ומתפללת הכנסת

ו

 השמש. וסגרו הכנסת בבית בלילה נרדם ״אחד :חסידים בספר למסופר ונשובה ראש ניתנה
 להניח סביר עתה עד הנאמר לפי בטליתות...״. מעוטפים הנשמות וראה נעור, הלילה בחצי

 האמונה התפתחה מאוחרים בדורות אבל בתפילה, שעסקו מחמת בטליתות התעטפו שהנשמות

 ספר מוציאים הם בתורה; קריאה עורכים גם הכנסת בבית בלילות הנאספים שהמתים העם בפי
הכנסת. בבית הנוכחים המתים חבריהם את לתורה ומעלים ההיכל מן תורה

 במתיבתא הן בתורה, עוסקות שהנשמות נמסר כבר קדומים שבמקורות לציין יש ראשית
קריאה תורה בספר קוראות הצדיקים שנשמות נתפרש ואף ,‘״“הקברות בבית והן דרקיעא

פו), רשומות, קיוב)׳, (פלך פוהרבישצה בעיר הישן הכנסת בית על-רבר ׳האגרות ליברמן־וויינר, ח״מ 100 תר  ד(
 בתל-אביב ונפטר תשיא בשנת לא״י עלה תרסב, בשנת פוגרבישטשה בעיירה נולד הכותב .392-394 עמ׳

.663 עמ׳ תשבה, מרחביה א, האחרונים, בדורות העברית הספרות לכסיקון קרסל, ג׳ ראה: תשיב. בשנת

ר), נ׳ 101 הדי מ ם( ח מנ יח-יט. עמ׳ תשד, ירושלים סתרים, מגילת בן־
 ״פתאום מכשפים של מעיר שנמלט שבעת מפראג. מהר״ל מתלמידי אחד על מהמסופר להבין ניתן גם כך 102

 מקבריהם האנשים ויוצאים קברים מלא היה שהרצפה וראה שם, ללון לחורבה ונכנס הלילה עליו ירדה
 כבר אשר עד הזאת הפלא מה אותם לשאול הספיק ולא מעריב, ומתפללים ידים לכולם נוטל מהם ואחד

אותם: לשאול והתחזק למעלה, כנאמר מקבריהם יוצאים האנשים ראה שוב בבוקר למחרת לקבריהם. חזרו
 ונשבעו באמת, תשובה כולם כאן עשו נוראים ובימים הכנסת, בית פעם היה שפה לו, ואמרו כאן? הדבר מה

 שנותנים וזכו במקום, ונטמנו כולם נפטרו הזמן, עדיין היה שלא ובהיות משיח. שיבוא עד מפה י.צאו שלא
סי׳ תשנח, ירושלים אור, יהי שוורצמן, יאיר (הרב הזה״ בעולם כמו ביום פעמים שלש להתפלל להם

תנז). עמ׳ תתקב,
 חסידים, ספר ראה הקברות בית על ג. הערה משלימות, הערות המאמר, בסוף ראה דרקיעא מתיבתא על 103

במותם כן ללמוד, בחייהם שרגילים כמו השלחן. על ערוכים ספרים להם יש ״נשמות תנה-תנו: סי׳ מ׳׳מ,
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סטל ישראל יעקב הרב

 בבית מתאספות שהנשמות לכך קדום מקור מצאתי לא .“*“מעלה של הגדול דין בבית כהלכתה
 בעניין המקורות מתרבים האחרונים בדורות אך כהלכתה, בתורה וקוראות הזה שבעולם הכנסת

תורתו: מרושמי אחד מספר תקנא), אוקראינח - תפו מקוריץ(ליטא פנחס ר׳ על זה.

 על מתים שנשאוהו איך נורא, מעשה מספר שהיה אדם לאותו שהאמין ז״ל. הרב בשם
ברגליו, קטוע שהיה שלו, הקב עזם ונשאר והחזירוהו, ודנוהו, פרסאות, כמה החיים בית

גשמי. גוף ישאו רוחנים שהם שנשמות אפשר איך הדבר על הרב וחקר ירוחם. ר׳ ושמו
 וחקר קצת. הנשמות נגשמים חודש דבראש חודש, בראש זח חיח אולי אמר: כך ואחר

חודש... בראש כן באמת שהיה ונודע זה, על
 לבית הולכים שהמתים העולם, שאומרים מה ז״ל: מקוריץ] פנחס [ר׳ חוא אמר גם
 אפרים מר׳ מעשה וסיפר הוא. אמה ,“*’וכו׳ קול וששמעו בהורה, וקורץ הכנסה

 תורה בספר טעות איזה והיה תורה, ספרי שני אלא ימיו כל כתב שלא זללה״ה, [מבראד]
 ותיקן ובא וטבל, והלך תורה, הספר והוציא הכנסת, לבית פטירתו אחר ובא אחד,

.‘“הטעות...

:הלילה בחלום עצמו לרבו שאירע מה מקוריץ פנחס ר׳ מתלמידי אחד כותב ובהמשך

 בני לידת וקודם תורה. ספר על מקודם לי חולם בן, להוליד צריך כשאני ז״ל... הרב בשם
 והתחלתי עולם, מאותו אדם ובא תורה, ספר כל שפשפשתי לי, חלם נ״י אליהו מו״ה

 רק לכך, באתי לא אני המה: האדם ואמר .“”הזה בעולם ממש בו יש אם בו למשמש
 מפני אך שמו, על בני את שאקרא שרצה והבנתי בכאן. תורה לספר לעלות רוצה אני

.‘“הנ״ל של שמו על לקוראו רציתי לא ׳אליהו׳, שמו את לקרוא מקודם בדעתי שגמרתי

 אלא לאדם לו מראין ״אין חכמים: אמרו כבר הלילה, בחלום אלא אירע לא זה שכל הגם

 המוסכמות מן שהיה וכפי תקופה, באותה המקובל את משקף שהחלום וברי ,‘“‘‘לבו״ מהרהורי
 ולקרוא להתפלל הכנסת לבית בלילה באים ״שהמתים שנה: כמאה לאחר בגליציה

.““בתורה...״

בו...״. וקורא שלחנו, על וספרו אחד יחודי וראו שבת, בליל חקברות בית דרך גוים שעברו מעשה, לומדים.

ד. הערה משלימות, הערות המאמר, בסוף ראה 104
כוונתו. ידועה לא כיום אבל הגדול, פירסומם מחמת העולם״ שאומרים ״מה פירש לא הכותב במקור. כך 105
 עמ׳ תשסז, בני-ברק טו, אות האדם, תורת שער א, השלם, פנחס אמרי (מהדירים), פרנקל וי״ש פרנקל א״א 106

.80 הערה ה, פרק לעיל, ראה שכתב, התורה ספר את הסופר עזרא תיקן בו דומה, מעשה על טו״ב. תכא

 בזה ולבוא להגלות רוחני אדם יכול איך בזה הרבה חקר ז״ל הוא ״כי בסוגריים; התלמיד הוסיף כאן 107
העולם״.

מהדיר), י״ש 108 שיות שער השלם, פנחס אמרי פרנקל( מע טו״ב. רמח עמ׳ קו, אות וסיפורים׳), ט(׳
ש״י בו הרהר ולא לראות הורגל שלא ״דבר על חולם אינו אדם סע״ב. נה ברכות 109 ם״(ר עול דקלא). ד״ה שם, מ
.92 הערה ליד לעיל, ראה 110
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ראהכנסת בבית הנפטרים נשמות תפילת

 לסביבתו, או הכנסת לבית שעה באותה שנקלעו החיים את זיכו שהמתים פעמים מזו, יתירה

 על (וואהלין) אוסטרהא תושבי סיפרו כך הלילי. במניינם בתורה ולקרוא לעלות להם וקראו
:שבעירם הגדול הכנסת בבית המתרחש

 אחר לילח שבכל באוסטרהא, הגדול הכנסת בית סביבת דיירי בין נפוצו רבים סיפורים
בתורה. וקריאה בצבור תפילה שם ועורכים הכנסת לבית המתים ובאים מתכנסים חצות

 גם אלא הכנסת, בית מתוך שבקעו התפילה קולות ששמעו שמיעה עדי שנמצאו רק לא
 ולעלות להכנס בשמם נקראו הכנסת בית ליד בלילה שבעברם ראייה עדי נמצאו

לתודה'".

 שנה, כמאה לפני בעירו שאירע מעשה שבגליציה, בוטשאטש יליד סופר תיעד אלו דברים ברוח

 ועמדו המתים כל ״נתכנסו שבת: בליל הכנסת בבית לבדו שנשאר יעקב, בשם יתום ילד אודות
 לתודה... עלו בחייהם יעקב שחכידם אדם בני וכמח חחיכל, מן ספדים וחוציאו להתפלל,

 ליעקב, ונתנה טליתו את [המת] אביו פשט מפטיד׳, ׳יעמוד אביו ובשם בשמו אותו אף קראו

 ציציות^" שלש ולקח הספר, את וגלל הבימה על ועלה ונתעטף אביו של טליתו את יעקב נטל
ובירך״..^''. ונשקן באותיות בהן ונגע

 מאורע מתואר יותר אמין במקור אבל ספרות-יפה, מגמתו באשר מוסמך, אינו זה סיפור
 - תקע (גליציה הורוויץ הירש צבי ר׳ מסר כך שנה. ממאתיים למעלה לפני בגליציה שהתרחש

:החדש׳ הגדולים ׳שם בעל תרעב) - תקצח וואלדן(פולין אהרן לר׳ במכתבו תרלג)

'“סענדר' הרב הגאון דודי שמע אחד שפעם קלוגר, שלמה ר׳ מורינו הגאון לי סיפר עוד
 שום בלי הכנסת לבית והלך בטליתו ונתעטף תורה, לספר לעלות אותו שקוראים בלילה

".’וקרא ולאחריה לפניה ההורה ברכת ובירך פחד,

 חוקרי מראשוני ואחד סעראצק של רבה תרפד), - תקצז (פולין לעוונשטיין יוסף ר׳ ואולם
 בכמה מרגליות סענדר ר׳ את שהקדים אחד על זה מעשה מוסר אירופה, יהודי של היוחסין

משה׳: ׳מטה בעל שסו) בשנת מפרמישלא(נפ׳ מה משה ר׳ מהרש״ל, תלמיד ניהו הוא דורות,

וטעם משה׳... ׳מטה ספר בעל אפטא, פרעמיסלא, לובמלא, האבד״ק מת, משה ...ר׳

 בשם בהערה, )106 הע׳ (לעיל שם השלם, פנחס אמרי (מהרירים), פרנקל וי״ש פרנקל א״א אצל הובא כך 111
ספר. באותו זה עניין מצאתי לא אך אוסטרהא׳, לגרולי ׳מזכרת ספר

התורה. ספר אותיות בהן לנשק כדי דוקא ציציות שלש לקחת זה, למנהג מקור מצאתי לא 112

בשלמותו. המעשה הובא ,136-133 הערות ליד ח, פרק להלן, 113
ברג ׳תורת בעל תקסה), - תצ (גליציה מרגליות, סענדר אלכסנדר ר׳ זקנו לדודו הכוונה 114 מ ע ם׳(ל  תרנח) רא״

שה ו׳תשובות ם׳(וור מבראדי. מרגליות זלמן אפרים ר׳ של ורבו דודו תריט), הרא׳׳
 ע״ג סב דף תרכה], ווארשא [ד׳׳צ; תשח ניו-יורק ג, אות ס, מערכת גדולים, מערכת א, החדש, הגדולים שם 115

עמ׳ תשנג, ירושלים מרגליות, אלף וונדר, מ׳ אצל הובא שפירא). בנימין אפרים ר׳ ידידי הפנני זה (למקור
275.
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סטל יעזראל יעקב הרברב

ליבאווני), (ובלשונם: ליבמלא האבד״ק זאב חיים מו״ה המנוח מהרה״ג שמעתי כינויו
 לספר שקראוחו בלילח הנ״ל משה ה״ר שמע אחת פעם כי תגיד, העתיקה המסורה כי

 ובירך פחד, שום בלי הכנסת לבית והלך בטליתו, ונתעטף הכנסת. בבית לעלות תורה
עריות^^^. בפרשת וקרא ולאחריו, לפניו המתים בין התורה ברכת

 לתורה... יקראום המתים שמא הכנסת, בית אצל ״בלילה ללכת חששו אירופה מזרח בעיירות

 עיירה תושבי האמינו שנה כשמונים לפני עוד .“הכנסת״^ בבית הם לילה בכל שהמתים
 בצבור, מתפללים ולילה, לילה בכל קמים הכנסת בית בחצר הנקברים ״שההרוגים באוקראינה,

^ לאמונה שותפים היו ירושלים יושבי ואף בתורה...״^^^. קוראים .“ז

ז
 נרדם ״אחד זה: עניין ושורש יסוד שהוא חסידים, בספר הלשון את שוב להביא הכורח מן

 ושני בטליתות, מעוטפים הנשמות וראה נעור, הלילה בחצי השמש. וסגרו הכנסת בבית בלילה
ומתו״. מועטים ימים חיו שנים אותן בתוכם. ־ בחיים עומדים שעדיין ־ אדם בני

 לבית גשמי בגוף באו לא בחיים״ עומדים שעדיין אדם בני ״שני שאותם בדבר, ספק אין
מתו, לא עדיין שניים אותם לגוף^^^. בחיצוניותה הזהה ־ בנשמותיהם המדובר אלא הכנסת^^^,

 ברכת בעל מפפד׳׳מ אביש אברהם הוא אברהם, מוהר׳׳ר המפורסם הגאון הרב ׳תולדות לעוונשטיין, יוסף ר׳ 116
סד), הפסגה, אברהם׳, תר במקור. - הסוגריים .146 עמ׳ י(

 בדפוס שקדמה אחרת, במסורת מצויות לעווינשטיין ר״י של סיפורו שיסודות העירני צ׳צ׳יק מדב״ש
הן(נולד הענלה אלחנן ר׳ מספר כך כאן. שהוזכר למקור שנה וחמשים כמאה  בספרו באשכנז) תכו בשנת קירכ
מ ׳שמחת המפורסם היידי פפד״ ש׳(  הנקרא רב היה פוזנא ״בק״ק מת: משה ר׳ של דורו בן אודות תסז) הנפ

הכנסת. לבית שילך הלילה תוך הקיצוהו אחת פעם לנביא. ממש החזיקוהו אשר מענדל׳ס, רבי משה רבי
 ונחרד עריות. בפרשת מגולל השולחן על מונח תורה ספר וראה הכנסת, לבית ובא עמו שמשו את ולקח וקם

 ולחקור לדרוש ציוה היום משהאיר ותיכף בקהילה. נעשה גדול חטא בוודאי כי לאות הדבר את חשב כי מאד,
 לוריא, שמואל תרגום: הנפש, (שמחת איש״ אשת איסור על עבר אחד כי וימצא, הדבר ויבוקש היטב.

 תורה ״ספר על אלא בתורה, בקריאה העוסקים מתים על שומעים איננו זה במקור קו). עמ׳ תשנט, ירושלים
מעשה, היה שכך אומר, הייתי דמיסתפינא אלמלא לחטא. שמימית כהתראה המשמש השולחן״ על מונח

 וכך בתורה, הקוראים המתים על האגדות תפוצת בגלל נוספים, פרטים לו הוסיפו אחרונים שבדורות אלא
המאוחרים. במקורות הנזכר הסיפור נוצר

.140 הערה ליד ח, פרק להלן, ראה 117
.100 הערה לעיל, ראה 118
.143-142 הערות ליד ח, פרק להלן, ראה 119
 שרק משמע שלפנינו הסיפור מן החיים, בין לשוטט בגופם מקבריהם לפעמים יוצאים שהמתים למרות 120

ועוד, בנשמותיהם. היינו, דוגמתן, שם נכחו חיים אדם בני שני ואותם הכנסת, בבית הופיעו המתים נשמות

מועטים? ימים בתוך שימותו הסימן מהו מרצונם, בגופם הכנסת לבית באו אדם בני שני אותם אם
 אחר מצוייר האדם ״שגוף קע: עמ׳ תשסה, ירושלים קס, אות א, מהדורתי, לריה״ח, גימטריאות ספר ראה 121

 וכבר הגופים״. בתואר הנשמות ״...כי תשלב: סי׳ מ״מ, חסידים, בספר וכך הנשמה״. היא מעלה, של גוף

 רוח מפרשין: ״יש לנשמה: רוח בין החילוק את המבאר ורוחות, ד״ה ע״ב, יב לחגיגה בפירושו רש״י קדמו
הערה שם, גימטריאות, בספר נוספים מקורות וראה נשימה״. - נשמה הגוף; בדמות העשויה הנשמה היא -
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רגהכנסת בבית הנפטרים נשמות תפילת

 בספר הנאמר מן מיתה^^'. עליהם נגזרה שכבר מחמת שעה באותה כמתים נחשבו זאת ובכל
 הוא, אף מת הנשמות, תפילת את וראה הכנסת בבית שנרדם אחד שאותו משמע לא חסידים
 להיות סכנה אין אומר: הוי אדם. כל כדרך ימיו את שהשלים נראה הלשון מסתימת אדרבה,

הלילה. בשעות הכנסת בבית הנשמות תפילת בזמן נוכח
 הנשמות בתפילת וראו שנקלעו חיים אנשים על שונות עדויות נמסרו הדורות במשך ואכן

 על הועלה חלקם שרק זה, בעניין הרבים הסיפורים אחר להתחקות קשה רע. כל להם אירע ולא
 גם ששימש הורביץ^^', ישעיה ר׳ צפת, העיר מישישי אחד מצאתי. אשר ככל אביא אבל הכתב,
:תדלה שנת מסביבות מעשה סיפר העיר, של הראשי כרבה

 האר״י הכנסת שבבית הילדים, בין שיחה היה ת״ו, צפת הקודש בעיר קטן נער כשהייתי
שם. דרך לעבור מהפחדים היו והילדים והנשים להתפלל, בלילה מתים באים זי״ע ז״ל

 בצפת ומו״ץ דיין היה ז״ל(הוא דיין ברוך הרב בן !]כהנהן הרב אחד, איש אשר וסיפרו,
שם. הכנסת בבית בלילה אחת פעם וישן קטן נער כשהיה שם המתים את ראה ת״ו\^',

 בעת נזדמן אבל זה. על לשאלו בנפשו הרהיב לא מהנערים אחד שום אשר כמובן,
 לו ועזרתי ביותר, מחבבני והיה בחצרו, דירה שכרנו בערך, שנים ט״ז בן בחור שהייתי
 דברים לי וסיפר למעלה הנאמר העניין על שאלתיו אז בסוכתו. ואכלתי הסוכה לעשות

 בני ישראל קטנים. ילדים איזה לו השאירה ע״ה ואמו נתאלמן, אביו כי כהוויתם.
אחד, לזוג נלקח הוא ויסתדר. אשה שישא עד לגדלם ולקחום בהילדים חלקו רחמנים

 לומר הכנסת לבית וערב בוקר בכל לבוא עליו פקד ואביו שנים, שש כבן אז והיה
׳קדיש׳.

61.
ברו ב׳פירוש נתבאר כך 122 ח מ ש מון׳(  תפד): בפפד׳׳מ לראשונה נדפס אפטרוד. דוד ר׳ הנראה, ככל הוא, קד

באמת, ולכך המתות, הנשמות של בתוכם גם והיו למות, עליהם נגזר היה כבר אדם בני שני שאותם ״משום

 נזכר זה רעיון טו״ב). תריד עמ׳ תשסז, [ירושלים] גוטמן, מהדורת תשיא, סי׳ ב, חסידים, [מתו]׳׳(ספר אותן
 וכששמו מתה, שרית אחת ״נכרית רע: סי׳ מ״מ, חסידים, ספר לדוגמה, ראה, אשכנז, חסידי בכתבי רבות
 עדיין. חיים שהיו אותם וגם בגיהנם ומלכים שרים וראיתי הייתי, אחר בעולם ואמרה: עמדה בקבר אותה

בגיהנם...״. ויבואו ימותו, זמן באותו אמרה:
 כרב כיהן בה לקנדה ומשם לאה״ב היגר תרפב בשנת ברבנותה. שנים כמה וכיהן תרמג בשנת בצפת נולד 123

 ראנד, א״ז ראה: בצפת. ונטמן תשלח בשנת נפטר בה ברחובות, וישב ארצה עלה תשיג בשנת וויניפג. בעיר

 20 באנד חיים, אידישע די קדושים׳, של ׳בנם מונדשיין, י׳ ;30 עמ׳ תשי, ניו-יורק א, שם, אנשי תולדות
 עמ׳ תשמב, ירושלים ב, גליציה, לחכמי אנציקלופדיה - גליציה מאורי וונדר, מ׳ טו; עמ׳ ,78 גליון (תשלט),

249-247.
 בשנת לצפת עלה תרי, בשנת (גליציה) בווישניצה נולד כהנא. יצחק) לוי (ב״ר דוד ברוך ר׳ שהוא כנראה 124

שראל, עניי בשליחות לחו״ל יצא תרמח בשנת ומו״ץ. כדיין בה וכיהן תרלג,  בה ונפטר לצפת וחזר ארץ־י
ראה: תרסד. ירושלים הארץ׳, ׳ברכת תרנז; ירושלים הארץ׳, ׳חיבת ספרים: שני חיבר תרפד. בשבט כג ביום

 מכוונים הדברים אם .325 עמ׳ תשמו, ירושלים ג, גליציה, לחכמי אנציקלופדיה - גליציה מאורי וונדר, מ׳
.326 עמ׳ שם, וונדר, מ׳ ראה: לאביו. יחיד בן היה שהלוא בהנא, נחמן ר׳ בנו היה המעשה שבעל הרי אליו,
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סטל ישראל יעקב הרברד

 הכנסת בית שבזוית לחדר נכנס ואביו מנחה, תפילת לאחר ערב, לעת אחת, פעם
 בקדושת נתקדש ז״ל האר״י של הכנסת הבית (כי החסידים עם שלישית הסעודה לאכול

 אור היה הכנסת שבבית ומפני הנזכר), בהחדר רק בו, ולשתות לאכול שלא הכנסת, בית
 ולא מהספסלים אחד על נרדם הדיין בן הילד אשר אדם בן שום הרגיש לא מזעיר מעט
 שבבית ההמון של ערבית תפילת אחר שבודאי חשב אביו ערבית. לתפילת ׳קדיש׳ אמר

 באישון הקיץ הוא הספסל. על וישן הכנסת בבית נשאר וככה לבית, לו הלך הכנסת
 הוא ומתפללים... ותפילין בטלית מלובשים מאנשים מלא הכנסת שבית וראה לילה,

הדיין. של הילד זה הא, ואמר: בו והביט אחד זקן אליו ונגש לבכות, והתחיל נתפחד
 ועל עליהם, יושבים הזקנים שהיו הקטנים הכרים כל את וקיבץ זרועו על ולקחו

עליהם, והשכיבו כרים כמה הציע הפתח, אצל שהיה בלעז) הרחבה(׳פריזבא׳ האיצטבא
 בבוקר הכנסת הבית את פתח וכשהשמש בשינה. נרדם והוא כרים, באיזה כסוהו וגם

 המעשה נשארה ומאז העיר, בכל הדבר ונתפרסם בשם, ונתפרסם שם, ישן מצאו השכם
הילדים^^'. בפי דור אחר מדור

כת על נמנה שגיבורה - שנה כמאה לפני ליטא יהודי בפי שהתגלגלה מפורסמת במעשייה גם
הסיפור הכנסת. בבית המתפללות המתים נשמות מפני פחד של צל מוצאים איננו - ח׳פרושים׳

ליטא): קובנה, של סלובודקה(פרבר יליד מפי נמסר

 באים המתים נשמות שאף כל בפי לשיחה שהיתח עד כל, בעיני קדוש חוא הכנסת בית
 מבית בלילה ביחידות שהלך אחד מ׳פרוש׳ יסופר ועובדא הכנסת. בבית להתפלל

 בנפשו והבין הלילה, באמצע פתוח הדלת וראה הגדולה הכנסת בית דרך ועבר מדרשו,
 לבית בא לכן הקרואים, מן הוא גם ומסתמא להתפלל מתקבצות הנשמות כעת כי

הכנסת.
אנשים שני איך מרחוק וראה ',“העמוד על דולקות נרות מרחוק [ה׳פרוש׳] ראה

 של מדור בו שנכלל נאמר הספר בשער צא-צב. עמ׳ [תשיד], תל-אביב קדוש, אמרי מהודר, אברהם הרב 125
 הוירביץ ישעיה הר׳ הישיש המקובל הגאון הרב מחותני מכת״י שהעתקתי ובטוחים יקרים נאמנים ״סיפורים

 הם הסוגריים שכל לציין חשוב פט. עמ׳ שם, עוד וראה בצפת...״. הראשי הרב לפנים שהיה שליט״א,
במקור.

 ״בעת המעשה את ושמע תרמג בשנת נולד (שהרי לערך תרנט בשנת המעשה את שמע הורביץ ישעיה ר׳
 אדם זמן באותו היה המעשה, בעל שיחו, שבן נראה, המעשה ומסגנון בערך״), שנים ט״ז בן בחור שהייתי

שים־ארבעים כבן בוגר,  היה המאוחר שלכל נמצא, שש. כבן בהיותו שאירעו מה את לו המספר לפחות, שלו
 שם וונדר, מ׳ [ראה תרכט בשנת נולד כהנא נחמן ר׳ כי מכוונים, התאריכים (ואכן תרלה בשנת זה מעשה
 אמו נפטרה זה לפי כי מסוים, בלבול כאן יש אולם שש. כבן היה תרלה ובשנת ],325 עמ׳ ),123 הערה (לעיל

 מ׳ ראה תרעז. בשנת רק נפטרה שהיא מסכימים שהמקורות בעוד המאוחר, לכל תרלה בשנת נחמן ר׳ של

וצ״ע). .325 עמ׳ שם, וונדר,
 י׳ הרב ראה: הכנסת בבית התמיד נר מנהג על הלילה. כל דלוקים שנשארו התמיד בנרות שמדובר כנראה 126

מנהגי לספר ומילואים ׳ציונים בראדט, א״י הרב נב; עמ׳ תשסה, ירושלים א, הקהילות, מנהגי גולדהבר,
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רההכנסת בבית הנפטרים נעזמות תפילת

׳פרוש׳ הנה נא בא אליו: קורא קול והנה שחורים, ואחד לבנים מלובש נראה אחד נצים,

 מלבושים עבורי להכין ז״ל, אבי בדרך לילך היה וחפצי שנה ששים בן כעת אנכי !נכבד
 אם לראות ללובשם, צריכים אזי נגמרו וכאשר לתופרם. הזה להחייט ונתתי חיי, לאחר
יחרדו, ביתי בני כי אפשר! אי ־ בביתי אלבישם? מקום באיזה אבל המידה, כפי המה

 הבית והוא לשנינו, השווה מקום ובחרנו ביתו, בני מפני יפחד ־ החייט של ובביתו

 חפצכם מה ה׳פרוש׳, שאל כן, אם ממתפללים. פנוי רק שמה, אנשים שאין בזמן הכנסת
תדאג, אל ה׳פרוש׳: השיב מילתא! לי דחיקא השחי תחת הלא האחד, קרא הוי! ממני?

 כפי יהיה ואז רזון, תשולח ובמשמניך שבועות, איזה המיטה על תשכב מיתתך קודם כי
 בבתי מתפללים הנשמות שאף בנפשם, תארו כי אנו, למדים זו מהעובדא מידתך.
-------כנסיות

 את תפסו לא מקומות שבאותם אפוא, ברור, הכנסת. לבית להכנס חשש לא דנן ׳פרוש׳

 ״לשיחה היה אם יתירה. ומעלה זכות בכך ראו הם אדרבה, כסכנה. הנשמות בתפילת הנוכחות
 כבורח המקום מן נמלט ׳פרוש׳ אותו היה הנשמות, תפילת בעת נוכח להיות סכנה שזו כל״ בפי

 הבאים במתים האמונה (על הסיפור של הראשון חלקו הוא עניינינו שעיקר למרות האש. מפני
 ולא תפילה לא מתים, ולא נשמות לא כאן אין ידינו. נסלק לא האחר מחלקו גם אבל להתפלל),

 שקיים ואדם תכריכין תופר חייט אנשים, שני בין משעשעת מריבה כאן יש אבל בתורה, קריאה
 בבית מלבד התכריכין את למדוד אחר מקום מצאו שלא מיתתך״, לפני אחד יום ״שוב בעצמו
לילה..^^^ באישון הכנסת

סח), ספר ירושתנו, הקהילות׳, ש ת קצט. עמ׳ שני(
 נולד המחבר .87 עמ׳ ב, אות יז, מאמר תרפד, ברוקלין יצחק, בית פינקעלשטיין, הלוי יצחק שמעון ר׳ 127

 לארצות היגר לערך תרמו בשנת הראשונות. חייו שנות וחמש עשרים את שם ועשה תרכא, בשנת בסלובודקה
תשז. בניסן כו ביום נפטר שבניו-יורק. ברונזוויל העיירה כרב וכיהן הברית,

במקור): הנקודות ושלושת העגולות (הסוגריים קלם העיר של הגדול הכנסת בבית אירע לזה דומה מעשה 128
 פלא אגדות הרבה [...] ומחוץ מבית מאד גבוה עץ בנין לימים, עתיק הוא העיר של הכנסת ״בית
 באזניהם אשר יש בלילות. הכנסת בבית מתפללים המתים כי האמינו הרבה הזה. הכנסת בית את מכתירות

 העיר היתה כאשר לפנים גם, ומה העיר. בני על מוטלת היתה הכנסת בית ואימת המתים, רננת את שמעו

 ראו אחת פעם לי: סיפר זקני הכנסת. בבית מוזר מקרה קרה אמנם וגם לעיר. מחוץ נמצא הכנסת ובית קטנה
 נאספו מיד הכנסת. מבית מתפרץ ובכי תפילה של קול אדיר, וקול אורה, מלא הכנסת בית כי הלילה, באמצע

 בראש במחזה. לראות הכנסת בית אל לשלחם חבורה סגל לבחור ויחליטו הרב בית אל העדה נשיאי
 אל נגשו כי ויהי המסדרון. אל ונכנסו החיצונית הדלת את פתחו ופחד ובאימה הראשי, השמש הלך המלאכות

 המנורות בכל דולקים נרות ראו מאד. ונזדעזעו נרעשו פנימה, הכנסת בית אל המסדרון מן הפתוח הפתח מול
 בתוך שקוע ראשו תכריכים, עטוף מת עומד השלבים ועל לרווחה פתוחות הקודש ארון דלתות התלויות,

 כל לב הכנסת. בית של חללו כל את וממלאים ויללות, יבבות משונים, קולות יוצאים ומשם הקודש ארון
 המתים דבר על האגדה היא אמתית כמה עד רואות עיניהם הלא פקו. וברכיהם מפחד נמס המלאכות אנשי

 על ויעל לבו את ויאמץ הרב, פקודת עליו חזקה כי פחדו, על גבר השמש אולם !הכנסת בבית המתפללים

׳לך בקול: וצעק בה חגור המת אשר התכריכים חגורת בתוך בחפזון ויתקע וימהר הקודש ארון שלבי
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טל יעזראל יעקב הרברו ס

 מדמיונם וכללים פרטים העם בני עליהן מוסיפים הימים שברבות זה מסוג אמונות של דרכן
 סכנה חשש מזכירים אינם הראשונים המקורות במקורות. שנאמר ממה כפליים כפל הפורה,

 ההמון בלב נתבצר זאת בכל בתורה, וקוראות מתפללות שהנשמות במקום השוהה לאדם
 אנו ושוב שוב החיים. לבין ישוב לא המתים בין שהעומד כך כדי עצומה, סכנה מהווה שהדבר

 עיירה בן מספר כך הכנסת. לבית סמוך הלילה בשעות לעבור הבריות של חששם על שומעים
 שהם הישיבה, בני חברי לי אמרו טליא, הוינא ״כד שנה: כמאה לפני לביאליסטוק הסמוכה
 מפולניה עיירה בן לתורה״^^^. יקראום המתים שמא הכנסת, בית אצל בלילה לילך מפחדים

הכנסת: בית ליד הלילה בשעות שעבר בשעה אותו שאפף המצמית הפחד את מתאר

 זורק הביתי׳, ה׳צעצוע קוריב, של הקודשים קודש עץ, הבנוי והישן הגדול הכנסת בית
 הלילה באמצע להתפלל שבאים מתים עם קשור הוא הילדים, של דמיונם על פחד

 עלי, הפיל הכנסת שבית הפחד את זוכר אני היום עד תיקונם... את שם ומחפשים
 או הכנסת. בית לפני לעבור מוכרח והייתי המדרש, מבית בלילה מאוחר כשחזרתי

 דברים ושאר המיטה ה׳פוליש׳; דרך הכנסת לבית כשהתגנבתי ומעריב, מנחה בין בקיץ,
 נראים שהיו הקברים ועשבי המצבות עם בעצמותי... רעד לי עבר נוראים... מסתוריים

החלון..^^^. דרך

 בית אצל מלעבור פוהרבישצה יהודי עוד נזהרים היום ״עד באוקראינה. גם רווחה זו אווירה
 היו והילדים ״הנשים בצפת, גם לילה״^^^. בכל שם המתפללים המתים מפני בלילה, הכנסת

שהמתים השמועה מחמת האריז״ל, של הכנסת לבית סמוך הלילה בשעות לעבור״ מתפחדים

ה תך!׳(סגול  מתוך ראשו את ויוציא המת חרד אז המתים). על בה להתגבר בעם, המקובלת בדוקה למנוח
 תכריכין לה הכינה שלוותה בימי בעיר... אז גרה אשר המטורפה האשה י ׳המשוגעה׳ והנה הקודש, ארון

 שם שהתפללו בשעה הכנסת בית אל חרש התגנבה ההוא ובלילה ושגעונה. ירידתה בימי גם אותם ושמרה
 ותפתח במנורות הנרות את הדליקה התכריכים, את לבשה המתפללים יצאו וכאשר ותחבא, ערבית תפילת

 הכנסת בית הפיל אשר והפחד האגדה כה פג אז ו...תתפלל. תוכו אל ראשה את הכניסה הקודש, ארון את
א לא עוד עצביהם אשר הצעירים בלב רק נשאר כולו. סר התושבים, על בלילות א״ קו״( חז ת  ספר פרידמן, נ

בראדט). יהודה אליעזר הרב הפנני זה למקור .32-33 עמ׳ תרפו, תל-אביב שני, פרק הזכרונות,
ם קרבן פירוש עם תהלים ספר סילברסטון, גדליה הרב 129 .41 עמ׳ תרצה, ניו-יורק ד), כו תודה(תהלי
 מי אמרו, ״בפולין אומרים: שמעתי מירושלים פריינד אורי חיים הרב בשם .170 הערה ט, פרק להלן, ראה 130

 שכולם בשעה לשם שנכנס מי אבל ;אפיקורס אינו - בלילה הכנסת לבית מתכנסים המתים שאין שטוען
 נטע חיים הרב של בעדותו מצאתי הפוכה גישה .93 הערה ליד ה, פרק לעיל, והשווה אפיקורס״. - מפחדים

 אהרן [ר׳ מהר״א מרן כ״ק לפני אחד בא אחת ״פעם המספר: לאחרונה, שנפטר בעלז חסידי מזקני כ״ץ,
 השמועות מחמת הכנסת, בית דרך מלעבור מפחד בנו אשר על והתלונן זי״ע, תשיז] בשנת נפ׳ רוקח,

 אכן נשמות, שם שמסתובבים הדבר עצם מרן: לו אמר שם. המסתובבים הנשמות על לאוזן מפה העוברות
ת אינו לפחד רק יאמין, בי ך״( מז). עמ׳ תשסח, ירושלים שבבעלזא, הכנסת צרי

פו), רשומות, קיוב)׳, (פלך פוהרבישצה בעיר הישן הכנסת בית על-דבר ׳האגדות ליברמן־וויינר, ח׳׳מ 131 תר  ד(
ובה. 100 הערה ליד לעיל, וראה .394 עמ׳

תעזס״ט עזליעזי ספר | ירועזתנו



רזהכנסת בבית הנפטרים נשמות תפילת

 בתפילתם, ההשתתפות מפני ובמיוחד המתים, עם הפגישה מן הפחד תפילתם^^'. בו מקיימים
 בשנת בירושלים <נפ׳ תרסז בשנת ארצה שעלה שבגליציה בוטשאטש יליד אמן בידי תואר

 עובדתי בסיס יש אם לדעת אפשר אי בלשונו). בעירו(׳שבוש׳ שאירע מעשה המספר תשל),
 בין השונים. במקורות המובאים הסיפורים יסוד על הנסמך דמיונו פרי הכל שמא או לסיפורו,

סופר: אותו של העשירה בלשונו המעשה את להביא טעם בנותן יש כך, ובין כך

 ימות כל קיסמים. כשני ורגליו כנמלה גופו יעקב], היה [שמו בעירנו היה אלמנה בן יתום
 אמו אם ושל היה אמו ושל אמו, בבית היה גדול ומחזור אמו, בבית היה עצור החורף

 כשליח בו ומתעטף סינר נוטל שהיה פעמים אמנון^^'. רב מעשה בו קורא והיה היה,
כחומר׳... הנה ׳כי או תוקף׳, ׳ונתנה ומזמר צבור,

 הוציאה האלמנה יצמח... השדה ושיח מנשבות, טהורות רוחות לו. הלך חלף הקור
 שכניו לאורה. שיתחמם החמה כנגד האיצטבא גבי על אותו והושיבה לרחוב, היתום את

 והם השדה, כשיח צץ ועכשיו החורף כל ראוהו שלא זה אדם לנפש תמיהים הקטנים
 עומד הוא ואף ושב, עובר עליהם עובר פעמים לפניהם. מזמר והוא לפניו יושבים
 שבלה זה כלי על חבל חזן, להיות נולד זה ׳תינוק ואומר: פנים לו ומסביר ושומע

בשבוש!׳...
 הכנסת בית שערי ושאנן. שקט שם, מכונסים שבעיר כנסיות בתי שרוב השקט המבוי

בחוץ. משתעשים וילדים העולם בהוויות ומדברים בשער עומדים זקנים פתוחים, הגדול
 יעקב ישב היה... אביו של פטירתו יום היום שאותו ׳קדיש׳, לומר בא היתום יעקב

לבו, המיית מחמת לו נשמעות אינן שפתותיו אבל ה׳קדיש׳, על בלחש וחזר ב׳פלוש׳
 מסייעיו וכל לשבוש''^', בא החזנים מלך שור ברוך שרבי ששמע, שמועה מחמת

 כל עם זו בשבת התיבה לפני שיעבור עמו, מתקלסים נגן ויודעי עמו. המשוררים
המשוררים.
 בית כל היה כבר במנחה, ׳קדיש׳ לומר יעקב כשנכנס חשיכה, עם שבת ערב למחר,

 כמין והכניס התיבה לפני ועמד בטליתו שור ברוך רבי נתעטף מלא... הגדול הכנסת
 ותינוק כלה׳, ׳לקראת אחריו: עונים ומשורריו דודי׳, ׳לכה ושר והוציאו פיו לתוך מזלג
 לך ׳רב :נאה כציפור ומצייץ ארון־הקודש מעלות על עומד רואי, וטוב עינים יפה אחד,
 ׳לכה אחריו: עונים המשוררים כל ושאר חמלה׳, עליך יחמול והוא הבכא, בעמק שבת

דודי׳...

.125 הערה ליד ז, פרק לעיל, ראה 132
 ר׳ בשם מווינא יצחק ר׳ הוא המעשה מקור תוקף׳. ׳ונתנה הסילוק חיבור על אמנון דר׳ למעשה כוונתו 133

אור אפרים א( בונ נוראים. לימים רבים במחזורים נדפס ומשם רעו). סי׳ השנה, ראש הלכות ח״ב, זרוע, מ
 יצירות וחיבר ובבודפשט בלבוב בחזנות שימש בדורו, החזנים מגדולי תרסד), בשנת <נפ׳ שור ברוך ר׳ 134

ולמקהלה. לחזן מוסיקאליות
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סטל ישראל יעקב הרברח

שלום, לו ונתנו העם כל נדחקו זיעתו... ברוך רבי קנח תפילתם, שסיימו לאחר
 וכיבה בא שבת של וגוי לבתיהם, הלכו המתפללים שלום... שבת בברכת אותו ובירכו

הנרות. את
 וישב הלך להסיען. אפשר שאי כאבנים כבדות ורגליו הכנסת בבית עמד היתום יעקב

 הרגיש לא השמש ואף הכנסת, בית דלתות לנעול השמש שבא הרגיש ולא שישב במקום
 של נגינותיו וקולט יושב יעקב היה העין. מן שנתעלם עד עצמו שצמצם התינוק, באותו

 כעלים הכנסת בבית מרפרפות שהיו משורריו קהל של ונגינותיהם החזן ברוך רבי
 ונשימה נשימה וכל הקול, מן מתמלא יעקב ואף מעפר. מתנערים והם הרוח שעלעלם

 עד לשם הגיע לא התיבה. אל והלך ראש בבת נזקר פתאום, נאה. כזמר היא נושם שהוא
 אדם בני וכמה ההיכל, מן ספרים והוציאו להתפלל, ועמדו המתים כל שנתכנסו
 אותו אף קראו המברכים. אחרי ׳אמן׳ יעקב ענה לתורה. עלו בחייהם יעקב שהכירם

 את יעקב נטל ליעקב, ונתנה טליתו את אביו פשט מפטיר׳, ׳יעמוד אביו ובשם בשמו
 ונגע ^'’ציציות שלש ולקח הספר, את וגלל הבימה, על ועלה ונתעטף אביו של טליתו

׳אמן׳... אחריו ענו וכולם בנעימה, ה׳הפטרה׳ את וקרא ובירך, ונשקן, באותיות בהן
 חס שמא בדרך, אסון אירעו ושלום חס שמא לבנה, דואגת האלמנה התחילה וכבר

גופו. את שממלאה זו נשמה חלשה כמה הוא, רופף כמה הכנסת, בבית נתעלף ושלום
׳קדיש׳, מאמירת לבטלו בעיניה קשה הדבר שהיה אלא בבית, לעכבו ביקשה באמת

רחמים... עליו ויעורר אביו יראה שמא ׳קדיש׳, ויאמר הכנסת לבית ילך אדרבא, ואמרה,
 את מצאה הגדול, הכנסת בית אצל ובאה הלכה מצאתהו. ולא הרחובות בכל עברה

 אמך ראה ענני, בני ענני בני, יעקב בני, יעקב וצעקה: הפתח על עמדה סגור. הכנסת בית
 ויבוא השמש אל רצה אני מיד בני, בני, קולך את השמיעני יוצאת, ונפשה בחוץ עומדת
 והציצה עמדה המנעול. חור על עיניה את ונתנה ראשה כפפה דיבורה ובשעת ויפתח.

חמתים, בין עומד חוא חנח עולם, של רבונו וצועקת: מייבבת והתחילה החור לתוך
 אשה אותה של רגליה נתמוטטו שעה באותה בטלית. עטוף הבימה על הוא הנה

 יחמול והוא הבכא, בעמק שבת לך ׳רב בנעימה: קורא יעקב קול והקול לבה. ונזדעזע
 אוזניה שתי וזקפה שמחה, אשה אותה של לבה נתמלא שעה באותה חמלה׳. עליך

̂*^ נפשי אל ׳קרבה ומשורר: השם בבית עומד כשהוא בנה של קולו לשמוע .‘גאלה׳

 אנו רבות פנים, כל על המתים, מבין הקטן היתום חזר אם הקורא שידע מבלי מסתיים הסיפור
 ובמיוחד מתים, של תפילתם במניין השתתפותם מפני הבריות של פחדם על זו ממעשייה למדים

 לבית סמוך לעובר ביותר הגדול החשש לעיל, שכתבתי כמו במחיצתם. בתורה הקריאה מפני
ובשם בשמו יקראוהו שמא בתורה, בקריאתם ישתפוהו המתים שמא הסיוט היה בלילה, הכנסת

.112 הערה לעיל, עי׳ 135
צ׳צ׳יק. מדב״ש הפנני זה למקור ואלו. אלו :הסיפורים כרך בתוך נמצא ואלמנה׳ ׳יתום בשם הסיפור 136
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רטהכנסת בבית הנפטרים נשמות תפילת

 את שמע אדם כאשר מבדחת, לאפיזודה פעם הפך בלבבות שפשט הפחד לתורה. לעלות אביו

 כך בתורה. קראו ולא מתים בו התפללו שלא למרות הלילה, בשעות הכנסת בבית מוכרז שמו
 ׳היהודי של בנו תקצט), - תקמד (פולין מפשיסחא יצחק יעקב ב״ר ירחמיאל ר׳ על מסופר

הקדוש׳:

 לפני בלילה הלך זצוק״ל הקדוש היהודי בן ירחמיאל חרב אחת שפעם מעשח, שמעתי
 ספר לפני אחד שקוראים כמו אביו ושם שמו שמזכירים ושמע בפשיסחא, הכנסת בית

זאת. מה לו לומר הקדוש, היהודי אביו לפני ובא ירחמיאל, הרב ופחד לעליה, תורה

 מחמת בפשיסחא, כן גם שדר החכם בונם שמחה ר׳ הרב אל שילך הקדוש, היהודי אמר
 אל וכשבא זה. מה לו שיאמר החכם, בונם [שמחה] ר׳ הרב אל והלך זה. מה ידע שלא
הכנסת, בבית חדש שמש שקיבלו חשיבו, תיכף חמעשח, לו וסיפר בונם [שמחה] חר׳

לעצמו, ולמד שבפשיסחא, [ה]צדיקים מגדולי ואחד אחד כל של שם יודע איננו והוא
 הדבר ונתוודע מזה. יפחד ולא שמו, את ואחד אחד כל לקרוא שיוכל עצמו, לבין בינו

.‘”מנביא עדיף שחכם ללמוד יש ומזה הוא. שכן

 מדברי גם נבע לתורה, לעלות אביו ובשם בשמו המתים יקראוהו שמא שהסיוט לשער ניתן
 ואינו לקרות תורה ספר לו שנותנין מי :אדם של ושנותיו ימיו מקצרים דברים ״שלשה :חז״ל

 בשמו לו קוראות והנשמות הכנסת בית ליד הלילה בשעות העובר אדם יעשה מה .‘̂“קורא...״
 מהם יתחמק ואם העם), בפי להסתכן(כמקובל עלול הוא - לקריאתן ייענה אם לתורה? לעלות

 מקובל היה שנה כמאה לפני ברוסיה-ליטא ישראל שבקהילות נראה ושנותיו. ימיו יתקצרו -
 וישוב הקריאה למקום אחורנית ילך שהנקרא אלא המתים, של לקריאתם להענות זה: פתרון

זו: עצה הזכיר ,‘”אירופה במזרח נעוריו את שבילה סילברסטון, גדליה הרב אופן. באותו משם

 בית אצל בלילה לילך מפחדים שהם הישיבה, בני חברי לי אמרו טליא, הוינא כד זכרתי
 ברכת ולברך אחוריו דרך לילך מוכרח ואז לתורה, יקראום המתים שמא הכנסת,
.‘"'’הכנסת בבית הם לילה בכל שהמתים מאחוריו, כן גם כך אחר ולילך התורה,

לג. עמ׳ תשו, ירושלים בחוקתי, פרשת ב, צריקים, ושפתי צבי חמדת גלאזער, דוד צבי חרב 137
ובה. 152 הערה ליד להלן, ראה גליציה, מצדיקי אחד מפי מהנמסר מסתייעת זו השערה ע״א. נה ברכות 138
 ומשנת לאנגליה היגר תרנא בשנת בפולין). לביאליסטוק(כיום הסמוכה יאסינובקה בעיירה תרלא בשנת נולד 139

ד של ראשי כרבה כיהן תרסא אירלנ ט( אס פ  איחוד של רבה היה שם לארה״ב, היגר תרסד בשנת הצפונית). בל
תשר. בשנת בירושלים נפטר תרצו. בשנת לא״י לעלייתו עד שנה, כעשרים בוואשינגטון הקהילות

ם קרבן פירוש עם תהלים ספר סילברסטון, גדליה הרב 140 .41 עמ׳ תרצה, ניו-יורק ד), כו תודה(תהלי
 אשר יתירה, שמים ביראת הצטיינו שלא האמריקאיים, הכנסת בית במנהיגי סונט הוא שם דבריו בהמשך

 מבתי- המנהיגים הם - ברוב - וגם שוא׳ ׳מתי הם ״...שהרשעים :בתורה לקריאה ה׳עליות׳ על ממונים היו
 עם כל בפני ביום, רק בלילה, לא אבל התורה, לעליות בתורה לקרוא צו נותנים כן גם והם באמעריקא, כנסיות

בעדם״. כלל מפחדים אנו אין - ועדה
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סטל ישראל יעקב הרב

 המתים שהילוך בידם היתה קבלה שמא זד. לסכנה מועילה אחורנית ההליכה כיצד יודע איני
 לאדם עדיף ולכך ,“הזה)" לעולם שיורדים בשעה רק הליכתם היא כך (ואולי לאחור הוא

ויזיקוהו. החיים מן שהוא ירגישו שלא כדי כמוהם, ללכת בתורה ובקריאתם במניינם המשתתף
 למעלה לפני ירושלים מרבני אחד שנתן האחר הפתרון את להבין ניתן דברינו, כנים אם

:עשורים^''' כארבעה בה ששהה ירושלים יליד כהן־רייס, אפרים תיאר כך שנה. ממאה

בר׳ הכנסת?...ומעשה בבית לילה, לילה המתים, של בהתכנסותם ספק הטיל זה ומי
 שמריל ר׳ לתורה. לילה, בחצות אביו, ובעזם בשמו בפרוש, שנקרא השמש, שמריל

 אל בלכתו החסיד, יהודה ר׳ של הכנסת בית פתח על לילה בכל לעבור רגיל היה שמש
 לבבו נרעש ומה תלמודם. על ת5קז המאחרים בשביל קפה לבשל הישן המדרש בית

ב״ר...׳. שמריל ר׳ ׳יעמוד אוזניו: אל בהגיע
 סלנט שמואל ר׳ אל מיהר שנתו, את יוציא לא כי ובטוח למעשה, עצות אובד

הגזרה. רוע את מעליו הסר למען לעשות עליו ומה זה ברגע להתנהג עליו כיצד לשאלו
ש היעוצה העצה וזאת  רב עצת אומרים ויש היתה, סלנט שמואל ר׳ עצת אומרים, לו(י
 את רם בקול ולקרוא הבימה על לעלות :הישן) המדרש בבית שעה אותה שישב אחר,

 כך אחר מוטל שמריל ר׳ חיח אחדים שבועות עשה. וכן ומלכות. עזם בלא אך הברכות,
.‘אדמות^'' עלי ושנים ימים והאריך מעליו, עבר הגזרה רוע אך במיטתו, חולה

 מן כאחד המתים לפני להראות שלא משום הוא ומלכות עזם בלא התורה על לברך הפתרון גם

.““‘מפיהם שמים עזם להוציא יכולים אינם המתים שהרי החיים,

 אמור, [ברבר], תנחומא (ראה למטה וראשו למעלה כשרגליו מופיע באוב העולה שהמת שהעובדה כמובן 141

 באוב העולים המתים רק לא לעניינינו. שייך אינו ועוד), א, כא ויקרא אגדה, מדרש ד; כד שמואל, מדרש ד;
 יהודה׳), (׳מנחת ריב״א פירוש ראה ׳חיים׳. מתים אפילו אלא למטה, וראשיהם למעלה כשרגליהם מופיעים
 שהמתים כדרך בא והיה עדן, מגן בא שהיה יצחק שראתה לפי הגמל׳, מעל ״׳ותפול סד: כד בראשית
ברור. וזה לאחוריהם. הולכים שהמתים להוכיח ניתן לא מכך שגם כמובן למעלה״. רגליהם - הולכים

 ארצה. שב תרמז בשנת ואנגליה. בגרמניה לסירוגין וחי לחו״ל יצא תרלד בשנת תרכג. בשנת בירושלים נולד 142
ת לגרמניה שוב יצא תרעז בשנת שנ ם(ב ש מ תשג. בשנת נפטר בה לצרפת, תרצט) ו

 בספרו: ונדפסו חזרו זכרונותיו .268 עמ׳ (תרצ), ו רשומות, ירושלים׳, איש ׳מזכרונות כהן־רייס, א׳ 143
במקור. הסוגריים .41-42 עמ׳ תשכז, ירושלים שניה, מהדורה ירושלים, איש מזכרונות

 מת אדם על ד׳תתיד) בשנת (נכתבה אחימעץ במגילת פלטיאל ב״ר אחימעץ ר׳ של מסיפורו עולה זה דבר 144
 אהרן, אבו הוא - ׳הרב׳ בידי שנתגלה עד בכך הבחין לא אדם ושום המפורש, שם באמצעות שהחיוהו

 מחמת - לנאפולי צפונית-מזרחית איטליה, שבדרום ביניבינטו בעיר תקופה באותה שעשה בבלי מקובל

 מעלה, שוכן לפני תפילה לעשות מת], אדם אותו [הוא נחמד אחד בחור עמד, השבת ״ביום שהיה: מעשה
 [אבו והרב הזכיר. לא והשם ארך בנועם קולו המבורך׳, יי את ב׳ברכו ובהגיע נעים, בקול הנעים והתפילה

!תתחולל אל !שב :צעק גדול ובקול זעק מיד יה. יהללו המתים ולא היה, מת שהמתפלל והכיר הבין אהרן]

 טו). עמ׳ תשד, ירושלים אחימעץ, מגילת [מהדיר], קלאר (ב׳ להתפלל...״ אל ולפני להלל ראוי שאינך
 הוציא ולבסוף המפורש, שם בכוח והחייתו מיתתו מעשה את אהרן לאבו מת-חי בחור אותו סיפר בהמשך

ם, והחזירו המפורש שם את ממנו אהרן אבו ש פרו( ע להזכיר יכולים המתים שאין אומר, הוה טו-יז). עמ׳ ל
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־ בתורה מלקרוא להמנע אחר; מטעם נבעה ירושלמי רב אותו של שעצתו הנמנע מן זה אין

 !שבדבר) הסכנה (מלבד לבטלה שמים שם להוציא אסור גם אך הסכנה, מחמת אפשר, אי
ומלכות. שם בלא ולאחריה לפניה ולברך בתורה לקרוא ־ המוצע הפתרון ומכאן

 הכיר בעלז(שעדיין חסידי מזקני פרידמן, שלמה חיים הרב של בסיפורו מצויה מפנה נקודת
 מוסר הוא תרמ־תרפ, השנים בין הנראה ככל שאירע הבא, המקרה את רוקח). דוב יששכר ר׳ את

עצמו: המעשה בעל של נכדו מפי לנו

̂, געציל׳ס דוד ר׳ המפורסם מהחסיד שמעתי "̂  געציל ר׳ זקנו עבר אחת שפעם ז״̂ל
 שם וגם שמו את שקוראים פתאום ושמע בבעלז, הכנסת בית יד על הלילה באמצע

 מרן לחדר תיכף ורץ ופחד, אימה נתמלא הוא לתורה. לעלות שקוראים כמו אביו,

מרן, לו אמר זה. דבר למדן וסיפר זצל״ה^^"^), מוהר״י מרן אצל זאת היה זצ׳^^"^(אולי
 ויצא וסוף, תחילה בתורה ויברך להבימה ויעלה סגורות בעינים הכנסת לבית שיכנס

עשה, כן הוא הסכנה^^"^. מפני ואנה, אנה בהחלט יסתכל ולא סגורות, בעינים כן גם
רחמנא אחת, אצבע נקטף עצים כשבקע ההוא, ביום ממכשול. ניצול לא זאת כל ועם

ליצלן^^^.

 משום היא בתורה וקריאתם המתים בתפילת בהשתתפות הסכנה עתה, עד המתבאר שלפי בעוד
המתים כוונת שאין עולה זה ממעשה החיים, מן שהוא יבחינו כאשר להזיקו עלולים שהמתים

 סיבה מחמת מפיהם, להוציא יכולים המתים אין ׳יה׳ השם את רק אשכנז, חסידי לשיטת אמנם, שמים. שם
 הזה העולם נברא שבו ׳יה׳ שם להזכיר המת יוכל ״לא תשכח: סי׳ מ״מ, חסידים, ספר ראה מיוחדת.
 כותב גם וכך יה׳...״. יהללו המתים ׳לא וכתיב: להזכיר, יוכל לא - עולמות בענין שאינו ולפי הבא, והעולם

 ״׳לא תריד: עמ׳ תשנד, ירושלים הרשלר, מהדורת ב, לרוקח, התפילה סידור פירושי מוורמייזא, אלעזר ר׳
 לעולם באו ולא הזה בעולם אינם והמתים בי׳, הבא והעולם בה׳ נברא הזה שהעולם לפי יה׳, יהללו המתים

 של בהגדה וכך יה...״. נברך בה׳ שנברא הזה בעולם שאנו אנחנו, אבל ׳יה׳; שם מזכירים אינם כן על הבא,

 הגהות שם, חסידים, ספר עוד: וראה קמ. עמ׳ תשדמ, ירושלים הרשלר, מהדורת הרוקח, פירוש עם פסח
 של התורה קריאת בענין המדברים הרוקח דברי במיוחד חשובים נוספים. למקורות ו, ס״ק חסד׳, ׳מקור

 קפו: עמ׳ א, לרוקח, התפילה סידור פירושי ראה הזה). בעולם הכנסת בבית (לא עדן בגן הצדיקים
 כדאמרינן: מזכירין, אחרים שמות אבל - מזכירין אינם השם אותו יה׳, יהללו המתים ׳לא ״...דאמרינן:

 כדי הכבוד כסא תחת אותה ושמר גבריאל לקח ואחת בארון נתן י״ב משה, כתב תורות ספרי שלש-עשרה
ה בו, נבראו עולןמי]ם כי קורץ, אינם ׳יה׳ של ושם בה, יקראו צדיקים של שנשמתן עי ש ב(י תי  ׳כי ד): כו דכ

 שם מצוי בהם הפסוקים את עדן בגן קוראים הצדיקים כיצד להבין, יש שעדיין [אלא עולמים״׳. צור ביה
ם כס על יד כי ״וייאמר, ;ב) טו לי׳שועה״(שמות לי ויהי ןה וזמרת ״עזי :הם ׳יה׳, ש ה״( וצ״ע]. טז). יז ן

על-שמו. נכדו נקרא ולפיכך החסידים, וחשובי מזקני היה דוד, ר׳ של זקנו געציל, ר׳ 145
בעלז. לבית השלישי (מהרי״ד), רוקח דוב יששכר לר׳ כוונתו 146
במקור. הסוגריים בעלז. לשולשלת השני תרנד), - תקפה (גליציה רוקח יהושע ר׳ הוא 147
עצומות. בעיניים וירד שעלה אלא ידועה, הלכתית שאלה שזו עצומות, בעיניים בתורה שקרא כאן נאמר לא 148

שפירא. בנימין אפרים הרב הפנני לזה קעה. עמ׳ ?], [תשס ברוקלין דמהימנותא, בצילא פרידמן(עורך), י״צ 149
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.‘’בהמ" יביט אם להנזק עלול שהאדם אלא כלל, להזיק
 התרוצצו תדלה שנת בסביבות יותר. סגולי זו, לבעייה אחר פתרון נתן גליציה מצדיקי אחד

 כך אומר וזה כך אומר זה הסגולה, בעל זהותו על המזרחית גליציה של בעיירותיה השמועות

ההוא: הדור בן מספר כך אחת. לגירסה הכל הסכימו סגולה של לגופה אבל מחוור, דבר ואין

 המתים לרשות עובר מעט והמקדש הגדול, השער את סוגר השמש היה התפילות אחרי
הבוקר... אור עד בתפילה ושוהים לילה בכל אליו הבאים

 יהודי שם עבר אחת פעם מעט. למקדש סמוך היה *'...‘איציקל ר׳ הצדיק של ביתו
 אוזניו ממשמע האיש נתבהל להורה. לעלות שקראוהו ושמע הלילה בחצי אחד כשר

 כיון הרבי: לו אמר המאורע. כל את לו וסח ער, כבר שהיה הרבי, של לביתו בפחד ורץ
כלום. הירא ואל ולך, מידי המטה אה קח ,‘לסר^^ רשאי אינך לתורה, לעלות שנקראת

בשלום. ויצא בשלום ונכנס לתורה, ועלה והלך בידו האלוקים איש מטה את לקח
 בשינויים הקטנות הערים בכל כמעט מסופר והוא בילדותי, מחברי שמעתי זה סיפור

 סיפור וכל חד, דארעא סדנא מטהו; שנתן המופת איש ושם והמקום השם של קטנים
.‘”ישראל תפוצות בכל כללי קנין הוא בו, שהחזיקו

 בניגוד הם זו לבעייה היצירתיים והפתרונות המתים של במניינם לתורה העליה מפני החשש
 תורה, לספר לעלות אותו ״שקוראים בלילה ששמע מרגליות, סענדר ר׳ של להתנהגותו מוחלט

 ולאחריה, לפניה התורה ברכת ובירך פחד, שום בלי הכנסת לבית והלך בטליתו ונתעטף

.‘”ובעתה אימה ידע ולא המתים של לקריאתם הלך מסלובודקה ׳פרוש׳ אותו גם .‘”וקרא״

 את הוציא ולא הכנסת בבית שהתאספו הנשמות את שראה הצולע השמש עם המעשה מן להבין ניתן גם כך 150
א שדים על שהסתכלות לכך ט. פרק סוף להלן, ראה שנתו. ל קין( מזי  להזיק עלולה המתים) נשמות על ו

 רשות הקב׳׳ה שנתן ראה, לא והוא ,האתון׳ ״׳ותרא כג: כב במדבר רש״י, פירוש ראה סכנה, לידי ולהביא
 אגדה, במדרש וכך מזיקין״. כשיראה דעתו תטרף דעת, בו שיש שמתוך ;האדם מן יותר לראות לבהמה

 מפני לעמוד יכולה בריה כל אין לראות, לעין רשות נתנה ״אלמלי ע״א: ו ברכות והשווה לא. כב במדבר
הענין. בסוף ועיי״ש המזיקין״,

 ר׳ של אחיו תרלג), - תקסה (גליציה מזידטשוב אייכנשטיין דובער יששכר ב״ר אייזיק יצחק לר׳ הכוונה 151

 לקוטי תרנ; לעמבערג מהרי״א, לקוטי מהם: ספרים. כמה וחיבר זידיטשוב ברבנות כיהן מפרמישלאן. מאיר
תרלז-תרנב. לעמבערג-מונקאטש-סיגעט והש״ס, תורה

 לתורה לעלות המתים יקראוהו שמא בלילה הכנסת לבית סמוך מלעבור שהחשש להשערתי, הוכחה מכאן 152
.138 הערה ליד לעיל, ראה לתורה. לעלות לסרב לאדם שאסור הפסוקה ההלכה מחמת נבע

ה הכהן מיכאל הרב הוא הדברים כותב .60 עמ׳ תשכו, ירושלים ובנו, אב זכרונות ברור, וא״י מ׳ 153 צי  ברור(גלי
 בילדותו, המעשה את ושמע תרכג בשנת שנולד כיון קאלוש. הולדתו עיירת על המספר תשט) א״י - תרכג

תרלה. משנת יאוחר לא לסיפור שנתוודע מסתבר

.115 הערה ליד ו, פרק לעיל, ראה 154
ז. פרק בסוף לעיל, ראה 155
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 לנתינת הביאה עמם, ההתקלות מן והחשש הכנסת בבית הנשמות של התאספותם בדבר האמונה
הבוקר. באשמורת הכנסת בית דלתות על הקהילה שמש הקשת למנהג מעניין טעם

 צועד היה לו סמוך או השחר שבעלות באירופה^^^ ישראל בתפוצות דנא מקדמת נהגו כבר
 הקהל את ומעורר קבועים במקומות מקיש בידו, ופטישו היהודים ברחוב הקהילה שמש

 לבית השמש דופק ״שחרית במקומו: הסדר את וורמייזא קהילת שמש תיאר כך הבורא. לעבודת
 החיצון לבית ובא בצאתו. תכף השמש, בית בביתו, דופק בראשון :הדפיקה מנהג וכך הכנסת...

 יוצא כך ואחר טובר... ׳מה ואומר הכנסת לבית ובא שנית, פעם ודופק נשים של הכנסת דבית

 ודופק, הרחוב של מזרחי לצד התחתון שער עד כך ואחר ודופק, דין בית האב בית עד והולך
 הרחוב, של מערבי לצד העליון שער עד ובא והולך שבתוכו, הקטן ופתח הגדול השער ופותח

לשמש...״^^^. הידועים שם, לדפוק המיוחדים ובמקומות בבתים דופק הילוכו ודרך
 אבל נשים״, של הכנסת דבית החיצון ב״בית רק לדפוק מקובל היה אמנם זו בקהילה

 התמיהה עולה כך ובין כך בין גופ^^^. הכנסת בית של דלתו על לנקוש נהגו אחרות בקהילות

 מובנת אחרים בתים ועל האב״ד בית על דפיקותיו הכנסת. בית בדלתות השמש הקיש מה לשם
 והחשוך, הריק הכנסת בבית הישן מיהו אך ;נרדמים ולהקיץ ישנים להעיר ־ שתכליתן בתכלית,

להקיצו?^^^ השמש שעל
 שהמתים כדי הכנסת בית דלתות על בפטישו מרעיש שהשמש ברור היה האחרונים בדורות

היה כך החיים^^^. לצרכי הכנסת בית את ויפנו להסתלק ימהרו להתפלל, בלילה שהתכנסו

שראל, אמוראי בתקופת עוד כך שנהגו יתכן 156  ביצה מירושלמי, הבינו שכך הראשונים מרבותינו ויש ארץ־י
טוב, הלכות ראבי״ה, ספר ראה: ה״ב. פ״ה ם־ תרצו. סי׳ ביצה, מרדכי, תשצה; סי׳ יו

ם), וי׳ המבורגר ב״ש 157 מר(מהדירי ה-ו. עמ׳ תשמח, ירושלים א, וורמיישא, ד״ק מנהגים שמש, יוזפא ר׳ זי
 היהודים כל דרים כשהיו הראשונים, ״בימים :13-12 עמ׳ תרכב, פפא״מ קהלת, דברי גיגר, רש״ז ראה 158

 הליכה בעת ובערב, שבבוקר המנהג היה היהודים׳, ׳רחוב הנקרא הכנסיות, בתי שבו אחד ברחוב שבעירנו
 עץ של בפטיש ודפק הכנסת, לבית עד למעלה ממטה היהודים ברחוב השמש הלך להתפלל, הכנסת לבית

 דפק כך ואחר הזמן. שהגיע השוכחים להזכיר - ובערב הישנים, להעיר - בבוקר הרבה: בתים בדלתי
 המנהג בטל העיר, בכל לדור היהודים כשהתפזרו הששית, המאה בסוף אכן, הגדולים. הכנסת בית בדלתי

הגי דקהילתינו מנהגים ספר גומפיל, ישראל ר׳ כותב גם וכך הזה״. מנ צ״ו(  פירט ד, סעיף פיורדא), ק״ק י
 השמש של הסיבוב אחר עד שחרית] תפילת [שקודם תחלים לומר להתחיל רשאים ״אין ע״ב: ב דף תקכו,

 שנועדו השמש דפיקות על עוד הכנסת״. בית פתח על שבידו עץ של במקבת ויכה הכנסת, לבית לילך הקורא

 מנהגי הנ״ל, ;א-ח עמ׳ תשנח, ירושלים ו, ישראל, מנהגי שפרבר, ד׳ ראה: שחרית, לתפילת הצבור את לכנס
 ז, ישראל, מנהגי שפרבר, ד׳ בתוך: בבוקר׳, השמש ׳הקשת יגיד, י״ל יז-כא; עמ׳ תשסג, ירושלים ז, ישראל,

 ירושלים א-ב, סעיף חול, לימי תפילה א, הקהילות, מנהגי גולדהבר, י׳ הרב יג-טו; עמ׳ תשסג, ירושלים
עז-פג. עמ׳ תשסה,

 בתי דלתות על הקשותיו שמטרת להראות סמלי, כמעשה הכנסת בית דלתות על הקיש שהשמש יתכן 159
 מרכזי מקום היותו מחמת הכנסת בית דלתות על הקיש ושמא הכנסת. בית אל שיתאספו כדי היא התושבים

אדם. דירת שם היתה שלא למרות בוורמייזא, היהודי הגטו של התחתון׳ ׳שער על שדפק כפי ברחוב,
כך שהנהיגו שלאחר או הכנסת, בית בדלתות בפטישו יקיש שהשמש המנהג להנהגת הסיבה זו אם ברור לא 160
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:שנה כמאה לפני אוקראינה), ברדיטשדב, פוגרבישטשה(מחוז העיירה תושבי על מוסכם

 המתים מפני בלילה, הכנסת בית אצל מלעבור פוהרבישצה יהורי נזהרים היום עד
 בחצר הנקברים שההרוגים העם, המון עוד מאמין היום עד לילה. בכל שם המתפללים

 אין היום עד בתורה... [וןקוראים בצבור מתפללים ולילה, לילה בכל קמים הכנסת בית
 ומבקש בדלת, דפיקות שלש דופק שהוא עד הכנסה ביה דלת אה בבוקר פותח השמש
.“’מנוחתם...' אה מפריע שהוא על המתים מאה סליחה

:שנה כשבעים לפני תרצז, בשנת תועד כך מזרח-אירופה. קהילות בכל רווח זה מנהג טעם

 החיים כשאין תפילה הכנסה בבית המתים עורכים לפיה עתיקה... עממית אמונה
 הכנסת בית מפתח עם דופק הכנסת בית ששמש המנהג הוא היום עד שם... נמצאים

'.“להכנס לחיים מקום לפנות לנשמות לאותת הכנסו, טרם

:דומים דברים שומעים אנו המזרחית) קאלוש(גליציה העיירה מן

 המתים לרשות עובר והמקדש-מעט הגדול, השער את סוגר השמש היה התפילות אחרי
דפיקה ודופק השמש שבא עד הבוקר, אור עד בתפילה ושוהים לילה בכל אליו הבאים

 בית דלתות על היום בהאיר דופק היה הקהילה ששמש כשם אגב, הימים. ברבות זה טעם ניתן אחרת, מסיבה
 על בלילות דופק הקברות בית על הממונה היה להלן, שיובא וכפי המתים, את ולהבריח לגרש כדי הכנסת

 עולם ׳דער בספרו דלוגאטש, מאני מפי נמסר זה משונה מנהג ידיהם... את ליטול שיבואו כדי הקברים

טטו(בתרגום ואני בעצמי, זה ספר ראיתי [לא 157 עמ׳ ,1875 זיטומיר התוהרניק׳,  של ממאמרו לעברית) מצ
שי), סיני, ומנהגיה׳, השבת ׳מאגדות זלוטניק, י״ל ת הקברים׳ ׳יהודי חייב שעון, כמו לילה, ״כל פ]: עמ׳ כו(

הקברים, על ולדפוק וו, על יד מטפחת ולתלות אחד חרס בכלי למתים מים להעמיד הקברים׳) ׳גוי (או:
 יוד קברות דער מוז זייגער, א ווי אזוי נאכט, ״אלע במקור): (הסוגריים [ביידיש ידיהם...״ ליטול שילכו

די גוי), קברות דער (אדער, ) י י  האנד א הענגענן אויף און כלי, ערדינער איין אין וואסער שטעלען מתים) ז
 משונה ׳מנהג׳ הענד״]. די וואשען געהן זיך זאלין זיי קברים, די אין אנקלאפין און פלעקיל, א אוף טיכעל

א(י״ל ולא היה שלא שיתכן זה, בר  מחבר על לסמוך אפשר כמה עד יודע ״אינני כותב: פ, עמ׳ שם, זלוטניק, נ
 גופם, את בהם לשטוף כדי והן לשתייה הן למים, זקוקים שהמתים ההמון, מאמונת כנראה התגלגל זה״),

 והמנהגים זו אמונה על הגוסס. מצוי שבו חדר חלון אדן על סדין או ומגבת מים כוס להניח נהגו כך ומשום
עח-פא. עמ׳ שם, זלוטניק, י״ל ראה: מחמתה, שנוצרו

בלילות. הכנסת בבית מתפללות המתים שנשמות הציבור אמונת בעקבות נוצר זה ׳מנהג׳ שגם יתכן
 התפילה. קודם ידים ליטול מחייבת שההלכה כפי ידיים, לנטילת מים לפניהם להעמיד זקוקים היו כך ומחמת

 [אליהו ליה אמר דרבי... במתיבתא שכיח הוה ״אליהו ע״ב: פה מציעא בבבא למסופר במיוחד והשווה
שכנז ליעקב״. וכן ליצחק, וכן ליה. ומגנינא ומצלי, ידיה ומשינא לאברהם אדאוקימנא לרבי]: מהרי״ל(א  קב ו

 והשפעתם ותלמידיו מהרי״ל יחסי פלס, י״מ ראה: להתפלל. שנגשו בגלל היתה ידיהם שנטילת הבין קפז) -

.201 עמ׳ תשנט, רמת-גן חדשים, מקורות לאור האשכנזית הפסיקה על
ל, ח״מ 161 עי מן־וויינר(ל הכותב. של לתולדותיו שם, לעיל, וראה .394 עמ׳ ),100 הערה ליבר

162 8. r a p pa p o r t , ' sc h lu ssel  un d  sch lo ss. וינה קאמינקא, אהרן ד״ר הרב לכבוד היובל ספר 
בתרגום. כאן הובאה והפיסקה בגרמנית, המאמר נכתב במקורו .67-68 עמ׳ לועזי, חלק תרצז,
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רטוהכנסת בבית הנפטרים נשמות תפילת

 הקדוש המקום את לפנות שעתם שהגיעה ידעו ואז הגדול, החיצון בשער חזקה

'.“לחיים

:בירושלים אפילו זו אמונה התפשטה תקופה באותה

 היה השמש הן הכנסת? בבית לילה, לילה המתים, של בהתכנסותם ספק הטיל זה ומי
 יחושו למען ']“הכנסת [=בית הבית דלתות על דפיקות שלש בוקר, בוקר דופק,

'.“שעתם... הגיעה כי מנוחתם, אל לשוב המתים

 שלושת את פיזר אלא בדפיקותיו הממונה הסתפק לא מקובנה, הרחק לא ליטאית בעיירה

 מחשש זאת כל !״למנוחתכם רפאים ״שובו קורא: היה ואף נפרדים, מקומות בשלושה דפיקות
 נתון התפקיד היה זו בעיירה המקום״. את לעזוב בלילות המתפללים המתים אחד פיגר ״שמא

 וכדומה) משניות, חברה רמב״ם, קדושות׳(חברה ׳חברות הרבה של גבאי הירש׳לע, ר׳ בידי

:התושבים אחד תיאר תפקידו את קדישא׳. ׳חברא של הראשי ומנהלה

 הדלת יפתח טרם לראשונים. ראשון הכנסת בית אל לבוא הירש׳לע... ר׳ של מתפקידיו
 ״שובו וקורא: החיצוני השער על במפתח דופק הוא הפלוש, הוא הפרוזדור, של

 על דופק הירש׳לע ור׳ ',“קבע עמידת המתים ארון עומד בפלוש !״למנוחתכם רפאים
 רפאים ״שובו ומגיד: וחוזר גופא, הכנסת בית דלתי על - ובשלישית בשניה; הארון

'.“המקום את לעזוב בלילות המתפללים המתים אחד פיגר שמא !״למנוחתכם

ברור. הכהן מיכאל הרב - האב הוא הדברים כותב .60 עמ׳ תשכו, ירושלים ובנו, אב זכרונות ברור, וא״י מ׳ 163
בעלזא, עיר תושבי בקרב מקובל היה זה ״דבר בגליציה: היא אף בעלז, בעיירה גם מקובל היה כך

 בית שערי לפתוח השמש כשבא בוקר שבכל הונהג, זו בסיבה אשר הכנסת, לבית בלילה באות שהנשמות
ת לבית להכנס האנשים שמתכוננים להנשמות שמודיע כמו הדלת, על מקודם מקיש היה הכנסת, בי ת״( ס  הכנ

מז). עמ׳ תשסח, ירושלים שבבעלזא, הכנסת
ל הקהילות, מנהגי בתוך זעירא, דשמואל אגרתא אשכנזי, שמואל ר׳ ראה: 164 עי ל ,158 הע׳ סוף ב( שט. עמ׳ )
 ירושלים, איש מזכרונות [=הנ״ל, 268 עמ׳ (תרצ), ו רשומות, ירושלים׳, איש ׳מזכרונות כהן־רייס, א׳ 165

].41 עמ׳ תשכז, ירושלים שניה, מהדורה
 ״בית בסמוך): (ראה מסופר שבפולין קוריב העיירה על נוספות. מזרח-אירופיות בקהילות נהוג היה כך 166

 דרך הכנסת לבית כשהתגנבתי בפוליש... העומדת המיטה באמצעות המיתה, יום את תמיד מזכיר הכנסת...
 ממנהג נתגלגל בפוליש המתים ארון הנחת ושמא נוראים...״. מסתוריים דברים ושאר המיטה, הפוליש.

 בחצר המתים לכל הארון לתקן רגילין ״ואנו תתיז: סי׳ קטן, מועד ח״ג, ראבי׳׳ה, בספר הנזכר הקדום אשכנז
 שידוע עוסקים, הן אחרים במלאכת שיאמרו חשד כאן שאין בחצר, המת עם כעושין ליה דהוה הכנסת, בית

ם׳(ולא של ׳מכשיריהם הוחזקו בו אחר הכנסת בית על אותו״. מתקנין שלמת  בחדר המתים) ארון רק הקברני
).89 הערה לעיל, ראה לו, הסמוך

סבורד), ד׳ 167  דידן, הירש׳לע ר׳ של תפקידיו שלל [על קלא עמ׳ תרצ, תל-אביב א, דליטא, ירושלים לבני(ווי
 הוא כי נאמר, תרצ בשנת שנדפס הספר בשער קכה]. עמ׳ שם, ראה: מגוריו, מקום על קכח; עמ׳ שם, ראה:

 ועשרים כמאה לפני - תרב שנת סביבות על מדבר שהמתואר מכאן שנה״, ארבעים לפני ״ווילנא את מתאר

.86 הערה לעיל, וראה שנה.
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סטל ישראל יעקב הרברטז

 (לא ברזל בשלשלת מקיש השמש היה פולניה של הקטנות מעיירותיה באחת זו. אף זו לא
 זאת מהמקום. המתים את להבריח כדי ומעריב, מנחה לתפילת הכנסת בית את בפותחו בפטיש)

 זו עיירה שתושבי אומר, הוי זה. כנסת בבית שחרית לתפילת התכנסו לא העיירה שתושבי מאחר
 בוא עד חיום, בשעות אפילו שם מתעכבים הכנסת לבית בלילה הבאים שהמתים האמינו

:מילידיה אחד בידי הכתב על הועלה זו עיירה ׳מנהג׳ השמש.

 ה׳צעצוע (קאריוו). קוריב של הקודשים קודש עץ, הבנוי והישן הגדול הכנסת בית
 להתפלל שבאים מתים עם קשור הוא הילדים, של דמיונם על פחד זורק הביתי׳,
העיירה, באמצע לכאורה, עומד, הכנסת בית תיקונם. את שם ומחפשים חלילח באמצע

 יום את תמיד מזכיר הוא עולם, בבית עמוק חפור מזוזות, ללא ממנה. בנפרד אבל
 בימי מלבד השבוע, כל נעול הכנסת בית בפוליש. העומדת המיטה באמצעות המיתה,
הכנסת, לבית הצולע השמש יכנס בטרם בלבד. למנחה-מעריב פתוח שהוא ,‘“הספירה

 זמן לתת כדי מסתמא הכבדה, הברזל שרשרת עם פעמים שלש לדפוק חייב חוא
מנוחתם. למקום וישובו שיעלמו - חכנסת בבית שחתמחמחו למתים

 ממש בקוריב עצמם הרגישו ומתים שדים כאשר הקדומים, בזמנים שפעם, מספרים,
 מקפיאה נוראה תמונה הכנסת. לבית שנכנס קודם לדפוק השמש שכח בבית, אצלם כמו
שנתו. את הוציא לא השמש - ‘“הכנסת... לבית בהכנסו לעיניו נגלתה דם

 מבית בלילה מאוחר כשחזרתי עלי, חפיל חכנסה שבית הפחד אה זוכר אני היום עד
 ומעריב, מנחה בין בקיץ, או הכנסת. ביה לפני לעבור מוכרח והייתי המדרש,

 כאשר נוראים. מסתוריים דברים ושאר המיטה הפוליש. דרך הכנסת לבית כשהתגנבתי
 ועשבי המצבות עם בעצמותי... רעד לי עבר המזוזות... חסרי הפתח מזוזות את נישקתי
.‘החלון...™ דרך נראים שהיו הקברים

 תנורים בהם הותקנו שלא כיון אירופה, במזרח הכנסת מבתי הרבה כמו נעול, הכנסת בית היה החורף בימות 168
ה א״ב מספר כך גדול. היה והקור טלובר(אוקראינ  הכנסת שבית עיר לצרניחוב... ״בבואי תרנט): - תקעא גו

ב האביב בימי רק וייפתח ההורף הודשי ששת כל ומסוגר סגור בה אשר א״ ץ״( קי ה  זכרונות גוטלובר, ו

).128 עמ׳ תשלו, ירושלים גולדברג, מהדורת א, ומסעות,
 להשלימו הקורא ועל בשלמותו, הובע לא שהרעיון לציין באות במקור; נמצאות אלו נקודות שלוש 169

הכותב. של התרגשותו בשל מקוטעים שהדברים או במחשבתו,
 מצבת-זכרון - יזכור ספר קאריוו: בוך יזכור (עורך), גרוסמן מ׳ בתוך: המדרש׳, בית ׳דאס העכט, י׳ 170

 דער שול, הילצערנע אלטע גרויסע ״די במקור: נאמר כך .128-129 עמ׳ תשטו, תל-אביב קוריב, לעיירתנו
 איז קינדער, די פון פאנטאזיע דער אויף שרעק א אן ווארפט געהיימנישפולע, א קאריוו, פון הקדשים קודש

שטייט, שול די תקון. זייער דארט זוכן און דאווענען, נאכט מיטן אין קומען וועלכע מתים, מיט פארבונדן
מזוזתדיק, שטעטל. פון אפגעזונדערט אבער שטעטל, פון מיטן אין זיך, דאכט  בית אין טיף פארגראבן אן־
 א געשלאסן איז זי פאליש. אין שטייט וואס מיטה דער מיט המיתה, יום אין שטענדיק זי דערמאנט עולם,
 אריץ גייט שמש לאמער דער איידער מנחה-מעריב. צו בלויז אפן ספירה-צייט, אין זומער נאר וואך, גאנצע

מתים, די צייט געבן צו כדי מסתמא קייט, אייזערנע שווערער דער מיט מאל דריי אנקלאפן ער מוז שול, אין
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ריזהכנסת בבית הנפטרים נשמות תפילת

 משונה. ׳סגולה׳ לפרש הביאה הכנסת בבית בלילה מתאספות הנפטרים שנשמות המסורת
 את מעצמין אין דבר... לכל כחי הוא הרי ״הגוסס שמחות: במסכת הנאמר הובא הרי״ף בהלכות

 בועז(ספרד- יהושע ר׳ הוסיף זו הלכה על '.’דמים״' שופך הוא הרי - ומזיזו בו הנוגע עיניו.

 שתצא כדי אחר במקום ולהניחו ממקומו הגוסס לזוז אסור ״והלכך שטו): בשנת נפ׳ איטליה,
 שימות כדי גוסס של מראשותיו תחת הכנסת ביה מפתחות לשום נמי אסור והלכך נשמתו.
'.”נפשו״ יציאת ממהר זה גם כי מהרה,

 ביאר לא מהם אחד אף אך ',”רבים פוסקים ובספרי '”הרמ״א ידי על הועתקו הדברים
 יפה, מרדכי ר׳ דברי וגם מיתתו. את ממהרת הגוסס ראש תחת הכנסת בית מפתחות הנחת מדוע
 הכנסת בית של מפתחות לשום ״אסור :הרמ״א מורו לשון המעתיק שעב), - <רצ הלבושים בעל
 יש מה להבנה מסייעים אינם מהרה״, שיפרד זו סגולה להם שיש שאומרים מפני ראשו, תחת

 זו ׳סגולה׳ נקשרה מאוחרים בדורות אולם המיתה. ממהרים שהם הכנסת בית במפתחות בהם
 החכמים אחד כותב כך הכנסת. בבית להתפלל באות הנפטרים שנשמות הרווחת המסורת עם

:שנה כשבעים לפני תרצז, בשנת

 המזרח יהודי אצל המנהג התפשט סופני], [בחולה ממושכים יסורים של במקרה
 הכנסת בית מפתח בעדינות להשחיל המוות, מלחמת קיצור לשם אירופה], ן=מזרח

 לשם אנושית-מכנית יוזמה כל במקצת. אפילו הגוסס להזיז מבלי החולה לכרית מתחת

כרצח, היהודית ההשקפה פי על נחשבת האחרונה, בנשימתו ואפילו האדם חיי קיצור
בפועל. זה מנהג נהגו רבים זה, נוהג אסר בפסקיו איסרליש משה שר׳ הגם

בבית המתים עורכים לפיה יותר, עתיקה עממית אמונה עם מקושר לכאורה זה מנהג

 דערציילט מען רו. זייער צו זיך אומצוקערן פארשווונדן, זאלן זיי - פארזאמלט שול אין זיך האבן וועלכע

 זיך ביי ווי ממש קאריוו אין געפילט זיך האבן מתים און שדים ווען צייטן, אלטע די אין אמאל, אז
 בלוט- א שול. אין אריינגעגאנגען איז ער איידער אנצוקלאפן פארגעסן שמש דער האט אינדערהיים,

 דער שול... אין אריינקומען ביים אנטפלעקט אויגן זיינע פאר זיך האט בילד שרעקלעך פארגליווערנדיק,
 מיד אויף האט שול די וואס פחד רעם איך געדענק היינט ביז נאך געווען. שנתו מוציא נישט האט שמש

 דער פאר דורכגיין געמוזט און המדרש, בית פון אהיימגעגאנגען ביינאכט שפעט בין איך ווען אנגעווארפן,
 די פאליש; רעם דורך שול אין אריינגעשלייכט זיך האב איך ווען ומעריב מנחה צווישן זומער אדער שול.

 אנמזוזותדיקע די געקושט האב איך ווען זאכן. געהיימנישפולע שרעקלעכע אנדערע און מיטה
ם־גראז און מצבות די מיט ביינער... די אדורך ממש פלעגט ציטער א ביישטידלען...  זיך האבן וועלכע קברי

פענצטער...׳/ דורבן געזעען
ע״ב. טז דף ווילנא, דפוס רלז, אלף סי׳ קטן, מועד רי״ף, א-ד. הלכות פ״א היגער, מהדורת שמחות, מסכת 171
תתקי. סי׳ קטן, מועד המרדכי, על בהגהות דבריו והובאו ד. ס״ק שם, הרי״ף על הגבורים שלטי הגהות 172
בהגה. א, סעיף שלט, סי׳ יו״ד, ערוך, שלחן ;א אות שלט, סי׳ יו״ד, משה, דרכי 173
 מיכל יחיאל ר׳ ;א סעיף קצד, סי׳ ערוך, שלחן קיצור תרמו), - תקסב גאנצפריד(סלובאקיה שלמה ר׳ כגון: 174

שטיין(ליטא ג. סעיף שלט, סי׳ יו״ד, השולחן, ערוך תרסח), - תקפט אפ
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סטל ישראל יעקב הרבריח

 לנפש, להציע אמור הכנסת בית מפתח שם. נמצאים החיים כשאין תפילה הכנסת
.‘’הכנסתי בבית תפילתן העורכות לנשמות ולהצטרף מיסוריו הגוף לשחרר

יא

 לבדם הכנסת בבית המתים שוהים לילה שבכל המסכימים כה, עד שהובאו המקורות רוב לעומת
 בימים שרק הגורסת שיטה יש בתורה), לקריאה החיים מן אחד אליהם מצרפים היותר (ולכל

 בבתי החיים עם יחד להתפלל הצדיקים נשמות באות - הכיפורים ויום השנה בראש - הנוראים

 תקכג סופר׳(פפד״מ ׳חתם בעל סופר, משה ר׳ הגדול, הסופר דברי את אביא ראשית הכנסת™'.
תקצג: משנת ׳נצבים׳ לפרשת בדרשתו תר), פרשבורג -

היום״ עמנו - פה איננו אשר ואת אלקינו, ה׳ לפני היום עומד - עמנו פה ןקזנו ״אשר

להוולד, העתידים הנשמות הם פה״, איננו אשר ״את השני, והפלא יד)... כט (דברים
 מצורפים היום, עמנו המה בגשמיות, ואחיזה חלק להם ןש]אין קדושות רוחות והמה
 הקדושות הנשמות הכפורים ויום השנה שבראש שקבלנו, דרך על הגשמיים, עמנו

'.’’בתפילותינו... הכנסת בבית עמנו מצטרפים האבות ונשמות מתו שכבר

לתפילותינו: הקדושות״ ״הנשמות מצטרפות מדוע רמ״ס ביאר תקצז, בשנת שנים, ארבע לאחר

 - פרה השורש אותו ואם בזה, זה תלוי והכל סוף, עד נשמה משורש ניצוץ נשמה כל
 גליון ולענה... רוש פגם נשמתו בחשכת פרה וממנו השורש זה מושרש בנשמתו
למעלה. למעלה עד אבותיו, אבות עם שורשו ואחד אחד כל ומתוחה, פתוחה הנשמות

 ונמשך אביו אבי אבי נשמת מפגם זה לו ןצא דנים: כך פגם, בנשמתו נמצא פלוני כגון
 להתפלל עומדים אנו הכפורים ויום השנה בראש זה, ולפי בדין... כולם ודנין זה, לו

אחת, בפעם עמנו נידונים כי בתפילה, עמנו מצורף הנשמות כל עם הפנימי מקיר

'.’למעלה...® כנאמר

175 8. r a p pa p o r t , ' sc h lu ssel  u n d  sch lo ss, וינה קאמינקא, אהרן ד׳׳ר הרב לכבוד היובל ספר 
 שבסוגריים ההוספות בתרגום. כאן והובאו בגרמנית הדברים נכתבו במקורם .67-68 עמ׳ לועזי, חלק תרצד,

 הכנסת בית דלתות את נועלים היו הם כורדיסטאן. בקהילות ניתן זה למנהג אחר טעם ממני. הן מרובעות
 מחכה הקהל כי לצאת, גדול מאמץ הנשמה תעשה ש׳׳אז בסוברם הגוסס, ראש תחת הניחו המפתחות ואת

 ז ועם, שבט פטירה׳, מנהגי ׳ילקוט קשאני, ר׳ ;158 עמ׳ קורדיסטאן, יהודי בראואר, א׳ ראה: למפתח״.
.425 עמ׳ (תשלג),

 את רק להם מסיים לא שהוא אלא ד. פרק לעיל, ראה גימטריאות, בספר החסיד יהודה ר׳ לשיטת בדומה 176
שם. ראה !חדשים ולראשי לשבתות בנוסף המועדים כל את אלא הנוראים, הימים

 ד״ה ע״ג, שנ דף תרפט, קלוז׳ שטערן, רי״נ מהדורת תקצג, נצבים לפרשת דרוש ב, דרשות, - סופר חתם 177

אה אשר שנו(ור וצ״ע). כאן, לדבריו מסכים אינו סופר משה ר׳ שלכאורה ,8 הערה א, פרק לעיל, י
ה 178 א ם(ר שת ז״ך דרוש קודמת), הערה ש ע״ג. שסז דף תקצז), נצבים אלול(פר
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ריטהכנסת בבית הנפטרים נשמות תפילת

 נגרמו החיים שחטאי (בגלל החיים צאצאיהם חטאי על נידונות המתים שנשמות משום כלומר,

 הכנסת בבית להתפלל הנשמות באות המתים), מאבותיהם אחד בנשמת כלשהו פגם בעקבות
הגזירה!™' רוע את מעליהן להסיר כדי

 לירושלים מאיטליה שעלה מוולטרה, משולם ר׳ של סיפורו את לכך להשוות המקום כאן
 נתמנו כיצד המעשה בעלי מפי מספר הוא שבמצרים. באלכסנדריה בדרכו ועבר רמא בשנת

שבעיר: הכנסת בתי משני אחד הנביא, לאליהו יוחסה שבנייתו הכנסת בית שמשי להיות

 בנה כי היהודים חבל מעידים והקטן קטן, והאחד גדול האחד כנסיות, בתי שתי להם ויש
 היה שם אשר בתוכו, תמיד דלוק ונר כסא עם היכל בתוכו ויש ז״ל. הנביא אליהו אוהו

 ב״ר יוסף ר׳ האחד שם - שמשים שני ההוא הכנסת לבית ויש ז״ל. הנביא אליהו מתפלל
 כי בהיות הנזכר, הכנסת בבית שמשים מעצמם נעשו אשר - חליפא ר׳ השני ועזם ברוך,
 הכנסת בבית לישן נשארו כפור, צום בליל רט״ו, בשנת כי בפיהם, לי וסיפרו אמרו

 יושב חשוב זקן אדם דמות כולם ראו הלילה בחצי ויהי אחרים, שנים עם הם הנזכר,
 וכאשר דבר, איזה אליו ולשאול ובהשתחויה בהכנעה לפניו ללכת והסכימו כסא, על

 לי וספרו אלקים. לקחו כי ואיננו, ראוהו ולא עיניהם נשאו לו, ובהתקרבם אליו נגשו

ההוא.. הכנסת בבית נראו נפלאות כמה

 ויום השנה בראש בתפילותינו״ הכנסת בבית עמנו מצטרפים האבות ש״נשמות נאמר לא כאן
 התפלל לא אך שבנה, הכנסת בבית הכיפורים יום בליל ביקר הנביא שאליהו אלא הכיפורים,

ר׳ שונים^**'. בסגנונות סופר, משה ר׳ כדברי הביאו האחרונים הדורות מחכמי כמה אבל בו'**'.

 עמ׳ תקא, סי׳ מ״ו, חסידים, בספר כבר נזכר הכיפורים ויום השנה בראש נידונות המתים נשמות שגם העניין 179
 כולו העולם כל שדנו המלאכים על ואף כולו, העולם כל על שדן הכפורים, ויום השנה בראש ׳/..אבל : 143
 ספרי בתוך השם, ספר הרוקח, מוורמייזא אלעזר ר׳ כותב גם וכך השדים״. ועל הנשמות, ועל השנה, כל

 פרקים ״בארבעה סוט״ב: רד עמ׳ תשסד, ירושלים רזיא, סודי מכון הוצאת א, הרוקח, בעל מגרמייזא הר״א
השנה. ראש הוא אלו פרקים מארבעה ואחד השדים...״. על הנשמות, ועל המלאכים, על דן נידון, העולם

 תורת ק), בשנת נפ׳ סיציליה-ספרד-סוריה, הרשב״א; (תלמיד סקילי חננאל ב״ר יעקב ר׳ אצל גם וכך
 שכל הזמן, בזה ובתחנונים... בתפילה להרבות תקנו כך ״משום :667 עמ׳ תשנא, צפת עד, דרשה ב, המנחה,
מרון. כבני לפניו עוברים עולם באי כל השנה ובראש כדתנן: העולם, והיה שאמר מי לפני עוברין הנשמות

 להיות לפניו נצבות הנשמות שכל לומר, אלקיכם׳, ה׳ לפני כולכם היום נצבים ׳אתם יומא בחני דקרינן והיינו
חסידים, ספר והשווה: .209 והערה קנט, עמ׳ קצה, אות מהדורתי, קושיות, מספר משמע גם וכך נידונין״.

 מהדורתי, ופנימיות, חיצוניות טהורות אמרות החסיד, יהודה ר׳ ;טו׳׳ב] עט עמ׳ השם, [=ספר שסט סי׳ מ׳׳מ,
 אינם אלו מקורות אולם ובה. 193 הערה ליד להלן, ;222 הערה רכ-רכג, עמ׳ עח, אות תשסו, ירושלים
 למרות דבריהם, את משלימים סופר׳ ׳חתם בעל ודברי הימים, באותם נידונות שהנשמות הסיבה את מזכירים

ואכמ׳׳ל. המחשבתי. מעולמם רחוק שהוא זה קבלי לטעם יסכימו אשכנז שחסידי הדעת על מתקבל שלא
 בשיבושים, לראשונה, נדפס מוולטרה משולם ר׳ מסע .122 עמ׳ תשנו, ירושלים ישראל, ארץ מסעות יערי, א׳ 180

).177 בעמ׳ הוא שלפנינו (הקטע 166-219 עמ׳ תרמב, וינה א, ירושלים, לונץ, א׳׳מ בידי
 האחרים מהצדיקים אחד על או הנביא אליהו על שונים סיפורים גם ידועים המעשה. מרהיטת משמע כך 181

שראל, אגדות וילנאי, ז׳ אצל המובא המעשה כמו הכיפורים, יום בתפילות מניין להשלים שבא ,13 סי׳ ארץ־י

תשס״ט שלישי ספר | ירושתנו



סטל ישראל יעקב הרברכ

תרפז: שנת של נדרי׳ ׳כל דרשת בתוך קרא מסאסוב טייטלבוים העניך חנוך

מרומים, בגנזי המה ועתה הזאת, בשנה הכיפורים יום כמה לנו היה הרבים בעוונותינו
 נראה השם, למען כן, על הכנסה. לבית באים שהנשמות הקדושים מספרים וקבלה

'.“מאבותינו נכלם ולא נבוש שלא בתפילה, להתאמץ

 להבין יש לכך החיים. של עולמם שהוא הזה בעולם ונחלה חלק המתים לנשמות אין לכאורה
 הנוראים? בימים החיים עם יחד מתפללות כיצד הזה? בעולם הצדיקים נשמות עושות מה

 תשנה) א״י - תרסד מצאנז-קלויזינבורג(גליציה הלברשטאם יהודה יקותיאל ר׳ בא זו קושיה

:ליישב

 את אז לובשים כן ועל יתברך, להשם נפש מסירות בחינת היא התענית הכפורים... ויום

 כבוד על נפשינו ולמסור למות אנחנו שמוכנים בזה להראות מתים, בגד שהוא ה׳קיטל׳
 מכיוון אתנו, להתפלל העליון מעולם באים שהמתים איתא, ולכן '...“יתברך שמו

'.“נחשבים כמתים כולנו נפש המסירות ידי על הכפורים, שביום

 למתים האפשרות ניתנת לכך כמתים, ונחשבים נפשם החיים מוסרים הכיפורים שביום מפני
 הצדיקים שנשמות ומשום '.“עולמם - החיים ועולם כמותם הם זו שבשעה עמם, להתפלל

יום בערב חיים׳ ׳נר להדליק המנהג טעם מובן הנוראים, בימים החיים עם יחד להתפלל באות

 מעשה משום הנביא אליהו שם על נקרא העתיקה] [בירושלים אחר כנסת ״בית ; 17-18 עמ׳ תרפט, לונדון
 בערב פעם יותר. ולא גברים תשעה רק מאד, מצער בירושלים היהודי הישוב היה רבים דורות לפני בו. שקרה

 היום העריב כאשר למנין. אחד להם היה חסר כי להתפלל יכלו ולא לתפילה היהודים התאספו הבפורים יום
תפילתם. את ויתחילו כסא על בכבוד ויושיבוהו לקראתו היהודים וישמחו אחד... זקן הכנסת בבית הופיע

 מפתח הראשון צעדם את דרכו רק אולם היקר, אורחם את להזמין היהודים קמו תפילתם, את גמרו כאשר
 ומאז מניינם. את להשלים בא אשר הנביא אליהו היה זה שאורח הבינו אז הזה. האורח נעלם - הכנסת בית

תה, אמשטרדם המלך, עמק בכרך, הירץ נפתלי ר׳ הביא מאוד דומה מעשה שמו״. על זה הכנסת לבית קראו

ע״א. יד דף
 השנה בראש החיים עם יחד להתפלל הנשמות באות סופר משה ר׳ שלדעת בעוד חשוב. שינוי להדגיש יש 182

!נדרי׳ ׳כל אמירת זמן את רק שהזכירו ויש בלבד יוה׳׳ב את דלהלן המקורות רוב מזכירים כפור, ויום

טו׳׳א. שמ עמ׳ תשמב, ירושלים תרפ׳׳ז״, נדרי לכל ״דרשה ב, חנוך, עיר טייטלבוים(מהדיר), יואל הרב 183

 שער המלך, שער מווייעלקאטש, שמואל ב״ר מרדכי ר׳ לדוגמה, ראה, יותר. קדומים במקורות נזכר זה רעיון 184
ך שיי  והטלית ה׳קיטל׳ לובש ״שהוא והשני: ד״ה ע״ג, נ דף תקעו, הוראדנא א, פרק הכפורים׳), ליום ו(׳

הזה...״. הנורא ביום יתברך קדושתו על ונשמתו ורוחו נפשו מוסר שהוא לרמז, מתים, בגדי שהם

טי חיים, שפע 185 סי אן־  האיתנים׳ ב׳ירח שנשא מדרשותיו הם זה בספר הנדפס כל טו׳׳ב. קסד עמ׳ תשמ, יוני
הספר. בשער כנאמר תשמ, בשנת

 בראש להתפלל באות המתים נשמות כיצד בירור צריך עדיין אמנם הכיפורים, יום לגבי רק אמורים הדברים 186
 רי״י סובר אכן ושמא כמתים. אותנו שתחשיב נפש מסירות בו ואין זה ביום מתענים שאין השנה

לעיל, ועי׳ השנה. בראש גם ולא הכיפורים ביום רק החיים בתפילת משתתפות שהנשמות הלברשטאם,

.182 הערה
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רכאהכנסת בבית הנפטרים נעזמות תפילת

תשב): ־ תרלג מווערבוי(סלובקיה ווייס יצחק ר׳ כתב כך דוקא^^/ הכנסת בבית הכיפורים

 הנרות מדרשות. ובתי כנסיות בבתי הכפורים ביום הנרות להדלקת טעמים ארבע ישנם
 הדבר... וטעם כנסיות... בבתי הוא הדלקתם ומקום המתים, נשמות עבור מדליקים האלו

 שיראו מסוגל ממילא המדרש, ובית הכנסת לבית הקדוש ביום להתפלל באים שהמתים
בעדינו^^!. טוב ימליצו זה ידי ועל בעדם^^^, שהדליקו הנרות שם

 פעמים הכיפורים. יום בליל הכנסת בבית הנשמות הופעת את יפה בעין החיים ראו תמיד לא אך
 שיגרתית לא בפעולה נקטו ולכך הכנסת^^^, בבית יתר לצפיפות הנשמות של התכנסותן גרמה

 שפירא, צבי הרב מספר כך הקיטל. לבישת של העתיק המנהג לביטול שגרם דבר להברחתן,
תרנד): ־ תקפה (גליציה מבעלזא רוקח יהושע ר׳ בימי שהתרחש את בעלז, חסידי מזקני

ר׳ הישיש הרה״ח מפי ששמע הי״ו, גרוס ראובן ר׳ הרה״ח שסיפר מה למשמרת וארשום
 אדמו״ר מרן כ״ק של כסאו מאחורי הקדוש יום בליל פעם שעמד ז״ל... שפירא צבי

׳קיטלעך. הנוראים בימים החסידים כל לבושים היו עדיין ההם ובימים זי״ע, מהר״י
מהרגיל, יותר הרבה מאוד, צפוף ונהיה הכנסת בבית מאוד גדול דוחק נהיה לפתע
 והורה הקהל, אל זי״ע מרן הסתובב לפתע מוכרים. לא זרים אנשים דמויות ונראו

בבית מרווח נעשה שוב אותם, פשטו שכולם אחרי ה׳קיטלעך. את לפשוט לכולם

 ב, אות תשסו, ירושלים מהדורתי, ופנימיות, חיצוניות טהורות אמרות החסיד, יהודה ר׳ ראה: זה, מנהג על 187
.38 בהערה שם הנסמן ובכל ז, עמ׳

.201 הערה ליד ובמיוחד ,2 מס׳ יב, פרק להלן, עוד והשווה 188
רצט. סי׳ יצחק, שיח שו״ת 189
 אדם שבני [שפעמים בכלה דהוי דוחקא ״האי הענין): ומן רש״י מפירוש (המוסגר ע״א ו ברכות השווה 190

השדים] [מן מנייהו - דחוקים] כיושבים להם ודומה דרשה, לשמוע שבאין השבת ביום רווחים יושבים
וצ״ע. הנשמות. מן גשמיים יותר שהם השדים, מן ראיה להביא שאין לומר אפשר אמנם הוי״.

 משה הרב גם דיבר בתפילה, הנשמות מהשתתפות הנגרם הכיפורים יום בליל והצפיפות הדוחק על
:169 עמ׳ תרפג, ווארשא כה, דרשה א, עמי, אל דרשות תשה), תל-אביב - תרמב (ליטא עמיאל אביגדור

 כל את הממלאים הרבים הנרות על קודש ברגש מביטים והנכם אלהיכם, ה׳ לפני כולכם היום נצבים ״אתם
שהתאחדנו... מרגישים, והננו הם. נשמה נרות - מיוחד חן באיזה הפעם המאירים לעבר, מעבר הכנסת בית

 ולרגע הם, נשמה נרות המדרש. ובבית הבנסת בבית הזה בערב בן גם שעמדו דור, מדור הנשמות בל עם גם
 יחד מתפללות והנן הזה, הבנסת בבית אלה ערטילאין דאזלין הנשמות התאספו עכשיו גם כי לנו ידמה
 מכפי יותר הרבה דצבורא׳ ׳דוחקא כעת הכנסת בבית מורגש לחינם ולא קודש, שרפי שיח בסוד איתנו
הזו...״. בה׳דוחקא׳ העוזרות הן הנשמות כי הצבור, מספר

 ראה הכיפורים. יום בליל הכנסת בבית הקיימת הגדולה לצפיפות אחר טעם נתן מקוריץ פנחס ר׳ אמנם
תשסז, בני-ברק תקלט, אות הכפורים, יום ענין א, השלם, פנחס אמרי (מהדירים), פרנקל וי״ש פרנקל א״א
 לדור יכולים והוא אני שאין מחמת הכנסת, בבית מאוד צר נדרי׳, ב׳כל כפור, יום ״בליל טו״ב: קפז עמ׳

 עולם שער שם, והשווה רווחים״. עומדים עוונותיהם, כשמוחלים ובבוקר, ע״א), ה סוטה (עי׳ אחד במקום
 שאין מחמת והוא הכנסת, בבית גדול דוחק נעשה הכנסת בבית ״כשהרשע טו״א: תעט עמ׳ צג, אות ומלואו,

אחד״. במקום לדור יכולים והוא אני
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סטל יעזראל יעקב הרברכב

התפילה. בתחילת שהיה כמו הכנסת
 הנשמות התאספות זמן הוא נדרי׳ ׳כל תפילת שעת זי״ע: מרן אמר התפילה בגמר

ה׳קיטלעך/ את יפשטו שכולם בקשתי לכן ׳קיטלעך׳. עם כן גם באו והם עדן, מגן
 מבית לצאת מוכרחים היו הם לכן ה׳קיטלעך/ את לפשוט יכולים אינם והמתים והיות

הנוראים^^^. בימים ׳קיטלעך׳ ללבוש לא בבעלזא נהגו ומאז הכנסת.

 אחר בנוסח הובא זה [מעשה רכב-רכג עמ׳ תשסא, ירושלים ׳פסח/ ערך טוב, סימן יעקובוביץ, ישי הרב 191
 את לפשוט יכולים ״אינם שהמתים יתכן שם]. ראה מנ-נ. עמ׳ תשסח, ירושלים שבבעלזא, הכנסת בית בספר

מלבדו. אחר מלבוש כל להם שאין משום הקיטלעך״
 לנושא שייכות לו אין שכמעט עד מהותיים, בפרטים השונה מעט דומה מעשה מספרת אחרת חסידית מסורת

 תל-אביב א, בעלז, אדמו״רי קלפהולץ, י״י ראה להתפלל. כדי הנוראים בימים הכנסת לבית הנשמות ביאת
 הקיטל. בלי להתפלל מרן אמר הכנסת, לבית כשנכנסו הכפורים... יום ״בערב שנב-שנג: עמ׳ תשלב,

 המתים חשבו המתים׳, ׳מחיה ברכת מוסף בתפילת כשאמר השנה, שבראש מרן, סיפר כפור יום במוצאי
 המתים חשבו כמותם, לבושים אנשים הכנסת בבית כשראו הכנסת. לבית ובאו המתים תחיית זמן שהגיע
 ראו והקיטלין, הטליתות את מעליהם הסירו כאשר אבל לתחיה. עכשיו שקמו מתים הם המתפללים שאלו

 הראשון רוקח, שלום שר ר׳ על המסופר זה ממעשה למנוחתם״. וחזרו הכנסת בית את עזבו שטעו, המתים
 ביום הכנסת לבתי לבוא רגילים הנפטרים שנשמות להבין ניתן לא יהושע, ר׳ של אביו בעלזא, לבית

 המתים הגיעו בו אחר [למקרה המתים״ תחיית זמן ״שהגיע שחשבו מיוחדת, סיבה היתה כאן כי הכיפורים,

].7 סעיף יב, פרק להלן, ראה הגאולה, עת שהגיעה שסברו מפני הכנסת לבית
 גרשון ר׳ של אחיו קיטובר משה ר׳ על אחר במקום נמסר מבעלז מהר׳׳י על המסופר זה שמעשה מעניין

הכיפורים. ביום אירע שהוא בו פורש לא וגם הקיטלעך, את הטליתות מחליפות זה במעשה אבל קיטובר,
 414 עמ׳ תרצו, תל-אביב ציטרון, ש״ל תרגום: ג, ובוקובינה, גליציה בפולין היהודים חורבן אנ-סקי, ש׳ ראה
 בשמו גם וידוע בוקאווינא׳, און גאליציע פוילען פון חורבן יודישער ׳דער האידישאי: במקורו הספר [שם

 רבי של אחיו קיטיוור, משה ר׳ של קברו את מראים הסניאטיני ״בשדה-הקברות גליציע׳]: ׳חורבן המקוצר
 אחת פעם זו: עובדה לדבר מראה טליתות. בלי בסניאטין המתים את מקברים צוואתו, לפי קיטיוור. גרשון

 מקברים התחילו ומאז טליתותיהם, את מעליהם להסיר למתפללים ציוה ואז גדול, דוחק הכנסת בבית היה
אוקראינה. כיום שבגליציה, סניאטין בעיירה ארע זה סיפור לדבריו, טליתות״. בלי הנפטרים את

 מסרו וכך תרנח). ירושלים - תקעז (הורודנה דיסקין מהרי׳׳ל בשם נמסר זה מעשה של שלישי נוסח
 הכפורים, יום בליל אחד, פעם אנוסים... הרבה היו ואז [ספרד], שפניא מגזירת ידוע ״הנה תורתו: כותבי

הפנים. על מעוטפים בטליתים להתפלל היה ומנהגם למאוד. עד גדול דוחקא הכנסת בבית נעשה פתאום
 מעל טליתם שישליכו שם, היה אשר הגדול הרב הכריז בלחש, תפילה עשרה׳, ׳שמונה אחרי ומיד ותכף

 זצ׳׳ל אדמו׳׳ר וביאר הכנסת. לבית כן גם באו שהמתים הרב, להם ואמר מהם. הרבה ברחו וממילא פניהם,
 השנה וכל ליצלן, רחמנא אנוסים הרבה אז היו האלו דבימים היינו, למעלה: הנאמר המעשה דיסקין] [מהרי׳׳ל

 מעוטפים בלילה באו הכפורים יום בליל אך ישראלים. שהם אותם יכירו שלא הכנסת, לבית מלבוא יראים היו
 שסברו מהם ויש יבואו, שלא סברו מהם יש הרבה, דעות הגדולים בין אז והיו אותם. הכירו ולא בטליתים,

 בבית גדול דוחק שנעשה למעלה הנאמר במעשה כן, על בתשובה. מהרהר הוא הנ״ל דבעת כיון שיבואו,
 בקול אמר כן על גדולה, סכנה ותהיה יהודים שהם וירגישו הטלית אחד ישליך שמא הרב ירא היה המדרש,

 והבינו יברחו, וממילא כך, לעשות האנוסים גם יצטרכו וממילא פניהם, מעל טליתו אחד כל שישליכו רם,
 כנאמר באו, שמתים להם אמר כן על האנוסים], בגלל [שהוא ירגישו שלא רוצה היה הנ״ל הרב אבל וברחו.

שי חידו מעלה״( טו׳׳א). מא - טו״ב מ עמ׳ תשלה, ירושלים מות, אחרי פרשת ג, התורה, על דיסקין מהרי׳׳ל ל
ם השנים בין בספרד אירע שהדבר בהכרח זה, למעשה עובדתי בסיס יש אם קוד ב( רנ א־ מ  לא רמא שנת ר

רנב שנת ולאחר האינקווזיציה, נוסדה שאז הכנסת, בבית היהודים אחיהם עם להתפלל לאנוסים חשש היה
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רכגהכנסת בבית הנפטרים נשמות תפילת

 בראש גם (או הכיפורים יום בליל הכנסת לבית באות והאבות הצדיקים שנשמות למרנו עתה ער
 תרמג), - (תקסח מסיגעט טייטלבוים יהורה יקותיאל ר׳ לרעת אבל בתפילות, להשתתף השנה)

 התשובה בימי הבאות הן זרע, מהשחתת הנבראות הערטילאות הנשמות רוקא לב׳, ׳ייטב בעל
כלשונו: תיקונם. את לקבל כרי הכנסת לבית תשרי בחודש

 יחד בהתאסף הכנסת לבית באים כולם ערטלאין, דאזלין הנשמות שאותן בידנו, קבלה

 בבכי להקדושה בהעלותן חנינה ימצאו למען בתשובה, לשוב האלו בימים ישורון שבטי
 חפשו ואחד אחד וכל האלה, הדברים לכל לבבכם נא שימו אחי, ועתה ובתחנונים...

 להציל לו, למחול ותחנונים תפילה ויבקש העבר על ויתחרט ומחשבותיכם... מעשיכם
הקדושה^^'. אל הראשון, למקומם ולהשיבם עושקיהם מיד העשוקים

 אלעזר מנחת שו״ת בעל תרצד), - (תרלב שפירא אלעזר חיים ר׳ כתב דומים דברים

ממונקאטש:

נדרי׳ ׳כל בליל כי זי״ע, הצדיקים בספרי גם ומבואר זי״ע הקדושים מאבותינו מקובל
לתפילותינו. לסיוע או נפשותם לתקן המדרש לבית או הכנסת לבית הנשמות באים

הכיפורים׳, ׳יום נקרא ולכך .‘”כפרה צריכים המתים דגם במדרש... מקורו והנה
 אלוקים ביראה חפצם אשר לצדיקים כרחך, בעל והיינו, ולמתים. לחיים - רבים לשון

 יום בכניסת כעת, איתנו הצדיקים נשמות באים כן על מועיל... אין דלרשע ובמצוותיו,

ל): טז (ויקרא שכתוב וזהו לתשובה. אותנו ולעורר לטובה בעדנו להמליץ הכיפורים,
.‘”להתפלל... איתנו כעת שבאים הצדיקים ידי על עליכם״, יכפר הזה ביום ״כי

 הנשמות יחד. גם השיטות שתי את קיבל שפירא שרח״א נראה היה הראשונה הפיסקה מן
 סיוע להביא החיים תפילת למקום מתכנסות הצדיקים ונשמות נפשותן, לתקן באות הערטלאיוה
 ״דאזלין הנשמות אינן תיקונן לקבל הבאות שהנשמות משמע, דבריו מהמשך אולם לתפילותינו.
קטן. פגם בהן שיש צדיקים נשמות אלא ערטלאין״,

 כל את ומעקרת במקוריותה מפתיעה ריסקין מהרי״ל שנתן הפרשנות אמנם מארצם). ספרר יהורי כל גורשו
 מחמת כך לפרש הוכרח שהוא אומר, הייתי רמיסתפינא אילולא הכיפורים. יום בתפילות המתים הופעת עניין
 יום בתפילות המתים הופעת על ומספרים המעירים עתה ער שהובאו הרבים המקורות את הכיר שלא

עיון. עוד וצריך ולאחריה. נדרי׳ ׳כל תפילת בעת בלילו, ובמיוחד הכיפורים

 דף כח, אות העשור, ויום מדות לי״ג מוסר תוכחת תרעב, חוסט א, פנים, ייטב טייטלבוים, יהודה יקותיאל ר׳ 192
והנה. ד״ה ע״א, קט

 אלו - פדית׳ ׳אשר החיים, אלו - לעמך׳ ״׳כפר [חן: רי פיסקא דברים, בספרי, שנאמרה לדרשה הכוונה 193
 המתים נשמות עבור צדקה נתינת למנהג כסמך הראשונים והביאוהו כפרה״. צריכים שהמתים מגיד המתים.

הע׳ לעיל, עוד והשווה ו. סעיף שם, או״ח, שו״ע, ו: אות תדכא, סי׳ או״ח, יוסף, בית ראה; הכיפורים, ביום
179.

 יא, אות הקדוש, יום מאמר תשרי, חודש מאמרי א, יששכר, שער ממונקאטש, שפירא אלעזר חיים ר׳ 194
טו״ב. רצו עמ׳ תשכח, ירושלים
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סטל ישראל יעקב הרברכד

 כל הנוראים: הימים בתפילות הנשמות השתתפות זמני על דעות שלוש למדנו עתה עד
 בדור הדרשנים הביאו רביעית דעה הכפורים. יום ליל הנוראים; הימים תשובה; ימי עשרת

 כדי ורק הכנסת, לבית הנשמות באות הכיפורים ביום נשמות׳ ׳הזכרת בשעת שרק האחרון,

מקורם. יודע ואיני ,‘‘’’להתפלל ולא הזכרותיהן לשמוע
בקראקא. התגורר נעוריו שבימי באדר גרשום של מזכרונותיו עולה ומפתיעה חדשה גישה

 לאמירת בעיר הקבורים הצדיקים ואת הרועים שבעת את להעיר פשוט כדבר מקובל היה שם
זה: הוד נורא מחזה מתאר הוא וכך החיים. עם בצוותא ׳סליחות׳

עשרה. שתים בשעה הלילה בחצות החסידים אמרו הראשונות׳ ה׳סליחות את רק
 ארבע בשעה ה׳סליחות׳ את ואמרו המתנגדים עם יחד משכימים היו הבאים בלילות

 טייערע יידעלעך, כשרע ׳יידעלעך, הישנים: את מעירים היו בניגון בוקר. לפנות
 בשעה מעירים היו השנה ראש בערב סליחות׳. צו אויף שטייטס אויף, שטייט יידעלעך,

 שלמה, און דוד אהרן, משה, יוסף, יעקב, יצחק, ׳אברהם, זה: בנוסח בוקר לפנות 3
 היה כך אחר סליחות׳. הייליקע די צו אויף שטייטס גלות, אין זענען יידן אויף, שטייטס
 בחצר אחת ופעם גאס׳ ב׳יאקאבס אחת פעם חישן, הקברות בית בשער דופק השמש

 בית בשער שנית במקלו דפק כך אחר ׳משה׳(הרמ״א). וצעק: הרמ״א של הכנסת בית
 (המגלה ׳נטע׳ כך: אחר (התיו״ט); ׳ליפע׳ כך: אחר (הב״ח). ׳יואל׳ וקרא: הקברות

יידן׳... פאר בעטן אויף ׳שטייטס בצעקה: וסיים עמוקות).
 לכנותם מבלי הגדולים הגאונים את יעורר שהשמש היתכן בילדותי: שאלתי כאשר

 כאשר הישן את ׳רעב׳ בתואר לכנות לא ישנה מסורת קיימת ענוני: ׳רעב׳, הרגיל בתואר
 טעם ממני שנעלם כשם מצאתי, ולא זה למנהג מקור חיפשתי בוקר. לפנות אותו מעירים

.“’'‘בית-הקברות... באותו השוכנים האחרים הגאונים עשרות את מעירים שאין הדבר

 ראש ערב של סליחות הציבור: בתפילת הצדיקים נשמות משתתפות בו נוסף זמן כאן נאמר
השנה.

מו לנו אפשר ״היום תשב): - (תרעג ביק יהושע אברהם הרב דרש כך 195 א  היום המתים/ מן החיים ׳הבדלו ל
 בני- נשמות גם הזכרותיהן... לשמוע הקברות בתי מכל הנה שהתאספו נשמות הכנסת בית נתמלאה כבר

חזון לשמוע בהמוניהם הנה ובאו מהעצמות שנפרדו חיות אדם הן״( תי  ניו-יורק ג, מאמר א, התקופה, הזכרו
 המתים נשמות איך כבר מרגישים אנו הרגש, חוש בנו קהה עקא, דא ״אך אחרת: ובדרשה ).18 עמ׳ תרצד,
 להרגע נפש ושאט באדישות אנו ומחכים כלום, עלינו פועל הדבר אין ברם הכנסת, בית בחלל טסים

ם, אמרו ׳יהודים, ויגיד: השולחן, על יכה שהשמש ש ״( ../!  גדליהו הרב דרש וכך ).47 עמ׳ יב, מאמר יזכור
 לבית כעת באים הם נשמתם זכרון בעת הקדושות הנשמות ורבותי, ״מורי תשר): - (תרלא סילברסטון

חלי מצוות ומקיימים בטליתים מעוטפים שאנחנו איך רואים והם שלנו, הכנסת ״(ג ת... צי יט, מאמר אש, צי

).45 עמ׳ תרפח, לואיס סט׳
.21-19 עמ׳ תשיר, בואינוס-איירס זכרונות, מיינע באדר, גרשום 196
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רכההכנסת בבית הנפטרים נשמות תפילת

 להתפלל כדי שלא כנסת בבית נשמות ביקורי על המספרים מקורות כמה אלקט הסוגר בפרק
עניין. בכל קלה מנגיעה יותר בו ארחיב לא מאמר, של לעיקרו שייך אינו זה ופרק מאחר בו.

 בבית להתפלל שהורגל ארם ביהורה׳, ׳נודע בעל תקנג) - לאנדא(תעד יחזקאל ר׳ לדברי .1
לנו: הידוע במועד לא אבל הכנסת, בית לאותו מיתתו לאחר נשמתו באה הכנסת,

 מקריב גרול כהן מיכאל כי מיתתו. בשעת גם מפסיד הכנסת בבית מתפלל שאינו מי
 תקבל באהבה ותפילתם ישראל ״!אשי הפירוש וזה למעלה, צדיקים של נשמות

 מיכאל שמקריב הצריקים נשמות והם ישראל׳, ׳אשי יש הזה] [בזמן עתה שגם ברצון״...
גדו^^'. כהן

 רהיינו, תפילתם, מתקבלת שאם ותפילתם״, ישראל ״אשי רבוק שלכך ואמרתי,
 בבית אלא נשמעת ארם של תפילתו שאין הכנסת, בבית בחייהם] [בעודם שהתפללו

מותו]... אחרי לה׳ אקוה עולה שנשמתו [היינו, מתקבלים ישראל׳ ׳אשי גם אז - הכנסת

 לה יש והרי ? למעלה נשמתו תעלה ואיך קליפות, מלא לארץ חוצה כל שהרי והטעם,
 כל וכבר הכנסת, לבית הילוכה דרך יום בכל רגילה כבר שהנשמה אלא בררך. אורבים

 לבית באה מותה אחר הזה ו[ב]דרך מצווה, של בהילוך הזה הדרך קידשה חייה ימי
 מיכאל ידי על לה׳ אקוה לקרבן מתקבלת ואז למעלה, לעלות השמים שער ושם הכנסת,

״.1גדול.. כהן

 האנשים שנשמות אלא הכנסת, בבית להתפלל הנשמות באות המיתה שאחרי ברבריו נזכר לא
 כ׳שער לארץ בחוץ (המשמש הכנסת בית דרך עוברות בחייהם הכנסת בבית להתפלל שהורגלו
כתפילה. הנחשב דבר מעלה, של מזבח גבי על המקריבם מיכאל לידי השמים׳)

 כה (שמות הפסוק על מביא יהודא׳, ׳בית הנפוץ היידי שבחומש מרדכי׳ ׳ליקוטי בפירוש .2
 היתה בו הכנסה בבית הנשמה מבקרת היאר-צייט שביום טהור״, זהב מנורת ״ועשית לא):

:מייריש) רבריו(מתורגמים ואלו שם. מתפללת אינה אך להתפלל, רגילה

 אמר המלך ששלמה כמו הקב״ה, של אור היא שהנשמה משום כותב: הקרוש הזוהר
 יש לכן הקב״ה, של האור היא הארם של הנשמה - ארם״ נשמת ה׳ ״נר כז): כ (משלי

 מהאדם תצא כשהנשמה נרות, מדליקים גוסס אדם כשבן לכן נר. של מאורו עונג לנשמה
בבית שבעה שיושבים הימים שבעת וכל כך. כל עצובה תהיה לא היא האור את ותראה

 שבתפילת העבודה (בברכת לבקשה ושייכותו שלמעלה המזבח על הצדיקים נשמות מקריב שמיכאל בעניין 197
 קיר, אות א, מהדורתי, החסיד, יהודה לרבינו גימטריאות ספר ראה; ותפילתם...״, ישראל ״ואשי העמידה)
תשצא-תשצג. עמ׳ יז, מאמר מילואים, ב, שם, ובהערות; קכד-קכו, עמ׳ תשסה, ירושלים

ת דרשה הצל״ח, דרושי 198 ר ש ע ל  הוא מרובעות בסוגריים הנוסף שז. עמ׳ חמוש״ד, י, אות תשובה), ימי טו(
שם. המלאים דבריו על הנסמך ממני ביאור תוספת
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סטל יעזראל יעקב הרברכו

 היא שממנו לבית הנשמה באה עדיין האלה הימים שבשבעת משום דולק, הנד המת
 אינה היא דלוק נד מוצאת וכשהיא אותו, מוצאת ואינה הגוף את ומחפשת יצאה^^^,

 שאינה וכיון לעולם^^^, לרדת רשות לנשמה יש צייט׳ ׳יאהר ובכל כך. כל עצובה
 וכשהיא המדרש לבית או הכנסת לבית הולכת היא יצאה, שמשם הבית את מוצאת
 ידליקו לילה שבכל הקב״ה ציוה לכן רוח^^^. קורת לה יש למענה, דולק נר שם מוצאת

 ׳יאהר יש לילה כל שכרגיל היהודים, נשמות למען קנים, שבעה בעלת במנורה שמן
 עד האדם מן מיציאתה הנשמה על עוברים דינים סוגי ששבעה ומפני אחר. צייט׳

 וביום הנשמה, על מתגברים הדינים בלילה כי קנים, שבעה דלקו לכן עדן, לגן שמגיעה
 ׳יאהר נר ידליקו לכן המערבי... הנר רק דלק ביום כן על בלבד, אחד נר מספיק היה

%^. בבית רק צייט׳ הכנס

בשינויים זאת כל למצוא מפתיע כמה אבל גופו, הזוהר בספר מצאתים לא אלו מחודשים דברים

החדשים ׳הפירושים בתוך הנכלל המנורה׳ ׳מעשה בעניין ביידיש) ולא הקודש (בלשון קלים
"^^, ב׳חוק שנדפסו היקרים׳^^^ והליקוטים איני ׳ידוע׳^^^ כדבר אלא הזוהר בשם לא לישראל̂׳

.36 הערה לעיל, עי׳ 199
 ס״ע תשב, ירושלים ר, סו״ס השנה, ראש הלכות רוקח, ספר ראה רשות. ללא ממקומה יוצאת הנשמה שאין 200

 והמלאכים הנשמות כי רחמים; ישראל על לבקש צדיקים נפשות יוצאים ומשם לשבים, דלת ״...פותח פט:
א, מהדורתי, החסיד, יהודה לרבינו גימטריאות ספר עוד: וראה רשות״. בלא ממחיצתם לצאת רשאין אין

.86 הערה קצט, עמ׳ תשסה, ירושלים צז, אות
.188 הערה ליד יא, פרק לעיל, השווה 201
 יצא זה חומש ע״א-ע״ב. קעח דף מרדכי׳, ׳ליקוטי מדור לא), כה (שמות תרומה פרשת ב, יהודא, בית חומש 202

 אין נשמה דיא ווייל שרייבט, הקדוש זוהר ״דער כך: נאמר במקור תרסג. בווילנא לראשונה לאור

 די איז מענטש פון נשמה דיא אדם׳, נשמת ה׳ ׳נר געזאגט האט המלך שלמה ווי הקב׳׳ה, פון אליכטיגקייט
 אמענטש ווען דריבער אליכט, פון ליכטגקייט די פון פערגעניגען נשמה די האט דריבער הקב׳׳ה, פון ליכט

 ליכטיגקייט די זעהן וועט זיא אונ מענטש פון גיין ארוס וועט נשמה די ווען ליכט, מען צינדט גוסס, איז
 מענטש דר תס שטוב דיא אין שבעה זיצט מען תס טעג זיבען אלע די אונ טרויעריג, אזוי זיין ניט זיא וועט

 פון איז זיא תס שטוב די אין נשמה די נאך קומט טעג זיבען דיא אין ווייל ליכט, מען ברענט געשטארבען איז
 אזוי ניט זיא איז אליכט, פרענט עס טרעפט זיא אז ניט, אים געפינט אונ גוף, דעם זוכט אונ ארוסגעגאנגן איר

 די ניט געפינט זיא ווייל אונ וועלט, די אוף קומען צו רשות נשמה די הט צייט יאהר יעדער צו אונ טרועריג.
 טרעפט זיא אז אונ המדרש, בית אין אדער זוהל אין זיא גיטט געגאנגן ארוס איר פון איז זיא תס שטוב

 נאכט אלע זאל מען געבאטן הקב׳׳ה הט דריבער פארגעניגן. זיא האט אירעטויעגן, פון ברענט אליכט דארטן
 דאך איז געוויינליך וואס יודן די פון נשמות דיא וועגן פון רערן, זיבען מיט מנורה, די אין בומאייל ברענן

 די פון נשמה דיא אוף אריבער גייט דינים ערלייא זיבען ווייל אונ צייט, יאהר אנדער איין נאכט אלע געווען
 בי ווייל רערן, זיבן געברענט האבן דריבער עדן, גן אין קומט זיא ביז מענטש פון ארוס גייט זיא וואס צייט

 האט דריבער ליכטיגקייט, איין גענוג געווען אין דאג ביי הונ נשמה, דיא אוף שטארקער דינים די זענן נאכט
אשוהל״. אין נאר צינדן ליכט צייט איאהר מען זאל דריבער מערבי... נר דר נאר געברענט טאג ביי

הבאה. הערה ראה לפני. שהיתה במהדורה לישראל׳ ׳חוק שער לשון 203
 על ושנה, שנה ״ובכל לעניינינו: ביותר החשובה הפיסקה את אצטט כה. לא שמות ו; ליל תרומה, פרשת 204

זה, ביום כי מחמת ליכט׳. צייט ׳יאהר הנקרא הכנסת, בבית נר מדליקים קרובים שאר או ואמו אביו פטירת
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רכזהכנסת בבית הנפטרים נשמות תפילת

 ממקור שאבו ששניהם או מחברו, נטל מהם ואחד בזה זה תלויים אלו מקורות שני אם יודע
וחיפוש. עיון עוד וצריך '™.’יותר קדום

 היתה אליו הכנסת לבית מגיעה הנשמה משותף: מכנה קיים האחרונים העניינים לשני
נוסף. בעניין חוזר זה פרט בחיים. בעודה לבוא רגילה

 חוזרת הצדיק שנשמת למדנו, תד) חברון - של אזולאי(פאס אברהם ר׳ של מתורתו .3
 מזכירים מקום באותו אם במיוחד בגוף, בהיותה תורה חידושי מחדשת היתה בו מקום לאותו

כלשהו: מדרש בבית כלל בדרך מקום, באותו לו שנתחדשו חידושיו על וחוזרים

ומתקדש... ספק בלי קדושה מקבל מקום אותו תורה, בדברי שעוסקים המקומות כל כי
 ואותה ידו, על מתקדש המקום אותו ידוע, במקום תורה בדברי עוסק הצדיק בהיות והנה

 המחודשת תודה בסוד הקדושה אותה בהיות גם ומה ממש, מנשמתו נאצלת הקדושה
 הצדיק [נשמת] ובהיות גדולה... יותר קדושה למעלה פועלים חידושים אותן כי ידו, על

 חמקומות אלו בכל קדושתו יפקוד אז ידועים, בזמנים בקדושתו גובר פטירתו] [לאחר
 זמן מדי אורו לחדש בא והוא שם, נשמתו ניצוץ מציאות כביכול כי ידו, על שנתקדשו

 רוחא ההוא וסלקא מאירה ואז הנאסף, הצדיק נשמת תעורר היא הקדושה ואותה לזמן...
 הענין יוסיף אז שם, שיחודש חדברים ואותם חממרא אותת ממש חיח ואם לעילא...

בקבר, דובבות שפתותיו כי לן קיימא דהא שם, ירוץ הצדיק ונשמת קדושה, על קדושה
 העוסקים הצדיקים את שם ומוצאת חידושו, מקום אל ודצח מתעוררת ונשמתו

שיעוררהו..^™

 כך הקריאה. למקום נפטר אותו נשמת באה כלשהו, נפטר שם על לילדו קורא אדם כאשר .4
אוהו אזי שמת, פלוני עזם על שמו שיקרא תיכף מת, אחר עזם ״כשקורא מקאריץ: פנחס ר׳ כותב

 הדולק הנר ותראה הכנסת לבית תבוא תמצא, לא שם שמת והבית בעולם, לשוט רשות לה יש הנשמה
ק רוח נחת לה ויש בשבילה, חו ה״(  ראשונים המפרשים, מגדולי פירושים, מ״ג עם שמות... ׳ספר לישראל, מז

שטיין, הוצאת ואחרונים׳, ע״ג). קפג דף תשבו, ירושלים לוין־אפ
 ומציין מחדש״, הנדפס לישראל ״חוק בשם זה עניין מביא (תרלח-תשטו) אלפייה יצחק שר׳ מפליא, יותר 205

ס בעזרת ט״ז, סימן לקמן עיין כן, גם מהזוהר האלו מהדברים לקצת סמיכות ״ויש בסופו: טרי קונ ם״(ה ש  ה

אליו, שהפנה במקום וחיפשתי תרתי ע״א). מב דף תרפח, ירושלים ד, סעיף טו, פרק עולמים, בית היחיאלי,
ף בסעיף ד !שסביביו בסעיפים ולא שם לא כלשהו, לזוהר שציין או בכך שדן מצאתי ולא ע״ב), מה טז(

 בווילנא לראשונה נדפס יהודא׳ ׳בית חומש קודם. נדפס משניהם מי בשאלה הדבר תלוי ובראשונה בראש 206
ה ׳ליקוטים עם לישראל׳ ׳חוק לראשונה נדפס מתי יודע איני אך תרסג, ש מע ש׳ ם׳(  חלק הוא המנורה׳ היקרי

מ), ב ספרים, עקד בית פרידברג, ח״ד אף מהם). ח־  אינו לישראל׳), ׳חק (ערך 1105 מס׳ טו״א, 387 עמ׳ (
הבעייה. בפתרון מסייע

 ממני ביאור תוספת הוא המוסגר הירש. גבריאל הרב הפנני זה למקור יט. נהר סוף ב, מעיין לאברהם, חסד 207

שם. המלאים דבריו פי על

תשס״ט שלישי ספר | ירושתנו



סטל ישראל יעקב הרברכח

 התורה קריאת בשעת לבת שם נותנים כאשר אומר, הוי /“השם״ קריאת בשעת שם עומד המת
הנולרת. הרכה נקראת שמה שעל הנפטרת נשמת שם מופיעה כנהוג, הכנסת, בבית

 חולצת שאשתו בנים בלא המת שנשמת אירופה, מזרח בקהילות היתה רווחת מסורת .5
 או הכנסת בית של הנשים בעזרת כלל בדרך שהתקיים ה׳חליצה׳, קיום במקום מופיעה ליבם,

תר הכהן מיכאל הרב תיאר למשל, כך, לו. סמוך בחדר  מולדתו עיירת של המדרש בית את ב
המזרחית): קאלוש(גליציה

 ל׳סדר לישיבה הדין בית חברי נועדו בה נשים, לעזרת היה מיוחד שימוש עוד ...אבל

 מן תורה בני אנשים שני בצירוף ודייניו הרב עלו רחוקות. לעתים שנזדמן מקרה חליצה׳,
קדישא׳ ׳חברה של המשמשים אחד נשים... לעזרת ויבמתו החולץ הקהל, ושמשי החוץ
 במקצוע הכוהל, אצל בשיפוע והעמידו המתים את עליו שמטהרים הדף את הביא

 הוציא והרב החולץ, של הימנית רגלו את וטהרו רחצו הזה הדף על מערבית. דרומית

 חלצה כך] [ואחר ברגלו... אותו נעל והחולץ החליצה... סנדל את שבאצטלתו מכיס
בפניו... וירקה יבמה רגל מעל הנעל את האשה

 המחריד הרושם את זוכר והנני כזה, חליצה׳ ׳סדר של ראיה עד הייתי בבחרותי
 אל שחציצו והטף הנשים על וביחוד הנאספים, רוב על המתים לטהרת הדף שעשה
 כל שבעבורו הנפטר עומד הדף שאחורי שאמרו, מפני מיוחדת, ביראח חדף מתחת

.“’הזאת החרדה

 צאצאיהם בחופות מבקרות חנפטרים שנשמות הקדומה המסורת את כאן לקשר שיש יתכן .6
 בספר כבר נזכר זרעם בחופות הנשמות ביקור ^.“בתוכו או הכנסת בית בחצר מתקיימות שהיו

 דתנינן, הוה. שותפותא בכל חדוה - עלמא מהאי אתפרשו ואמא דאבא גב על ״ואף הזוהר:

 דעדן לגנתא אתי הוא בריך קודשא דיליה, לחדווה הוא בריך לקודשא שתיף נש דבר בשעתא
 וכלהו חדווה, לחחוא עמיח לון ואייתי בהדיה, שותפין דאינון ואמיה לאבוהי מהמן ואעקר
ידעין״"/ לא נשא ובני תמן זמינין

צאצאיהם. בשמחת משתתפות כאשר הכנסת בבית מבקרות הנפטרים שנשמות אפוא, נמצא,
 בית חלונות אל בתכריכיהם לבושים כשהם הנפטרים התקרבו שבו מקרה גם נשמע כבר .7

 עד שהובאו והמגוונים הרבים למקורות דומה אינו זה מעשה אמנם פנימה. נכנסו לא אך הכנסת,
קדוש), כמקום או תפילה כבית מהותו מחמת הכנסת לבית התאספו המתים (שנשמות כה

סוט״א. רכג עמ׳ תשמח, חמ״ד לז, אות ח(׳ליקוטים׳), שער השלם, פנחס אמרי פרנקל(מחריר), י״ש הרב 208
.80-79 עמ׳ תשנו, ירושלים ובנו, אב זכרונות ברור, וא״י מ׳ 209
תכב,ובהערות. ׳חפה׳,עמ׳ טז,ערך תלמורית,כרך אנציקלופריה ראה: 210
 שם ״עור שרה: חיי פרשת סוף שועיב, אבן יהושע ר׳ דרשות גם ראה רע״א. רב - סע״ב ריט ח״ג, זוהר, 211

סז)״. כד אמו׳(בראשית ׳שרה ממלת זה ודרשו בנה, שמחת לראות באהל [שרה], שבאה במדרש,
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רכסהכנסת בבית הנפטרים נשמות תפילת

 ומשום הקברות לבית סמיכותו מפני רק הכנסת לבית סמוך הנפטרים התקרבו זה שבאירוע
 - אחר מבית ויוצאות בוקעות השופר תקיעות היו אם רהיינו, שופר. תקיעות ממנו שנשמעו

 שלמה ר׳ לעיני התרחש זה מעשה !אליו ניגשים היו מנוחתם, למקום הסמוך - חולין של מקום
 בפי מסופר והוא שלמה׳, ׳תפארת בעל רארומסק אב״ר תרכו), - תקס (פולין רבינוביץ הכהן
תשי): קנרה - תרמה זילברשטיין(פולין הירש צבי שמואל אברהם ר׳ נכדו,

בלילה, אחת פעם שנים... י״ד כבן בהיותו פלא, רבר אירע בפיעטרקוב לומרו בעת והנה

 בית של החלונות אשר בפיעטרקוב, שם העליון, המררש בבית זקני אבי ארוני למר
הישן. החיים בית אל [=משקיפים] הולכים המררש

 לברו נשאר והוא האנשים, כל יצאו בלילה שם לומדו בעת זקני אבי אדוני והנה
 לומדו בעת פתאום גדולה. התלהבות בקול ולמד התורה בחשק ונתלהב ולומד, יושב

 ולזמר לשורר והתחיל פחדו, יפיג במה וחשב פחדו, להפיג ורצה בלילות פחד עליו נפל

 עד עליו וגדול הולך היה הפחד כי כלל, הועיל לא אבל והמצלצל, הערב בקולו קצת
 והתחיל בעמוד שם מונח שחיח חשופר את ולקח ילדותו, בטל בדעתו, ונפל מאוד.
 חחלונות אל תביטו בעת כי הדבר, ונורא איום מה אבל וכדומה, תר״ת תשר״ת לתקוע

 [ו]תכריכים במלבושים נפטרים שבאו איך ממש, בהקיץ ראה, החיים לבית ההולכים
זאת? מה זאת? מה ושאלה: תימא בלשון לצעוק והתחילו ממש, החלונות אל לבנים

משיח? של שופר באמה באמת !משיח? של שופרו לנכון זח חוא באמה האם

עליו, נפלה גדולה ואימה יאחזון, ורעדה וחיל נתבהל זאת, כשראה זקני אבי אדוני
 עצר לא אבל הזוויות, באחת בהחבא ויברח מידו גדול בחפזון השופר את זרק ובאימתו

 על ודפק טעבעלעס, ר׳ ליבוש ר׳ קרובו בית אל בבהלה לנפשו וברח לחוץ, ויברח כח
לו, פתח ליבוש ר׳ !מהרה לי פתחו לי, פתחו ומרה: גדולה וצעקה רבה בדפיקה הפתח
ר׳ וצעק מרעיד. וישב חיוורא ואתא סומקא אזיל פחד וברוב כסא, על וישב ונכנס

ר׳ אבל לגלות. רצה ולא !לך אירע מה לי נא ספר !מהר נא אמור לך? זאת מה ליבוש:
 לפי משיח ולספר, לגלות מוכרח והיה ימים איזו אותו שהציק עד עליו ולחץ דחק ליבוש

 לו ועשו נפטרים באו בלילה המדרש בבית בשופר הוקעו בעת כי ילדותו, וטל תומו
 פלא והוא ברח. לכן ונרעש, ונפחד משיח, של שופר באמת הוא אם ושאלו פחד,

גלילוהינ^'^. בכל אצלנו ומפורסם

 - המאמר בראש שהובא חסידים בספר ששורשו - העם בפי למקובל דומה אינו זה מעשה
 רצונם היה לא וגם להתפלל באו לא כאן שהרי להתפלל, הנשמות מתכנסות הכנסת לבית שדוקא

את המעשה מוסר השווה זאת בכל השופר, תקיעות למקום התאספו אלא הכנסה, לבית להכנס

.191 הע׳ יא, פרק לעיל, ראה הגאולה, שהגיעה שסברו משום הכנסת לבית המתים הגיעו בו דומה סיפור על 212
ע״א. ו דף תרפג, פיעטרקוב טו, אות ב, שלמה, התפארת נפלאות זילברשטיין, אש״צ הרב 213
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סטל ישראל יעקב הרב

:חסידים בספר למסופר ההתרחשות

 בבית מתגלות הנשמות כי מפורש תשיא... סי׳ חסידים בספר כזאת מעשה נמצא והנה
 קדוש מפה יוצא מפורש וחזק הולך השופר קול כששמעו שכן ומכל בלילות, הכנסת

 אורו לבוקר ושומרים המצפים עפר שוכני ורננו והקיצו התעוררו אם תימא אין מרחם
 שיפורא זה וודאי אומר: השנה] בראש [התקיעות שמע כד השטן... [ואם] משיח... של

 קול לשמוע ומצפים בוודאי שמייחלים הנפטרים... שכן מכל גדול... בשופר דיתקע
המתים. יבואו שמא בלילה, בשופר לתקוע אין כי אינשי דאמרי והינו משיח. של שופר

 הזאת מעשה פירסום מחמת נובע והוא במקומינו, דינקותא גירסא עוד שמעתי וכן
^.‘המתים'' מתעוררים - בלילה תוקעים ראם למעלה, הנאמר זקני אבי דאדוני

 שמעשה אפשרות ומעלה מוסיף אלא אלה, בדבריו מסתפק אינו המעשה, בעל של נכדו המספר,
 מעשה ואותו לכן, קודם לא אם שלב), - רפה (קראקא הרמ״א של בזמנו אירע כבר דומה

 להביא אלא לי ואין מאוד, ומפליאים מחודשים שדבריו כמובן, ההלכתית. פסיקתו על השפיע

:ירחק או יקבל והקורא כלשונו, הנאמר את

 יום דבמוצאי המחבר, דפסק ערוך׳^'^, ׳שלחן דברי בזה ליישב דעתי עניות לפי ונראה
 וקשה יותר. ולא תוקעין, אחת תקיעה דרק כתב... והרמ״א תשר״ת, תוקעים הכפורים

 במה אחת תקיעה הלא לנו? יזיק ומה המחבר? כפסק תשר״ת נתקע לא אמאי מאד,
פלא. והוא דבר... של טעמו לנו גילה לא והרמ״א נחשבת?...

 ואולי רמז, בדרך לומר לנו יש זה, על טעם לנו נודע לא עדיין הנגלות פי על ואם
תשר״ת, יתקע אם נעילה... תפילת בשעת כזאת, דבעת רבותינו, ידעו כי האמת: כיוונתי

 הנפטרים יוכלו הלא ממש, לילה הוי דכבר הוא, הכפורים יום תוספת בזמן כעת, הלא
 לא אם כי משיח, של שופר הוא אם :השאלה ולשאול החלונות אל ולבוא להתעורר

זקני. אבי דאדוני וכמעשה הבריות על ופחד אימתה להפיל ויוכלו אימתי? - עכשיו

 בית עם הרמ״א של דה׳שוהל׳ עצמו, קראקא בעיר כמו מדרש ובית כנסת בבית ובפרט
 לכן כזאת. מעשה פעם באיזו היה לא אם יודע ומי לזה, זה סמוכים ממש הישן החיים

 היא נחשבת במה באמת אחת תקיעה כי יותר, ולא אחת תקיעה דרק הרמ״א פסק

 שהוא שיסברו הנפטרים להתעורר שלימה תקיעה שום כאן אין דהלא ? המתים לעורר
 ותקיעה תרועה - כדין תהיה בוודאי משיח של שופר תקיעת הלא כי משיח, של שופר

 רק תשר״ת, תקיעת הכפורים יום במוצאי ביטלו לכן בתשר״ת. ומלאחריה, מלפניה
אפילו חוששים נפש ובפיקוח סכנה. לידי יבואו שלא כדי יותר, ולא אחת תקיעה

ע״א-ע״ב. ו דף טז, אות קודמת), (הערה שם זילברשטיין, אש״צ הרב 214
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רלאהכנסת בבית הנפטרים נשמות תפילת

כנודע^' ספיקא וספק דמיעוטא למיעוטא

משלימות הערות

 ללמוד המדרש בבית השדים התכנסות ב. שבת. בליל הזה לעולם היורדות הצדיקים נשמות א.
 קוראות הצדיקים נשמות ד. דרקיעא. במתיבתא בתורה עוסקות הצדיקים נשמות ג. תורה.

מעלה. של הגדול דין בבית תודה בספר

 שנשמות הדעה רווחה באשכנז הראשונים שבתקופת ),52 הערה (ליד ג פרק לעיל, שנאמר במה א.
 הזה לעולם שבת בליל יורדות הצדיקים נשמות שגם לציין ראוי שבתות, בלילי ומזיקות יוצאות הרשעים

 ע״א, רה ע״א, קלו ע״א, צב ח״ב, זוהר, ראה: הנוכחי. לנושא שייכות לו שאין דבר מתגלות), אינן (אך
 הכנסת), בבית (לא לנוכחים ומתגלים הזה לעולם שבתות בלילי היורדים צדיקים גם ויש הרבה. ועוד

 מ״מ, חסידים, ספר סע״א; קג כתובות ראה: היום, בקידוש והוציאם ביתו לבני שהתגלה הקדוש כרבינו
 מגרמייזא הר״א ספרי (מהדיר), אייזנבך א׳ בתוך: הנפש, חכמת מוורמייזא, אלעזר [=ר׳ תתשכט סי׳

 א״ב ראה: האדמורי״ם, גדולי על סיפרו זה וכעין טו״א]. כב עמ׳ תשסו, ירושלים ב, הרוקח, בעל
 ר׳ של לאגרתו גם והשווה .155 עמ׳ תשלו, ירושלים גולדברג, מהדורת א, ומסעות, זכרונות גוטלובר,

 פטירתו, ולאחר זה אחר חודשים ״ששה הרא״ש): (אבי יחיאל ר׳ זקנו על המספר הרא״ש, בן יהודה
 בניך וקחי וקומי מהרי !י הנה עושה אתה מה :לה ואמר בהקיץ, לאשתו נראה הלילה בחצי שבת בליל

 מביא (כך הזה...״. במקום אשר היהודים כל יהרגו מחר כי הזה, מהמקום מהרה והוציאם ובנותיך
 קרענגיל, מהדורת נתן׳], בר אליעזר ׳ר׳ [ערך קצט ס״ק א, אות גדולים, מערכת א, הגדולים, שם החיד״א,

 יד ידו מטהרת ז״ל, מהרח״ו רבינו של סתריו במגילת ״מצאתי בשם: ע״ב, יד דף תרסה, פאדגורזע
 יד דף שם כולה...״; העתקתיה ולא הרא״ש... בן יהודה רבינו באגרת מצאתי זה לשונו: וזו ממש, הקודש
ע״א).

 לביתה אתי הוי שמשי בי ״כל מפראג: מהר״ל הביא דוקא שבת בליל הצדיקים נשמות התגלות סיבת
 מסוגל הוא שהשבת מפני שמשי, בי ודוקא לשם. ונשמתו רוחו עלה כי פירוש, סע״א). קג (כתובות
 בי ודוקא ;הגוף מן ונבדלים הקדושים לדברים מיוחד השבת כאשר בעולם, הרוחניים דברים להראות
 הרוחניות נגלית בלילה כי ידוע, זה ודבר בעולם. הרוחנית להתגלות מסוגל יותר הלילה כי שמשי,
 עמ׳ תשב, לונדון ע״א, קג כתובות א, אגדות, בשבת...״(חידושי וביותר ביום, שהוא ממה יותר בעולם

טו״ב). קס
 נגיד צמח, חיים יעקב לר׳ ראה שבת), בליל דוקא (לאו בשבת צדיק נשמת של אחרת התגלות על
 לובש שהאדם המלבושים גוון שכפי ז״ל, [האר״י] מורי לי ״אמר רע״ב: כב דף תרסא, לובלין ומצוה,
 פטירתו אחר אחד חכם ראה ולכן תדיר. שבת בימי פטירתו אחר מתלבש ממש כן הזה, בעולם בשבת
 שייכות זה למעשה שאין כמובן הזה״. בעולם לבוש היה שכן לו, והגיד השבת, ביום שחורים לבוש

התגלותו על רק סיפר שאריז״ל אלא החול, בימות אף לאריז״ל מתגלה היה חכם שאותו יתכן ;לנושא

ע״ב-ע״ג. ו דף טז, אות ),213 הערה (לעיל, שם זילברשטיין, אש״צ הרב 216
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סטל ישראל יעקב הרברלב

בשבתות. שחורים בגדים לבש חייו שבימי על שנענש להראות כדי בשבת

 השדים לעניין שורות כמה כאן להקדיש ראוי הכנסת. לבית הבאות הנשמות בעניין דנתי המאמר בגוף ב.
 המיוחדים כנסת בבתי (ולא המדרשות בבתי מצויים השדים המדרשות. בבתי תורה ללמוד הבאים

 מפורענות, ולהנצל להמלט כדי אינה בהם שהותם סיבת וגם מסויימים, בימים דוקא ולאו לתפילה),
 הוי; השדים] [מן מנייהו - בכלה דהוי דוחקא ״האי ע״א: ו ברכות ראה תורה. ללמוד הנראה, ככל אלא,

 שבלים התלמידים ״בגדי כלומר, דידהו״. מחופיא - דבלו דרבנן מאני הני מנייהו; - דשלהי ברכי הני
 ומתחככים אצלם ויושבין המזיקים ש״באין מכך נגרם בגדיהם״, שיבלו מלאכה בני אינם והם מהר,
 הכבוד מספר להבין שניתן כפי תורה, דברי לשמוע כדי היא ביאתם וסיבת שם). רש״י, (פירוש בהם״

 לומדים, שהשדים ידעינן ״...הרי ע״ב: 39 דף ,1567 אוקספורד-בודלי כת״י החסיד, יהודה לד׳ המיוחס
 וראה ).13 הערה לעיל, ראה החסיד, יהודה לד׳ הספר ייחוס נקרעים״(על בשבילם חכמים תלמידי ובגדי
 לארעא ונחית דרקיעא, מתיבתא וגמר לרקיע סליק יומא כל דשידי... מלכא ״אשמדאי ע״א: סח גיטין
 ירושלמי׳. ׳מעשה הסיפור מחבר שאב [ומשם יב עח תהלים, במדרש זה וכעין דארעא...״. מתיבתא וגמר
 לעשות אלא טוב לנו אין ״...ואמרו, : 54 עמ׳ תשז, ירושלים ירושלמי, מעשה (מהדיר), זלוטניק י״ל ראה

 הוא ובקי מטה, של בישיבה ולומד ויורד מעלה, של בישיבה תמיד לומד שהוא אשמדאי, המלך כדברי
 ראה: המדרש, בבית החכמים לפני מצויים שהיו מסופר אחרים שדים על גם ובארץ״]. שבשמים בדינין

 ור׳ שירא׳). ׳יונתן (על ע״א קכב יבמות ע״א); קי פסחים והשווה: שירא׳; ׳יוסף (על סע״ב מג עירובין
 אומר, היה זצ״ל חסיד יהודה ה״ר ״מורי קמז): סי׳ עירובין, הלכות ח״ב, זרוע, כותב(אור מווינא יצחק

 החסיד יהודה ר׳ טרח מדוע תבין [ולפיכך חכמים״ שאמרו מה כל ועושים בתורה, מאמינים שהשדים
 (שם 1567 אוקספורד-בודליאנה כת״י ראה: המלך. שלמה נשי על בא ולא חטא לא שאשמדאי להוכיח
 חסידות בספרות עיונים דן, י׳ אצל: ונדפס ע״א-ע״ב, 12 דף לפנינו), חסרה תחילתו כי נודע, לא החיבור
 לר׳ הספר ייחוס את מוכיח ,134-147 עמ׳ ,2 הערה 9 עמ׳ ושם, .176-177 עמ׳ תשלד, רמת-גן אשכנז,
ז. יז ויקרא ספורנו, פירוש והשווה: תורתם. לשמוע חכמים אצל מצויים שהם משמע, החסיד]. יהודה

 ראה המדרש), בבית או הכנסת בבית נעשה שהלימוד ההדגשה (בלי תורה לומדים שהשדים ובעניין
 דמסאבו, מסטרא ומזיקין שדין ואית ׳שדי׳; באות רשימין דאינון יהודאי, ״...שדים ע״א: רנג ח״ג, זוהר,

 ומין השרת, כמלאכי דלהון מין חד מינייהו: מינין שלש יהודאי], [שדים אינון עכו״ם... שדים דאתקריאו
 יוסף אתקרי פה, ודבעל דבכתב באורייתא חכימין בהון ואית כבעירן. תליתאי ומין אדם, כבני תניינא
 שדין דאינון אוקימנא הא משפחתיה, וכל הוא מלכא, ואשמדאי שד... ליה דאוליד שם על שירא,

 שם: אוקספורד-בודלי, כת״י הכבוד, ספר גם וראה דאורייתא״. ובשמהן באורייתא דאתכפיין יהודאין,
 ואין ספרים, וארבע עשרים של הפסוקים מן הכל והנשמות, שדים או מלאכים שעוסקים מה כל ״כי

 חסידים, שלפנינו(ספר חסידים׳ ב׳ספר מצויה זו שפיסקה שלמרות מעניין, אך יותר״. פסוק שום להם
 שדים׳! ׳או המילים המהדורות) (בשתי משם נשמטו ),439 עמ׳ תתתתרל, סי׳ מ״ו, תתרטז; סי׳ מ״מ,
 ירושלים ירושלמי, מעשה (מהדיר), זלוטניק י״ל ראה: תורה, לומדים שהשדים בענין עוד שם. ראה

 וכתובים נביאים תורה ולמדו לפניו, בנו ושם לביתו, והביאו אשמדאי לקחו כן, ״אחרי :55 עמ׳ תשז,
 וראה כולה״. התורה כל אשמדאי בן למד שנים, שלושה ולסוף גדול. כבוד לו ועשה וגמרא, ומשנה

.27-29 עמ׳ מבוא, שם,
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רלגהכנסת בבית הנפטרים נעזמות תפילת

 בתורה עוסקות שהנשמות נמסר כבר קדומים שבמקורות הזכרתי )103 הערה (ליד ו בפרק לעיל ג.
 ישראל שהיו שנים אותן ״כל רש״י): מפירוש (המוסגר ע״ב ז סוטה ראה זה בעניין דרקיעא. במתיבתא

 קא הוה ולא רחמים... עליו וביקש משה שעמד עד בארון, מגולגלין יהודה של עצמותיו היו במדבר,
 ומטרה משקל ידע קא הוה ולא החכמים]... שאר עם וליתן [לישא דרקיעא למתיבתא ליה מעיילין
 לא ריבו]; לריב נצחון לו [שיהא לו׳ רב ׳ידיו משה]: [ביקש רבנן בהדי בשמעתא וליתן] לישא [פירוש:

 ׳ועזר משה: ביקש המתקבל], דבר לומר זוכה היה [=לא דהילכתא אליבא שמעתא ליה סלקא קא הוה
 גם וראה שסה. סי׳ מ׳׳מ, חסידים, ספר וראה: רע׳׳ב. יא מכות ע׳׳א; צב קמא בבבא וכך תהיה״׳. מצריו

 פו מציעא בבא דרקיע...׳׳; למתיבתא סלקי כי רבנן לי אחוי לאליהו: ליה ״דאמר ע׳׳ב: פה מציעא בבא
 לבהרת קודם לבן שער ואם טמא, - לבן לשער קודמת בהרת אם דרקיעא, במתיבתא מיפלגי ״קא ע׳׳א:

 נוכח נוכח? מאן ואמרי: טמא. אמרי: דרקיעא מתיבתא וכולהו טהור, אומר: הקב׳׳ה ספק, טהור. -
 דרקיעא׳, ב׳מתיבתא שהו שנפטרו החכמים שנשמות משמע, ע׳׳ב יה מברכות וגם נחמני...׳׳. בר רבה

 ע״א, ו גיטין רש׳׳י, ע׳׳ב; כד תענית רש׳׳י, ע׳׳א; יז כתובות רש׳׳י, (ראה: שברקיע המדרש בית שהוא

ועוד).
 ניו-יורק א, מדרשים, אוצר [עורך], אייזנשטיין כונן(י׳׳ד מדרש ראה שונים. במדרשים מפורש וכך
 שבגן ראשון פתח שכנגד הראשון ״הבית סומנו): תמיד שלא בקיצורים מצוטט טו׳׳ב; 255 עמ׳ תרעה,

 השני, הבית תורה. ומלמדם עליהם ממונה הנביא ועובדיה מאהבה, שנתגיירו צדק גרי בו שוכנים עדן,
 יושבים השלישי, הבית תורה. ומלמדם עליהם לרב חזקיהו בן מנשה והממונה תשובה, בעלי בו שוכנים

 ואהרן ומשה מדבר, ומתי מצרים יוצאי וכל שבטים, ושנים־עשרה ויעקב, יצחק אברהם צילו תחת
 סדר לכהנים מלמד ואהרן התורה, כל להם דורש ומשה תורה... להם ומלמדים עליהם ממונים

 נטלו עקיבא]... [רבי ״וכשנפטר רטו׳׳א): 442 עמ׳ ב, מדרשים, (אוצר אזכרה אלה מדרש כהונה...״;
 הצדיקים של הנשמות כל מתקבצות והיו אותיות, בכתרי שם לדרוש מעלה של בישיבה והביאו אליהו

 עוד אני ״רואה טו׳׳ב): 443 עמ׳ ב, מדרשים, (אוצר המדרש בסוף שם, מדרשותיו״; לשמוע וחסידים
 מעלה של בישיבה בטהרה היום ליכנס כדי השלוח, במי עצמה את מטהרת וצדיק צדיק כל שנשמת
 א אות סוף נו׳׳א, דר׳׳ע, אותיות ;יום״ של מענינו להם שידרש יוסף בן עקיבא רבי דרשות את לשמוע

 הנשמות כל את וכונס מרום בשמי שעות שלש מטטרון יושב ויום יום ״בכל שנג): עמ׳ ב, מדרשות, (בתי
 על שמתו רבן בית של תינוקות ושל אמן, שדי על שמתו שדים יונקי ושל אמן, במעי שמתו עוברין של

 הגדה וחכמה, תורה ומלמדן כיתות... כיתות ומושיבן הכבוד, כסא תחת אותן ומביא תורה, חומשי
 סדר מדרש ה״ט; פ״ב רבתי, כלה מסכת ע״ב; ג זרה בעבודה וכעי׳׳ז תורה״. ספר להן ומסיים ושמועה,

.28 עמ׳ בראשית, פרשת רבתי, בראשית סוט׳׳ב); 86 עמ׳ א, מדרשים, עדן(אוצר גן
 יכול והיה ליה, כדאיבעי לעסוק רצה [ש]לא ״אדם... תתשסד: סי׳ מ׳׳מ, חסידים, ספר עוד וראה

 כשמתוכחין למד, ולא חכם לפני ללמוד לו שהיה בפשיעתו, צרכו כל שימש ולא בחייו בתורה לעסוק
 ראובן וכאשר ביניהם. יבוא ולא מעלה, של ישיבה לו ושיודו אמת לומר יכוין לא - עולם באותו עמו

 באותו יצערוהו כך מצער, הוא כאשר מודה ואיננו שמעון עם שהאמת יודע וראובן מתוכחין ושמעון
 במתיבתא לב לו יהיה עתה, לב לו שאין אע׳׳פ לימודים, העולם בזה לדעת טורח אדם ואם עולם.

 מה כל ״כי ע״ב: 39 דף אוקספורד-בודלי, כת״י החסיד), יהודה לר׳ (מיוחס הכבוד ובספר דרקיע״.
 שום להם ואין ספרים, וארבע עשרים של הפסוקים מן הכל והנשמות, שדים או מלאכים שעוסקים

כתבו האחרונים גם .439 עמ׳ תתתתרל, סי׳ מ״ו, תתרטז; סי׳ מ׳׳מ, חסידים, בספר גם וכך יותר״. פסוק
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סטל יעזראל יעקב הרברלד

 שמצינו ״כמו רע״ד: מה דף תרפב, בראטיסלאווא נג, סי׳ ח״ג, אלעזר, מנחת שו״ת לדוגמה, ראה, כך,
הזה...״. בעולם רגילים שהיו כפי עדן בגן בתורה שם עוסקים שהצדיקים הראשונים, בספרי

 בגוף (ראה מעלה של הגדול דין בבית כהלכתה קריאה תורה בספר קוראות הצדיקים שנשמות לעניין ד.

 רטו״א^^^): ,365 עמ׳ ב, מדרשים, רבינו(אוצר משה פטירת מדרש עיין ),104 הערה ליד ו, פרק המאמר,
 ושבט... שבט לכל תורה ספר תורות, ספרי שלושה-עשר כתב השלום עליו רבנו משה שמת יום ״באותו

 מידו תורה ספר ונטל גבריאל ירד הארון... בצד הניחו שבכולן, מובחר עשרה, השלוש תורה ספר ואותו
 משה של תורה בספר קורים צדיקים של שנשמתן מעלה... של הגדול לבית-דין אותו והעלה משה, של

 לא דברים זקנים, דעת התוספות, בעלי פירושי ובקובץ ובמועדים״. ובחמישי בשני השלום עליו רבינו
 וימים חדשים ובראשי ובשבתות ובחמישי בשני בו קורץ שבמרום ״שצדיקים הוא: הסיום כו,

טובים״^^/
 פירוש מחבר תקמ), בשנת נפטר לונדון, - בוזאגלו(מרוקו שלום שר ר׳ של לסיפורו גם השווה

 י, אות עשירי, יום סדר מאמר ירושלים, מסעות גולדשטיין, משה (הרב הזוהר ספר על מלך׳ ׳מקדש
רה-רח): עמ׳ תשל, ירושלים שניה, מהדורה

 נחה השישי... ביום והיה הספינה, ידי על צפת הקודש לעיר מלונדון מלך׳ ה׳מקדש של נסיעתו בעת
 עלי מהנוסעים רבים ירדו ואז ביער, אשר ויבשה נמל באיזה הים, שפת יד על הדרך באמצע הספינה

 יחידי והלך ברעיונותיו... משוטט היה והוא בתוכם, מלך׳ ה׳מקדש וגם מועט לזמן היבשה ארץ
 משובב היה מהספינה, ונתרחק דרך מני יותר הטה כי כראותו והיה קצת. למרחוק בשדה כמטייל
 עזבה כבר הספינה והנה ימים, בחוף הספינה שם עמדה אשר המקום אל ובבואו חזרה. דרכו נתיבות

 כי וירא מאוד, ונתבהל בקרבה. אשר האנשים כל עם דרך בים לה הלכה וחלפה החוף, את כך בתוך
 שם עמד אשר המקום אל שוב והלך שמה... וליקלט לנוס מקום ואין ישוב אין כי וישתומם איש, אין

 כה ויפן ובא, ממשמש קודש והשבת ויעריב, השמש יבוא מעט עוד כי ויתבונן היער, בתוך בתחילה,
היער... בתוך וחומה בית בנין איזה שם לו שנדמה מרחוק, המקום את וירא וכה

 לבב ובדפיקת רואי. וטוב עינים יפה ונישא, רם ארמון שהוא הבית כותלי אחר עומד זה והנה
 בנויים שן היכלי אם כי שמה, איש שום ואין מחדר, לפנים חדר ובא הבית, פתח לפתוח ניסה

 מעשי על ויתבונן הזה, הגדול המראה על וישתומם ומרגליות... טובות באבנים ומצויירים לתלפיות
העליון... עדן בגן שהוא הבין, כי הוא... נורא כי ה׳

 הילך שמתנודדים שמה, ופנימי אחר שבהיכל הפרגוד מאחורי שמע פתאום האלה, הדברים אחר
יכול, ולא זה היכל של הדלת את לפתוח ניסה קודש ובחרדת ובאים. מתכנסים אנשים כאילו והילך,
להתפלל התחילו הנזכר קודש בהיכל כי ושמע, למקומו. ושב יותר, ליכנס רשות לו שאין והבין

 קטע .129]-115[ עמ׳ תריג, לפסיא [ה׳׳א, המדרש(ה׳׳ב) ובית תרכה לבוב דפוס ע׳׳פ אשכנזי: ר״ש <הערת 217
 בשנת לראשונה נדפס מרע׳׳ה, של מד׳׳ה הלק כנראה, הוא, המדרש קלים. בשנויים ,122 בעמ׳ שם נמצא זה

.>51 מס׳ ,75 עמ׳ תשכז, ירושלים בקושטא, העברי הדפוס יערי, אברהם ראה: רבתי״. ״בקושטנטין רעז
 משכבותם׳ על ׳״ירננו קפו: עמ׳ תשנד, ירושלים הרשלר, מ׳ מהדורת לרוקה, התפילה סידור פירושי וראה 218

 ואחת בארון נתן י׳׳ב משה, כתב תורות ספרי עשרה שלש כדאמרינן: פטירתו... לאחר ה)... קמט (תהלים
 אינם ׳יה׳ של ושם בה, יקראו צדיקים של שנשמתן כדי הכבוד כסא תחת אותה ושמר גבריאל לקח

רבינו. משה פטירת ממדרש הוא הענין שמקור ידע שלא בציוניו, טעה ,26 הערה שם, והמהדיר קורץ...׳׳.
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רלההכנסת בבית הנפטרים נעזמות תפילת

 בדחילו עמהם והתפלל ראשו, על מצוייצת הטלית לבש הוא גם ואז שבתא. דמעלי צלותא מנחה,

כמובן... ורחימו
ובנעימה... ברורה בשפה היום, תפילת עמהם התפלל שלו החדר מתוך בבוקר... השבת וביום

 דוד עד וכר, יעקב יצחק, אברהם, רועים: השבעה כל ועלו שקראו שמע התורה קריאת ובשעת

 זה אין הזה, המקום נורא ומה קודש, ורגש הכבוד ביראת גדולה חרדה נחרד ואז בכלל. ועד המלך,
 הנאספים עם התפלל שוב מנחה, תפילת לעת והיה מקדם... בעדן גן נטע אשר אלוקים בית אם כי

למעלה... כנאמר הפנימי, בהיכל

 ״אחד בשם מונקאטש, העיר ורב אלעזר מנחת שו״ת בעל שפירא, אלעזר חיים ר׳ בפי סופר זה מעשה
 בעיר זר, ולא ראו עיניו אשר ״את שמסר צפת״, הקודש מעיר הראשונים וחסידים חכמים תלמידי מזקני

 זי״ע... בוזאגלו שלום שר רב מרן האלקי הקדוש מהגאון שבת מסכת על יד כתב חיבור הנזכרת, הקודש
רה). עמ׳ שם, ירושלים, ופלא״(מסעות הפלא הוא, נורא כי ה׳ מעשה איתו קרה אשר בהקדמתו שם שכותב

 הבדל קיים אך החיים, של במניינם לתורה העולים שנפטרו צדיקים על אמנם מוסרים מקורות כמה

 היה בתורה והקריאה התפילה מניין שם ו. בפרק למעלה בו שדנתי הנושא לבין מקורות אותם בין גדול
 המיוחד במניין מדובר שכאן בעוד הנפטרים, נשמות את לתורה שקראו אלו והם חיים אנשים של

 הכנסת לבית שנקלעו חיים אנשים לקריאתם העלו גם שלפעמים בתורה, ולקריאה לתפילה לנשמות,

ו). פרק בהמשך זו(ראה בשעה וסביבתו
 האריז״ל: על מסופר החיים, של במניינם בתורה לקרוא שעלו נפטרים מנשמות הסיפורים אחד
 האר״י אמר אחת פעם הקדוש... האר״י של הכנסת בית ישנו צרה, סמטה בקצה בצפת, היהודים ״ברובע

 יציאת אחר עד בשחרית הכנסת בבית כלום תדברו שלא עליכם תקבלו אם קודש: השבת ביום לתלמידיו
 ויקרא הרועים... שבעת את לספר־תורה ואקרא התיבה לפני היום עמכם אתפלל אני הכנסת... בית

 בא וכן ובסוף, בתחילה הברכה ואמר שלו, הפרשה [את] בעצמו וקרא בא הוא לכהן, אהרן את האר״י
 יוסף את ויעקב. יצחק אברהם באו וכן לו, והלך הברכות ואמר שלו הפרשה וקרא לוי במקום משה

 ,131 סי׳ ארץ־ישראל, אגדות וילנאי, ישי...״(ז׳ בן דוד [את] קרא - לשביעי ששי, להיות קראו הצדיק
).154 תרפט,עמ׳ לונדון

 בצפת שהותו על מזאלאזיץ יהושע ב״ר שמחה ר׳ מספר כך יותר. קדומים במקורות נמסר זה מעשה
 תפילתו קביעת ומקום חרוב... ז״ל, האר״י של הכנסת בית הוא שלי דירה לבית ״וסמוך תקכח: בשנת

 אבות את אחת פעם לתורח קרא שעליח וחבימח מקומו, נחרב ולא בית-הכניסה לפתח סמוך היה
 ובו׳, ששי יוסף חמישי, יעקב רביעי, יצחק שלישי, אברחם ללוי, משח לבחן, אחרן - ע״ח חעולם
 א׳ בתוך: מזאלאזיץ, יהושע ב״ר שמחה ר׳ היום...״(מסעות עד וקיימת נחרבת, לא היא גם - כנודע

̂.400 עמ׳ תשנו, תל-אביב ישראל, ארץ מסעות יערי, ^ (̂

 מפרנקפורט, בכרך אלחנן יעקב בר׳ הירץ נפתלי ר׳ פרסם כבר זה נפלא ספור אשכנזי: ר״ש <הערת 219
 לאחר [שנדפס המלך עמק לספרו זלה״ה״] האר״י מ״ו של ניסים מעשה שער [״נקרא השלישית בהקדמתו

 את לציין מקפיד שהיה וידעתי וילנאי זאב את שהכרתי ומאחר ע״ב! יג דף ז, פרק תח], אמשטרדם מותו,
 מהדורה א״י, אגדות ספרו את העליונים המדפים מאחד ושלפתי בסולם ועליתי התאמצתי מקורותיו,
 מציין הוא מקורו ואת ),186-185( 334 בסי׳ בשנויים, הספור, את בו מצאתי ואמנם תשיב, ירושלים שלישית,

!>ב ב, דף הקדמה, חיים, עץ ;א יג, דף המלך, עמק :כה) דף הספר, (בסוף
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סטל ישראל יעקב הרברלו

 את לתורה בו שקראו לכפר שנקלע אבוהב יצחק ר׳ על זה מעשה שסיפר מי יש אלו, מקורות לעומת
 מסופק שהיה הכתובים אותם לפניו וקראו אותו. וגם הרועים שבעת כל ואת הלוי משה ואת הכהן אהרן

א. עט׳ תרסג, פאדגארזע עולם, יסודי מצדיקי מעשיות שנקל, אלעזד ד׳ דאה: בכתיבתם.
 בספדד חי ;המאוד׳ ׳מנודת (בעל הדאשון :המעשה מוסד כיוון אבוהב יצחק ד׳ לאיזה יודע איני

 פונשיקה׳; ׳די השלישי(המכונה: שמא או דנג) - קצג ספדד פישון׳; ׳נהד השני(בעל קי), בשנת ונפטד
 מייחס זה שמקוד ביותד מוזד כך, או כך מכולם. ידוע פחות שהוא תנג), אמשטדדם - שסה פודטוגאל

 כמקובל ידוע אינו זה שם שנשאו האישים משלושת אחד שאף למדות אבוהב יצחק לד׳ המעשה את
סוד. ובעל

 החיים כיצד :כאן נדון שלא הלכתי צד קיים - השונות נוסחאותיו על - זה שבסיפוד לציין, דאוי
הנפטדים. נשמות שקדאו התודה קדיאת חובת ידי יצאו
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פלס מרדכי ישראל הרב
ברק בני

קדום אשכנזי מחזור של ייחודו ־ אלטמן״ ״מחזור

 לזכותו לזקוף יש ממנה שהרבה רבה, התקרמות האשכנזי המחזור חקר התקרם האחרון בדור
 המועדים מחזורי בסדרת פרנקל. יונה חתנו, ילח״ט ושל גולדשמירט, דניאל המנוח החוקר של

 נוסח שינויי רוכזו פיוט לכל אור. ראו לא אז שעד פיוטים לדפוס הגיעו שהחדירו (והסליהות)
 שחלו והשינויים באשכנז מועד כל תפילות סדרי על הלומד דעת את מרחיבים והמבואות רבים,

הרורות. במשך בהן
 בירו. טעות כמובן - נתמצה לדורותיו האשכנזי המחזור שחקר רהוא מאן סבר אם ברם,
 יש אחרים יד ובכתבי היד, מכתבי בחלק רק שימוש נעשה גולרשמידט במחזורי ראשית,

 והפוך בה ׳הפוך לקיים ניתן למחזורים ששימשו היד שבכתבי בחומר גם למכביר. חידושים
 חסרים ולמתעניין לחוקר למשל, המודפסת. מהמהדורה יודעים שאיננו דברים וללמוד בה׳,

 בכל המצויים הפיוטים כלל רשימת אף היר'. מכתבי אהר בכל הפיוטים של סדרם על נתונים
 שבמחזורי המקורות רשימות על שיתבסס ושיחזור החוקר, לשימוש עומרת אינה יד כתב

מלאה^. בלתי רשימה יתן גולרשמידט
 הפיוטים. של ה׳מקורי׳, ה׳נכון׳, הטקסט הצגת על הושם גולדשמידט במחזורי הדגש

 יד כתבי של הגדול האוצר ״בתוך השנה: ראש למחזור במבוא נכתב זו השקפה מנקודת
 לערער בא רלהלן אלטמן מחזור תיאור חדש״^. בהם שאין רבים יש לרשותנו העומר אשכנזיים

 זה במאמר הדש. יש הדפוס תקופת לפני שנכתב מהזור שבכל מסתבר כי ולטעון, זו קביעה על

 מבחר בין לקשר התייחסות בו יש אך אלטמן, שבמהזור הפיוטים של מלא פירוט אמנם אין
 אף לעתים, להלן, שנראה כפי ה׳אשכנזית׳. בתפוצה מקומיים מנהגים לבין והסליחות הפיוטים
 עניין לעורר עשויים נפררים, ממקורות עצמו בפני אחר כל ומוכרים הירועים ונוסחאות מנהגים

 מפורט תיעוד לנו ואין הדורות במשך שהשתנו במנהגים גם נפגוש אחת. בכפיפה בהימצאם רב
 את רוב פי על המשקפים המחזורים, לערויות רבה חשיבות יש כזה מקרה בכל השינוי. על

זמנם. מציאות
הוא האחר, חידושים. שני ״ירושתנו״ קוראי ציבור עם לחלוק בא זה מאמר כי לסכם, ניתן

 הגיוון - ונורמנדי בורגונדי ״צרפת מאמרי ראה מקומיים מנהגים להכרת וסדרם הפיוטים מבחר חשיבות על
ב(תשס״ח). ירושתנו ובתקיעות״, בפיוטים צרפת במנהגי

 וכן מסויימים, יד שבכתבי בפיוטים חלקי שימוש מודע באופן גולדשמידט במחזורי נעשה רבות פעמים שהרי
 יד כתב מהעדר להסיק אפשר אי כן ועל בו, השתמשו לא קריא איננו אך יד בכתב קיים מסויים שפיוט במקרה

 יד. כתב באותו נכתב לא זה פיוט כי גולדשמידט במחזורי שהוא כל לפיוט במקורות
נא. עמ׳ מבוא, תש״ל, ירושלים השנה, ראש א, הנוראים, לימים מחזור גולדשמידט, ד׳
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פלס מרדכי ישראל הרברלח

 מ״מחזור העולות ידיעות) (ועוד וסדדיה נוסחאותיה התפילה, על המעניינות הידיעות אוסף
 הי״ד). המאה (תחילת הששי לאלף הדאשונה מהמאה כנדאה אשכנזי, מחזור - אלטמן״
 לקפל עשוי לדפוס שקדם מחזור כל כי זה, במחזור מהעיון הנלמד הלקח הוא השני החידוש

מעניינות. תגליות בתוכו

אלטמן מחזור

 חודש לחגי הפיוטים בו מצויים תשרי. לחודש ציבור לשליח אשכנזי מחזור הוא '‘אלטמן מחזור
 דר״ה, ב׳ יום בשחרית מתחיל המחזור עצרת. ושמיני סוכות כיפור, יום השנה, ראש תשרי:

ההושענות. בסוף ומסיים במלאכות״, ״שולחתי הפיוט באמצע
 מחזור );30-1 (דפים השנה לראש ממחזור חלק מחזורים: שלשה המחזור מאגד למעשה,

 זו חלוקה ).226-171 (דפים עצרת ושמיני לסוכות מחזור );170-33 (דפים הכיפורים ליום
 עצמו. בפני מהחלקים אחד כל לכרוך היה שאפשר כך היד, בכתב הקונטרסים לחלוקת מתאימה
:נפרדים כרכים לכתוב התכוון היד כתב שכותב מוכיחים, פליאוגרפיים נתונים כמה
הבא, מהקונטרס הראשונה המילה כתובה בו קונטרס׳, ׳שומר מצוי קונטרס כל בסוף .1

קונטרס. שומר אין לסוכות^* יוה״כ תפילות ובין הכיפורים^, ליום ר״ה תפילות בין אולם

 לכתוב רצה לא שהסופר ומכאן, ,’ריקים דפים שני הושארו ר״ה תפילות של בסופן .2
ר״ה. תפילות בו שהיו קונטרס באותו אחד ברצף יוה״ב תפילות את

 הוא הכלל מן יוצא אשכנזיים. יד כתבי של כדרכם דפים®, 8 בני הם היד כתב קונטרסי .3
 הוא, לכך ההגיוני ההסבר .‘’דפים 10 ובו הכיפורים, יום תפילות שבסוף הקונטרס
עצמן, בפני לכרכן שיוכלו כדי קונטרס, בסוף יוה״כ תפילות את לסיים רצה שהסופר

 הצליח וכך זה, קונטרס באמצע דפים שני הוסיף אלא חדש, קונטרס התחיל לא ולכן
הקונטרס. בסוף בדיוק לסיים

הסופר

 חלקי בכל נמצאים '“הסופר כתיבת של המאפיינים כל אחד. סופר בידי נכתבו המחזורים שלשת
המחזור.
בראשית. ולחתן תורה לחתן לתורה הנקראים והם המחזור, בגוף מפורשים אנשים שמות שני

.2311 מס׳ כתי״ע לתצלומי במכון בציריך. כיום שבשווייץ. הרגיסוויל בעיר בעבר 4
ב. ,32 רף 5
,ב. 170 רף 6
להלן. ראה ;32-31 רפים 7
גליונות. 4= 8
 שום בסופו אין אך ),66-57( דפים 10 בן קונטרס יש כיפור יום תפילות באמצע גם אמנם .170-161 דפים 9

מיוחדת. כוונה כל לכך לייחס ואין עניין, סיום
ה׳. שם כתיבת אופן :למשל 10
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רלטקדום אשכנזי מחזור של ייחודו - אלטמן״ ״מחזור

 הרשות בתוך מופיע שלמה״ בר נתן ״ר׳ ואילו תורה", כחתן מוזכר הכהן״ יהודה בר׳ אלעזר ״ר׳
 זהו אמנם אם מנוקד. איננו והשם הסופר, שעיטר עיטור ישנו הראשון השם על בראשית". לחתן

 מרוטנבורג". מהר״ם תלמיד מקלן, הכהן יהודה בר׳ אלעזר ר׳ של נכדו שהוא אפשר הסופר, שם

וכד׳". הקהל ראש - המחזור כתיבת את שיזם האיש של שמו אולי הוא האחר השם

הכתיבה מקום

 הקרוי המערבי, אשכנז לנוסח ספק ללא שייכים בו המצויים התפילה ומנהגי המחזור נוסח
 דווקא". צרפת למנהג אלא זה, למנהג מתאימים אינם מסויימים פרטים אולם, ריינוס״. ״מנהג
המחזור. של הכתיבה מקום זיהוי על לכאורה מקשים אלו סותרים נתונים

 קולוניא קהילת עם קשר על מצביעים שכולם שלנו, במחזור המצויים נתונים כמה להלן
:הקרובה סביבתה עם או (קלן),

לקהילה. מקהילה אז שונה היה וסדרן כיפור יום בתפלות הנאמרות הסליחות מבחר .1
 שנהגו שונים מנהגים שמונה מובאים גולדשמידט ד׳ שהוציא כיפור יום במחזור

 שלהן ובמבחר בסדרן קרובות זה במחזור הכתובות הסליחות וסביבתה". בגרמניה
 קלן מנהג נמצא שכאן אפילו, (ייתכן אחר. ידוע מנהג מלכל יותר קלן קהילת למנהג

המאוחר.) גלגולו אולי שהוא לדפוס, שהגיע המנהג את מביא גולדשמידט שכן הקדום,
 בערבית הראשונים בתקופת נאמר היה מעולם״) ״שמך מבין״(שסופו ״אתה הפיוט .2

משנת עדות פי על ובמנחה". בשחרית גם אמרוהו בקלן ואילו מגנצא, בקהילת בלבד

ב. ,215 דף 11
א-ב. ,216 דף 12
 C. Brisch, Geschichte der Juden in Coeln und Umgebung, צז; סי׳ ד״פ, מרוטנבורג, מהר״ם שו״ת 13

3 .II, Coeln 1882, Urkunden, s; נקדים אם גם רכב. רה, עמ׳ חש״ד, חיפה ב, הגדולים, אוצר הכהן, נ״י 
 בידי המחזור נכתב לא בוודאי הכתיבה), זמן להלן: ראה - 1300(ס׳ לשנת קרוב עד המחזור כתיבת זמן את

 שם והכתב קלן), העיר של ההסטורי חתימתו(בארכיון של אוטוגרף נשמר שכן עצמו, זה מהר״ם תלמיד
 באשכנז דורות באותם מאד היה מצוי גיסא ומאידך באשכנז, נפוץ אינו ׳אלעזר׳ השם שבמחזור. מזה שונה

מסתברת. שלמעלה ההשערה ולפיכך, האב), שם סבם(כולל לשם זהה בשם נקראו ונינים שנכדים
 שרק לי נראה אולם הסופר. - והשני המחזור, מזמין הוא שהראשון הפוך, זיהוי להציע היה ניתן לכאורה 14

שנית, שלו. שמו את עיטר שהסופר ומסתבר מעוטר, הראשון השם רק ראשית, הגיונית. שלמעלה האפשרות
הסופר. שאינו אחר, אדם של לקריאתו שהוכן ומתאים מנוקד, השני השם

 נתן ר׳ עבור )1392( קנ״ב בשנת נכתב )4704 מס׳ כתי״ע לתצלומי (במכון 36 הדין בית - לונדון כת״י
 המחזור מזמין כנראה שהוא מי בין ישיר קשר אין אלטמן למחזור להלן, המוצע התיארוך לפי שלמה. בר׳

 לשלול ניתן לא זאת, עם הראשון. של צאצא היה שהשני אפשר היותר לכל יד. כתב אותו של מממן לבין
הי״ד. המאה של האחרון בשליש רק נכתב אלטמן מחזור וכי אדם, באותו שמדובר האפשרות את לחלוטין

 של במוסף כבראשונה״ והיכלך כבתחלה ביתך ״בנה המיוחד והנוסח התפילות) ״רצה״(בכל נוסח למשל, 15
טוב. יום

יג. עמ׳ מבוא, תש״ל, ירושלים כפור, יום ב, הנוראים, לימים מחזור גולדשמידט, ד׳ 16
.192 עמ׳ ב, תקכט, סי׳ ראבי״ה, 17
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פלס מרדכי ישראל הרברמ

 שהפיוט התפלות בדיוק ואלו ובשחרית**', בערבית רק בקלן אמרוהו בערך )1380( ק״ם

אלטמן. במחזור בהן נמצא
 זהו הכהן״. יהודה בן אלעזר ״ר׳ השם מופיע תורה לחתן הרשות בתוך כי כבר, הוזכר .3

 בין ישיר קשר שיש מאוד ומסתבר בקלן, שגר מרוטנבורג מהר״ם תלמיד של שמו בדיוק

האישים^'. שני
הלוי. יעקב ב״ר שמואל ר׳ של ההושענות סדר מוזכר המחזור בגליון שנוספה בהגהה .4

 של דורו בן מקלן, הלוי שמואל בן יעקב ר׳ לבין בינו ישירה קרבה שיש נותנת הדעת

.“יומא למסכת בתוספות המוזכר מרוטנבורג, מהר״ם
 במקום שנכתבו ההגהות, של והן המחזור גוף של הן - קלן קהילת עם השונים הקשרים ריבוי
 קלן לקהילת הזיקה נכתב. ששם לכך רב סיכוי נותנים - כתיבתו אחרי במחזור השתמשו שבו

 קלן לקהילת במחזור. הצרפתיות הנוסחאות של להמצאותן הסבר-מה לספק גם עשויה
 יותר הושפעו ולכן הנוחים, השטח תנאי בגלל צרפת קהילות עם בקשר לעמוד היה קל וסביבתה

 יותר רבים בקשיים נתקלו העליון, הריינוס שבאיזורי שו״ם, קהילות זאת לעומת צרפת. ממנהגי
ההרריים. השטח תנאי בגלל לצרפת, במעבר

הכתיבה זמן

 עשרה הארבע המאה מראשית אולי קדום, מנהג ספק ללא משקפים ומנהגיו המחזור תוכן
 כתיבת לזמן חותכת הוכחה מכאן אין אך יותר'^, מוקדם עוד ואולי ),1300ס׳/ שנת (בערך

יותר. קדום ממחזור שינוי ללא הועתק שהוא ייתכן המחזור.
 בה הבינונית, הכתיבה לתיארוך. מאוד קשה ולכן מרובעת, כולה כמעט המחזור כתיבת

 .“)1340-1330(צ׳־ק׳ מהשנים מתוארכות לדוגמאות דומה ,“למתפלל הנחיות פעם מדי כתובות
 השנים שאחרי האשכנזיים היד כתבי של לצורתם מתאימים הסימנים כל קודיקולוגית, מבחינה

אלו. מתאריכים מאוחר שהמחזור ספק ואין ,“)1300-1260(כ׳-ס׳
עשרה. הארבע המאה בשליש בערך נכתב אלטמן מחזור כי ,“לשער אפוא ניתן

סא. עט׳ תשנ״א, ברק בני ישראל(בוהוש), אבן קובץ ;בתוך יומא, מרורין, שמשון לרבינו המררכי קיצור 18
.13 הע׳ לעיל ראה 19
.610 עט׳ ב, תשמ״ו, ירושלים התוספות, בעלי אורבך, א״א אצל ראה שמשו. ולא ר״ה א, ט, 20
 מנהג משתקף שבמחזור המראות, דוגמאות כמה מובאות תפילה) מנהגי תפילות, נוסחי (בסעיפים: להלן 21

קודם. ואף מרוטנבורג מהר״ם של שמזמנו אשכנז
ב. ,33 בדף למשל, 22
 על לה מודה ואני בירושלים, הלאומית שבספריה העברית״ הפליאוגרפיה מ״מפעל לייטר ת׳ הגב׳ לדעת כך 23

עזרתה.
24 1981 M. Beit-Arie, Hebrew Codicology, Jerusalem. תקופת את מציינות למעלה המוזכרות השנים 

אחידה. שם הנכתבים היד כתבי צורת אחריהן ומיד באשכנז, המעבר
.14 הע׳ לעיל, גם ראה 25
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רמאקדום אעזכנזי מחזור עזל ייחודו ־ אלטמך׳ ׳׳מחזור

תפילות נוסחי
 מאוד דומה והוא צרפתי, נוסח הוא במחזור התפלות בכל עשרה שבשמונה ״רצה״ ברכת נוסח

למניינם^^. הי״ג המאה בסוף מלונדון(לונדרץ) החזן יעקב ר׳ שחיבר חיים׳ ׳עץ בספר למובא
 היה שנהוג כפי בניך״^^, ראו אלוקינו ה׳ ״מלכותך הוא מעריב בתפילת המחזור נוסח
ראו״. ״מלכותך אשכנז קהילות בשאר כמצוי ולא וורמיישא^^, בקהילת

 שאחרי שפתינו״ ״ארשת שבנוסח נקבע, מרוטנבורג מהר״ם מתלמיד (קטן) תשב״ץ בספר
 ״תקיעתנו״^^. יאמר ושופרות בזכרונות ואילו במלכויות, רק ״תרועתנו״ יאמר שופר תקיעת

״תרועתנו״^^. ״תקיעתנו״^^, ״תרועתנו״^^, הסדר במחזורנו
 וסולח מוחל ״מלך הוא הכיפורים ביום חכמים״ ״מסוד בחתימת באשכנז המקובל הנוסח

 רחמים״^"^. מלא המלכים מלכי ״מלך וביוה״כ בר״ה אמרו וורמיישא בקהילת לעוונים״^^.
 וסולח רחמים מלא ״מלך הללו: הנוסחאות משתי מעורב יוה״כ^^ בשחרית לפנינו המצוי הנוסח
לעונים

התפילה מנהגי

 ערבית^^, דר״ה^^, ב׳ (שחרית פעמים ארבע אלטמן במחזור כתובה מלכנו׳ ׳אבינו תפילת
^ ^ ר ח  כל הועתקה האם ובנוסחם^^". החרוזים בסדר שינויים ביניהם ויש יוה״כ), של ומנחה^^" ש

 מראה המחזור חלקי בכל הנמצא המיוחד ׳רצה׳ נוסח גיסא, מאידך אחר?! ממחזור תפלה
אחד. ממקור הועתק כולו שכנראה

 הברכה עם נעבדך״ ״ושם הסיום בו ואין החול, לימות זה נוסח נמצא צ) עמ׳ א, (כרך חיים׳ ׳עץ בספר 26
צז). השנה(עמ׳ ראש תפילות בנוסח שם מוזכרים אלו שינויים אך לבדך״, ״שאותך

ב. ,34 דף 27
 ישראל׳, עבודת ׳סדר ובסדור ,6 והע׳ לא עמ׳ כה, סי׳ וורמיישא, דק״ק מנהגים שמש, יוזפא ר׳ אצל ראה 28

.167 עמ׳ תרכ׳׳ח, רעדעלהיים
רחצ. עמ׳ מהרי׳׳ל, מנהגי בספר מהרי׳׳ל דעת וכן קיט, סי׳ סוף תשבץ, 29
ב. ,22 דף מלכויות, 30
א. ,26 דף זכרונות, 31
.191 עמ׳ תרכ׳׳ב, פראנקפורט קהלת, דברי גייגר, זלמן ר׳ אצל וראה א. ,29 דף שופרות, 32
.112 עמ׳ גולדשמידט, מחזור ; 4 והע׳ שלח עמ׳ יו׳׳כ, שחרית מהרי׳׳ל, שפיצר(מהדיר), ש׳ 33
קפ. ועמ׳ קנ עמ׳ א, וורמיישא, דק״ק מנהגים ;קמה עמ׳ וורמייזא, מנהגות 34
א. ,54 דף 35
 אחת ובכל רחמים״, מלא ״מלך המקורי המחזור נוסח ב) ,162( ובנעילה ב) ,151( במנחה ב), ,108( במוסף 36

לעוונים״. וסולח ״מוחל מאוחר כותב הוסיף מהן
ב-11דף 37 ב.12, ,
ב. ,49ב- ,48 דף 38
א. ,108א- ,107 דף 39
א. ,162ב- ,161 דף 40
 בלתי סדרים יש שבמחזורנו לי נראה קנא-קנג. עמ׳ א, וורמיישא, דק״ק מנהגים המבורגר, הרב דברי ראה 41

ידועים.
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פלס מרדכי ישראל הרברמב

 הפסוק אם כי הזה״, בידם ״כי הפסוק נמצא לא ׳השכיבנו׳, אחרי כיפור, יום של במעריב
 לומר זו, שיטה לרוקח^/ התפילה סידור בפירושי גם מפורש כך מועדי״^/ את משה ״וידבר

 שם: ומנומקת הלקט׳, ב׳שבלי אף נמצאת טובים, ימים שאר של פסוק אותו וביוה״כ בר״ה
אלא““הוא״ המועדים בכלל שהרי ה׳, מועדי אלה ״ואומר  המועדים בשאר גם אמרו שבאשכנז (

 שהמחזור ומכאן זה, למנהג זכר מצאתי לא מהרי״ל תקופת של המנהגים בספרי ״וידבר״).
קודם. אף ואולי מרוטנבורג מהר״ם בתקופת כבר באשכנז שפסק מנהג משקף

 כפזמון, אשמינו״ ״אמנם הסליחה יוה״כ בליל נאמרה לנו המוכר המערבי אשכנז במנהג
או סליחה נאמרת פולין במנהג זאת לעומת אדרוש״. ״אותך ה׳חטאנו׳ לפני  החרוזים לפחות זו(

 של ששרשיו מוכיח, שלפנינו המחזור הפתיחה. אחרי מיד ממנה) שנותרו ו״דרכך״ ״למענך״
המערבי. אשכנז מנהג של הוואריאציות באחת מקורם זה פולין מנהג

 ״לעילא״, כפלו ׳ישתבח׳ שאחרי בקדיש שרק אשכנז מנהג היה מהרי״ל, בספר שרואים כפי
 בקדיש ״לעילא״ כפל אין שלנו במחזור .“טוב* יום בכל אלא הנוראים, בימים דווקא ולאו

 נוספה האחרונים בשני אך ,“’דסוכות ו-ב א בשחרית לא ואף ,“'’יוה״כ של ׳ישתבח׳ שאחרי
 ״לעילא המחזור בגוף מפורש נמצא עצרת שמיני בשחרית רק ״לעילה״. המילה בגליון

ב-ו׳. ״ולעילא״ אין כאן גם הקדומים, המקורות בכל כמו .“לעילא״®
 בעמידה, אם כי ציבור שליח ישב ״לא הנחיות: במחזור ניתנות כיפור יום של מנחה בסוף

 ישב ולפיו שונה, היה המאוחר המנהג .“’...״ לציון ובא ציבור שליח ויאמר באשרי, ופותח
*.“זה ״אשרי״ אמירת בעת הציבור שליח

:מנהגים כמה לציין יש נעילה תפילת בסיום
 כהיום ... תאמצינו היום ... ירבו בי כי ״וכתוב כאן ממשיך ו׳בספר׳ שלום׳ ׳שים אחרי

אמרו בפרובנס מוסף. בתפילת וצרפת** אשכנז** מקהילות ברבות מקובלת זו הוספה הזה״'*.

ב. ,34 דף 42
שם. א ובהע׳ תעג, עמ׳ ב, חלק 43
 טוב, יום בכל נאמר מועדי׳ ׳אלה שהפסוק משמע חיים׳(לונדרץ) מ׳עץ גם .268 עמ׳ רפו, סי׳ הלקט, שבלי 44

פח). עמ׳ וליוה״כ(א, לר״ה מיוחרים פסוקים שם ואין
 ראש תפלת קס; עמ׳ ג, סי׳ שבועות, הלכות ;4 והע׳ קמא עמ׳ ב, סי׳ פסח, של תפילה סדר מהרי״ל, ראה 45

 ויוה״כ בר״ה ורק נכון, אינו - לכפול נוהגים כולם שבעשי״ת ,6 בהע׳ שם שכתוב [ומה רפ עמ׳ א, סי׳ השנה,
שעט. עמ׳ ב, סי׳ סוכות, של תפלה הלכות ;שלח עמ׳ ח, סי׳ ריוה״כ, שחרית תפלת ;כפלו]

א. ,50 רף 46
א. ,185 ב; ,171 רף 47
,א. 193 רף 48
,ב. 162רף 49
קצג. עמ׳ א, וורמיישא, דק״ק מנהגים 50
א. ,170ב- ,169 רף 51
היום. וער )1331נירנברג(צ״א/ מחזור ימי מאז לפחות פולין] [=מנהג המזרחי אשכנז במנהג כך 52
הנוראים. בימים רק ולא הטובים, הימים בשאר אמרוה בצרפת 53
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רמגקדום אעזכנזי מחזור עזל ייחודו ־ אלטמך׳ ׳׳מחזור

 ובנעילה, ידה״ב^^ בשחרית גם מופיעה היא כאן יוה״ב^"/ של נוספות בתפלות תאמצנו׳ ׳היום
 תאמצינו, ׳היום׳^^: בקשות עשר אלטמן במחזור יש בנעילה וורמיישא^/ במחזור גם הוא וכך

 תטהרינו עונותינו, לכל ותסלח תמחול שוועתינו, תשמע לטובה, תדרשינו תגדלינו, תברכינו,
 מצאתי לא תפלתנו. את וברצון ברחמים תקבל השפוך, עבדיך דם תדרוש מעון, תנקינו מחטא,

מעון׳. ו׳תנקינו מחטא׳ ׳תטהרינו לבקשות נוסף תיעוד עתה לעת
 מציינת: מאוחרת הגהה רק מלכנו׳. ׳אבינו ללא תתקבל, קדיש נמצא הש״ץ חזרת אחרי מיד

 בצרפת^^, הגאונים^^. מזמן כבר הדעות חלוקות זה בעניין מלכינו״^^. אבינו שייך ״כאן
 באיטליה ואילו בנעילה, מלכנו׳ ׳אבינו אמרו לא - המזרחי^^ אשכנז ובמנהג בפרובנס^^,

היו כי אם לומ^^, שלא הבולטת הדעה היתה המערבי, אשכנז מנהג ריינוס, במנהג אמר^^.

 בכל ובנעילה. במוסף אמירתו נזכרה )30 ,28 עמ׳ ט, טרוייש(פרק ובסדר )136-135 (עמ׳ מרשלייאה במנהג 54
 - השני ולפי במוסף, רק אמרו האחד לפי מנהגים: שני הובאו לח) סי׳ (יוה״כ, חיים ובארחות ע) בו(סי׳
היום. תפלות בארבע

,א. 107 דף 55
ב. ,167 א; ,153 א; ,118 דפים ב, כרך 56
 תשמע תחתמנו]..., [ובנעילה: תכתבנו הראשונים, ארבעת ׳היום׳: ששה הנוראים הימים בכל טרוייש בסדר 57

 ׳היום׳ ז׳ אמר ״בר״ה כתב: הדשן תרומת בעל מהרא״י לתלמיד יושר׳ ב׳לקט ).30,23 עמ׳ ט, שוועתנו(פרק
 ארבעת ׳היום׳: שבעה נמצאים דר״ה ב׳ במוסף אכן אלטמן במחזור ).131 עמ׳ (א, ׳היום״׳ י׳ וביוכ״פ

 רק יש ׳היום׳ בקשות עשר ברם, א). ,30 (דף ... ברחמים תקבל שוועתינו, תשמע דם..., תדרוש הראשונים,
 א), ,107 (דף ׳תקבל׳ לפני ׳תמחול׳ נוסף בשחרית שמונה: רק יו״כ של ובמוסף בשחרית ואילו בנעילה,
 היו וורמיישא במחזור ב). ,150 (דף הפוך האחרונים שני שסדר אלא בשחרית, כמו שמונה אותם ובמוסף

 בשני אולם ב), ,60ו- ב ,29 דפים ב, אלטמן(כרך במחזור כמו ר״ה במוספי בקשות שבע אותן המקורי בנוסח
 תפלות בשלוש בקשות. שמונה שם יש וכך טובה״, שנה עלינו תחדש ״היום יותר מאוחר נוסף המקומות

 - א ,118 דף ב, (כרך תקבל תשמע, תמחול, דם, תדרוש הראשונות, ארבע בקשות: שמונה כן גם יש יוה״כ
 נירנברג במחזור המחזור). מרוב מאוחרת מעט בכתיבה - ב ,167 ודף א ,153 דף הראשון, הסופר בכתיבת

 תרחמנו תצדקנו, תזכרנו, תהדרנו, מאשכנז: שנעלמו בקשות שם מצויות ביוה״כ. 12ו- בר״ה ׳היום׳ 10 נכתבו
א). ,443 תשמחינו(דף דיננו, לצדק תוציא תטהרנו, וכן: א), ,353ו- ב ,339 (דפים

א.170דף 58 ,
 רב בשם מביאים הראשונים אך ),358 עמ׳ קל, סי׳ פרומקין, (מהד׳ בנעילה שאומרים מפורש עמרם רב בסדר 59

שנז). עמ׳ המנהיג, ;פח עמ׳ כיפור, יום גיאת, רי״ץ כך(הלכות שנוהגים שמע ולא ראה שלא שאמר, גאון שרירא
 ),43-42 עמ׳ כיפור, (יום המחכים ספר ),101 עמ׳ רטז, רש״י(סי׳ סידור ),395 עמ׳ שנה, ויטרי(סי׳ במחזור כך 60

).30 עמ׳ ט, טרוייש(פרק סדר
שטז). עמ׳ ד, כרך אברהם ר״ד מהד׳ ע, בו(סי׳ כל מד), סי׳ חיים(יוה״כ, אורחות ),136 מרשלייאה(עמ׳ מנהג 61
 חיים ורבינו ממיידבורק יחזקיה רבינו מנהגי רו), עמ׳ תשס״ו, ירושלים מהרא״ק, (מנהגי חילדיק ר״א מנהגי 62

 טירנא מהר״א מנהגי א), ,472 (דף צ״א בשנת שנכתב נירנברג מחזור קנד), עמ׳ מא, סי׳ (שם, פלטיאל
).142 עמ׳ יושר(א, לקט קי), עמ׳ תש״ס, (ירושלים

רס). עמ׳ מא, התדיר(סי׳ ספר ),174 עמ׳ פא, רבתי(סי׳ תניא שכא), הלקט(סי׳ שבלי 63
 מספר חלק זהו ]346 עמ׳ הראשונים, אשכנז [חכמי גרוסמן פרוס׳ לדעת רלח; מגרמייזא׳(עמ׳ ר״ש ׳סידור 64

 רפא, סי׳ ח״ב, זרוע באור הועתקו ודבריו ,197 עמ׳ תקל, (סי׳ ראבי״ה ריח), (סי׳ הרוקח המכירי׳), ׳מעשה
).154 מדורא(עמ׳ ישנים מנהגים תשכז), סי׳ יומא, ובמרדכי
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פלס מרדכי יעזראל הרברמד

 הולכת מרוטנבורג מהר״ם ימי מאז אולם, מלכנר^/ ׳אבינו לומר שיש שכתבו פוסקים
 ׳אבינו מהתקבעות להתרשם ניתן בנעילה^/ מלכנו׳ ׳אבינו אמירת המערבי במנהג ומתפשטת^^

 מרוטנבורג, מהר״ם שאחרי בדור האגודה, ספר דברי בין השוואה באמצעות בנעילה מלכנו׳
 מלכינו אבינו אומרים ״ואין אומר: האגודה ספר כן. אחרי שנה מאה כמעט שחי מהרי״ל, לבין

 לא ״מהריסג״ל מעיד: משוטיגווערא, זלמן רבי מהרי״ל, של תלמידו במנחה״^^. אמרו כבר כי
שבנושאים לכך מודע זלמן רבי חותמינו״^^. אמר כותבינו ובמקום כאן, רק למנחה, מעולם אמר

 תפילת אחרי מלכנו׳ ׳אבינו נמצא ),1280(מ׳ לשנת סמוך שנכתב וורמיישא, במחזור א). קע, דף ראב״ן(יומא, 65
 למקומו, מחובר איננו זה דף המחזור צילום לפי שכן היטב, זה נתון לבדוק יש אולם, ).168 דף ב, (כרך נעילה

לנעילה. מעיקרא זה דף נכתב לא שמא כן, ואם ״כתבינו״, כנראה אלא ״חתמינו״ נאמר לא המקורי ובנוסח
 על מעיד הראבי״ה בנעילה. כהנים ברכת בעניין אחר, משינוי נובע מלכנו׳ ׳אבינו בעניין שהשינוי לי, נראה 66

),636 עמ׳ תתעז, בלילה״(סי׳ שהם כפים בנשיאת וגם נעילה בתפלת כרב נהגו ״והעם בימיו: אשכנז מנהג
תפלה, מיימוניות, כפיהם״(הגהות נושאים וכהנים בלילה נעילה ״דמצלינן משפירא: שמחה רבינו מספר וכן

 הקדים ולמעשה יסוד, לדבר אין כי להוכיח שהאריך מי אך המנהג(שם), על התפלא שמחה רבינו ה). פ״ג,
 לדוכן לעלות ולא נעילה להתפלל אין ״הילכך דבריו: בסוף שהסיק מרוטנבורג, מהר״ם הוא נעילה, זמן את

 שהחזנים מחמת אלא כך, אבותינו הנהיגו לא דודאי בלילה, אותה להתפלל שנהגו דמה ונראה ... ביום אלא
 קכו- עמ׳ קלד, תשובה א, מרוטנבורג, למהר״ם ומנהגים פסקים תשובות וראה (שם, ...״ הלילה עד מושכים

 הגהות בעל ערבית. להתפלל היה שאפשר עד גדול זמן מרווח הותירה נעילה של כהנים ברכת הקדמת קל).
 לאחר עד דחה בנעילה לומר שנוהגים הפזמונים ״כל זו: בעיה על מהר״ם התגבר כיצד מספר מיימוניות

 הלכות סוף מיימוניות, (הגהות הלילה״ עד מלכנו אבינו ואח״כ בפזמונים מושך ואז ביום כפים נשיאות
 [יום במהרי״ל למשל (ראה נעילה זמן את להקדים מהר״ם של שיטתו התפשטות צריך). ד״ה עשור, שביתת

 לגבי מהר״ם הכרעת את קיבל לא כי אם יום, מבעוד נעילה להתפלל שהשתדל שלט], עמ׳ ט-י, סי׳ כפור,
 הזמן את למלא הקהילות את אילצה כפים) נושאים כן גם הלילה עד נעילה נמשכה שאם ופסק כהנים, ברכת
מלכנו׳. ב׳אבינו הפנוי

 ובמוסף״(מרדכי ביוצר ולא ובנעילה במנחה מלכנו אבינו אומר ״ומור״ם מפורש: אושטרייך של במרדכי 67
 כתיבה לשון בהם שהופכים המקומות ברשימת שם הוסיפו לכך ובהמשך פג), עמ׳ תשמ״ט, ירושלים השלם,
 שכלל מפורש ובסופה מראבי״ה, העתקה היא במרדכי פסקה שאותה למרות מלכנו״, ״ובאבינו חתימה ללשון

 המרדכי [נוסח בנעילה. מלכנו׳ ׳אבינו אמירת הושמטה ריינוס של במרדכי בנעילה. מלכנו׳ ׳אבינו אומרים לא
 עד שחרית של מלכנו׳ ׳אבינו את מהר״ם דחה אחרים מקורות לפי כי בעייתי, מנחה בעניין אושטרייך של

 להתפלל כדי נעילה לסוף עד מנחה של מלכנו׳ ׳אבינו את דחה וכן מוקדם, מוסף להתפלל כדי מוסף לסוף
 קלד): (סי׳ בתשבץ שנמצא ומה צריך). ד״ה עשור, שביתת הלכות סוף מיימוניות, (הגהות ביום נעילה

 נעילה]. ענייני אחרי מופיע זה פרט שכן משובש, כנוסח נראה במנחה״, כן כמו מלכינו אבינו ״ואומר
(עמ׳ בנעילה ולומר )47 (עמ׳ מנעילה חוץ התפילות בכל לומר המנהגים: שני נזכרים מהר״ם׳ דבי ב׳מנהגים

קעה). עמ׳ תש״ס, ירושלים טירנא, מהר״א מנהגי יענט(בתוך זלמן הרב במנהגי גם נמצא לומר המנהג ).57
 [מנהגי] ספר של המהדורות באחת מהרי״ל תלמיד כתב אלו דברים בעקבות כנראה יומא. מסכת סוף אגודה, 68

 ,8° 94 פרנקפורט כאן״(כת״י אומרים במנחה, מלכינו אבינו אמ׳ לא ״אם כך: נעילה תפילת סדר בסוף מהרי״ל
 ספר הוא זה יד כתב הבאה. ההע׳ שליד בציטוט עוד וראה רד). עמ׳ ,25916 מס׳ כתי״ע לתצלומי במכון

 המבוא בכרך בע״ה שאראה כפי משוטיגווערא, זלמן רבי הספר, מחבר של ידו בכתיבת מהרי״ל [מנהגי]
ירושלים. מכון שע״י אשכנז״ חכמי ״מפעל במסגרת אור לראות העומד מהרי״ל לספרי

 גוף לנוסח בניגוד חילדיק. ר״א מנהגי של ג כת״י כותב הוא מהרי״ל של אחר תלמיד בגליון. הנ״ל, היד כתב 69
לומר נוהגים ״ואנו מגנצא: בן מעתיק אותו הוסיף ),62 בהע׳ מלכנו(כנ״ל אבינו אומרים שאין האומר הספר,
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רמהקדום אשכנזי מחזור של ייחודו - אלטמן״ ״מחזור

 אין באגודה, כתב אם ״גם אחר: יד בכתב הוסיף ולכן כ׳אגודה׳, לפסוק מהרי״ל נטה שונים
במנחה״™. אמר כבר כי בנעילה מלכינו אבינו אומר

 שום ללא ,’‘אחת״ תקיעח ״ותוקעין במחזור: נאמר נעילה שבסוף תתקבל קדיש אחרי
 מרוטנבורג מהר״ם בתקופת פסוקים. אמרו בצרפת ורק הישן™, אשכנז מנהג היה כך פסוקים.

 ממחזורנו זה מנהג העדר האלקים״. הוא ״ה׳ ז״פ לומר המנהג באשכנז התחדש קודם מעט או
זה. חידוש התקבל שטרם ולזמן למקום המחזור של מנהגו את משייך

 יותר מאוחר חשנה™. דראש ב׳ מוסף שאחרי חדפים שני ריקים נשארו חמקורי במחזור
 אש״, אכלה אש קדוש ו״אחד אש״ כגחלי מראיהן בוערות ״וחיות הפיוטים אלו בדפים נכתבו

 הכתב צורת פי על במזרחי™. רק אלא המערבי, אשכנז במנהג נאמרו ולא לקדושה, פיוטים שהם
 בנוסח שחתפללה בקהילה בו השתמשו הט״ז) ש׳(במאה שנת סביב מסויימת שבתקופה נראה,

המזרחי). פולין(=אשכנז

ייחודיות פיוט ונוסחאות נדירים פיוטים
 שינויי כל למגוון לא וגם פיוט, לכל יד שבכתבי המקורות כל של רישום בידינו אין כאמור,

 במחזור למצוי חמקביל ביותר המקיף המדגם הפיוטים. של היד בכתבי המצויים הנוסחאות
 המקורות שמספר ככל ולסוכות. הנוראים לימים גולדשמידט ד׳ של במחזוריו נמצא שלפנינו

 נוסח עקרון, אותו פי על נדירותו. גדלה כך - יותר נמוך גולדשמידט לפני שעמדו מסויים לפיוט
גולדשמידט. של הנוסחאות בשינויי מוזכר איננו אם כייחודי להחשב יכול בפיוט מסויימת שורה

 וגולדשמידט יחסית, נדירה היא כיפור™ יום בליל במחזורנו המופיעה לבבם׳ ׳אל הסליחה
 לפני שכבר משום וזאת מצויה, היא שבהם המערבי אשכנז ממנהג יד כתבי שלושה רק הביא

מלאומרה™. חדלו רבים דורות
שלפנינו™: מהמחזור ייחודיות נוסחאות כמה והנה

 חששי ״כל כאן נמצא גובח״ תרשישי ״כל במקום שחק׳, שנאני ׳כל הפיוט •בסוף
.’תרשישים״**'

לב). שנ״ס שם, המוזכר בנעילה״(במקור א״מ
 במכון ,77 וינה זלמן(כת״י רבי המחבר של ירו בכתיבת מהרי״ל ספר של נוסף יר בכתב פסקה לאותה תוספת 70

ב). ,70 רף ,1442 מס׳ כתי״ע לתצלומי
,ב. 170רף 71
.15 הע׳ קצה, עמ׳ א, וורמיישא, רק״ק למנהגים המבורגר הרב בהערות ראה 72
.32-31 רפים כיום 73
.125-122 ובעמ׳ מ, עמ׳ מבוא, לר״ה, גולרשמירט מחזור ראה 74
א. ,40 רף 75
.31 -30 עמ׳ כיפור, ליום מחזור 76
 נוסחאות תגלה ומסוררת שיטתית שבריקה ספק ואין בלבר, אקראית בריקה פי על נרשמו אלו רוגמאות 77

רבות. ייחוריות
הכוללות נוסחאות וכמה כמה שהביא ,35 לשורה שנ״ס ,111 עמ׳ לר״ה, גולרשמירט במחזור ראה א. ,6 רף 78
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פלס מרדכי ישראל הרברמו

שבועתך״™, יצחק ״עקדת המלים אחרי יעשה׳, מי ׳אשר השנה דראש ב׳ לידם בסילוק .
 יחוד על ונשחטים הנהרגים ברייתיך, שומרי עבדיך דם ״ותדרוש השורות נוספו

אלהותך״״*. שם על ונטבעים הנעלבים יראתך, על והנחנקים הנשרפים קדושתיך,
 לשמור ״וציונו כאן נוסף תורה״'*, בשמחת לשמוח ״והגיענו אחרי תורה, לחתן ברשות .

תורה״"*. מצות

לניקודו המחזור כתיבת בין
 שהמנקד בכך מוסברת זו תופעה מנוקדים. שאינם תפילות חלקי במחזור נמצאים מקומות בכמה

 השתנה לניקודו המחזור כתיבת שבין נניח אם ובמקומו. בזמנו לומר היה שנהוג מה רק ניקד
 המחזור שמעתיק לשער נוכל אחר, למקום נדד שהמחזור או המחזור, היה שבו במקום המנהג

 שונים**, מנהג בפרטי שראינו כפי אולם, בזמנו. לומר מקובל שהיה מה את בהעתקתו לנו מסר
 ורק בימיו, נאמר לא שכבר מה את השמיט ולא יותר, קדום ממחזור העתיק שהמעתיק מסתבר
אלו. קטעים לאי-אמירת התייחס המנקד

 הפסוקים הם שלפנינו, במחזור נוקרו לא ושגם *,‘באשכנז' לאומרם שחדלו הפיוטים קטעי
 שורות רק ואמרו רובם על שדילגו ארוכים, פיוטים וכן הקרובות**, של הראשונים שבחלקים

 והאחרון**, הראשון החרוז את רק אמרו יוה״ב שבשחרית לב״ סרעפי מבין מ״אתה מהם. בודדות
נאמרו"*. הראשונות השורות שלוש ורק ערב׳, לפנות ׳אז הסליחה רוב על דילגו ובנעילה

ניגונים
 פיוט שם על נקרא כשהניגון לאומרם, נהגו ניגון באיזה נכתב שונים פיוטים של בצידם

נעימתו: את הכירו שהכל מפורסם,
 בניגון הכיפורים ויום לשבת ״פזמון המחזור: בגוף נאמר קדש׳ ׳שרי הפזמון •בראש

צום״**. ירצה
לרחם״"*. אב ״בניגון נכתב: יד׳ ׳תגרת כיפור יום לשחרית הסליחה ליד •

זה. נוסח שם הוזכר לא אך ״תרשישים״,
.30 שורה , 114 עמ׳ גולרשמידט, מחזור 79
 כמחזור קדוש׳(ראה ׳אחד לקדושה הפיוט כתוך צרפת, ממנהג לנו מוכרת הקדושים את המזכירה תוספת א. ,7 דף 80

יעשה׳. מי ׳אשר לסילוק כזו להוספה תיעוד מצאתי לא אך ),10 לשורה שנ״ס ,125-124 עמ׳ לר״ה, גולדשמידט
.5 שורה ,442 עמ׳ לסוכות, גולדשמידט מחזור 81
זאת. נוסחה לא אך דומות, נוסחאות הוכאו גולדשמידט כמחזור הנוסח כשינויי א. ,215 דף 82
נעילה. תפילת בסוף לחלוטין פסוקים אמירת אי ;בשלימותו יוה״כ בליל אשמינו׳ ׳אמנם אמירת 83
לו. עמ׳ מבוא, תש״ל, ירושלים השנה, ראש א, הנוראים, לימים מחזור גולדשמידט, ד׳ :ראה 84
דסוכות. ב ושחרית דסוכות א שחרית נעילה, מנחה, מוסף, יוה״כ, בשחרית כך 85
ב. ,103ב- ,102 דף 86
א. ,166ב- ,165 דף 87
א. ,94 דף 88
א. ,88 דף 89
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רמזקדום אשכנזי מחזור של ייחודו - אלטמן״ ״מחזור

 וליד מפארי״/ שמו ״בניגן נכתב: כצג׳ ׳נחשב הפיוט ליד הכיפורים, יום של •במוסף
 והוד״"/ אדר ״בניגן נכתב: דיעי׳, ׳אשא הבא, הפיוט

 קשר לו שאין שאלה, לסימן הדומה גרפי סימן רבות פעמים מצוי שבמחזור ובפיוטים בתפילות
 מאוחרת מתקופה נראים וחלקם קדום, בזמן נכתבו הסימנים מן חלק המחזור'/ של לטקסט

 הסימונים מן שחלק מראה, מדוקדקת בדיקה מנגנים. היכן לחזן סימנים שאלו לי נראה יותר.
 את לנגן עמד והחזן ארוך, פיוט אמירת שנסתיימה במקום או קדיש, או ברכות בסופי מצוי הללו
 ׳משוררים׳ מקהלת (ואולי הקהל לשירת רומזים אלו שסימנים ייתכן הפיוט. של האחרון הבית
 השר הקהל, שירת היום עד ידועה הש״ץ חזרת באמצע ׳אמן׳. באמירת שסלסלו החזן?), שליד
 על הציבור שירת בין הקבלה היש לבדוק, מקום יש בתפילה. לקטע קטע בין כהפסק קצר ניגון

במחזור. המצוי הסימון לבין פה, שבעל כמסורת אלינו שהגיעה האשכנזית התפילה מסורת פי

בגליונות הערות

 הפירושים מרוכזים בעיקר לפיוטים. פירושים הן המחזור עמודי בשולי הכתובות ההערות רוב
 לפיוטים פירוש כאן שמועתק ייתכן דר״ה^". ב׳ יום של ושופרות זכרונות מלכויות פיוטי על

 ואשר וכדו׳), עזריאל בר׳ אברהם ר׳ מבונא, אפרים ר׳ ראב״ן, (כגון: מהראשונים אחד שחיבר
 פעם). אף נדפס לא לפיוטים הראשונים מפירושי גדול חלק כי (אם אחרים במקומות כולו נמצא
 להלן עניין. בהם שיש חדשים פירושים בו שנכללו ויתכן לקט, כאן שיש אפשרות יש שני מצד
מקבילות: להם שנמצאו לפירושים דוגמאות שתי

:”מובא נגב׳ יושב עבד אדוניו על ׳זד בחרוז ׳אהללה׳, התקיעתא על בפירוש .1
 לכןנ]עני מלך שהיה - הארץ תרגז ובזאת בנגב. יושב עמלק זה - נגב יושב עבד

 החרימו ישראל, זה - ברוכים זרע ימלך. כי עבד תחת הארץ תרגז שלשה ועל עבד, והוא
כנ(ו)ען. ארור שנאמר כנ(ו)ע(י)ן, זה - ארורים

המחזור. על לוי׳ ב׳מטה נמצא דומה פירוש
.”פירושים שני בגליון נמצאים זה׳ יום ׳איחרת כיפור יום של ביוצר הפיוט סוף על .2

 פרוש, קטעי שני באים זו שורה על זכור׳. לעבדיך הלך ׳למען נאמר עצמו בפיוט
שונות: גירסאות לשתי המתייחסים

שמך. למען - הילך למען ופי׳, [קלוןנימוס, בר׳ שמוא׳ ר׳ משם הילך, [למען] )1(

א׳ד׳נ׳י׳. בגי׳ ה׳י׳ל׳ך׳
וגו׳. לאבר׳ זכו׳ מתפלל והיה משה, ויחל בו [שנא׳] רבי׳, משה זהו - חילך [למען] )2(

,ב. 110דף 90
- ,35 בדף למשל, 91 !פעמים 5א
ב. ,28ב- ,20 דפים 92
ב. ,20 דף 93
ב. ,56 דף 94
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פלס מרדכי ישראל הרברמח

’פיוטים לפירושי מיוחדים יד בכתבי גם נמצאים הללו הפירושים שני

צנזורה

 שני מצויים וגד, הגויים״ מלך ייראך לא ״מי הפסוק על הבנויים ברהיטים כיפור, יום בשחרית
 בדורות העולם. אומות כנגד חריפים ביטויים שבהם - ׳הגויים׳ במילה הפותחים - פיוטים

 לאמירת קשר ללא ברם, הפיוט. של אלו קטעים מלומר רבות בקהילות נמנעו המאוחרים
 או נמחקו זו, מסיבה היהודים. בבתי אלו קשים טקסטים של בהמצאותם סכנה היתה הפיוטים,

̂. קדומים ממחזורים אלו פיוט קטעי נתלשו *̂  כדי מיוזמתם, היהודים זאת עשו פעמים רבים
השלטונות. שמטעם הצנזורה את להקדים

 נותרו. הדפים קצות ורק ,”׳הגויים׳ פיוטי נכתבו שבהם הדפים שני נחתכו שלנו היד בכתב

 ״הגוים בו המוטחים הדברים ולמרות ,”הבא בדף שנכתב האחרון הבית נותר הראשון מהפיוט
יהודים. בידי הדפים נתלשו כאן שגם אפשר אלו. שורות נמחקו לא נסכם...״, שקר

 כידוע, לשבח׳. ׳עלינו בתפילת הוא הנוצרית הצנזורה השפעת מתגלית בו נוסף מקום
 ולא הנוראים, הימים של מוסף בתוך רק לשבח׳ ׳עלינו מצוי הקדומים האשכנזיים במחזורים

 של המקורי והנוסח לשבח׳, ׳עלינו מופיע היד בכתב מקומות בשני יום. בכל התפילות בסופי
 של במוסף .”יושיע״ ללא ומתפללים וריק להבל משתחוים ״שהם :בשניהם זהה היה המחזור

נמחקו. הן ״'‘כיפור יום של במוסף ואילו יושיע״, ״ללא המלים גורדו '“השנה ראש של ב׳ יום

ומחזיקים בעלים
 שעבודו וייתכן בראשית^״', לחתן ברשות מופיע זה שם לעיל, כאמור שלמה(?). בר נתן ר׳ .1

המחזור. נכתב
 אותו כתב ההושענות, כתובות שבו בעמוד הלוי. יעקב בן שמואל ד׳ הדב של עירו בן .2

:זה שמואל רבי של דעתו לפי ההושענות סדר את בגליון אדם

.90-89 עמ׳ ד, הבושם, לערוגת מבוא אורבך, א״א אצל ראה 95
.24 הע׳ קפב, עמ׳ א, וורמיישא, רק״ק מנהגים ;לז עמ׳ ובמבוא, ,186 עמ׳ גולרשמידט, מחזור ראה 96
.80-79 הרפים ובין 77-76 הדפים בין 97
א. ,77 98
 עמ׳ א, וורמיישא, דק״ק (מנהגים נוספים אשכנזיים מקורות מסרו וכך בוורמיישא, המקובל הנוסח היה כך 99

 - בלבד מחזורים משני זה נוסח מובא )150 (עמ׳ לר״ה גולדשמידט במחזור הנוסח בשינויי ).17 והע׳ קנט
 יהודה לרבינו זה נוסח מיוחס יד כתב שבסידור בהערה הי״ג. מהמאה וצרפתי הט״ו מהמאה מערבי אשכנזי
 ,Dd 11.34 אלוהות״(קמברידג׳ שום להזכיר אין ״דבכאן ׳אל׳ זרה לעבודה לקרוא שלא שהקפיד החסיד,

 ב, ובמערב, במזרח התפילה נוסח התגבשות וידר, נ׳ אצל מובא ב, ,23 ,15936 מס׳ כתי״ע לתצלומי במכון
).457 עמ׳ תשנ״ח, ירושלים

ב. ,18 דף 100
א. ,123 דף 101
א-ב. ,216 דף 102
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רמטקדום אעזכנזי מחזור עזל ייחודו ־ אלטמך׳ ׳׳מחזור

 ביר זצ״ל. הלוי יעקב ב״ר שמואל ר׳ הרב מורןינו] של הושענות סדר
 מסויים. הושענות סדר בה והנהיג קהילה בראש עמד שהוא ספק אין הלוי? שמואל ר׳ הרב מיהו

 מצוי דור באותו ).1349( ק״ט שנת פרעות אחרי רב לא זמן חי שמואל שרבי נראה, הכתב לפי
 (שהתרוקנה אחרת בעיר התיישבו קהילות) מכמה (או אחת מקהילה שמוצאם שיהודים היה,

 קהילת מנהגי את החדש במקומם והנהיגו חלקי), באופן או לגמרי, המקוריים, מיהודיה בפרעות
 הלוי שמואל בן יעקב ר׳ עם משפחתי קשר לו שיש שמסתבר כבר הוזכר שלהם^"^^. המוצא
בתוספות^^^. המוזכר מקלן,
 שבצפון )Herford( הרפורד בקהילת כש״ץ שימש הוא הכהן. משה בר אברהם .3

:המחזו^^^ בסוף בכתובת זו עובדה וציין ),1540(ש״א שנת של הנוראים בימים ווסטפליה
 דאר גיאורט בע״ה האב אונ הערוערט, בק״ק גיוועזין בין הכהן, משה בר אברהם איך,
 אנדיר איין רזא(?) גיחתמת, הער מיך איך האב דרום אונ לפ״ק. ש״א שנת נוראים ימים
 אברהם^^^. אני זגין. ווידר מיך אונ קומן זול אנדירר קיץ ליב וויא יאר

פלא״. כהן...א ״אברהם ברור: איננו ממנה שחלק אברהם, אותו של חתימתו העמוד בתחתית
 ידיעות אין ,“Germania Judaica” ממערכת גוגנהיים, יעקב ידידי לי שמסר מה לפי

שנים^^^. באותן בהרפורד היהודית הקהילה על אחרים ממקורות
 של האחרון העמוד בראש נמצאת זו חתימתו זלומנא(?). יצחק אהרן לא״א בן שמואל .4

 איך בר שמואל ״אני העמוד לגובה כתוב הקודם העמוד של השמאליים בשוליים המחזו^^^.
 צורה נראית ״זלומנא״ השם צורת שלו. נוספות חתימות של התחלות שתי שאלו ונראה שמואל...״

הי״ז). המאה של השנייה ת׳-ת״נ(המחצית בשנים בערך חי הוא ידו כתב פי ועל אירופאית, מזרח

א. ,218 דף 103
 הגהה סוף נג, סי׳ מהרא״ק, מנהגי (ראה מגנצא בקהילת שנהג כסדר הוא הסוכות לימי שלו ההושענות סדר 104

 יא). הגהה נח, (סי׳ מהרא״ק בהגהות המופיעים הסדרים לאחד מתאים רבה להושענא ההושענות סדר א).
 יעקב בר ״שמואל כי נניח אם גם זה. סדר הלוי שמואל רבי הנהיג שבו למקום רומזים אינם אלו פרטים אולם,

 דף ,2122 מס׳ כתי״ע לתצלומי במכון ,Cod. Hebr. 5 גיטינגן מחזור(כת״י בסוף שמו את שחתם ז״ל״ הלוי
מקומו. בקביעת הדבר לנו יסייע לא - ההושענות סדר את שקבע הרב הוא )151

.20 הע׳ לעיל ראה 105
ב. ,226 דף 106
 שנת של הנוראים הימים תפילות את התפללתי ובע״ה הרפורד, בק״ק הייתי הכהן, משה בן אברהם =אני, 107

אברהם. אני ויסתרני. אחר יבוא לא אחרת שלשנה כדי כאן, עצמי חתמתי לפיכך לפ״ק. ש״א
 בפענוח בידי שסייע בירושלים הלאומי הספרים בית של היד כתבי ממחלקת צוקר שלמה למר מודה אני
בתרגום. סיועם על גולדשמידט אריה ומשה המבורגר בנימין ולרבנים סגולה, אולטרא בתאורה הללו השורות

 בסוף שנים. באותן ובדיוק יהודית, קהילה אותה פעילות על עדות נמצאת נוסף יד בכתב כי כאן, לציין מעניין 108
 כתבתי שליט יצחק בר׳ קלונימס הסופר ״אני כדלהלן: הסופר קולופון נמצא מהרי״ל מנהגי ספר של יד כתב

 במכון ,553 לונדון (כת״י קטן״ לפרט ש׳ שנת שבט ג׳ ב׳ יום וסימתי הערבורט בעיר מהרי״ל הספר זה
 (ולא להרפורד מכוון שלמעלה, ׳הערוערט׳ כמו ׳הערבורט׳, הכתיב ,ב). 193 דף ,6426 מס׳ כתי״ע לתצלומי
לעומקם. נחקרו שטרם היד כתבי דפי בין הנחבא המגוון לחומר מאלפת דוגמה זוהי שבתירינגן). לערפורט

ב. ,226 דף 109
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פלס מרדכי ישראל הרברנ

סיכום - המחזור גלגולי

 צ׳ לשנת סמוך - בסביבתה או בקלן השערתנו: פי על - הריינוס בחבל נכתב אלטמן מחזור
 שייתכן הלוי, יעקב בר שמואל הרב של בעירו המחזור היה )1370( ק״ל לשנת קרוב ).1330(

 אף אולי אחר, מקום שהיתה וייתכן קלן), באיזור (אולי המחזור של הראשון מקומו שהיתה
 היה )1540( ש״א שנת בראשית בידם. כשהמחזור הראשון המקום גולי הגיעו אליה אך מרוחק,
 קצר זמן תוך עבר הוא הנראה ככל מקלן. מזרחית צפונית ק״מ 180כ- הרפורד, בקהילת המחזור
 שהיה מסתבר יותר מאוחר שנה כמאה המזרחי״". אשכנז כמנהג בו שהתפללו לאיזור מזרחה,
 במאה שנתגלה עד דבר המחזור על יודעים איננו ואילך מכאן מזרחה. אפילו או פולין באיזור

אלטמן. מר של אביו בידי העשרים
 עם שברשותו המעניין היד כתב את לחלוק נכונותו על אלטמן למר להודות המקום כאן

והחוקרים. הלומדים ציבור

״

.וליי(? עיב״-גיי־י .

Tssh,ן!ך-r■עsŜי ה3י ־ ויזניכ־

̂יע .. ייעד. *ערןד5■י

י ״ א* ̂ ג עוי !איאייג ■ ״ 2ייןער.* י8י ■ 3,
■יייעיייריייי^^' .ך

̂ן?5'';ו.ל ^ יך1̂זו-ה&י

v'sV י

̂אדיני״5̂ר ̂פ'יע"'' ' -■vaV-.

̂־5?ומ$זי̂ז יי;-'״ וט.?י!דר■6ו

̂- ו ̂י ̂ד״ליא רבי־׳
̂יד'יי''ע״ !?יו̂ר‘ '־5י“־“»'י'-

ץדיטי•

̂יא r 'לי^ 7n גד :נ
̂ל עי’י2\י^ V »ייזל •“ «“!2,  רר^»יי ?י־
”'ל״%׳2רידלי*י<3 ׳̂י״ג , ■

ל'2ל'י5*לל^”ר«י*ט1<ל$3 ^5̂ ׳ 'לל^יל^

א ,3ב־ ,2 עמודים אלטמך׳ ״מחזור

 ש׳ לשנת כן גם מתאים תוספת אותה של שהכתב שם נאמר אמנם האחרון. בקטע התפילה, מנהגי לעיל: ראה 110
 היה ניתן לכאורה המזרחי. למנהג המיוחדים פיוטים אמרו שבגרמניה שבהרפורד מסתבר לא מאוד אך בערך,
ש״א, שנת שלפני לתקופה המזרחי אשכנז כמנהג הפיוטים הוספת את ולהקדים הדברים, סדר את להפוך

 ההשערה את מחזקת זלומנא ... שמואל ר׳ של המאוחרת חתימתו אולם, בהרפורד. המחזור היה שבה
אירופאית. מזרח כנראה היא ׳זלומנא׳ הצורה כאמור שכן ש״א, שנת אחרי אירופה במזרח שהה שהמחזור
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שנלר נתנאל שאול הרב
_____עילית מודיעין_____

אשכנז ניגון שרשי

 ראשון ספר ב׳ירושתנר הנפלא במאמרו פרידמן מיכאל הרב עמד כבר בתפילה השירה חיוב על
 בבית התפילה בשעת השירה על רש״י דברי את ולשנות לחזור הראוי ומן קס-קסח). <עמ׳

 בבית אלא נשמעת אדם של תפלה אין אומר, בנימין ״אבא ע״א): <ו בברכות נאמר הכנסת.
 רש״י: ביאר תפילה״. תהא שם רנה במקום התפילה׳, ואל הרנה אל ׳לשמוע שנאמר כנסת,
ערב״. קול בנעימת ותשבחות שירות הצבור אומרים ששם הכנסת, ״בבית
 הכנסת, בבית והתשבחות השירים בנגינת ינעימו ניגון באיזה הבדל שום שאין הסבורים יש

 בגינם הסיבות את לפרוט אשתדל להלן ידם. תמצא אשר מכל ניגונים תומם לפי משלבים ולכך
 בארצות שנפוצו ניגונים פני על האשכנזיים התפילה ניגוני את להעדיף אשכנז לבני ראוי

התפילה. מחלקי חלק בכל אחרות,
 התפילות נעימות א. עיקריים: חלקים לארבעה התפילה מתחלקת המנגינות מבחינת

 פיוטים ג. וכדו׳); מועדים (מנגינות מיוחדים לזמנים ניגונים ב. וכדו׳); הש״ץ (חזרת הבסיסיות
 (פסוקי התפילה מגוף שאינם שירה קטעי ד. ;וכדו׳) אדון אל דודי, (לכה קבוע ניגון להם שאין

וכדו׳). והכנסה הוצאה

׳נוסח׳ - הבסיסיות התפילות נעימות א.

 בפסוקי קטעים וסיומות תחיליות כגון: ׳נוסח׳, החזנים בפי המכונות הבסיסיות, המנגינות
 כל ומועדיה, שבתותיה השנה בימות הש״ץ חזרת ניגוני השנה, תפילות בכל קדיש ניגוני דזמרה,

 בו שנהגו הנגונים, רוב שאבי ״ידוע בקודש,' ולמעלה ממהרי״ל ככולם רובם מקובלים אלה
 הגולה, לכל בתורתו עדיין ובא המאיר אשכנז, בני כל של רבן היה ופולין, אשכנז בני כל ממש

 מסלסולי הנובעים קלים עיבודים לשינוי(למעט ניתנים הניגונים שאין מכאן ז״ל״^ מהרי״ל הגאון
מוגדרת). מחזוריות-קצב ללא מוסיקלי קטע היינו רצ׳יטטיביות, נעימות היותם מחמת החזנים

 הבאים. הדורות לבני ולהנחילם לשמרם דאג אלא התפילה ניגוני את הלחין לא מהרי״ל
 ז״ל מהרי״ל שהגאון לב ״נשים :שנה מאות משלוש יותר לפני ישראל מחכמי אחד שציין וכפי

 איש אותם למדו שהם על שבודאי מקדם, ממנהגם הנוראים בימים הניגונים לשנות שלא הקפיד
 נכונה, הבחנה עשה האחרון בדור המוסיקה מחוקרי אחד הנגון״^ בחכמת בקי שהיה איש מפי

שעברו הקימים המנהגים על לשמור השתדל אלא המנהגים, את בעצמו יצר לא ״שמהרי״ל

.97-98 עמ׳ מבוא, תשמ״ח, ירושלים א, שמש, יוזפא לר׳ וורמיישא דק״ק מנהגים המבורגר, רב״ש ראה 1
א יז רף תק״פ, אמשטרדם החיים, צרור לוינשטאם, ר״א 2 ב מו ב( שם). המבורגר רב״ש אצל ע״
כנ״ל). דף ח״א, תס״ה, אמשטרדם זכרון, דברי שטאטהאגן, ר״י 3 לג(
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שנלר נתנאל שאול הרברנב

 לשמור התפלות... של העתיקות והמנגינות הנעימות על לשמור השתדל וכן מהמסורת, לדורו
 מסורתיות... נעימות איפוא כבר התקימו בימיו לחזן... ומסודרים הקבועים הישנים הנגונים על

ובקהלה״.'' התפלה בעבודת סדר בהן הכניס והוא
 אשכנז ועדות קהילות כל בין דמיון יש ולכן מאוד, עתיקים בידינו המקובלים ה׳נוסח׳ ניגוני
 המוסיקולוג נוראים). ימים של ערבית תפילת של והברכות ׳ברכו׳ נעימת אלו(כמו בקטעים
 של '’הפנטטוניים ’הסולמות על מבוססים אלו שניגונים בחיבוריו, הוכיח אידלסון צבי אברהם

 באשכנז המקובלים ’המקרא וטעמי התפילה שניגוני המסורה את מחזק זה דבר המקרא. טעמי
 ביותר המתאימים הם שהרי ביותר, והאותנטיים הקדומים הינם אירופה) (מערב ובנותיה

 טהור במקור שיסודם עתיקים כה תפילה ניגוני במסורתם שקיבלו אשכנז בני אלו.* לסולמות
באחרת. להמירה להם אין המקרא), (טעמי

 העיר ממנהג אדם ישנה ״ואל מהרי״ל: דברי פי על להלכה פוסק הרמ״א הרי מזו, יתירה
 הנגלה הטעם שמלבד ‘שם,״ מגדים הפרי וכתב שם״.״ שאומרים בפיוטים או בניגונים אפילו

 מונק רש״ד סוד. פי על טעם עוד בזה יש הציבור, לבלבול תגרום הקבועים הניגונים שהחלפת
 יבואו שלא מילתא למיגדר ״חרא, בתפילה: הניגונים שינוי לאיסור טעמים שני עוד הוסיף
 הקדמונים״. ידי על בכוונות שנתקנו נגונים שיש מפני ועוד, חמורים. יותר בדברים לשנות
 זמר כלי הביא ע״ה, רבינו שמשה אצילות דמסכת בברייתא דאיתא הא ״כעין :לזה דוגמא והביא

 אלא הביאם? בכיסיו וכי ידיו בשתי הלוחות שתי היו שהרי מובן, אינו ובפשוטו סיני. מהר
 הביא רבינו שמשה הגר״א," בשם השולחן פאת בהקדמת וכמ״ש ניגונים, על לענ״ד הכוונה
‘“סיני״. מהר ניגונים

 בענין ישראל של מנהגם לשנות עבדין יאות ״אי אופנהיים: דוד רבי אל נשלחה שאלה
 שאינם בנגונים אפילו ענין בשום המקום מנהג לשנות דאין מהרי״ל... מ״ש מצינו הלא הנגינה

להתפלל יותר מתעוררים זה ניגון ידי שעל לשמים דכוונתם כיון נימא או שם... מורגלים

סיון סיני, הדתית׳, בנגינה ותקופתו מולין(מהרי״ל) יעקב ׳רבי גשורי, מ״ש 4 שלא. עמ׳ תש״ד), תש״ג-חשון יג(
ך של מצומצמת סדרה - סולם 5 תו ם(מ ניגון. מורכב שמהם שבאוקטאבה) הצלילים 12 צלילי
מתקבל 5 בן סולם - פנטטוני 6 ם( הפסנתר). של השחורים מהקלידים צלילי
.65-67 עמ׳ ג, אשכנז, מנהג שרשי המבורגר, רב״ש ראה 7
 למצוא בניסיון בפסנתר (השחורים) העליונים הקלידים גבי על נגינה ידי על עצמאי, באופן זאת לאשש ניתן 8

הבסיסיים. התפילה ניגוני את או המקרא טעמי נעימת את
א. סעיף תריט סי׳ או״ח, שו״ע, 9

ז. ס״ק אברהם אשל 10
 הוא הרבה, (ו)שיבחה מוסיק״א ״חכמות : ]4[ עמ׳ הקדמה, תקצ״ו, צפת השולחן, פאת משקלוב, ר״י לשון זו 11

 ידה ועל בלעדה, לידע אפשר אי הזוהר תיקוני וסודות הלוים שירי וסודות תורה טעמי רוב כי אז אומר היה
 אמר הוא בתורה. הגנוזים בסודותיה המתים להחיות ויכולים מנעימותיה נפשם בכלות למות אדם בני יכולים

מורכבים...״. והשאר סיני, מהר ע״ה רבינו משה הביא מדות וכמה ניגונים כמה
.69 הע׳ כב עמ׳ אמך, תורת קונטרס תשס״א, חיפה ח״ב, שדך, פאת שו״ת 12
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רנגאשכנז ניגון שרשי

בעלמא״^' ניגון אפילו לשנות דאין נשמע הלין ״מכל :הסיק בראיות שהאריך אחר בכוונתה...״.

מיוחדים לזמנים ניגונים ב.
 מנגינות אשכנז במסורת יש עצב, ימי גם שמחה ימי גם בשנה, המיוחדים הימים למועדים,
 השנה ימות משאר להבדילו יום, של יחודו להדגיש מטרתן לדור. מדור שהונחלו מיוחדות

 הפיוט ניגון - בפסח ניגונו. את יש הרגלים משלושת אחד לכל המיוחד. הניגון ניחוח באמצעות
 ;העתידה בגאולה האמונה את מצרים גאולת חג בליל שמבטא בקרוב׳ ביתו יבנה הוא ׳אדיר

ההלל. בפסוקי הנענועים ניגון - בסוכות ;מילין׳ ׳אקדמות תחילת ניגון - בשבועות
 ׳אדון את ניגון באותו משוררים חג. אווירת עליהם ומשרה המועד ימי את מלווה החג׳ ׳ניגון

 ׳ברכת את טוב, יום של בשחרית ברכו שלפני קדיש חצי את שחרית, תפילת את הפותח עולם׳
המזון. ברכת שלפני המעלות׳ ׳שיר פסוקי את וגם הלל. של ו׳אנא׳ ׳הודו׳ פסוקי כהנים׳,
 בכל צור׳(הנפוץ ׳מעוז של ניגון לחנוכה מיוחדים. ניגונים ישנם השנה מועדי לשאר גם
ציון׳. ׳אלי הקינה נעימת - באב לתשעה ומאידך מיוחד, ניגון יש לפורים האשכנזים). עדות

 - אשכנז בקהלת קיים היה יפה ״מנהג תפילה. קטעי בכמה משמשים המיוחדים הניגונים
 ׳לחיים המילים את ׳יחדשהו׳] [בברכת שר היה החזן :הותיקה ואשכנז גרמניה בדרום בעיקר

 הבא״^' בחודש שחל לחג האופיינית במנגינה אמן׳ ׳ונאמר עד ולשמחה׳ לששון ולשלום,
 פרנקפורט. מנהג לפי הניגונים סדר את קהלית דברי בספרו תיאר גייגר זלמן שלמה רבי
 לנגן החזנים ״נהגו הישיבה, תלמידי של ה׳זמן׳ תחילת קודם ואייר, מרחשוון מברכים בשבת

 ישיבה לבחורי להודיע הרב דרך היה פסח ואחר סכות אחר כי גמרא... לימוד כעין בו שיש נגון
 הזה הנגון גם נקרא כן ועל ומפרשים... ופוסקים תוספות עם בשקידות שילמדו בש״ס הלכה
 ניגוני ״מעין אדר מברכים בשבת חנוכה״^' ניגוני ״מעין טבת מברכים בשבת ‘ותוס״׳^ הלכה

 ‘‘’שבועות״. ״מנגוני סיון מברכים בשבת ‘פסח״,* ניגוני ״מעין ניסן מברכים בשבת ‘פורים״\
 ׳חדש ברכת את וגם זו, במנגינה מנגנים חודש ראש של שבהלל ו׳אנא׳ ׳הודו׳ פסוקי את גם
ישראל״. בעמך ״כי עד ולשמחה״ ״לששון מהמילים חודש, ראש של במוסף עלינו׳
 בחלקי הצטיינו מיוחדות שבתות אף מיוחדים. ניגונים יוחדו השנה ומועדי לחגים רק לא

 שבת החודש, מברכים שבת פרשיות, ארבע של שבתות כגון מיוחד. ניגון להם שיש בתפילה
באלו. וכיוצא ׳חזק׳, שבת התורה, לקריאת תורה ספרי שני בה שמוציאים

ב. סי׳ או״ח, דוד, נשאל שו״ת 13
.56 עמ׳ צ, מחניים, חודש׳, ראש בתפילות ׳עיונים רוטשילד, י׳ 14
.363 עם׳ קחלת, דברי 15
402 עם׳ שם, 16
.414 עם׳ שם, 17
.424 עם׳ שם, 18
 חודש מברכים שבת לגבי ,90 עמ׳ שם, כמובא ולשלום״, ״לחיים מהמילים מתחיל החודש ניגון .442 עמ׳ שם, 19

עצב״. נבחר בניגון ׳אמן׳ עד ׳לחיים׳ ידוע, בניגון ׳ישראל׳ עד ׳יחדשהו׳ ״חזן, אב:

תשס״ט שלישי ספר | ירושתנו



שנלר נתנאל שאול הרברנד

 באמצעות היום ייחודיות את מדגישים הדגילים, השנה מימות שינוי בהם שיש חול ימי גם
 בימי ׳בדבר. של מיוחד ניגון להם יש תחנון, בהם אומדים שאין ימים כגון בתפילה. הניגונים

 מהתפילה נוספים וחלקים הקינות, בניגון עירך׳ ׳ולירושלים ברכת את אומרים המצרים בין
“קול בהנמכת או אבלות ניגון איכה, בטעמי

 החביב הניגון הוא החג׳, ׳ניגון .1 לשלושה: מתחלקים המיוחדים שהניגונים למדים נמצאנו
 על המבשר מברכים בשבת החודש ניגון כגון מקדים, ניגון .2 החג. אווירת את המשרה החג של

 אמירתן(כגון במועד מיוחדת משמעות המקבלות במילים ניגון .3 חודש. באותו שיחול החג
המצרים). בין בימי עירך׳ ׳ולירושלים בברכת הקינות ניגון

 צעירי וגם הציבור, לב תשומת את מעוררים שכולם הנזכרים, הניגונים בכל השוה הצד
 גם ומובא אשכנז, גבולות בכל פשט זה נהדר מנהג יום. של יחודו את מפנימים העם ופשוטי
לשנותו. ואסור מנהג של תוקף לו שיש ופשיטא השונות, הקהילות של המנהגים בספרי

 התפילה מגוף שאינם שירה קטעי ;קבוע ניגון להם שאין פיוטים ג־ד.

 ושאר בנסוע׳ ׳ויהי אדון׳, ׳אל דודי׳, ׳לכה כגון הקהל, לשירת המיועדים בתפילה קטעים ישנם
 ואין מאוחרים בדורות התפתחה שלהם שהמלודיה ניגונים יש לאלה והכנסה. הוצאה פסוקי

 אינה שתורתם מקצועיים מלחינים ידי על הולחנו מהם שרבים בפרט קדושה. שום בהם
 הנפוצה השירה נעימות פני על אלו יצירות להעדיף מקום שאין נראה היה לכאורה אומנותם.

סיבות. מכמה כך, לחשוב שטעות יתכן אך בימינו,
 משער הרופא אברהם ר׳ בסולמות. ההבדלים את לדוגמא ניקח המוסיקה. סגנונות מקורות א.

 שהיתה המוסיקה בתיאור מרחיב דבריו, על סמכו ותפא״י) תוי״ט בעל שרבותינו(כגון אריה,
המוסיקליים: שבסולמות המרווחים סוגי את מפרט הוא השאר ובין בביהמ״ק,

 אחד מרחק והוא ׳סימיטונו׳, בלשונם הנקרא הוא מהמורכבים הראשון הקול ועתה
 אחד מקול מורכב בסולם] צלילים שני בין אחת דרגה של הפרש [כלומר, קולות משני
 ׳חצי או קטנה סקונדה נקרא [בזמננו מינורי׳ ׳סיקונדה בלשונם קטנה׳, ׳שנית נקרא

 מרחק והוא ה׳טונו׳, הוא השני הקול סי-דו)]. בין או מי-פה, בין המרווח טון׳(כמו
 אלא בסולם, צלילים שני בין אחת דרגה של הפרש הוא גם [כלומר, קולות משני

 סקונדה נקרא [בזמננו מאגייורי׳ ׳סיקונדה בלשונם גדולה׳, מ׳שנית מורכב שהוא]
פה-סול-לה-סי)].'^ דו-רה-מי, בין המרווח ׳טון׳(כמו או גדולה

 בת ׳מוגדלת׳ לא אך קטנה, או גדולה צורות, בשתי רק להיות יכולה שה׳סקונדה׳ מבואר בדבריו
 בימינו הנפוצה במוסיקה ואילו העתיקה. המערבית במוסיקה מקובל היה כך ואכן וחצי׳. ׳טון

וגם הצוענים אצל נפוצים אלו סולמות “מוגדלות׳. ׳סקונדות בעלי בסולמות הרבה משתמשים

הספר. בסוף אשכנז, לבני הכנסת בית מנהגי בלוח להלן ראה 20
ע״ב. ג רף שע״ב, מנטובה הגבורים, שלטי 21
סס מינור כגון 22 מבו מוני(ה הסולם או סול#), עם רה-רה על אוקראיני(המבוסס רורי או סול#), עם לה-לה על הר
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רנהאעזכנז ניגון עזרעזי

 יסודו המערב-אירופי המוסיקה סגנון שלנו. במוסיקה נהוגות היו לא מעולם אך הערבים^^ אצל
מעט. מקדש בבית לשודדו יותד מתאים ולכן המקדש^^ בזמן ישדאל באדץ
 גויים^^ של ניגון לשודד מותד אם הפוסקים מחלוקת ידועה גויים. בניגוני בעייתיות ב.

 אף לקחו מזדח-אידופה בני שהדי המעדב-אידופיים, התפילה לניגוני גדול יתדון יש ולכך
בלבד. מוטיבים מהם לקחו המעדב-אידופאים המלחינים ואילו מהגויים^^ שלמים ניגונים
 על ובנויה ומחושבת, דציונלית היא המעדב-אידופית המוסיקה המוסיקה. של אופיה ג.

 לעומת פלסטדינה׳*^). ׳קונטדפונקט חוקי ^(כמו’מדאש ומוגדדים ידועים הגיוניים, הלחנה חוקי
 של השדאה מתוך במקדה המולחנת ושטחית, דגשית היא מזדח-אידופה בני של המוסיקה זאת,
דגע.

 הוד של אווידה ומשדה ומכובדת, מלכותית היא המעדב-אידופית המוסיקה מכך, כתוצאה
 המזדח-אידופית המוסיקה זאת, לעומת מלך. של אדמונו - מעט מקדש לבית כיאה והדד,

 עצב דגשות ולפעמים דיקוד, כדי עד שמחה דגשות מבטאה לפעמים דגשית, התפדצות מבטאת
!מאבותינו שקבלנו העבודה דדך זו לא בכי. כדי עד

כבוד׳, אומד ׳כולו בבחינת הם התפילה ניגוני של שאופיים לימדונו אשכנז חסידי דבותינו
המתאים. במקום דק אלא בכי ניגוני לנגן הותד ולא ודם, בשד מלך לפני שמזמדים כמו

 לעשות... אין ולהללו... לבדכו באתה ״ואם התפילה: צודת את מתאד החסיד יהודה דבינו
 באותו אמוד וכשתתפלל ניגונים אחד לך חקוד בקולך... תכבדהו נעימותיך... ובקול במשך אלא
 נגון שבח לדבדי הלב, את שמבכה נגון ושאילה בקשה לדבדי בעיניך... ומתוק שנעים ניגון

 האדם את שמביא דבד לך ואין הקב״ה... של בשבח שבדאך... בקול תנעים הלב... את המשמח
̂‘’במשך״. בניגון מדים כקול באהבתו ולשמוח בודאו את לאהבה

ויסלסל קולו כשיגביה החזן... ״יזהד בבידוד: זאת מגדיד מוודמייזא הדוקה אלעזד דבינו

ש׳(המבוסס המכונה הנפוץ ׳החסידי׳ פריגי ועוד. סול#), עם מי-מי על ׳
החסידי. ל׳פריגיש׳ המקביל חג׳אז מקאם כמו 23
אר חכמי אל ישראל חכמות ספרי כל הועתקו החורבן בזמן כידוע, 24 בו מ  סימן דאשון מאמד הכוזרי, בספר יון(כ

 היסוד את מהוים המוסיקה, של התיאוריה בחוקי העוסקים אלו וספרים זו. חכמה גם וביניהם ועוד), סג,
 השתמשו המערבית, אירופה עמי - שיורשיהם מכיון זאת, ומלבד זמנינו. עד המערב-אירופית למוסיקה
הבית. בזמן המוסיקה סגנון היה מה מושג מקבלים אנו נגינה, תווי כך לשם כתבו ואף הזו, במוסיקה

ז. סי׳ ח״ב הים וישב בשו״ת בהרחבה עיין 25
 ח׳ סה; ס״ק נג סי׳ החדש, הקמח לקט כ״ץ, רי״י קכא: עמ׳ תשנ״ז, ברק בני ח״ב, כתב, אלף ווייס, ר״י ראה; 26

חב״ד, - הניגונים ספר זלמנוב, ר״ש ; 346-345 עמ׳ תשי״א, יורק ניו בישראל, והחזנות הנגינה תולדות הריס,
.197 עמ׳ תשנ״ו, אביב תל משמעות, של לחיים הדרך יעקבסון, ס׳ :הקדמה תש״ט, יורק ניו

 את שיעורר כך הניגון את לכוון ידעו שבביהמ״ק כמו הניגון, אופי יהיה מה מראש להחליט אפשר ולכן 27
הענין. לפי הכל שמים, וליראת לתשובה ולעצב, לשמחה השומע

מה מוסיקלית יצירה להלחין המאפשרת תיאוריה 28 בת(בכ  והחוש מוסיקלי, בחוש צורך בלי כמעט קולות) מורכ
היצירה. של הסופי יופיה על רק משפיע המוסיקלי

יא. סי׳ תרנא, ברלין פארמא), כת״י פי וויסטינעצקי(על מהדורת חסידים, ספר 29
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שנלר נתנאל שאול הרברנו

 בטוב ויקדש יתפלל אם לבו יהנה אל נעים... שהוא קולו שישמעו כדי יעשה שלא נעים בסילסול
 למלך השדת כמלאכי לקדש לי ויש ודם בשר שאני אשריי בלבו יאמר אך ומתוק, נעים בקול

 היה אם בלבו וששון הנאה כמה שמו, כבוד על יחשוב ינמיך או החזן קולו וכשיגביה הגדול.
 מלך [לפני] שכן כל טובה, לו שיחזיק כדי בטוב מזמר והיה וכלה שבלה מלך לפני משבח
 לפעמים עיניו ויתן נועם, בסילסול מורא בקול נעים בקול רם בקול מקדישו הוא ברוך הכבוד
“הלב״. שש בגיל נעים בקול בשמחה ויקדשנו הלבבות לחוקר לבו ויכוין הקודש לארון
 הכלים ״והנה אריה: משער הרופא אברהם ר׳ שכותב כפי המקדש, בבית גם היה כך

 ברושים, העצי המחול, התוף, השופר, הם בשיר חלק להם אין אשר והגרועים הפחותים
 בשופר יתקע לא כי ודומיהן. הסמפונייא, המשרוקיתא, השלישים, דתמיד, המגרפה המנענעים,

 התוף קול וגם הנגון... לנעימת לא הלב לחרדת והוא לחדש, בא׳ בשביעי לחובח אלא בשיר, לנגן
 כמצטרך״.'^ ונעים נחמד שיר על לשורר מתוקן שאינו קולו, גריעות משום הדוכן על ישמע לא

 (ע״י עליצות ניגוני ולא השופר) בכי(ע״י ניגוני לא הדוכן על המקדש בבית נגנו שלא הרי
 רק שימשו בתהילים ק״נ במזמור המוזכרים והתוף השופר ומכובדת. רגועה מוסיקה אלא התוף)

“השואבה. בית בשמחת
 שהם היא המערב-אירופיים התפילה בלחני ביותר הגדולה המעלה והטפל. העיקר ד.

̂'‘משמעותן. את ומטעים המילים את מפרש הניגון ולכן “אלו, מילים על מראש הולחנו
 מפרשים שאינם בלבד זו לא כיום, הנפוצים בניגונים התפילה את שרים כאשר זאת, לעומת

 המילים את לעקם גם גורמים אלא המשמעות), את הופכים אפילו (ולפעמים המילים את
לניגון... - המילים את להתאים כדי הכל וכדומה), אי משונות(אי הברות ולהוסיף

 מהלכת ״מכה רבה: בחומרה כך על כתב כבר יאיר׳, ׳חוות בעל בכרך, חיים יאיר ר׳
 ראן ראן וקורץ האותיות... ומהרסין המילים שמקלקלים פולין... ממדינת דאשתרבב אשתרבובי

 ישראל מקהל כאלו... החזנים את להבדיל הדור למנהיגי והגון וראוי באלה... וכיוצא לא לא
“קרבנם...״. להקריב העדה לפני ומלעמוד

 התפילה ניגוני את גם הכוללת ומושלמת, מקיפה כה מורשת מאבותינו לקבל שזכינו אשרינו
!הסיבות מכל ביותר הראויים

 תקלד. עט׳ תשנ״ב, ירושלים ח״ב, לרוקח, התפילה סירור פירושי 30
ע״א. ה רף הגבורים, שלטי 31
קכג. רף שם, 32
 לא הניגון כמובן שבהם זמירות׳) ׳אנעים (כמו ושוב שוב עצמו על החוזר קצר מלחן המורכבים ובניגונים 33

 ׳אנעים ניגוני (לרוגמא, המילים של הכללי לאופי מותאם הניגון בהם גם זאת, למרות המילים, כל על הולחן

ותהילה). שבח של ניגונים הם זמירות׳
 בני ניגוני את לשמוע מרהים מירושלים׳, ל׳בצאתי ממצרים׳ ׳בצאתי בין השוואות העורכות בקינות למשל 34

ש נוגה ומשנהו ממצרים, היציאה את וממחיש עליז אחר שחרוז אשכנז מירושלים. הגלות את וממחי
ב. סעיף צז סימן חיים, מקור 35
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 צימרמן עקיבא
אביב תל

החזנות ועולם הירש רפאל שמשון רבי
- להולדתו שנה מאתים -

 להביע יכולתם ובשל המלבבת בפשטותם שבח לכל ראויים הבאים הלחנים

 כצורך שחשות שקהילות באופן לבטא, שעליהם הנוסח מילות משמעות את

 בהן ימצאו מקהלה, של פעילותה בעזרת שלהן הכנסת בתי שירת את לחזק

 מתבקש מכאן שלנו. הכנסת בית לבאי מעניקות שהן סיפוק של מידה אותה

 נאות פנים כסבר שיתקבל הזכאי שימושי, מפעל הוא אלה של שפרסומם

 פפד״מ ישורון׳, ׳שירי יפת, מאיר ישראל של לספרו בהסכמה הירש רש״ר (דברי

תרט״ו).

 מאתים לציון מיוחדת שבת תפילת יורק, ניו ישורון׳ עדת ׳קהל הכנסת בבית התקיימה זה בקיץ
 מנגינות והושמעו מקהלה בליווי נערכו התפילות הירש. רפאל שמשון הרב של להולדתו שנה

 יורק לניו הובאו אלו מנגינות הקהילה. היווסד מאז ישורון׳ עדת ב׳קהל הנהוגות מיוחדות
 הקהילה ישורון׳, עדת ׳קהל קהילת את הירש רפאל שמשון הרב כונן שם מפרנקפורט,

 וקבע ארץ׳ דרך עם ׳תורה שיטת את יצר הירש הרב הכללית. מהקהילה שפרשה האורתודוכסית
 אעסוק לא אירופאי. המערב החיים לאורח ומצוות תורה של קפדני קיום בין סתירה אין כי

והתפילה. הכנסת בית של מצוה׳ ל׳הידור ליחסו אצטמצם אלא הירש הרב של תורתו במכלול
מדרש. ובבתי פרטיים בבתים לתפילות והתנגד מפואר יהיה הכנסת בית בניין כי תבע הוא

 זמרה צלילי להשמע צריכים הכנסת ובבית חיים״ ״תורת היא היהדות הירש, הרב שיטת לפי

 ובמקומות משוררים, של ומקהלה חזן ע״י המונהגת בתפילה תמך הוא ללב. החודרים יפים
 להביא עשויה נאה ומנגינה ומסודרת יפה שירה לדעתו, הקהל. שירת אליהם מצטרפת מסוימים

שמים. ויראת דתית להתלהבות
 הדין ״הוא כתב: תפקידו ועל הכנסת, בית בעבודת מרכזי מעמד לחזן יש הירש הרב לפי

 רם, בקול להיאמר צריך הציבור כשליח לומר שעליו מה החזן. של מפיו התפילה בהשמעת
 של שליחו באמת ייעשה והחזן בשתיקה לתפילתו לכוון יוכל הקהל מבני אחד שכל באופן

 כאן עימו. יחד בלחש אותן יאמר והציבור בקול, החזן יקרא שמע קריאת ברכות גם הציבור.
 שירתו והרגש. המחשבה מעומק לנבוע צריכה שירתו אולם בנעימה, קולו להשמיע החזן רשאי

 בני דיבור של הרגש לצליל צמודה האפשר ככל תהיה כן ועל מעורר, דיבור מעין להיות צריכה
 הניגונים העברית. לשפה האופייני מדוקלמת) לרציטיטיב(זמרה מעל בנדיר אך ותתרומם אדם,

הם נקיים רק אם למדי, מתאימים לנו נראים הנוראים. בימים ביחוד מאד, עתיקים המקובלים
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צימרמן עקיבארנח

 יש אולם טובים. וימים שבת של הלחנים רוב לגבי הדין הוא סלסולים. של פרא גידולי מכל
 וחסרת ראויה לא בצורה החסר את הממלאים חזנים ויש ריק, חלל ושם פה אלו בתפילות
 שהיא הרי כראוי, אותה משמיעים אם החול, בימות בתפילה הנהוגה הפשוטה הנעימה מחשבה.
 אם והמחשבה. הרגש שפת ותבלוט ברקע הלחן ישאר לעולם הלב. אל ומדברת מאוד מתאימה

 ושכל ראויים שאינם מזויפים חזנות פרקי מלזמר יימנע והנישא, הרם תפקידו כולו חדור החזן
 קודש. בזמרת חולין שירת יערבב שלא שכן כל מעצמו, רצון שביעות הבעת אלא אינם עצמם

 והתפקיד נפשו רגשי ליבו, מחשבת :התיבה לפני שעומד שעה עיניו לנגד יהיו דברים שלשה
 פלדהיים, הוצאת פרידמן, ר״י בתרגום דומים״(׳חורב׳, ורגשות מחשבות הקהל על להשרות

).521 עמ׳
 לשמש וכשר שראוי מי ״רק כי מדגיש הירש הרב לדורנו. גם ויפים לשעתם יפים אלו דברים

 מרדכי פרופ׳ הרב שבשו״ע. ציבור שליח הלכות את ומביא חזן״ להיות יכול ציבור שליח
 זולצר שלמה של במוסיקה השתמשו בגרמניה האורתודוכסים הכנסת בבתי גם כי העיד, ברויאר

 התופעות אחת היתה זאת במצוות. מדקדקים היו לא ששניהם לבנדובסקי לואיס ואליעזר
 עמ׳ תשנ״א, ירושלים ודיוקנה׳, הזרמים״(׳עדה כל של הכנסת לבתי משותפות שהיו המעטות,

147.(
 )1918-1833( פריזלנדר יוליוס החזן שימש הירש הרב של בהנהגתו הכנסת בית כחזן
 נכבד חלק לו ״היה לפריזלנדר כי רוזנהיים, יעקב הרב דברי את ברויאר פרוס׳ מביא ואודותיו

 הרב כותב החזן מעמד חשיבות על ).147 עמ׳ לתורה״(שם, הנאמנה היהדות של בתחייתה מאד
 בני כאילו נחשבים מפיו היוצאים הדברים בתפילתו. פה לציבור להיות ״תפקידו הירש:

 ומאשר אומר, ציבור שהשליח מילה לכל ובליבו ברוחו מכוון והציבור אותם, אמרו הקהילה
).480 עמ׳ אמן״(חורב, עניית ידי על דברו את ומקיים
 שעשה כפי לתפילות, וכנסייתיים זרים לחנים והכנסת מוסיקלית״ ״התבוללות למנוע כדי
 בהטפה די לא שהקים, ב׳טמפל׳ המקרא טעמי את ביטל שאף )1828-1768(יעקובסון ישראל

 הספר בבית המורים ואחד יהודי, ספר בית בפרנקפורט הקים הירש הרב במעשים. צורך יש אלא
 יפת מאיר ישראל ומתרגם. מורה מקהלות, מנצח שהיה )1892-1818( יפת מאיר ישראל היה

 ידי על הוזמן 1853 ובשנת וגודנסבורג, וולף-האגן בקהילות ומורה כמנצח ושימש בקאסל נולד
 לצידו ישורון׳ עדת ׳קהל של הכנסת בבית המקהלה מנהל ולשמש ספרו בבית ללמד הירש הרב
 ואת הסידור את תרגם הוא פטירתו. יום עד יפת החזיק בה כהונה פריזלנדר, יוליוס החזן של

 שפתיים׳ ׳מתק עברי דקדוק ספר חיבר גם מוסיקליות. דוגמאות והביא לגרמנית פסח של ההגדה
הקורא׳. ׳מורה המקרא לטעמי לימוד וספר

 הראשון כרכים. בשני שהופיע ישורון׳ ׳שירי היצירות ספר היא החזנות לעולם תרומתו
 הרב עם בתאום חוברו וחלקן ופיוטים לתפילות יצירות בספרים .1864 בשנת והשני 1856 בשנת
זה תהילים פרק בדרכיו״. ההולך ד׳ ירא כל ״אשרי :קכח תהילים לפרק יצירתו ידועה הירש.
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שון רבי ש רפאל שמ רנטהחזנות ועולם היר

 הטלית. בקיפול עוסקים כאשר לך/ ׳ויתן פסוקי אחר שבת למוצאי ערבית תפילת בסיום נאמר
 בהידור הקפיד שכידוע הירש, הרב של לבקשתו יפת מאיר ישראל ידי על נתחבר הלחן כי נאמר

 בשובה אם כי במרוצה לא שבת במוצאי הכנסת מבית יפרד שהמתפלל רצה הירש הרב מצווה.
 קיימות אירופה. מערב במנהגי הנערכות בחתונות זה פרק נאמר כן כמו בפיו. זמר כאשר ונחת

 במערב חתונה טקס בהקליטו שר מבאזל כרמון ישראל החזן זה. פרק של הקלטות שלוש
 הכנסת בבית וחזן כרב שכיהן ליבר הרמן הרב החזן זה. לפרק יפת של לחנו את וכולל אירופה

 ל׳ליל שנה 25 במלאות 1963 בשנת הפיק יורק, בניו הייטס בוושינגטון ישורון׳ עדת ׳קהל
 מלובני יוסף החזן זה. לפרק יפת של לחנו נכלל ובו אשכנז׳ ׳זמירות בשם תקליט הבדולח׳

 בתקליט יפת של לחנו את העלה יורק בניו החמישית מהשררה צבי׳ ׳עטרת הכנסת מבית
תנ״ך. לשירי המוקדש
 הקדמה יפת הקדים הספר בפתח בתפילה. המשולבים אחרים תהילים פרקי גם הלחין יפת

 נובעות המסורתיות המנגינות כי כותב הוא והחזנות. התפילה התפתחות את סוקר הוא ובה
 בגרמניה. הכנסת בבתי התפילות ללחן שחדרו הכנסייתיות המנגינות כנגד ומוחה הנפש מעומק
 האופרה זמר את גם מוצאים אנו וביניהם הירש, הרב עומד יפת של לספרו ה׳מסכימים׳ בראש

 ישראל של נכדו כי אציין בר. מאיר כג׳אקומו המוסיקה בעולם הנודע בר, ליפמן יעקב היהודי

 בנו ושות״׳. יפת ״יעקב הבנק בראש עמד והוא ישראל לארץ עלה יפת, יעקב הבנקאי יפת, מאיר
 לי אמר עימו בשיחה לישראל. לאומי בנק בראש שעמד יפת ארנסט הבנקאי הוא יפת יעקב של

 יפת, מאיר ישראל החזן סבו, בשם נקרא והוא מאיר ישראל הוא העברי שמו כי יפת ארנסט
 גביע ברשותו כי לי סיפר הוא מאיר. ישראל מרכוס ארנסט שמות: ארבעה נרשמו ובדרכונו

 ומסמכים לכהונתו שנה 25 במלאות פרנקפורט מקהילת שקיבל יפת מאיר ישראל של הכסף
שונים.

 יליד היה הוא פייסחוביץ. החזן - הירש הרב של הכנסת בבית שכיהן נוסף חזן להזכיר כדאי
 עדת ב׳קהל בחזנות שימש רבות שנים אירופה. במערב שנהגו מנגינות לעצמו וסיגל ליטא

 התיבה לפני עבר שם לצרפת, ועבר מועד בעוד מגרמניה להמלט הצליח בפרנקפורט. ישורון׳
 זהו רוזנהיים. יעקב הרב של לכבודו היובל בספר מופיעות מיצירותיו גרמניה. יוצאי של במניין
 ׳קהל בקהילת שני חזן תפילה. לניגוני תוים מופיעים חרדי רב של לכבודו שבספר נדיר מקרה

 לארץ עלה הוא בפרנקפורט. שגדל גליציה מיוצאי למשפחה בן לנג, זאב הרב היה ישורון׳ עדת
בירושלים. תורה׳ ׳קול ישיבת מנהל והיה ישראל

 בציבור: רווחת שנעשתה ויוצרות פיוטים ביטול של למגמה הירש הרב מתייחס בספרו
 רק ואפילו אחד, פיוט רק ולוא המקובל, התפילה מסדר קטעים להוציא נסיון כל ״לפיכך

 מרפא׳, וחשובים״(׳שמש סמוכים פוסקים ידי על נדחה התפילה, בסדר אחר למקום להעבירו
ה). עמ׳ תשנ״ב, ירושלים קלוגמאן, רא״מ מהדורת השו״ת, חלק
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צימרמן עקיבארס

 אפשרות כל רואים ״איננו :וחלק חר הירש הרב קובע הכנסת בבית עוגב להעמרת בקשר
 בשבת עוגב נגינת המתירים אלו כלפי ו), עמ׳ שהיא״(שם, צורה באיזה דין פי על זאת להתיר

 ליצנות היא נכרי בידי עוגב נגינת עבירה. היא יהודי בידי עוגב ״נגינת קובע: הוא נכרי, ע״י
 של טיבם על לעהרן מאיר יעקב הרב ידי על נשאל הוא כי מתברר, ז). עמ׳ (שם, וטפשות״
 בכל משובח איש הוא בהלבערשטאדט ״הקאנטור כותב: הוא באמסטרדם. לחזנות מועמדים

 ישר איש הוא בהאמבורג לעוונדאוסקי הש״צ... ועבודת הניגון בחכמת הן ה׳ ביראת הן צד,
 הטעמים בשינוי תלוי זה ודבר בנגינותיו, חפץ ימצא לא קצתם אכן ונגן, ספר ויודע והגון

 הולך שמעו בקרלסרוה דורלאכער החזן והזהר. השמר בדיקהיים מי. באנשים. רבו אשר והדעות
רמג). עמ׳ ומשובח״(שם, נאה היותו בטוב,

 ׳מכון קם ברק בבני ישורון׳. עדת ׳קהל במסורת הנוהגים הכנסת בתי מעטים כיום דבר. סוף
 דניאל פרוס׳ הרב ע״י המכונה הגבר הוא המבורגר, שלמה בנימין הרב בראשות אשכנז׳ מורשת

 מסורת לגבי להנחיל״ ״מורשה מקיים אשכנז׳ מורשת ׳מכון דאשכנז״. דאתרא ״מרא שפרבר:
 בירושלים, ברק, בבני כנסיות בתי המכון ידי על הוקמו ישראל ובארץ זכינו אשכנז. יהדות

 הפיוטים אמירת על ושומרים אשכנז יהודי במנהג הנוהגים עילית ובביתר עילית במודיעין
 וכך אשכנז, יהודי מנהג מקורות על ספרים כמה פרסם המבורגר הרב המקוריות. והמנגינות

אשכנז. מנהגי תורת תצא מציון כי לומר אפשר

חזרות כשעת בפרנקפורט, ישורון׳ עדת ׳קהל הכנסת בית מקהלת
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המבורגר שלמה בנימין הרב
ברק בני אשכנז, מורשת מכון ראש

אנלאגה׳ ב׳פרידברגר הכנסת בית על זכרונות

 החיים על ומקורית ציורית עדות המהווה נפלאה יצירה מצויה אשכנז׳ מורשת ׳מכון בארכיון
 על שלה, האחרונות הזוהר בשנות דמיין פרנקפורט של ישורון׳ עדת ׳קהל החרדית בקהילה

הכנסת. שבבית והתפילה הרינה עולם על מיוחדת ובהדגשה ומנהגיה, דמויותיה
 בשנת הושלמה שבנייתו דמיין, בפרנקפורט ישורון עדת קהל של המפואר הכנסת בית
 בכיכר הכנסת בית של מיקומו הירש. רש״ר של בקהילתו ההיים מרכז היווה תרס״ז,

Friedberger Anlage, הכנסת בית על ״זכרונות הכותרת את הזכרונות ליריעת העניק 
 לא הגרמנית, בשפה כתיבה במכונת שנדפסה זו, יהודית יצירה מהבר אנלאגה״. בפרידברגר

מדובר. במי ידיעה לנו ואין עליה שמו חתם

זצ״ל כדויאר משה דכי כמרכז תרח״ץ. סוכות — הכנסת כית להצר הכניסה - פדידכרגראנלאגה

 הציב הי״ו מאיר שלמה יוסף הרב חתני לעברית. מגרמנית חופשי בסגנון השיר תרגום לפנינו
 וכן הקהילה בחיי בולטים אישים אודות ומקורות ידע להשלמת השוליים בהערות ציונים

בשיר. שנזכרו מיוהדים מנהגים
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מאיר שלמה יוסף הרברסב

 היהודיים ההיים מרכז אנלאגה׳, ה׳פרידברגר
 היהדות. של בעולמה אי־פעם שהיו ביותר היפים

 !פאר איזה - שלנו הכנסה ביה
 הבדולה׳. ב׳ליל העגום לסוף עד

 שמים. קדשי מקודש, הכל היה כאן
 בדם, היו טבועים אלה - וברויאר" ‘הירש

 הישיבה, יותר ועוד ב׳טיער-גארטך הספר בית עם
ב׳אובערמיין־אנלאג׳. ההילה שהיתה

וערבית, מנהה מהמיצים אין לעולם כאשר
שבת, על הולמים כבר שני וביום

וברכה, שמהה מלאי אלה, נעורינו היו
אפשרית, דרך בכל יזכרו לנצה

בנפשנו, שוב להתפעל לנו מתאפשר כך
ברויאר. אצל התפילה ואל הרינה אל ולשמוע

 שבת, בליל הילדים אה בירך הרב
 ומרומם. קדוש נשכה, בלתי היה זה

 יראה, מלאי הילדים, עמדו כפוף בראש
‘ידו. את מהם אהד לכל להץ שהרב אהר עד

 העמוד, אצל ההזן עמד מלכות בהוד
העולם\ בכל נודע היה שלנו הפייסהוביץ

טובים, בימים וביותר שלו, הקידוש שלו, השהרית
נפלאה, פשוט היהה תפילהו
ההנוכה, בימי במיוהד

 דמיין, בפרנקפורט ישורון עדת קהל של הראשון רבה תרמ״ט). - (תקס״ח הירש רפאל ב״ר שמשון רבי
 בפפד״מ. החרדית הקהילה של דרכה מתווה האחרונה, בעת החרדית היהדות ממאורי

 הירש רש״ר של חתנו מפרשבורג, סופר׳ ׳כתב בעל של תלמידו תרפ״ו). - (תר״י ברויאר זלמן שלמה רבי
 ישראל׳. ׳אגודת וממייסדי פפד״מ ישיבת כראש גם שימש הקהילה. בהנהגת דרכו וממשיך

 ״בפרידברגר ;תשנ״ה אייר ה׳ מיום פפד״מ, יליד חיים), חפץ (קיבוץ ז״ל ווייל אורי ר׳ מסר מעניינת עדות
 צבי יונה יוסף שהרב גדול, כה היה הילדים מספר שבת. בלילי רק הקהילה ילדי כל את הרב בירך אנלאגה
 אמר; הראשון לילד היינו ׳יברכך׳ הפסוק מתוך אחת במילה ראשו על ידו את בהניחו ילד כל בירך הורוויץ

הלאה״. וכן ׳וישמרך׳, לשלישי ׳ה״, לשני ׳יברכך׳,
 שלו. היהודי הבריטון בקול ידוע היה בפרנקפורט, ישורון עדת בקהל ראשי כחזן כיהן פייסחוביץ׳ בנו ר׳ החזן

 הפרעות בליל אש למאכולת היו אלו רישומים פפד״מ, כמסורת התפילה ניגוני תווי לרישום הקדיש רב זמן
דאבדין. על וחבל (קריסטל-נאכט)
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רסגאנלאגה׳ ב׳פרידבתר הכנסת בית על זכרונות

עבר, מכל אנשים באו
עמוק, וברגש גדולה בכוונה
שלו, הנובה נר לברכות להאזין
מפוארת, היתה שלו המגילה קריאת

טוב. ליום הפורים את ועשתה

 רב־אמן.' שטיינברגר היה קורא בעל בתור
 כוהו, את מאמץ הוא נלאה בלתי באופן
 עלאי, תענוג היתה שלו התורה קריאת

דברים. ספר סוף עד מבראשית

זליגמאן,' של מלכנו׳' ׳אבינו גם
שוב, לשמעו ניתן לא לב שלדאבון

הנוראים, בימים בו ידוע שהיה
הארץ. בכל לו דומה שאין כמי

 גולדשמידט, נתמנה תקיעה׳ ל׳בעל
 ביד," שופר עם אמתי אמן

 היה ניתן הגדולה התקיעה במשך
 תהלים,' של שלם מזמור לומר

 תפקידם, את מילאו אלה גדולים שני
פרס.״^ לקבל מנת על שלא שנה אהר שנה

.256 עם׳ תשס״ה ברק בני ח״ד, אשכנז, מנהג שרשי המבורגר, ב״ש ראה עליו 5
 להם יוחדו פפד׳׳מ במסורת בפסוק. פסוק מלכנו׳ ׳אבינו פסוקי כל את וקהל חזן אומרים אשכנז מנהג פי על 6

 אומר חזן... :163 עמ׳ תרכ״ב, פפד״מ קהלת, דברי גייגר, רש״ג מסר הניגונים פירוט את מיוחדים. ניגונים
 - וכו׳ חדש׳ ׳א״מ וכו׳. חטאנו׳ מלכנו ׳אבינו חרוז: כל וכן אחריו, אותו אומרים וקהל אחד, מלכנו אבינו חרוז
 וכן נבחר, בנגון ינגן וכו׳ כלה׳ ׳א״מ וכו׳... קרע׳ ׳א״מ וכן מלכנו, אבינו שאר מנגון יותר ארוך ידוע בנגון מנגן

 למען עשה ׳א״מ וכו׳, באי׳ למען עשה ׳א״מ וכו׳, קבל׳ ׳א״מ וכו׳, שמע׳ ׳א״מ וכן וכו׳, כתבנו׳ ׳א״מ חמשה
בלחש״. יחד וקהל חזן שאומרים וכו׳ חננו׳ ׳א״מ מלבד קצר, ידוע בנגון מנגן האחרים וכל וכו׳. שמך׳

 בבורסה סוחר היה במקצועו הכיפורים. ויום השנה בראש שחרית של תפילה בעל היה זליגמן (ליאון) אריה ר׳ 7
 של לשחרית התכונן השנה כל במשך כך הנוראים, הימים ניגוני את לעצמו שר לבורסה בצעידתו יום וכל

).32-34 עמ׳ תשנ״ד, ירושלים העשרים, במאה חיי צימר, רח״י הנוראים(ע״פ הימים
 ביצע גולדשמיט אמיל ומר השופר, תקיעת היתה השנה ראש בתפילת הכותרת ״גולת :שם צימר, רח״י השווה 8

מעולה״. באופן הזה התפקיד את
 וורמיישא, דק״ק מנהגים שמש, יוזפא ר׳ תיאר וכך גדולה׳, ׳תקיעה היתה דמיושב בתקיעות האחרונה התקיעה 9

 מאריך והתוקע גדולה. תקיעה גדול, בקול [הרב] לו מקרא ״ובאחרונה קנו: עמ׳ תשמ״ח, ירושלים ח״א,
תקיעות״. מבשאר יותר תקיעה באותה

ושמש ש״ץ המופלא... התורני :3660 מס׳ תרס״א, דמיין פראנקפורט זכרון, אבני הורוויץ, ר״מ למשל: השווה 10
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מאיר שלמה יוסף הרברסד

לזמרה, הכשרון בעלי חבורה היהה גדולה
המקהלה, כמנצחי ונוימאן רייך שנרב, תחת

זולצר, אפילו - נאומבורג לוואנדובסקי,
הקבוע. הרפרטואר “יפת עם יחד היו

“הטבע, בירוק הכנסת ביה קושט שבועות לקראת
מרהיב. מחזה כהר, בצורה ה׳אלממור׳

עצמו, בפני לאירוע נחשבה תורה שמחת כניסת
שוב. לחווה מבקשים אוהו
וצילינידר, בפראק הופיעו הועד חברי

הקודש. ארון אצל בשורה וניצבו
האורות, בברק זרח הכל

הריקוד. בקצב הראשונות בהקפות
החג, נפתח אהליך׳ טובו ׳מה בשירה

הסולן. כשבמרכזה בשיאה, היתה המקהלה
לי׳, יקיר ׳הבן יעלה׳, ׳מי מלך׳, זה הוא ׳מי
מתמיד. יותר המיטב, את מעצמם הפיקו הם

בחלום, פעם כמו אני גם רואה כך
גרינבאום, של המובחר בשוקולד) אגוזים ה׳פראלינה׳(מעדן את
הכנסת, בית בחצר ניצבים היו

שלו. השקיה אה אחד כל קיבל ההתעמלות באולם
 ריאותיה במלוא אשר המקהלה, עבור רק היה זה

זה. עבור כולה השנה כל שרה
מופתי, סדר שרר כרגיל בו הכנסת, בבית

הילדים. חבורת עליו השתלטה הורה בשמחת
וטליתות, לחומשים המיועדת הסידור] מדף [תחת המכתבה תיבת

וסוכריות. בשוקולדות נמלאה

למנוחה, זכה ההמולה בתוך אחד איש רק
אחת, עין עצם הוא !שלנו גינזברגר

 וחדש ישן בבהכ״נ להתפלל פה ושמש ש״ץ שנים כמה הי׳ לפ״ק... תק״מ נפ׳... ז״ל, וואהל הירץ... כהר״ר
בחנם...״. נוראים בימים

 מוסיקאי הירש, רש״ר שהקים הספר בבית לדקדוק ומורה חכם תלמיד תרנ״ב), - יפת(תקע״ח מאיר ישראל ר׳ 11
קומה. שיעור בעל ומלחין מחונן

קס. עמ׳ ירושלים, מכון מהדו׳ שבועות, הל׳ מהרי״ל, ספר ראה 12
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רסהאנלאגה׳ ב׳פרידברגר הכנסת בית על זכרונות

 לשכוח, ניתן לא לעולם כי אף !התהילה לה חולפת כך
 ואייזמאן. בער-זונדהיימר או “רוזנהיים, יעקב כמו אחד
 הקהילה, לתפארת אנשים היו אלה

 כולם, כנגד שווה היה גינזברגר דוד שאחד
 למלך, דומה אך ה׳שמש׳, היה הוא

 בממלכתו, השרביט אה בגאוה החזיק
 נצחיים, ונעורים מופלא"* זכרון בעל

בזכרוננו. נוהר הוא כך

*’פוזן, ודיין בונדי המוהל גם
ביותר. הגדולים על בקהילה נמנו

מיותם, הוא זה מקום פעם, שעמדת היכן זאת ובכל

רוחו. לא אך - נעלם הכנסת בית
יקר, אוצר לברכה, זיכרונך

!לעד משכנך יהיה לבנו

 שמים, יראה של ביה הברויארים, של סניף
 !הקלויז ב׳אוסטענד-שטראס׳,"* היה

 נוחיות מחמה רק ממש, מקום בקרבת
 אחה בשעה כבר מנחה הרוצה בשבת

 שם לתפוס היה ניתן בזמנו מעריב גם
הזמן. את איחר כדור שבמשחק מי

התיבה, לפני עברו קאופמאן וגוסטאב ספפל
זמין. היה תמיד ה׳ק...עס׳ אביהם

דוגמה, ממנו נטלו אויר מזג ובכל ברוח
מ׳רדרברג־וועג׳. ירד הוא כאשר

ברציפות; דורות שלושה
 העממי. הספר בית של השלישית בכיתה חומש לימד הוא

החייט, ושטרן ווייס-החלבן הפרידלנדרים,

 בפפד״מ. ישורון עדת קהל ומראשי ישראל אגודת נשיא תשכ״ו) - (תרל״א רוזנהיים יעקב ר׳ 13
 כל כולם. את הכיר הוא הכלל. מן יוצא שמש היה גינסברגר ״מר :25 עמ׳ שם, צימר, רח״י של עדותו השווה 14

קהילה). חברי מאות היו הכנסת פה״(בבית בעל השמות את ידע גינסברגר ומר בשמם נקראו לתורה העולים
 בלונדון. החרדים והתאחדות ישראל בעדת כדיין שימש השואה לאחר פוזן(תרנ״ב-תש״ל), אליעזר רבי 15
פפד״מ. חרדי רוב בו התגוררו פרנקפורט, העיר של במזרחה רובע 16
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מאיר שלמה יוסף הרברסו

 ומרחוק, מקרוב ובירנבאום שנרב רייך, המורים
 ושטיין, שפייאר אוילבאום, נוסבאום,

 וגדולים, קטנים וארוךים אונא׳אים שוואב׳ים,
 החי, האינוונטאר על נמנו הם

מנין. קיום הדעה על להעלות ניתן לא בלעדיהם

לשמוע, אהבו הפילה כבעל ווייס אה
לאיש. הפריע לא שלו הנצחי המצחיה כובע
הקלויז, רב לורש, יעקב] ד״ר [הרב היה נערץ
אמתי. ה׳ ועובד צדיק
הקלויז, הגיע ההערכה לשיא
כיורשו. ”ברויאר יוסף את מינו כאשר

 נשכח, בלתי לנו נשאר הקלויז גם
 זאת. לאמוד יכול זאת שחווה מי רק

 שנית, חוזרת זו נפלאה תקופה היתה אילו
לפראנקפורט. לשוב היינו חפצים

השבועות חג לכבוד בעצים מקושט - פנימי מראה - אנלאגה פרידברגר

השואה. אחר יורק בניו ישורון עדת קהל של ומייסדה רבה תש״ם) - יוסף(תרמ״ב דברי בעל ברויאר יוסף לוי רבי 17
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שפיגל שמואל יעקב הרב
______תקוה פתח______

וירמש אהרן ר׳ של לחיבוריו היחס על
ישראל אוצר לאנציקלופדיה היחס על ומשהו

תורה דברי לדבר רק נברא לא והפה
ישראל על זכות וללמד
הנוטל והנה ד״ה ד) בא(יג, פר׳ עה״ת, לד קדושת

א
 יש חשובים^ רבנים של למשפחות כנצר תקי״ד, בתמוז בי״ז נולד רא״ו) (להלן: וירמש' אהרן ר׳

 קריכינגן קהילת של לרבה נבחר 23 בגיל אריה. שאגת בעל לפני שבצרפת במץ למד כי אומרים
 בשנת במץ. ישיבה לראש נתמנה תקמ״ה בתמוז בט׳ למץ. חזר שנים כשבע לאחר בלותרינגה.

 הראשי הרב גוגנהיים יוסף ר׳ פטירת עם בשעתו. נפוליאון שהקים בסנהדרין לחבר נבחר תקס״ז
 כרב וירשהיים שמואל ר׳ נתמנה תקפ״א בשנת אבל מקומו. כממלא נבחר תקע״ג, בשנת מץ של

 לשמש צרפתית יודע שאינו לאדם איפשר לא המדינה וחוק צרפתית, ידע לא ורא״ו הואיל ראשי,
 תקצ״ב, בשנת הקהילה. של וכפוסק הישיבה כראש לכהן רא״ו המשיך זאת עם זו. במשרה
 באייר בט״ו נפטר רא״ו שמואל. ר׳ פטירת לאחר רק וזאת ראשי, כרב נבחר ,78 כבן בהיותו
 על השו״ע, על הש״ס, על חידושים הכוללים ספרים מספר מץ, בעיר בחייו, הדפיס הוא תקצ״ו.

נוסף. שם יש מהם לכמה כי אם אור, מאורי הכולל בשם ידועים הספרים ועוד. ועוד התפילה
 שכתב עליו מההספד וכן בספריו, הנמצאים מפרטים למדים אנו רא״ו של חייו תולדות על

 פרטים עם הללו המקורות משני הידיעות את מץ^ של המלכותית האקדמיה חבר לוי, גרשון מר
 שאנו משום זאת, ציינתי למאור^ נר בשם רא״ו על מיוחד מאמר שכתב בריל, נחום צירף נוספים
את משכה וירמש אהרן ר׳ של דמותו אחרת, לשון רא״ו. של המיוחדת אישיותו על מכאן למדים

 ותלמידו ווידמש אהדן ׳הדב קטן, מ׳ של מאמדו את כאן אציין חוקדים. מספד כתבו וחיבודיו תולדותיו על
 נוספים, למאמדים הפניות יש 3 ובהעדה המאמד בתחילת .198-190 עמ׳ ב(תש״ך), אדשת, כדמולי׳, אליקים
 מתקדים בתוך מיץ׳, בקהילת ומנהיג ׳מנהג שוודצפוקס, ש׳ גם דאה .8 ,4 ,3 העדות לקמן צויין מהם שחלק

 .264-263; 257-256 עמ׳ תשס״ח, ידושלים, זימד, יצחק(אדיק) לכבוד יובל ספד אשכנז, יהודי בתולדות
 מלובלין אליהו ב״ד משה ד׳ דא״ו. הולדת לפני שנה כאדבעים במץ ישיבה דאש שהיה זה בשם חכם מצאנו
 הזקן הגדול המאוד הדב אמ״ו לטוב זכוד ״בדם כותב; ע״א, כ דף תצ״ד, קושטא, שושנים, פדחי בספת

 שגם בהקדמתו ודאה וכו׳. מיץ״ בק״ק כבדו מנוחתו זצ״ל ווידמיישא אהדן מהוד״ד כבוד בישיבה ויןוןשב
 נתן זה אהדן ד׳ בזה. נדחיב ולא ביניהם משפחתי קשד שיש ואפשד חכמים, עוד מזכיד וכן מזכידו הוא שם

 דבדיו דאה דידן, בדא״ו שהמדובד דימה ויכלדד ד״ב תע״ה. בהענא שנדפס הכסף נקודות ספד על הסכמתו
 הזמנים. בסדד כמובן יתכן לא והדבד עג, עמ׳ תשנ״ג, חולון, לאבדהם, זכוד התודני בקובץ

 .231-226 עמ׳ ,1836 שנת בלאך, שמעון ד׳ ע״י לאוד היוצא ,La Regeneration העת בכתב נדפס
.31-20 עמ׳ א(תדמ״ז), גדאבעד, הוצ׳ הספדות, אוצד בית העת בכתב נדפס
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שפיגל שמואל יעקב הרברע

 דתיים הן תחומים, במספר שהתבטאה הזמן, ברוח לקידמה נטיח בו שראו כיון המשכילים, חוגי
 לכך שהיתה ומסתבר הצרפתית, המהפכה בזמן פעל הוא כי לזכור יש ועוד. חברתיים, והן

 על הקפיד רא״ו כי יווכח בספריו המעיין כי מיד ייאמר אולם ופעילותו. מחשבתו על השפעה
 על מבוססים שאינם למנהגים התנגד הוא לכן לרגליו. נר היו התלמוד ודברי כבחמורה, קלה

 הגמ׳... נגד ידיעה חסרון מנהגים ״דכמה ע״א: ל למועד, עוד בספרו שכתב וכפי חז״ל, מקורות
 התלמוד אחר כלום להמציא ״אין ע״ב: לב שם או כזאת״, לנו הרשה מי הגמ׳ על להתנגד אבל

 מפסיקת נפרד בלתי חלק בו ראה והוא התלמוד, כדברי בעיניו נחשב הזוהר גם ומדרשים״.
 תפלות, ואמונות כישוף כניחוש, בהם החזיק שההמון למנהגים במיוחד התנגד הוא לכן ההלכה^

 מנהגי עם אחד בקנה עלו שלא למנהגים התנגד כן '’בזוהר. או חז״ל בדברי ביסוס להם כשאין
 נוספים. פוסקים ועם הרמ״א עם מתעמת הוא זו בהתנגדות לקמן. שנראה כפי ואשכנז, צרפת

 לציין ויש אחרים, בעניינים והן המנהגים בענייני הן בדבריהם, ונותן נושא הוא תורה, של כדרכה
 דברי כלפיהם מקיים הוא ואין המידה, על יתר אולי תקיפה לעתים לשונו דאורייתא בריתחא כי

 בזה הילכו וכבר נרחבת, בצורה ובחידושיו בשיטתו לדון כאן מטרתי אין נשמעים^ בנחת חכמים
המאמר. בכותרת האמור הנושא הוא עתה בו לעסוק שברצוני כל ממני.® בקיאים

ב

 תמר בעלי כתב כך רא״ו. כנגד פעמים מספר כתב הירושלמי, על תמר עלי בספרו תמר, ישכר ר׳
:ע״א רפא דף ה״א, פ״ט ברכות ירושלמי על

 מאורי מספר מביא תרנ״חן סיגט, מספינקא, כהנא נחמן לר׳ חיים, [=ובארחות ובא״ח
 ולא וירמס ר״א מספר הוראות הביא א״ה שבעל אעיר אגב ממיץ... וירמס אהרן לר׳ אור
 אחר תמיד לבדוק יש ולפיכך בערכו, ישראל אוצר ראה צדוקי. נעשה שלבסוף ידע

הוראותיו.
כך: כתב רע״א, סע״ב-רנה רנד דף ה״ג, פ״ג ביכורים לירושלמי תמר בעלי

ע״א] קו דף [ח״א שם תר״סן סיגט, פרידמן, חיים ישראל [ר׳ מהרי״ח בלקוטי והנה

.93 הערה לקמן לדוגמה ראה
 קן בספרו מדבריו להביא יש ניחוש, משום לכאורה בהם שיש אף חז״ל, על המבוססים למנהגים כדוגמה

 ונתקיימו וינוקא בספרא נסיתי ודוחק חירום ״ובשעת ;בספרא בריק ע״ב צה חולין על ע״א, צב דף טהור
ב״ה״. לטובה שניהם

זה. בכגון רבים מקומות עוד ויש ,94 בהערה לקמן האמור לדוגמה ראה
 Authority and הוא מאמריו שבסדרת האחרון המאמר .Jay R. Berkovitz ובשיטתו ברא״ו לעסוק הירבה

Innovation a t the Threshold o f  M odernity: The M e’orei Or o f  RAbbi Aaron Worms o f  M etz

 הורוביץ, כ׳ בלידשטיין, י׳ פליישר, ע׳ טברסקי(בעריכת; יצחק של לזכרו שערים, מאה בספר ידו על נכתב
 על שנכתבו המחקרים לכל ציין הוא 1 בהערה .291-265 עמ׳ אנגלי, חלק תשס״א, ירושלים, ספטימוס), ד׳

 תרבות ומהפכה, מסורת ברקוביץ, ח׳ בספרו; עתה וראה עצמו. שלו מחקריו כולל מאמר, לאותו עד רא״ו
 על ביותר רב חומר נמצא זה בספר המפתח. לפי תשס״ז, ירושלים, החדשה, העת בראשית בצרפת יהודית

זה. לחיבור שהפנני בראדט אליעזר לר׳ תודה תקופתו. ועל רא״ו
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רעאוירמש אהרן ר׳ של לחיבוריו היחס על

 מאורי שבעל לדעת יש והנה ...’במינץ דיין וירמס ר״א להרב אור מאורי שבספר הביא
 ימיו בסוף הרי מזכירו, השה״ג" וגם '“השג״א, של ותלמידו ת״ח, שהיה אף אור,

 לועזית בלשון להתפלל שטוב אמר והוא צדוקי, נעשה נפוליון של הסנהדרין בתקופת
ראש, גילוי באיסור וזלזל המילות, פירוש מבינים כשאין עברית בשפה מאשר שמבין
 מנהגי תחת היהודים כל את להביא הוא חפץ אין כי ואמר חרמ״א רבינו נגד פניו וחעיז
 באוצר בזה ראה בעקבותם. ללכת צריכים וצרפת אשכנז יהודי מדוע רואה ואינו פולין

 במנהגי יסודם הרמ״א שמביא פולין מנהגי שכל ידבר, בשכל לא ואכן בערכו. ישראל
 חמת בגלל לפולין וצרפת אשכנז יהודי וכשבאו ואשכנז, מצרפת הקדומים רבותינו
 ובספר שלימה. תורה מנהגם שכל ז״ל רבותינו של הקדומים במנהגיהם המשיכו המציק
 המחברים החכמים ידעו ולא אור מאורי מספר מפסקים ניכר חלק מביא חיים ארחות

 בנוגע וגם ספריו. בכל בדיקה צריכים ופסקיו דבריו ולפיכך וירמס, ר״א מיהו הנ״ל
 מהתנגדותו כנראה הוא התנגדותו יסוד בספר, מזקנם שנשרו שער לגנוז החכמים למנהג
וכנ״ל. בכלל שבפולין ת״ח מנהגי וביחוד ישראל למנהג

:ע״א שיא דף ה״ו, פ״י פסחים תמר בעלי בשלישית, לו ועוד
 במנהג שמפקפק אור, מאורי מספר מעתיק וסקי״ז סק״ד קי״ט סי׳ שמואל ובמעדני

 ושלא מלהזכיר הס זה ודבר עיי״ש. גדיא חד באמירת וכן תינוקות של אפיקומן גניבת
 נעשח ימיו בסוף אור מאורי בעל כי לדעת ויש היא... תורה ישראל מנהג כי עשה, כתורה
 נכשל חיים ארחות הרב וגם בערכו. ישראל באוצר וראה אור, ולא חשכים והלך צדוקי
 אהרן ר׳ בערך מביאו הגדולים שם שגם אף ממנו דברים והביא ידיעה חוסר מתוך

ימיו. מסוף ידע לא אבל וירמש,
 ונאמר נקדים אבל לאחת. אחת עליהן לעמוד עתה וננסה נקודות, מספר בדבריו מעלה תמר ר״י

 הן ידיעותיו וכל אור, מאורי הספר את ראה לא הוא מדבריו שעולה כפי כי כללי, באופן
 חלקים, מספר המכיל גדול ספר הוא אור מאורי ספר כאמור, זה. מספר האחרונים מציטוטי

 לשון את במדויק יודע הוא אין ואף ביותר, מועט עניינים מספר על מתעכב תמר ר״י ואילו
 מספר זה בספר נמצאים כי וודאי ‘הספר^ כל את מציל אחד טוב דבר המאמר ידוע כבר המחבר.
 מהרי״ח לקוטי והן חיים ארחות הן כי במפורש כותב תמר ר״י גם שהרי כאלו, מאמרים

 עצמו, תמר ר״י שציין כפי הגדולים, בשם הזכירו חיד״א הרב גם להלכה. זה בספר השתמשו
על או עליהם ערער שיצא ספרים מלהזכיר נמנע חיד״א הרב כידוע^' שהרי הוא, ריק דבר ולא

צ״ל;מיץ. 9
 אריה. השאגת היינו: השאג״א. צ״ל; 10
הגדולים. השם 11
 והמכתב, הכתב בורשטיין, רא״ד שעז; עם׳ ח״א, תשנ״ו, ברק, בני אפרים, עבודת שטיין, רא״פ בזה ראה 12

שיב. ועמ׳ פח, עם׳ תשנ״ז, ירושלים,
ואני תמר, ר״י סבור שכך משום כך נקטתי מ״מ בכך. לדון המקום כאן ואין לעצמו, דיון המצריך עניין זה 13
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שפיגל שמואל יעקב הרברעב

 זה שדבר אומר אני אין הספר? כל את יציל אחד שדבר לכך זכאי לא רא״ו האם וא״כ מחבריהם.
 שנבדקו טרם הספר את לפסול אין כי הוא אומר שאני כל שבו. ״הרעים״ הדברים את מכשיר

הכלל. על וילמד הפרט יבוא הסתם מן ראויים, דברים בו מצאנו ואם לגופם, הדברים
 נפוליון, של הסנהדרין בתקופת ימיו, בסוף צדוקי נעשה רא״ו תמר ר״י לדעת ועוד. זאת

 ,161 עמ׳ ח״א ישראל באוצר רא״ו על בערך מעיון אבל ישראל. באוצר האמור יסוד על וזאת
 הסנהדרין החלטות כי למד אתה ,228 עמ׳ ח״ז ישראל, באוצר סנהדרין בערך פירוט וביתר

 של פטירתו לפני שנה 29כ כלומר תקס״ז), ב באדר (כ״ז 1807 באפריל 6ב מדינה כחוק נתקבלו
 גם אלא ימיו״, ״בסוף כותב היה לא אחרת כי זה, בערך עיין לא תמר שר״י רק לא ובכן, רא״ו.

 שעבר חכם תלמיד ראית אם ישמעאל רבי דבי ״תנא ע״א: יט בברכות חז״ל דברי בדעתו עלו לא
 עשה ודאי אלא דעתך, סלקא שמא תשובה, עשה שמא ביום אחריו תהרהר אל בלילה עבירה

 מודה תמר ר״י הרי למריה״. דמהדר עד בממונא אבל שבגופו, בדברים מילי והני תשובה.
 יב תוך תשובה עושה ת״ח הגמ׳ לפי אם ‘זכות.'' לכף לדונו לא מדוע וא״כ ת״ח, הוא שרא״ו
 מדוע לו. המיוחסים המעשים לאחר שנה 29 נפטר כשרא״ו דידן, בנידון וחומר קל שעות,

אתמהה. ? תשובה שעשה נאמר לא תמר ר״י לשיטת

 אלו סמך על לעצמנו נבהיר רק זכות, לכף אדם כל דן והוי של בנושא יותר כרגע נאריך לא
 על שנאמרו הדברים כי כותב תמר ר״י שכתב. מה את תמר ר״י כתב עדויות אלו או עובדות

 ).J.E( אנציקלופדיה מג׳ואיש הועתקו הדברים כי יראה שם המעיין ישראל. באוצר נכתבו רא״ו
 מסתמכים כולם כי מתברר בהם מעיון מקורותיו. את הכותב ‘גינזבורג^ לוי הוא שם הערך כותב

 שציינתיו רא״ו, של לפטירתו סמוך בצרפתית שנדפס לוי גרשון של הספדו והוא אחד, מקור על
זה אין אבל מץ, של המלכותית האקדמיה חבר :הוא כי עצמו על כותב לוי גרשון ‘בפתיחה.*

עצמו. מדברי עליו ומשיב לשיטתו בזה הולך
 תלמיד ראיתה אם אמרו ״מיכן איתא; פ״ג אליהו דבי בתנא ואכן דווקא. לאו הוא כאן הנזכר ש״לילה״ ברור 14

 עין טוב בשו״ת רחיד״א וראה בלילה״. תשובה עשה שמא למחר, עליו תהרהר אל ביום עבירה שעשה חכם
 שלא זכר לא שיטפיה שאגב עליו והעיר מו״ק, ממסכת הגמ׳ את כך שציטט אלמוגים עצי לספר שציין ו, סי׳

 הקטן ר״מ גם וראה כן. אינו בברכות שהנוסח ציין לא עצמו החיד״א אבל בברכות, אלא במו״ק כן נמצא
ע״ש. לענייננו, מתאים קצת והוא רסה, סי׳ חי״ד הלכות, משנה בשו״ת

 בירושלמי. וחידושים פירושים בשם ברכות מירושלמי לחלק פירוש כתב גינזבורג לוי כי להעיר המקום כאן 15
 את מביא תמר ר״י פלא. זה ראה והנה כן. לפני הרבה אלא ימיו בסוף לא צדוקי נעשה גינזבורג ל׳ הידוע לפי

רע״ב; ל שם או פירש״, גינזבורג הר״ל ״ובחידושי רע״א; כה דף בברכות כגון בספרו, פעמים מספר פירושו
 כנראה רא״ו, על שכתב מה את לכתוב לנכון מצא לא כאן ועוד. וחידושים״, בפירושים עליהם עמד ״וכבר
לוי. גינזבורג על ערך אין ישראל שבאוצר משום

 בהם אין אבל נוספים, צרפתיים מקורות על הסתמך )1 הערה קטן(לעיל מ׳ כי לציין יש .3 הערה לעיל ראה 16
 תמר ר״י ע״י הוזכר שלא ),193 <בעמ׳ בו שמצאתי הנוסף המידע לענייננו. רא״ו של אישיותו על חדש מידע
גילח טז) ב, שקוינהו׳(איכה היום זה ׳אך ובאמרו הלאומי׳, ׳המשמר מדי את ״לבש כי הוא הרבנים, ושאר
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רעגוירמש אהרן ר׳ של לחיבוריו היחס על

 דגל לוי כי לזכור צריך זאת עם ולכאן. לכאן פנים ויש עדותו, לאמינות ביחס לנו עוזר
דבריו. על השפעה לכך ויש ויתכן מתונה^' דתית בריפורמה

 של השני, המקרה ואילו .1815 בשנת עצמו, לוי גרשון דברי פי על אירע אחד מקרה אכן,
 ביותר הקרוב המקרה כי נמצא .1819-1818 בשנים לנו שידוע כפי אירע בהמבורג הכנסת בית

 כל את כראוי זוכר לוי גרשון מר אכן אם לשאול יש וכאן שנים. 18-17 לפני אירע להספד
 הוא חיובית. שהתשובה מסתבר ו, בסעיף לקמן שכתבתי מה מתוך אירוע. אותו של הפרטים

 יודעים אנו אין ברם, המדרש. לנסוח בדומה רבה, מדרש פי על רא״ו של תשובתו את שם מצטט
 שדבריו או הללו, המעשים בשעת נוכח היה עצמו הוא האם לוי, גרשון של מקורותיו מה

שמיעה. עדות על מבוססים
 על שנאמרו דברים בין הבדל יש עדיין הללו, המעשים בשעת נוכח היה עצמו הוא אם גם
 בעניין, צד שאינו אדם של ראיה דומה שאינה ברור הרי בספרו. כתב שרא״ו דברים לבין רא״ו,
 אלא איתמר בפירוש ״לאו מקומות: בכמה בגמ׳ נאמר לחינם לא עצמו. רא״ו של כתיבתו לבין

 שדבר ללמדך מאי״, מכללא ״ואי ועוד) ע״ב יב הגמ׳(ברכות שואלת כך ועל איתמר״, מכללא
מסקנות.**' ממנו מלהוציא להזהר יש במפורש, נאמר שלא או מעשה, של מראיה הנלמד

 על נתברר לא עדיין שהם, כפי הדברים את ונקבל הללו, הפקפוקים כל את נסיר אם גם אבל
עצמן. הטענות את נבדוק הבה הקצף. יצא מה

ד

 מנהגי מפני ואשכנז צרפת מנהגי את לבטל רצה לא שרא״ו הוא, הכלל הפרט. אל הכלל מן נלך
 נתקבצו פולין בני שהרי וצרפת, אשכנז במנהגי יסודם פולין מנהגי הלא תמר, ר״י ושואל פולין.

המציק. חמת מפני ומצרפת מאשכנז ובאו
 משום אשכנז, למנהגי זהים פולין שמנהגי סבור הוא האם דבריו. את הבנתי לא בעניותי

 כך כל עצמאית אינה לכאורה פולין שיהדות הדבר נכון אשכנז? בני למעשה הם פולין שבני
 על גם מושתתת היא וצרפת. אשכנז בני של מנהגם על רק מושתתת היא אין אבל במנהגיה,

 לא שמנהגיהם נוספים, וממקומות ומבוהמיה, מאוסטריה אליה שהגיעו יהודים של מנהגם
 שונים מנהגים שיתכנו אפוא ברור וצרפת. אשכנז יהודי של מנהגיהם עם אחד, בקנה עלו תמיד

כראוי דק שלא שאפשר תמר ר״י על שנתמה עד אבל אשכנז. לבני פולין בני בין המבדילים

17
18

 מבין אני מלשונו אבל קטן, מ׳ הסתמך שעליו המקור את בידי אין ה׳משמר׳״. לתקנון להתאימו כדי זקנו את
 כי קטן מ׳ חידש כן להתאימו׳. ׳כדי הזקן, סידור על רק אלא לגמרי, והסרתו הזקן גילוח על כאן מדובר שאין

 של ואפיקורסתו פזיזותו נגד רבה בחריפות באיגרת יצא רא״ו וכי כרמולי, אליקים היה רא״ו של תלמידו
 ישנות. וגם חדשות ישראל גדולי תולדות ספרו על כרמולי

.74 והערה 259 עמ׳ )8 הערה ומהפכה(לעיל מסורת ברקוביץ, של בספרו ראה
 להראות רוצים שאנו כיון לענייננו, קשור הדבר ואין מאי״, מכללא ״ואי הגמ׳ שואלת מתי דנו הכללים בעלי
העיקרון. את רק כאן
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שפיגל שמואל יעקב הרברעד

 הרב הוא רא״ו דכי אשכנז. חכמי של מכתביהם עליו לתמוה יש פולין, יהודי של בתולדותיהם
 הוא שלדעתו משום וזאת לפולין, אשכנז בין מנהגים חילוף שיש במקום לרמ״א שהתנגד היחיד
 ומה אחריו, וגם רא״ו לפני מלא בפה כן כתבו נוספים חכמים הלא פולין. מנהג את בעיקר מייצג

מכללם. רא״ו את להוציא לנו
 כראוי משקף הוא שאין משום גם למפעלו והתנגדו הרמ״א אחר שפעלו חכמים מצאנו הנה

 בדברי מסויימים עניינים על ושם פה והעירו שכתבו לחכמים כוונתי אין אשכנז. מנחג את
 את חיבר מפרידברג בצלאל ב״ר חיים ר׳ כנגדו. שלם חיבור שכתב לחכם כוונתי אלא הרמ״א,

 יש חיים, ר׳ של בחקדמתו אכן לרמ״א. חטאת תורת ספר על כביקורת חיים, מים ויכוח ספרו
 בספר חצורך עצם על היא הביקורת עניינים. בשני הרמ״א על והן ערוך השלחן על הן ביקורת
 ואחד עניינים, במספר הרמ״א על ביקורת גם בהקדמה יש אבל ‘כאן.* מענייננו זה ואין פסיקה,

מההקדמה:'^ מעט אעתיק “אשכנז בני במנהג כלל ומתחשב מזכיר חוא שאין הוא מהם
 בני ממנהגי מדינתו בני מנהגי חילופי להודיע מוכרח היה [=רמ״א] ז״ל שהרב כמו

פולין, מדינת ממנהגי אשכנז בני מנהגי חילופי לחודיע גדול הכרח הוא כן כמו מזרח,
 מנהגם לבטל אשכנז לבני שאין כ״ש א״י, מנהג מפני מנהגו לבטל רצה לא הרב שאם
 ולא מדינתו בני ממנהג רק ספרו בהקדמת כתב לא עצמו הרב והנה פולין... מדינת מפני
כלל. אשכנז מנהג זכר

 פולין למנהגי בשנים קדמו אשכנז מנהגי כי סופר, החתם בעל שכתב את כך על להוסיף ניתן
“הרמ״א: ולפסקי

 משך ולהלן, ווערצבארג מגלילות אשכנז... קהלות כל הם פראנקיא ערי כי יודע ויהיה
פראנקפורט, ובכללם, פראנקיא, ערי הם ובכלל, הגדול הים עד וריינוס מאינוס נהר

יואל, ורבי גאון... עמרם רב פי על מנהגם ורוב וכדומה. מנהיים מעץ, ווירמשא, מגנצא,
 והרא״ש [=מרוטנבורג], מר״ב ומהר״ם ורש״י, התוספות, ובעלי בבונא, אפרים ורבי

 ימצא שם אומץ... יוסף ובספר יוסף כצאן נוהג בספר יעיין בזה, אאריך ומה והטור
 לא והם פולניא, מנהגי על נאמרו דבריו כי רמ״א, מהסכמת הרבה משונים מנהגיהם

זה. בשביל הקדום מנהגם שינו

 תשס״ה, ירושלים, שניה, מהד׳ ומגיהים, הגהות - העברי הספר בתולדות עמודים בספרי, מעט בכך נגעתי 19
.306-304 עמ׳

 בכתב נשארו שדבריו אלא רב, בתוקף אשכנז מנהגי על הגן הוא שאף אולמא, חיים ר׳ את גם כאן לציין יש 20
 תשיעי פרק תשנ״ט], שבע, [באר חכמים, של גחלתן זימר, ר״י של בספרו ראה הללו, החכמים שני על יד.

.237-231 ;202-199 בעמ׳ ובמיוחד ועשירי,
 הספר נספח הבאות, במהדורות תע״ב. אמסטרדם, חיים, מים ויכוח של ראשון בדפוס רק נדפסה ההקדמה 21

 בספרו צעיר) (רב טשרנוביץ ח׳ ע״י שנית נדפסה ההקדמה הושמטה. וההקדמה לרמ״א, חטאת לתורת
 ר״י של בספרו יד, לכתבי השוואה עם שוב, נדפסה .100-93 עמ׳ ח״ג, תש״ח, יורק, ניו הפוסקים, תולדות

.314 בעמ׳ שם נמצא שלפנינו הקטע .317-307 עמ׳ ט, נספח דלעיל, בהערה המוזכר זימר,
י. סי׳ תשמ״ט, ירושלים, החדשות, סופר חתם שו״ת 22
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רעהוירמש אהרן ר׳ של לחיבוריו היחס על

 את תלם על ולהעמיד לחזק היא מטרתם כשכל מנהגים, ספרי שכתבו חכמים מצאנו לכך בנוסף
 לצד משמרתם על עמדו הם פולין, מנהגי לבין אשכנז מנהגי בין חילוף יש כאשר גם אשכנז. מנהגי
 יוסף את למנות יכולים אנו ביניהם אותם. המייצג ולרמ״א פולין למנהגי והתנגדו אשכנז, מנהגי
 דברי אומץ, יוסף בעל מצאצאי שהוא קאשמן לרי״י יוסף כצאן נוהג נוירלינגן, האן לרי״י אומץ

 לאור שיצאו ספרים עליהם הוסף תמר. לר״י ודאי ידועים שהיו שכמותם, ועוד גיגר, לרש״ז קהלות
 וורמיישא ״ק דק מנהגים בכרך, ״י לדת חיים מקור כגון תשמ״ב, בשנת תמר, ר״י של פטירתו לאחר
 חשובים מבואות גם יש חאחרונים הספרים בשני קירכהיים. לר״י וורמייזא מנהגות וכן שמש, לר״י

האחרונים. בעיני וחשיבותו אשכנ^^ מנהגי כמייצג המהרי״ל ועל ומנהגיה, אשכנז על
 זו מלאכה נעשתה שבימינו הרי ומנהג, מנהג כל אחר לבדוק המלאכה עליך קשה ואם
 הספר של החלקים בארבעת לעיין די לכך. דוגמות אתן שלא החלטתי ולכן מאוד, קלה מלאכה
 במנהגים נרחבים דיונים בהם מוצא ואתה המבורגר, רב״ש של אשכנז מנהג שרשי הנפלא
 האיתנה עמידתם את בהם מוצא אתה פולין. לבין אשכנז בין מנהגים חילופי גם ובהם שונים,

 רב״ש והרי הרמ״א. של זו את נוגדת כשעמדתם גם אשכנז, מנהגי שינוי כנגד שונים רבנים של
 לומדי לתועלת המוגמר על לברך שיזכה לו מאחלים ואנו המלאכח, את סיים לא חמבורגר

 כי המעיין ימצא מקרים בהרבה מקום מכל באמתחתו. רבות דוגמות עוד שיש וברור התורה,
 שרא״ו נמצא ̂'‘כהלכה. אשכנז מנהג את המייצג רא״ו של מספריו גם מצטט המבורגר רב״ש

פולין. של אלו על וצרפת אשכנז מנהגי את בהעדיפו ועיקר כלל דופן יוצא אינו
 שעד ירושתנו, השנתי הספר הוצאת את שיזמה האכסניה, כבוד את נוסיף האמור כל על
אשכנז. במנהגי הדן אמך״, ״תורת בשם מיוחד מדור בו ויש חלקים, שני ממנו יצאו עכשו

לסמוך. מה על לה אין רא״ו כנגד תמר ר״י של זו תלונה כי אפוא עולה

ה

 נאמר ישראל. באוצר האמור יסוד על תמר ר״י שהזכיר במנהגים פרטני לדיון עכשו נעבור
 מוסר אני עברית. יודע אינו המתפלל אם זרה, בשפה להתפלל להעדיף שיש רא״ו של בשמו

 חופשי ובתרגום ישראל, באוצר כתוב מאשר יותר נרחבת בצורה לוי גרשון דברי את עתה
 כי המקום רבני ביקשו בהמבורג^^ הכנסת בית הרפורמים ע״י להיפתח עמד כאשר מצרפתית:

לא או הכל רוצים המבורג רבני כי באומרו סירב רא״ו הכנסת. בית בגינוי אליהם יצטרף רא״ו

23

24

25

 ״וגם :ע״ב יד דף שבע באד בחלק בלבד, לדוגמה פעמים. וכמה כמה זה פדט מדגיש שדא״ו מובן ולכן
 בתדי׳ גדידן אנחנו במנהגיו חלוק שמהדי״ל היכא ובפדט כמו... לבדו בפולין דמ״א מנהג טובא בדוכתי

 מהדי״ל אחד במנהגים גדידן אשכנז בני ״אנחנו תכה: סי׳ ע״ב קנו דף נון בן בחלק או ממש״, אשכנז שהוא
ועוד. פולין״, איש כהדמ״א ולא ע״ש

 המפתח פי על אהדן. ו׳ וודמסד, בעדך; הספד בסוף השמות מפתח לפי בקלות למצוא ניתן אלו מקומות
 דא״ו. לספדי המבודגד דב״ש נזקק לא דביעי שבחלק בדיוניו כי עולה

.1819-1818 בשנים מדובד
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שפיגל שמואל יעקב הרברעו

 נמנע הוא כלל. יתפלל לא מאשר זרה בשפה שיתפלל מוטב עברית, מבין שאינו מי כלום.
דבריו. כאן עד זהירה. שתיקה על ושמר המריבות, את מלעורר

 בלשון תפילה היתה התקנות כשאחת בתפילה, הריפורמים תקנות הוא המדובר האירוע
 תיאר פדרבוש ר״ש ”זה. בנושא ותשובות ספרים ונתחברו עזה, התנגדות עורר זה נושא “זרה.

כך כתב הוא לדבריו וכפתיחה הללו, הויכוחים את במקצת
 את סמכו הרפורמה מחוללי מתמיה. חזיון מתבלט הרפורמה על הפולמוס בהשתלשלות

 הרבנים ודווקא העולם, מן להעבירה רצו ואף בה הודו לא שהם ההלכה, על נימוקיהם
 להתפלל מתירים ערוך והשולחן שהתלמוד פי על ואף נשתנו, הזמנים כי הורו החרדים

יעבור, ולא דתי חוק העברית התפילה נעשתה האחרונים בתקופות אבל לשון, בכל
 בהרבה ונתקדש בתפילות הגדולה כנסת אנשי שטבעו העברי ממטבע לשנות ואסור
 כשם עמם, שפת לבניהם שילמדו אחת, תקנה רק יש עברית מבינים שאינם לאלה דורות.

 האמיתית מהותה על עמדו ההוא הדור שרבני ספק אין אחרות. שפות אותם שמלמדים
 ושאיפתם עיניהם, לנגד התפילות הבנת שלא להם ברור היה בדת. לתיקונים התנועה של

 הבינו הבן קונם. לפני נפשם והשתפכות לעז לדוברי הדתית ההכרה החדרת אינה
 היהודים את כליל לנתק ומקיפה שלמה לשיטה משתלבת בתפילה הלשון שהמרת

 של חדשה בריאה במקומה וליצור ושפתה, ישראל תורת על המושתתת דורות ממורשת
המקורית. התרבות מן מעורטלת תרגום, יהדות

 כפי ההלכה מבחינת כי ברור אולם זרה. בלשון תפילה אסרו מהרבנים גדול שחלק נכון ובכן,
 כי מודה אני כי אם ”זרה, בלשון להתפלל הקודש, לשון את מבין שאנו למי מקום, יש שהיא,

 גרידא, הלכתי ויכוח כאן אין גרידא. הלכתית מבחינה גם איסור יש שכיום שטענו רבנים היו
 אלא האסור, את התיר ולא בהלכה, שגה לא רא״ו כי נמצא לעתיד. פנים עם ויכוח כאן יש אלא
הרפורמים. מטרת את נכוחה ראה הוא אם עמו להתוכח ניתן היותר לכל

 בשנת מצרפתית: חופשי בתרגום לוי, גרשון מספר כך ראש. בגילוי זלזל כי היא נוספת טענה
 אמונים נשבע הוא מץ. של זמני ראשי לרב רא״ו מונה גוגנהיים, יוסף הרב של מותו לאחר 1815
 ראש בגילוי יעמוד שלא כדי כפה, לחבוש ממנו ביקש הרבנות מחברי אחד ולחוקה. למלך
והוסיף הלאתיך״. ומה לך עשיתי מה ״עמי ג): מיכה(ו, הנביא דברי את ציטט רא״ו דתי. בטקס

26
27

28
29

תקע״ט. אלטונא, המבורג, של צדק דין בית שפדסם הבדית, דבדי אלה ספד דאה
 צדוד הספד את להוסיף יש הבאה. בהעדה המצויין פדדבוש ד״ש בדבדי נמצאים הללו מהמקומות חלק

 בנושא. דב חומד יש שם נכדיה. שפה שכותדתו והפדק תדכ״ט, אוהלי, לוונשטם, לד״א החיים
.258 עמ׳ תשכ״ח, ידושלים, ובעמים, בישדאל העבדית הלשון פדדבוש, ד״ש
 שיתפללו מוטב הנשים, וכן הקודש לשון מבין שאינו ״מי סי״ב; כב, סי׳ אדם, חיי של לשונו לדוגמה לנו הדי

שלם״. בלב שיתפללו דק שמבינים, בלשון
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רעזוירמש אהרן ר׳ של לחיבוריו היחס על

 שתופיע ממך דרשתי האם לך, גרמתי צער איזה לישראל, ה׳ אומר כך עמי, רבה. מדרש מתוך
 את מאתנו דורש לא ה׳ אם רא״ו, הוסיף כן כי הנה המדרש? ובבית הכנסת בבית ראש בגילוי

 ראש. בגילוי נשבע והוא עלבון, בכך רואה הוא אין הזו, המחווה
ו: כז, רבה לויקרא היא רא״ו כוונת

 על עמדו המדינה בני עשו מה למדינה, שלו פרוזדוגמא ששלח למלך משל יצחק ר׳ אמר
 הקב״ה אמר כך ובזיע, ברתת וביראה באימה וקראוה ראשיהם את ופרעו רגליהם

 ק״ש קורץ שתהא אליכם אמרתי ולא עליכם הטרחתי לא דירי פרוסדוגמא הדא לישראל
ראשיכם. את פורעין ולא רגליכם על עומדין לא

 במקום שונים. ומנהגים שונות דעות בה ויש בפוסקים, רבות נידונה ראש כיסוי שאלת כידוע,
 בספרו דבריו אלו זה. בנושא בספרו רא״ו כתב מה לראות הדין מן סיפור, פי על עמדה לקבוע

:ב סי׳ או״ח השו״ע דברי על ע״ב, טו דף שבע, באר
 בלשונו נשמר השו״ען. דברי כאן [עד ראש בגלוי ילך ולא זקופה בקומה לילך אסור
 ר״ה ע״א] [לא דקידושין מהא צ״א סי׳ הב״י כמ״ש איסורא לאו ראש] [=דגילוי דג״ר
בג״ר. ד״א סגינא דלא לי תיתי ע״ב] קיח [שבת לשון וגם בג״ר, ד״א מסגי לא בר״י
 ב״י וגם לכ״ע. דאינו מוכח י״א, בשם שם בש״ע נקט השם ובהזכרת בבה״כ ואפי׳

 המהרש״ל וגם ראש, בפרוע ק״ש לקרות אתכם חייבתי לא מהמדרש סא] סי׳ [או״ח
 דשרי תנא חד איכא [הט״ו] פי״ד בסופרים וראיתי ברכות. אפי׳ התיר עב] [סי׳ בתשו׳
בג״ר. ד״א למיהך לת״ח אסור ע״ב] [קכב פנחס זוהר בר״מ וגם בג״ר. שמע לפרוס
 מכ״ש כרעמים, עוברת ברכה אפי׳ או צורך, באיזה טובא ונ״מ שרי. אדם לכל מוכח

בידו. כשמכסה
 אף שמותר ויתכן איסור, בו אין ראש שגילוי ראיות שהביא לאחר ברורים. דברים לנו הרי

 ̂“לשיטתו. הלכתי ביסוס לו יש כן אם ראש. בגילוי מותר הרי צורך יש שאם סיים השם, בהזכרת
 רא״ו, בשיטת יום יום בחיי שהלכו גרמניה מיהודי היו החדשה בעת כי לומר הצורך מן אין

 מרובה בתוספת הובאו רא״ו, כאן שהביא המקורות כי בעלמא לסניף רק אציין ידועים. והדברים
 סוף את מעתיק ואני ראש. בכיסוי ללכת חובה שאין לראיה סק״ו, ס״ח או״ח הגר״א בביאור

 בראש כלל איסור אין דמילתא כללא כו׳. עליכם הטרחתי לא הנ״ל ממ״ר ״וכן :הגר״א דברי
 היום ושאר המוסר, מצד הדבר נכון אז התפלה, בעת וכן הגדולים, לפני רק לעולם מגולה

תמיד״. ה׳ לפני שעומדים לקדושים
דעתם לפי ולא שיטתו לפי לא מקום, לה אין ראש בגילוי שזלזל רא״ו על התלונה כי נמצא

,1819( תקע״ט בשנת נדפס זה חלק 30  קטן כך על (עמד רבא שלום שנת סע״ב: קמו דף הספד, בסוף כנכתב )
 עוד משנתו שנה דא״ו אבל האידוע, לאחד נדפס הוא היינו, ).4 העדה 192 עמ׳ ,1 העדה לעיל הנזכד במאמדו

לכן. קודם
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שפיגל שמואל יעקב הרברעח

”אחרים. חכמים של

ז

 התנגדותו יסוד בספר, מזקנם שנשרו שער לגנוז החכמים למנהג בנוגע ״וגם תמר: ר״י כתב עוד
וכנ״ל״. בכלל שבפולין ת״ח מנהגי וביחוד ישראל למנהג מהתנגדותו כנראה הוא

 עצמו רא״ו כתב מה לראות עלינו מוטל ובראשונה בראש כאן. המוזכר במנהג נעיין הבה
:סע״א טז דף שבע, באר בחלק דבריו אלו זה. בעניין

 שעושים לסימן, שלא קודש ספרי תוך יש(י)נים ”ציצ[י]ת המניחןי]ם להזהיר ויש
 נהפוך אשר הסוכה סכך מן יתירה מעלתם ואין הנזרקין, מצוה לתשמישי נרתק הקדושה

 להניח טועים רבים וכן נשרפין. ואלו אלו רק יאות, לא זו גם ודורסין, שזורקין הוא
 שערא קדושת גם בזוהר תחזה ואתה דןי]קנא, תקוני משום קודש ספרי תוך הזקן שערות
 שהאר״י אלא אלוה, אחזה ומבשרי הבריאה בחכמת רמוזים ושערות אבריו וכל דרישא

 מעיקרו. שתולש תער כעין דחוי ביד לעקור שלא חכיעור מן לפרוש מאוד הגדיל ז״ל
 שכתב מה את להביא ודי חולק, שאין דומה כך על כי לציצית, ביחס דבריו את גם הקדמתי

 יניחם שנפסקו שציציות מהרי״ל בשם חאחרונים ״וכתבו כ״א: סי׳ וקציעח במור חריעב״ץ
 אסור נזרקין, דקיי״ל דכיון הוא, שטות בהן להצניען בספרי׳ אותן המניחין אבל ספר. בתוך

 מנהג על חלק ריעב״ץ האם בחנם״. להן משמש הספר שנעשה לצורך, שלא בספר להניחן
 ציצית בעניין כן אם כראוי. מהרי״ל דברי את להבין יש אלא ולא, לא מהרי״ל? מתקופת ישראל

 אלא הזקן. לשערות ביחס כן לומר רחוק לא כן אם האחרונים. גם הסכימו וכן מנהג, ביטול אין
קבלה. דברי והוא נוסף עניין יש כאן שאכן

 ידיעה כאן יש אלא ישראל, למנהג התנגדות כאן אין ברורים. דברים לפנינו כאן גם אבל
 שערות קדושת בין הבדל אין הזוהר פי על רא״ו לפי לאמור, הזוהר. בספר האמור על ברורה

 גניזה אין כן אם השערות, בשאר גניזה מצינו ולא והואיל ”הגוף. שערות שאר לקדושת הזקן
 איסור על אלא הזקן, שער גניזת על כלל דיבר לא ז״ל האר״י ואילו הזקן. בשערות גם נוהגת

תער. כעין שהוא משום ביד, אפילו תלישתו
בלקוטי שכתב את העתיק שלא תמר ר״י על לתמוה יש הללו, רא״ו דברי ללא גם אמנם

ל ברקוביץ ר״ח 31 עי ל פרו( ס  החברה מ״תכתיבי נבע ראש לגילוי רא״ו של ההיתר כי ,195 עמ׳ ),8 הערה ב
לגויים״. יהורים בין יחסים על להם שנורעו ההשלכות ועל עשרה התשע המאה בתחילת ותרבותה הצרפתית

 נרחב מקום בספרו מקריש שברקוביץ כיון לכך וציינתי הפסיקה, של ובמניעים בפרשנות זה במאמר רן איני
 הושפע תמיר לא כי לציין לו היה רברקוביץ אליבא גם כי אגב, כררך ואעיר רא״ו. של ולפסיקתו לאישיותו

.75 הערה לקמן לרוגמה ראה הצרפתית״. החברה מ״תכתיבי רא״ו
כיום. לכותבה שרגילים כפי זו מלה תיקנתי אבל ציצת, :הוא בתורה הכתיב 32
 אלא ע״ב. כט רף תרכ״ז, לבוב, זקנך, פאת את תשחית ולא מאמר המשומר, יין בספרו שפירא ר״נ כתב וכן 33

 העניין וגם הזקן, שער של העניין בכל ריון וראה רא״ו. לרברי בניגור וזה הראש, שער את מהכלל הוציא שהוא
התשובה. ובהמשך ר, אות יר, סי׳ ח״א, תשנ״ר, ירושלים, הים, וישב בתשובותיו הלל, ר״י ע״י בכלל, הזה
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רעטוירמש אהרן ר׳ של לחיבוריו היחס על

בהמשך: שם כתוב כך בתחילתם. רק הסתפק אלא הדברים, בהמשך מהרי״ח
 ג״כ דכ״ז מובן ממילא אך בדבר, סוד יש ובודאי מעשה, אנשי רבים בזה דשו כבר אך

 לעקור שלא קפ״א סי׳ יו״ד בבאה״ט המובא האריז״ל בחומרת נזהרים אשר לאותן דוקא
 שער ועוקרים בשוק הולכין היום שכל אותן משא״כ הצינורות, יפגום שלא הזקן שער
לאשפה. וזורקים זקנם

 את להקיף יכול הוא ואין וברור, פשוט מנהג זה מנהג אין מהרי״ח דלקוטי אליבא אפילו כן אם
 כאן יש מקום מכל הרי לגמרי, המנהג ביטול מהרי״ח לקוטי בדברי אין אמנם ואם הציבור. כל

לגמרי. זה מנהג המבטלים יש אבל מסוימת. הסתייגות
דבריו: אלו שו. סי׳ לשמה תורה בשו״ת שכתב את נראה הבה

 להצניע שדרכם אותם והוא בזה כיוצא אחר בענין העם המון את להזהיר יש כי ודע
 אותם מניחים אם מיהו כן... למעבד אריך לא דודאי הספרים תוך הנתלשים זקנם שערות

 לצרכם מניחם אם רק כי שרי ללימודו ויחזור שם שפסק המקום שידע כדי לסימן שם
דאסור. הוא לשמרם כדי

 פיינהנדלר^^ ור״י ̂“ווינר רמ״נ בדורנו האריכו קודש בספרי הזקן שערות הצנעת בעניין והנה
 לומר אפשר ואי זה, בעניין דופן יוצא אינו שרא״ו ללמדך בפוסקים. דעות שתי יש שאכן והביאו

ישראל. מנהג מבטל שהוא עליו

 גניבת במנהג רא״ו פקפק שמואל מעדני בספר המובא פי על כי תמר, ר״י כתב זאת עוד
 עשה, כתורה ושלא מלהזכיר הס זה ״ודבר תמר: ר״י כתב כך ועל גדיא. חד ובאמירת אפיקומן

היא״. תורה ישראל מנהג כי
 כדי יום מבעוד ערוך שלחנו ״יהיה נאמר: ס״א תעב סי׳ בשו״ע רא״ו. כתב מה נראה הבה

 החק כתב כך ועל ישנו״. שלא התינוקות בשביל ולאכול למהר שמצוה כשתחשך... מיד לאכול
 שם פירש״י וכן פסחים, בלילי מצה חוטפין ע״א] קט [פסחים בש״ס שאמרו ״וזהו סק״ב: יעקב
 שמניחין מנהג נתפשט שמזה ואפשר זה... בדבר פירושים עוד דנאמרו וע״ש עיקר, שכן

 כתב כך ועל לשאול״. יתעוררו ישנו לא זה שע״י האפיקומן, לחטוף אלו במדינות לתינוקות
 בדוי מנהג והוא הכסת, מתחת גונבים רק כן ״אינו ע״א: קעח דף “למועד עוד בספרו רא״ו
 המונע ע״כ וינצלו מצרים ליציאת זכר לגנוב בניהם את לומדים שהיהודים נשמע ובגוים והבל

שמואל. המעדני שציין כפי סי״ט, תעג סי׳ חיים(ספינקא) בארחות הובאו אלו דברים משובח״.

 ועמ׳ תקכג-תקכו; עמ׳ ב, נספח פי״ב, ח״ב, שלישית, מהד׳ תשס״ב, יורק, ניו זקן, פנים הדרת בספרו 34
תשעח-תשפ.

ובהערות. נב עם׳ סי״ח, פ״ג תשס״ב, ירושלים, הקודש, גנזי בספרו 35
 שלחלק אף לספריו, הכולל השם זה כי בפתיחה כתבתי וכבר אור, מאורי בשם לספר קורא חיים ארחות בעל 36

כך. על הקפידו תמיד לא האחרונים אבל נוסף, שם יש מהספרים
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 ״מנהג כתב: ס״א תעז סי׳ חיים במקור בכרך רח״י רא״ו. כדברי הסבורים רבים מצאנו אבל
המנהג״. ולבטל למחות פנים יש ומ״מ המצוה, לחבב הוא האפיקומן גונבין שהתינוקות

 המנהג ״נתפשט ̂’ציננער: ר״ג דברי את כאן אביא המידה, על יתר להאריך שלא כדי
 הוא כך ועל כן״. לנהוג שאין וסוברים שמפקפקים ויש האפיקומן... לחטוף חתינוקות שמניחין

 נוהגין שאין חב״ד הגדת ״וכ״כ :ומוסיף לעיל שהבאנו חיים המקור לדברי כה, בהערה מפנה
 וטעמא גנוב גנבא בתר ע״א ה׳ דף בברכות חז״ל ממאמר ולהעיר הרב, בבית אפיקומן בחטיפת

 בית הגדת וכ״כ אצלינו, הונהג לא המצות דחטיפת כ״ו סימן ח״ג אבי בית שו״ת וכ״כ טעים,
 סקווירא קארלין מנהג וכן מנהג, הך ליתא הספרדים אצל וכן מבריסק, הגר״ח בשם הלוי

 רמ״י שכתב את ונוסיף אפיקומן״. לגנוב שלא להקפיד והחזו״א קאלאשיץ האדעס נדבורנא
 ויש זה... מנהג הזכיר לא במשנ״ב וכן מבריסק... ״הגר״ח זה מנהג השוללים אלו על וינגרטן

 68 עמ׳ עולם בהליכות כמובא בהן, נהוג היה לא האפיקומן גניבת שמנהג הספרדים מקהילות
 התינוק להרגיל שלא כדי זה מנהג ששוללים ויש .10 הערה קיצוש״ע על המזרח שער ובספר

תימן״. הליכות חב״ד, הגדת וראה בגניבה.
אפיקומן. גניבת למנהג בהתנגדותו יחיד אינו רא״ו כי מוכיחים אלו שמקורות דומה

ט

 שואב תמר ר״י הללו. הדברים את נבדוק הבה גדיא. חד אמירת את שלל הוא כי עליו נאמר עוד
:שם כתוב וכך סק״ד, קי״ט סי׳ שמואל ממעדני זו ידיעה

 של המנהג דענין שכתב ו אות סוף תע״ג סי׳ אור מאורי ספר בשם החדש א״ח בספר ועי׳
 לבני למזוג טורח אינו שהבעה״ב חירות דרך משום נמשך הוא אליהו של כוס מזיגת
 ממנו למזוג גדול כוס תחלה הניחו לטרוח שלא וכדי בשלחן מסובים הם שגם ביתו

אמרו(להם) הנ״ל) הגדול הכוס את שמוזגים מה תינוקות(על ובשאלת הכוסות) (לשאר
 וכן המלעיגים, עול להכביד האלה כדברים הוסיפו(עוד) ועי״כ הנביא לאליהו שהוא

 והרבה כוונתו ידע שהמחבר הגם גדיא חד של השיר את לעז בלשון שאומרי׳) (מה
 יש באמת כי צ״ע, הנ״ל אור מאורי הרב של דבריו שאר וגם עכ״ד... וכו׳ יש פירושים

 המבואר לפי אשר גדיא חד של השיר באמירת ובפרט ישראל מנהגי לכל נסתרים סודות
 צופים. ונופת מדבש מתוקים ורמזים נוראים סודות בו יש הקדושים בספרים

 לעניינו כמובן שייך שאינו אליהו של כוסו על הסברו כולל חיים, ארחות דברי כל את חעתקתי
העתיק שמואל מעדני בעל ביניהם. קישר שרא״ו הדברים בהמשך שנראה כיון ‘‘“בו, אגע ולא

סי״ח. פג פרק תשס״ב, ירושלים, ב, חלק פסח, הלכות על גבריאל נטעי 37
22 ובהערות שלז עמ׳ ו, ה, סעיפים פנ״ז, א, חלק תשנ״א, ירושלים, הערוך, הסרר 38 ,21.
זאת. מעתיק איני מענייננו זה ואין והואיל אליהו, של לכוסו ביחס רא״ו הסבר על הקשה כאן 39
 של כוסו אבידע, י׳ של מחברתו ראה רא״ו, של להסברו כמובן התייחסות כולל זה, מנהג השתלשלות על 40

תשי״ח. ירושלים, הנביא, אליהו
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 מאורי דברי את ראה שלא משום זאת דבריו. בהבנת שגה אבל חיים, ארחות דברי את כהלכה
 לשפוט יוכל שהמעיין כדי חיים. בארחות ממנו שהובא מה על הסתמך אלא במקורם, אור

ע״ב: ל דף תקפ״ב, מיץ, למועד, עוד בספרו רא״ו של לשונו את אביא בעצמו,
משיבים"' הם וגם לב״ב למזוג טורח אינו שהבע״ב חירות דרך נמשך אליהו של כוס וכן

 שהוא אמרו ‘‘תנוקת^ ובשאלת ממנו למזוג גדול כוס תחילה הניחו לטרוח ושלא בשלחן
 חשיר לעז בלשון וכן חמלעיגים. עול לחכביד האלה כדברים הוסיפו עי״כ נביא לאלי׳

 אצל ממני שנדפס מה והמעיין יש, פירושים והרבה כוונתו ידע שהמחבר הגם גדיא חד
לצנות. כדרך בלעז העתק לוסף דלא הבו אכן האמת, יבחין קטנותי'' חגדות

 על פירוש כתב עצמו הוא שהרי גדיא, חד לאמירת מתנגד חוא כי לומר אפשר שאי מדבריו ברור
 שמואל מעדני שגה ולכן חיים, ארחות העתיק לא הזה הקטע את אבל פסח. של בהגדה זה שיר

 הואיל בלעז. אותו ויאמרו בלעז, גדיא חד את שידפיסו התנגד שרא״ו מכאן העולה בהבנתו.
 לשיר ילעגו לא ראוים שאינם שאנשים כדי לתרגמו לא עדיף לכן כפשוטו, מובן אינו זה ושיר

 כדי אליהו, של כוסו כולל הקטע כל את העתקתי ולכן אליהו, של בכוס אירע גם כך לדבריו, זה.
 הנביא, לאליהו קשר כל זה לכוס שאין סבור הוא הרי שכתבנו. וכפי בכוונתו יוווכח שהמעיין

 היו מכך וכתוצאה אליהו, עם הקשורים זה לכוס הסבר דברי שהוסיפו שהיו כנראה אבל
 כדי פרט שלא עשה וטוב התכוון, שאליה הליצנות היא מה מפרט אינו הוא כך. על שהתלוצצו

יבין. והמבין לרדות, למינים מקום לתת שלא
 גדיא לחד פירושו את כתב חוא ,43 בהערה שכתבנו כפי הרי עצמו, רא״ו על לשאול שיש אלא

 לכך. הסכים כיצד כן ואם גדיא, לחד תרגום כולל לגרמנית תרגום עם שנדפסה פסח של בהגדה
 כי לדעת יש לכך. שהסכים על התחרט אכן שהוא לומר צריך ואולי לכך, ברורה תשובה לי אין

 נדפסו ובראשה דראך, דוד מאת לצרפתית תרגום עם פסח של הגדה במיץ נדפסה תקע״ט בשנת
לגרמנית, בתרגום היה ודי גורע, המוסיף כל כי חשב שרא״ו יתכן ‘‘פריס^ מרבני הסכמות שלוש

41

42
43

44

 לומר בעיני קשה חיים. ארחות בעל לשונו את תיקן וכן לטרוח. רוצים אינם הם ולכן מסובים, היינו:
 שמאלית. בשי״ן משיבים, שכוונתו;

תינוקות. היינו:
 בסופה תקע״ה. מיץ, עבריות), באותיות (גרמנית לאשכנזית תרגום עם שנרפסה פסח, של להגדה כוונתו

 אבל המחבר, מי כאן נאמר ולא ההגדה בשער נאמר לא אמנם ההגדה. על אור״ ״מאורי נדפס לט-מג, בעמ׳
 שיש כותב ,4 הערה 192 בעמ׳ ,1 הערה לעיל המצויין במאמרו קטן, (מ׳ המחבר על מעיד הפירוש שם

 זו בהגדה שהרי אחרת, להגדה התכוון אולי בידינגן. משה ר׳ למדקדק פסח של להגדה הפירוש את לייחס
 פירושו נמצא מב-מג, בעמ׳ הפירוש). של הסגנון לפי גם אלא השם, לפי רק לא המחבר, הוא רא״ו כי ברור

 לשני רומז זוזי שני העגל. לחטא רומז גדיא חד כאשר האליגוריה, דרך על הוא פירושו גדיא. לחד רא״ו של
שבת הירידה את סובב זה שדבר הפסים, כתונת על יעקב שהוסיף מילת סלעים ם( מצרי  וכו׳. ע״ב) י ל
 הוא הספר של עניינו רא״ו. מאת הסכמה ובו בידינגן, רמ״י מאת למקרא אם הספר במץ נדפס תקע״ו בשנת
 ולא רא״ו מאת רק הסכמה כאן שיש העובדה האם היא השאלה והמבטא. הקריאה דרך הקודש, לשון לימוד
 הדפסת על ניתנה רא״ו של נוספת הסכמה אגב, דבר. מכאן ללמוד שאין או משהו, מלמדת פריס מרבני
בידינגן. רמ״י הוא כשהמגיה תקפ״ט, במיץ אבוהב לר״י המאור מנורת
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 לחד בצרפתית הסבר נכתב שם אגב, ליצנות״. כדרך בלעז העתק לוסף דלא ״והבו דבריו פשר וזהו
 התכוון. ואליו בעיניו, חן מצא לא שם ההסבר ואולי אליגורית, בדרך כמובן הוא ואף גדיא,

 העולם שאומות ונמצא עבריות, באותיות נדפס לגרמנית התרגום כי היא אפשרית נוספת תשובה
 חשש ומזה בו, לעיין יכול אדם וכל בצרפתית נדפס לצרפתית התרגום אבל לקוראו. יכולים אינם

 גדיא, לחד הסבר בהן יש אם שניתרגמו מהגדות חשש לא רא״ו כי היא נוספת אפשרות רא״ו.
הסבר. דברי ללא גדיא חד של מתרגום היה שלו החשש הסבר. גם מצורף הללו ההגדות ובשתי

י

 לא וכן חמור, משפט רא״ו עלי לחרוץ מיהר הרב לצערנו כי וראינו תמר ר״י בדברי דנו כאן עד
 אמר אחרים: בעניינים לדרכם בו השתמשו שהאחרונים הפסוק, את עליו להמליץ אפשר יעשה.

 היה שלא ודאי רא״ו של בספריו מעיין היה לו כה). ט, (אסתר הרעה מחשבתו ישוב הספר עם
שהגיע. למסקנה מגיע

 מציין בספרו שילבם וכן רא״ו, על מחקרים מספר שכתב ברקוביץ, ר״ח כי להוסיף עלי
 כך: על לכאורה המלמדות נקודות מספר מונה הוא לצידם. נוטה שרא״ו דימו המשכילים שאכן

 בתפילה, בפיוטים להמעיט רצונו בהמבורג, הרפורמי הכנסת בית להתנגדות להצטרף סירובו
 לדבריו, נקודות. מספר ועוד תפלות, באמונות בעיניו שנראו מסוימים מנהגים כנגד ביקורתו

 כדוגמה מפנה והוא דמותו, לעיוות גרמה המשכילים, בעיני רא״ו של לכאורה החיובית דמותו
לכך. ציין רק אלא במפורט, תמר ר״י בדברי דן הוא אין אבל '“’לעיל. שהבאנו תמר ר״י לדברי לכך

 ציטטתי אילו תמר. ר״י שהזכיר בדברים רק דנתי להאריך, רציתי ולא הואיל כי ואומר אוסיף
 ר״ח של במחקריו מהדברים חלק לראות יכול והמעיין אחרים, בעניינים עצמו רא״ו מדברי

צדוקי. נעשה ימיו בסוף כי ואופן פנים בשום עליו לומר אפשר שאי רואה המעיין היה ברקוביץ,

יא

 אחרים. גם הטעו שדבריו אלא רא״ו, של דמותו בהערכת טעה תמר שר״י רק לא הרב, לצערנו
 בראש נשען הוא רא״ו. על לסמוך שלא הרבים בחיבוריו פעמים מספר ומזהיר חוזר סופר רי״ח

מדבריו ציטוט להלן תמר. ר״י דברי על ובראשונה
אור... מאורי בספר וראיתי וראיתי]: ד״ה ד סי׳ [ח״ב שם אלעזר מנחת בספר כתב עוד

 הנני ״זצ״ל״, בברכת עליו וחתם כוחו והגדיל אור מאורי מספר שהביא מה הנה עכ״ל.
בני שטיין, ןלרא״פ אפרים בנין ספר בראש הנדפס ברכה״ ״במכתב שכתבתי מה להביא

45
46

47

.8 הערה לעיל ראה
 ליימן רש״ז כי ציין שם .4 והערה ,281 עמ׳ ,8 הערה לעיל שצויין ברקוביץ, של האחרון במאמרו כך על ראה

 ,249 עמ׳ ),8 הערה (לעיל ומהפכה מסורת בספרו גם נמצאת זו הערה פסחים. על תמר לעלי אותו הפנה
ליימן. רש״ז של שמו ללא אבל ,49 הערה
 עמ׳ [תשס״ב], ירושלים, ציון, אוהב רא״י מהר׳ פאלאג׳י, לר״א אברהם את פרה לספר נספח יעקב מאמר
ר וישראל, אהרן בית בקובץ גם אלו רברים פירסם סופר רי״ח קסה. איי סן־ רכג. עמ׳ תשס״ב), ק(ני
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תשנ״ט]. ברק,
וברמיזה, בקצרה ואכתוב זה, אור מאורי ספר על לסמוך יש אם בעיני מפוקפק מאד

 ה״א (פ״ט ברכות לירושלמי שבביאורו ז״ל תמר עלי בעל הידען הגאון דברי רק ואביא
 מאורי מספר הוראות הביא (ספינקא) חיים ארחות שבעל ״אעורר כתב: כה ע״א) דרפ״א

 אחר תמיד לבדוק יש ולפיכך צדוקי, נעשה הוא ימיו שבסוף ידע לא אבל אור,
 איני וגם לי, אין ישראל אוצר [ספר ע״כ. בערכו״ ישראל אוצר בספר וראה הוראותיו.

שנת כרך ״ארשת״ בספר גם ועיין וד״ל. לי, שיהיה רוצה וקצ״ג) קצ״ב דף תש״ך שני(
ותלמידו]. אור מאורי בעל על

 לדעת ״יש רע״א): דרנ״ה ה״ג (פ״ג ביכורים לירושלמי תמר בעלי כזאת וכתב וחזר
 בשם החיד״א וגם אריה, השאגת של ותלמידו חכם, תלמיד שהיה אף אור, מאורי שבעל

 נגד פניו והעיז ראש, גילוי באיסור וזלזל צדוקי, נעשה ימיו בסוף הרי מזכירו, הגדולים
 עלי בספר וסיים דבריו), להעתיק רציתי לא כי שם עיין יח״ס (א״ה וכר הרמ״א רבינו
 ולא אור, מאורי מספר מפסקים ניכר חלק מביא (ספינקא) חיים ארחות ״ובספר תמר:
 מאורי ספר מחבר מיהו מהרי״ח) וליקוטי חיים (ארחות הנ״ל המחברים החכמים ידעו
 שחזר וזכורני שהאריך, שם עיין ספריו״, בכל בדיקה צריכים ופסקיו דבריו ולפיכך אור,

 לפני. אינו וכעת נזיקין לירושלמי תמר עלי בספרו גם זאת על
 הגדולים חלק שם דעיין הגדולים, לשם שרמז במה תמר עלי בעל הרב דברי ואשלים
 אות מ׳ (מערכת הספרים חלק שם ועוד ר״ח), אות י׳ ומערכת קכ״ג, אות א׳ (מערכת

 על כתב אברהם) מגן בעל אברהם רבי ערך א׳ (אות החיים אור שבספר ודע ע״ש, י״ד)
ודוק. כדרכו״ יכביר מילין רק וריח טעם לתלונתו ״ואין אור: מאורי בעל
 לחיבור מזכיר משעוול זצ״ל שטערן זכריה יוסף רבי המופלא שהגאון מה על תתמה ואל

 המעיין שיראה כמו קדשו, חיבורי בכל מקומות בעשרות חלקיו) כל (על אור מאורי
 ובביאורו פסח, של להגדה ובביאורו האגדות, תהלוכות ובמאמר יהוסף, זכר בשו״ת
 ועל ופליג, תנא יוסף ורבי זכריה, יוסף רבי שאני כי כלל, קשיא לא ועוד, מגילות לחמש
 חלק חמד שדי בספר הנדפסת בתשובתו ברורים דברים תראה זה בענין ושיטתו גישתו

 הכללים חלק חמד בשדי דבריו על שהשיבו ומה ס״ד), כלל א׳ השדי(מערכת פאת
 אין אבל בענין, ליטא חכמי קצת שיטת על בזה להאריך לי ויש קמ״ה), כלל ל׳ (מערכת

 במכתבי דברי כאן עד בס״ד״. במקומו ויתבאר לענינינו, שלא מה כאן לכתבו ברצוני
ואקצר. זה, בספר להשתמש יש אם הרואה יראה ומכאן שם,

הוסיף ואחריהם הללו דבריו כל את סופר רי״ח העתיק אחר ובספר
בספרים, מובא שראיתי מה פי שעל נ״ג) דף ר סימן להודות(ח״ג טוב בחיבורי וכתבתי
מסברה רז״ל בדברות הרבה הגהות להגיה אור מאורי בעל של שמנהגו אצלי נתברר

טז. סי׳ קכג, עמ׳ תשס״ב, ירושלים, ח״ר, שלום, מנוחת 48
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 וכיוצא ז״ל הקדמונים העתקת פי על ולא יד כתבי פי על לא ביסוס, שום בלא בעלמא,
 וכל וכר, תיבות דאש[י] בפתירת שגיאות של הצעות פי על רחוקות הגהות ומהם בזה,

'’’היטב. ודוק שם, ועיין יעשה, לא וכך כלל, נהירא לא זה
 יוסף בשו״ת החיד״א גם כי לומר והוסיף האלו, הדברים ככל סופר רי״ח כתב “אחר בספר
לומר: שם הוסיף ועוד דבריו. ודחה אור מאורי בעל דברי את חביא צז סי׳ אומץ

 ז״ל שטרנהל יצחק רבי המובהק לגאון הי״ו ציון אוהב יקותיאל רבי חו״ב היקר והראני
 כתב שכה ע״א) דקמ״ח תשנ״ג (מהדורת ברכות ירושלמי על יצחק כוכבי בספרו

 אחד ספר בשם זה שהביא פ״ג) (ס״ס או״ח ערוך שלחן על יעקב באר בספר ״וראיתי
פ״א) (ס״ס ספינקא חיים ארחות בספר גם ומובא אור מאורי הוא והספר ע״ש וכו׳

 יצא אור) (מאורי המחבר זה כי ידוע כי בשמו להביא רצה לא בכוונה יעקב והבאר
שם. עיין מזה״ ידעו לא שהמחברים ופלא רעה לתרבות

יב
 שהוא טרם המקורות את בעצמו לבדוק חיזר ולא תמר, ר״י על עצמו סמך סופר רי״ח ובכן,
 אחרי הטועים לרשימת שהוסיף אלא בלבד, זו ולא רא״ו. על רע שם להוציא דעתו את מצרף
 וציין לטובה, ודנהו חסד סופר רי״ח עשה יהוסף זכר בעל עם אלעזר. מנחת בעל את גם רא״ו

 שכתבו ספר מתוך לימוד בין לחלק יש כי יהוסף זכר בעל כתב ששם חמד בשדי לדבריו
אסור. שהוא אפיקורוס של מפיו לימוד לבין מותר, שהוא אפיקורוס
 על מבוססות תמר ר״י של ידיעותיו שכל יודע הוא מובנים. אינם סופר רי״ח דברי עצם והנה

 כשר ספר זה אין הנראה ככל שהרי ישראל, אוצר לו שאין ברבים מודיע הוא אבל ישראל, אוצר
 על לסמוך ניתן לא אולי בעיניו, כשר ספר הוא אין אם אבל לקמן. נדון זה פרט על בעיניו.
 שהסכימו רבנים שהיו להראות הכותב רצה כי מגמתי, הוא רא״ו על בו שכתוב מה ואולי דבריו,

זכות? לכף רא״ו את זה במקרה לדון היה אפשר אי האם המשכילים. עם

יג
 פגמים בו ומצא המדורה, את הגדיל אלא זכות, לכף רא״ו את דן שלא רק לא סופר רי״ח אבל

 מסברה רז״ל בדברות הרבה הגהות להגיה אור מאורי בעל של שמנהגו אצלי ״נתברר :נוספים
 בזה, וכיוצא ז״ל הקדמונים העתקת פי על ולא יד כתבי פי על לא ביסוס, שום בלא בעלמא,

תיבות״. ראשןי] בפתירת שגיאות של הצעות פי על רחוקות הגהות ומהם
 שהגיה היחיד החכם הוא רא״ו וכי לשאול, יש סופר רי״ח של דבריו את שנבדוק טרם ובכן,
 את עכשיו ואמנה אלך וכי וכהנה, כהנה מגיה שאינו תלמוד שלומד חכם לך אין חרי מסברח?

לפניו, אינו ספרו הרי ״הרבה״, שהגיה כתב מה סמך על יודע איני מסברה. שהגיהו החכמים כל

.57 הערה לקמן ראה יר בכתבי שימושו עניין על לקמן. שאביאן דוגמאות לשתי ציין כאן 49
קא-קג. עמ׳ תשס״ג, ירושלים, כתובות, מסכת על ישעך אוצר 50
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 שבו. ההלכתיים העניינים את בעיקר הביאך אלא הגהותיו, את כלל בדרך הביאו לא והאחרונים
 ידוע הירושלמי הרי האומר יאמר כי לי ידוע רבות. מגיה תמר עלי בספרו עצמו תמר ר״י הרי

 סופר שרי״ח לכל ברור בעלמא. כדוגמה אלא זאת הבאתי לא אבל להגיהו, מניעה ואין כמשובש
 לי ואין ו״מסברה״, ״הרבה״ שהגיהו וספרים חכמים הרבה ומכיר יודע היא, רבה כי בבקיאותו

 של ספריו את סופר רי״ח שאוהב ומאהבה השורה, את מקלקלת אהבה אלא כאן. למנותם צורך
אחר. ממקום ראיח לו להביא נזקק תמר, ר״י

 ואכן בחידושיו, דק לא שרא״ו מקומות שיש סביר זו. היא טענה מה עצמי על תמה אני אבל
 מקומות יש גיסא מאידך אבל עוז. בתוקף דבריו על חולקים שחאחרונים מקומות מצינו

 לא דעח. לאותח מעצמם שנתכוונו ובין שראוהו, בין האחרונים, ידי על קויימו שהשגותיו
 הם אין שלדעתי משום אלא להאריך, רציתי שלא משום לא כאן, הללו המקומות כל את הבאתי

 השגיאה הרי ונקי? קב הם דבריהם כל וכי זה? בכגון באחרונים מצינו לא וכי הטענח. ממין
 גם אבל לדעתי. מאומה בזה אין אחת, מפעם יותר שגה רא״ו אם אף אנוש. בן כל אצל מצוייה

 כך לבין אחרת או זו טעות בין חקשר מח פעמים, מספר טעה שרא״ו ונניח מאומה, בזה יש אם
 חידושיו את מקבל שאינו אומר היה סופר רי״ח אם צדוקי. של מום בו להטיל רשות לנו שיש
 להיותו ראיה מכאן להביא ניתן כיצד אבל ניחא. דייק, לא שרא״ו כיון בדיקה, לאחר אלא

עיקר. כל לי מובן אינו חדבר צדוקי.
 דבריו. את ודחה רא״ו הגיה שבהם מקומות לשני ציין סופר רי״ח והנה כללי. באופן כאן עד
 לשני רק אתייחס ולכן להם, להתייחס יכול איני המקומות שאר את מפרט הוא ואין הואיל

שציין. המקומות

יד

 של בפורים זה עם אוכל זה סעודתייהו, ״מחלפי רש״י בדברי ע״ב ז במגילה הגיה רא״ו האחד,
 סופר: רי״ח כתב כך ועל שחרית. צ״ל: זו, שנה :במקום כי עמו״, חברו סועד ובשניח זו, שנח

 אצל קרובה היתה וכר, יד כתב על או ראיה, שום על מבוססת שאינה זו שהשערה ותמהני
 ובעניותי בעיניו], קרובים שדבריו עליו וכתב אור מאורי את [שהביא ז״ל יהוסף זכר הגאון
 בפירוש לפנינו כאשר רש״י דברי מועתקים הרי״ף על ב״רש״י״ וכבר רחוקה, היא אצלי

 שום הביא לא סופרים דקדוקי היקר בספר וגם ז״ל, ומרן ריב״ב, בשיטת העתיקו וכן רש״י,
לבך. תן צח, ואינו מגומגם רש״י לשון זה ״תיקון״ לפי וגם הללו, רש״י בדברי אחר נוסח

 למדנית. מבחינה לפחות מקום לה שיש ללמדך זו, הגהה עם הסכים יהוסף זכר בעל הגאון ובכן,
 אצל כן שמצינו אמרנו כבר אבל הראשונים, מדברי ולא יד מכתבי אישור לה שאין מסכים אני

מאומה. מעידה זו דרך ואין האחרונים,
 הלכות האשכול, ספר על אשכול נחל בפירושו אוירבך רצ״ב ידי על מובא השני המקום

כתב: וכך א, הערה 33 עמ׳ ופורים חנוכה
מאד, שמתמיח דאורייתא פרח פ׳ בלשון] ד״ה תוס׳ ע״א יג ברכות [חיינו שם ומ״ש
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עזפיגל שמואל יעקב הרברפו

 בר״ת פ״פ או זכור פ׳ אלא ליכא דאוריית׳ קריאה בתום׳ כתוב שהי׳ מא״א בס׳ מצאתי
 פ״פ וחשב טעה והמעתיק עמלק, לזכירת נמי בה שיוצאין עמלק ויבא פורים פ׳ וכוונתם

פרה... פ׳ לומר רצונם
 רצ״ב של שכוונתו אפשר כי כתב יר, עמ׳ תשל״ז, ירושלים, ח״ב, סופר יר בחיבורו סופר רי״ח

 בחלק אור. במאורי כתוב מה נברוק הבה זה. ספר לפניו שאין אלא אור, מאורי לספר אוירבך
 עליו ותמהו פרה פ׳ נמי גורס הב״י ״ורבינו כך: איתא ע״א ר רף תק״נ, מיץ שבע, באר הנקרא
 עמלק ויבא בפ׳ נמי שיוצא פורים ופ׳ זכור פ׳ שנכתב בספרו ט״ס קצת שהי׳ להמליץ ונר׳ מנלן,

 גיסא. לאירך רוק אררבה, תיבות. ראשי של איזכור כאן שאין רואים אנו המחברים״. כמ״ש
 בשום כן מצינו לא שהרי פורים, פרשת שמשמעותם פ״פ, תיבות: ראשי יתכנו שלא הבין רא״ו
 ״פורים״ למעתיק נתחלף רא״ו שלרעת נראה אלא זאת, אפשרות הזכיר לא הוא לכן אחר. מקום

’אשכול.' הנחל בשמו שכתב כפי אינם שרבריו ונמצא ב״פרה״,
 הגיה שרא״ו מכאן ראיה לנו אין ממילא אור. מאורי לספר התכוון שרצ״ב ברור לא כי נמצא

 הב״י, רברי את מגיה שרא״ו ברור העניין, לעצם אכן סופר. רי״ח שכתב כפי תיבות ראשי ירי על
 שכבר וכפי להראות, כרי זו דוגמה הבאתי מגיה. רא״ו שאכן סופר, רי״ח דברי מתקיימים ועדיין
 לבדוק יש אלא אחרים, בספרים מובאות על להסתמך אין כי אחרות, פעמים זה במאמר ראינו

עצמו. המקור את
 הרי הדברים, בהצגת מסוים דיוק אי יש אם שגם מסכים אני שלפנינו, במקרה זאת עם

 אני נוספים. במקומות הגיה שרא״ו מודה גם אני כן, על יתר בהגהה. מדובר העניין שלעצם
 ולומר עליו לחלוק אפשר לכן ”שכיחים. שאינם תיבות ראשי באמצעות הגיה אף שהוא מודה

 כי לכך ראיה דופן. יוצא דבר אין אלו בהגהות שכאמור, אלא נכונה. אינה אחרת, או זו, הגהה כי
 אחרים. לחכמים מיוחסות הן אף או אחרים, חכמים של בספריהם מוצאים אנו כדוגמתן, או הן,

״רגילות״, הגהות או ”תיבות, ראשי על המתבססות הגהות המקובלת הלימוד בדרך כי ללמדך

 יב תורני, מאסף ישורון, שכיחים׳, שאינם תיבות ובראשי בקיצורים ׳השימוש במאמרי כך על הערתי כבר 51
 הוא שכיחים שאינם תיבות ראשי באמצעות פתרון כי כתבתי גם שם כט. אות תתה, עמ׳ תשס״ג), (ניסן,

בי(דינר), יוסף זכרון בספר כי מצאתי עתה מיסודו. מוקשה קמו, סי׳ כה עמ׳ תרצ״ג, ברלין, דינר, ר״א מאת צ
 מסיים והמחבר פוזנא. אב״ד ז״ל פיילכענפעלד זאב ר׳ בשם התוס׳ בדברי תיבות ראשי של הפתרון את מביא

אור. מאורי בספר כבר נמצא פ״פ, תיבות ראשי של שהפתרון שמע הוא רב זמן שאחר
 במקום עסוק הוא אם ״אבל כתב; ס״א סה סי׳ או״ח בשו״ע תיבות. לראשי המתייחסת אחת דוגמה אתן 52

 דזמרה דבפסוקי וכתב כך על חלק בסק״א והט״ז יפסיק״, לא ואילך שאמר מברוך כגון לפסוק רשאי שאינו
 הוא זה דין מקור שהרי כך על תמה רבא האליה וגם וברכותיה, שמע בקריאת יפסיק לא אבל להפסיק, יכול

סה, בסי׳ ע״ב כה דף שבע בבאר רא״ו והנה יפסיק. לא וברכותיה בק״ש דדוקא משמע ושם הדשן מתרומת
 דוגמה מכיר הייתי ואילו ואילך״. שמע מברכות כוונתו דהוי ואילך מב״ש בר״ת כתוב שהי׳ נר׳ ״ואולי :כתב

 כלומר שכיחים, שאינם תיבות ראשי של כדוגמה הבאה, בהערה הנזכר למאמרי אותה מצרף הייתי קודם, זו
המפלפלים. ע״י והומצאו כלל, קיימים שאינם תיבות ראשי

 (ניסן, י ישורון, שכיחים׳, שאינם תיבות בראשי בקיצורים ׳השימוש במאמרי לכך רבות דוגמות הבאתי 53
יג תתב-תתיד: עמ׳ תשס״ג), (ניסן יב תתקיט-תתקלא: עמ׳ תשס״ב), (אלול יא תתיד-תתל: עמ׳ תשס״ב),
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רפזוירמש אהרן ר׳ של לחיבוריו היחס על

אפשרית. לימוד כדרך נחשבות

טו

 בכוכבי כתוב כך ציון. אוהב רי״א בשם סופר רי״ח שהביא יצחק מכוכבי הראיה את עתה נבדוק
 דף ד, אות יח סי׳ ה״ב, פ״ג ברכות ירושלמי על ח״ב, תשל״ב, יורק, ניו ראשונה, מהדורה יצחק,

 דדמאי סופ״א מירוש׳ להיתר עצומה ראי׳ שהביא ס״א) אומר(ח״ג יביע בשו״ת ״ועי׳ :ע״א קנב
 או״ח על יעקב באר בס׳ ראיתי וכן ברכה. טעון דאין הואיל המרחץ בבית דמאי לחלל שמותר

 קמז דף ד, אות יח, סי׳ תשנ״ה, יורק, ניו שניה, ובמהדורה ס״א״. בשם זה שהביא פ״ג) (סי׳
 ז״ל ענגיל ר״י הגאון בזה העיר שכבר מצאתי ״[עה״ג. כך: הזה הקטע לאחר נוסף סע״ב,

 וכו׳, פ״א]״ ס״ס או״ח על א״ח בס׳ גם ומובא אור מאורי הוא והס׳ פ״ב. אבות בגיה״ש
 יצחק לכוכבי דבר בפתח האמור לפי סופר. רי״ח ע״י לעיל שהועתק כמו נכתב ובהמשך
 שולבו הראשונה, המהדורה גליון על המחבר הרב שכתב ההערות כל ,7 עמ׳ שניה, מהדורה

 יצחק ר׳ המחבר, א״כ הגליון. על לאמור: עה״ג, נדפס: ובראשן מרובעים בסוגרים פנימה
יעקב. באר בעל של כוונתו את לנו שמסביר זה הוא שטרנהל,
 על קרויזהאר לרח״י יעקב באר בספר לאמור, הפוך. עולם רואה יעקב בבאר המעיין אבל

 הביא אור מאורי בשם הנדמ״ח א״ח ״ובס׳ נדפס: סק״ג, פג סי׳ תרפ״ז, מונקאטש, או״ח, שו״ע
 שבה תר״צ, מונקאטש שניה, בהוצאה גם בדקתי וכו׳. דמאי״ פ״ק סוף מירושלמי לזה ראי׳

 בעל כתב מה סמך על יודע איני לפיכך ’'‘דבר. אותו כתוב שם וגם השו״ע, את גם מכיל הפנים
 ומעיין טורח היה ציון אוהב ר״י אילו מקום, מכל ”ספרו. גליון על שכתב מה את יצחק כוכבי
 את אחריו גורר היה ולא יצחק, כוכבי בעל של מצערת טעות כאן שיש רואה היה יעקב, בבאר
תמר. לר״י יעקב באר מדברי סיוע כל שאין ברור מקום מכל טעות. לכלל סופר רי״ח

טז

 וירמיש אהרן ״מהר״ר :בקצרה נכתב שם אמנם וירמיש. אהרן ר׳ ערך הגדולים לשם ציין תמר ר״י
 הגדולים שם את שסידר יעקב בן י״א כתבו אלא הרחיד״א, כתב לא זה ערך ברם מיץ״. בק״ק דיין

שהוא אור, מאורי לערך גם לציין שהוסיף סופר רי״ח עשה יפה לכן ”כיום. הידועה במתכונתו

תתכח-תתמג. עמ׳ תשס״ג), (אלול,
 בספר ״כ׳ המהדורות; בשתי כתוב ז, אות שא סי׳ קיט, סי׳ פז, סי׳ בריש גם אלא כן, כתוב כאן רק ולא 54

אור״. מאורי בשם הנדמ״ח חיים ארחות
 או; מ״א, ספר בשם כתב; הראשונה במהדורתו יצחק כוכבי שמחבר אפשר כי חשבתי בעלמא כהשערה 55

 ראה בדבריו, שוב כשעיין רבות שנים לאחר ס״א. בשם בטעות; נדפס אבל אור. מאורי ספר היינו; סמ״א.
ת טעו ב(ב תו  מה שבדק מבלי יעקב, באר אודות על הפלפול כל את מעצמו המציא הוא ואז ס״א, כמובן); שכ

 באוצר הכתוב את ראה עצמו שהוא או תמר, ר״י דברי את ראה הוא שאף נראה יעקב. בבאר כתוב אכן
 שהושפע כרחך על רבו? ידע שלא מה התלמיד יודע כיצד אלעזר. מנחת בעל של תלמידו הוא הרי ישראל.

ישראל. באוצר עיין לא הסתם מן רבו ואילו הללו, המקורות מאחד
המרובים. בספריו שנדפסו השלמות וגם ערכים עליו הוסיף הדורות ובמשך הגדולים, שם את כתב הרחיד״א 56
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עזפיגל עזמואל יעקב הרברפח

 וחברו התלמוד בכל גדול ובקיאות מקום מורה אור ״מאורי עצמו: הרחיד״א ע״י נכתב אכן
 ובו אור מאורי ח״ב ונדפס חידושים. איזה בקצרה בו ויש מיץ ק״ק דיין וירמש אהרן מהר״ר

 הש״ס״. על וח״ג בשלימות ח״ב אור מאורי לידי בא ועתה מיץ, בק״ק ונדפסו הש״ס על חידושים
 שיש נכתב ח״ב אור במאורי כי הרחיד״א כתב ושם רח, ערך י לאות ציון עוד הוסיף סופר רי״ח
ז״ל.^^ מברונא מהר״י מהרב חידושים יש ובגליון בכ״י הטורים בעל של חיבורו את בידו

 פעם לא רא״ו את מזכיר הרחיד״א כי להראות שהידר סופר רי״ח עמנו עשה טובה כי נמצא
דברי. את ואסביר הוא, ריק דבר ולא 1̂פעמים שתי אלא תמר, ר״י כדברי בלבד אחת

 וכמה הזקן, גילוח בדבר ע, סי׳ עשק באר בספרו באר, שבתי ר׳ של תשובתו ידועה הנה
 תש״ס, יורק, ניו שלישית, מהד׳ זקן, פנים הדרת בספרו ווינר רמ׳׳נ הדורות. גדולי עליו נתרעמו

 סופר. רי׳׳ח מאת הערות נדפסו הספר בסוף אליו. הדורות גדולי וביחס בדבריו דן קע-קעא, עמ׳
טו: אות תתפב בעמ׳ מדבריו חלק מעתיק אני

 והוסיף הגדולים, שם את מחדש ערך כמר׳ב ואיחדם. הללו וההוספות ההשלמות כל את קיבץ יעקב בן י״א
 את לקח שמהן הרחיד׳׳א לספרי בהערות ציין וגם בכוכבית, וסימנם הקורא, לנוחיות שונים ערכים לו

 בהקדמתו קרנגל רמ׳׳מ שכתב כפי נאמנה מלאכתו עשה לא [הוא תרי׳׳ג. בוילנא, לאור יצא הספר ההשלמות.
 תודתי בהיר. בערך כגון יעקב בן של מלאכתו על העיר עצמו בספר גם .vii עמ׳ הגדולים, שם של למהדורתו

 שהרחיד׳׳א כיון וירמש אהרן ר׳ הערך את הוסיף הוא לענייננו, זו]. תוספת על שהעירני מונדשיין לר״י
גדולים, במערכת במפורש הוזכרו שלא נוספים חכמים אצל גם מצינו כך אגב, אור. מאורי בערך רק הזכירו

 אבל יעקב, בן של במתכונתו הדפיסו הגדולים שם של המאוחרים הדפוסים רוב ספרים. במערכת רק אלא
הדיוק. למען זאת כתבתי אבל משנה, זה אין לענייננו הרחיד׳׳א. לספרי וההפניות הכוכביות כל את השמיטו

 ובסידורו בעריכתו הגדולים שם פלא, זה ראה אבל המשכילים. עם נמנה יעקב בן י״א כי לומר הצורך מן אין
 להסכמות זכה שאף הספרים, אוצר ספרו את כאן להזכיר הצורך מן ואין מלכים. של משולחנם יורד לא

 ואין הואיל ננעלו, לא תירוצים ושערי בזה, להאריך מקום שיש יודע שאני אף אבל הדור. גדולי של חשובות
אורחא. אגב לכך רמזתי רק מענייננו, זה

 ירושלים, אהרן, רבי משנת מכון הוצאת התורה, על ברונא מהר׳׳י פירושי ספר בשם: כיום נדפס זה יד כתב 57
 ודנים תק״ן)״, אור(מיץ מאורי בספרו זצ״ל וירמש אהרן ר׳ ״הגאון דברי את מביאים הם 6 עמ׳ במבוא תשס״א.
 תואר בימינו אכן, לו. שנתנו התואר את וראה צא האחד, טעמים. משני זאת ציינתי אבל מענייננו. זה ואין בדבריו,

 המעיין שעל נמצא רא״ו. כן כתב היכן ציינו לא השני, מאומה. אומר הוא אין ולכן הוא, באשר ת״ח לכל ניתן זה
 הרבה דייקנותו תראה [ובזה השני בחלק זאת מצאתי אני זאת. למצוא כדי ראשון חלק אור מאורי כל על לעבור

שמ, סי׳ שבת על אור במאורי תקנ״א, בשנת שנדפס לדכוותי] ולא לי צריך שאינו וכמובן כן, שציין הרחיד״א של
 בן רע״ב, קט ע״א, קח שבע קלף(באר על ריב״א תוס׳ ברשותו שהיה פעמים מספר מזכיר רא״ו אגב, ע״ב. לה דף
 מביא הוא ועוד). סע״א, קיח טהור קן דע״ד, ד״ה ע״ב מח טהור קן ע״ר, סי׳ ע׳׳א קנד לפי, תד׳׳ה ע׳׳ב קנב נון

ה״(עוד אב׳׳ד מהר׳׳ל הורה וכן דפפ׳׳ד אב׳׳ד מהרש׳׳א בשם ישן כתב ראיתי ״וכן גם: רע׳׳ב). קלט למועד דפ
לעניין, (מעניין יד. כתבי אחר מחזר רא״ו כי רואים אנו שהרי ,49 הערה לעיל לאמור במקצת תשובה בזה יש

 אחר חיזר הוא כן כמו סע׳׳א). קצ דף נון בן ראה הרוקח, לבעל המיוחס רזיא סודי את גם בכ״י ראה רא״ו
 239 עמ׳ ),8 הערה בספרו(לעיל ברקוביץ ר״ח גם ראה סע׳׳א. קנד דף נון בן ראה ישנים מדוייקים סידורים

 עוד וראה יד, שבכתבי למקורות התייחס שרא׳׳ו לכך כהוכחה כאן שצויינו מהמקורות לחלק שציין ,11 והערה
החדשה״. הביקורתית ״הרוח את רא״ו בחידושי לראות יש שלדעתו ,238 בעמ׳ בדבריו

 גם הזכירו וכן ע״ב. סג דף דוד באהבת גם שהזכירו ציין ושם כא, אות ערך ז, מערכת לפי, בדבש גם הזכירו 58
צז. סי׳ אומץ יוסף בתשובותיו
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קפ״א) (סי׳ שבסוה״ס שיירים בשיירי יו״ד יוסף בברכי ז״ל החיד״א ג״ע מ״ש להוסיף ויש
 והרב הסוד עפ״י הזקן לגלח עדיף דבחו״ל שכתב עשק באר לבעל מאריה ליה ״שרי וזל״ש

 לשונו ז״ל שהגחיד״א נודע וכבר עש״ב״. אמוחא לה ומחי וסברתו דבריו דחה יוסף דברי
 בחבוריו בכמ״ק זה על שהזהיר (וכמו קשה בלשון לכתוב דרכו ואין זהורית של לשון

 לא הגדולים שם שבספרו דע [ואגב והבן. מאריה ליה שרי כ׳ וכאן וכנודע... ואכמ״ל)
ודו״ק]. ע״ש גדולים במע׳ ולא ספרים במע׳ לא ז״ל עשק באר להר״ב כלל הזכירו

 חכם, לאותו יחסו על מכאן למד אתה הגדולים, בשם חכם מזכיר אינו חיד״א הרב אם לאמור,
 בזה האין דורו. בן היה והוא פעמיים, הרחיד״א הזכיר רא״ו את אבל בזה^^ להאריך צורך ואין

 חיד״א הרב שהרי ראיה, כל מכאן אין יאמר הדוחה מאי? אלא רא״ו. על לטובה עדות משום
יותר. מאוחר החמיץ רא״ו ואילו ),1806(תקס״ו בשנת נפטר

 ר׳ שכתבו לברכה, צדיקים זכר ספר הוא נוסף, תולדות בספר נזכר רא״ו כי לדעת יש אכן
 חידושים אור מאורי ס׳ חיבר מיץ, מק״ק וורמיש אהרן ״כמוהר״ר שם^^ נאמר וכך ניפי, חננאל

 מן היה והוא שורות\^ איזה בר״ת רמוז זה ונמצא שמו, הזכיר לא ענותנותו ומרוב התלמוד, על
 באותה חבר היה עצמו חננאל ר׳ גם כי לדעת יש התקס״ז״. ש׳ןנת] פאריז בעיר שנתאספו הרבנים
 שנת היא תקצ״ו^^ בשנת נפטר חננאל ר׳ מקרוב^^ רא״ו את שהכיר ומסתבר רבנים, אסיפת

השנים^^ במשך רא״ו על ומהערכתו מדבריו חזר כי בספרו רואים אנו ואין רא״ו, של פטירתו

יז

 מגן בעל אברהם ר׳ בערך החיים, באור מיכל ר״ח לדברי וציין סופר רי״ח הוסיף זאת עוד
נכתב: ,94 מס׳ 38 עמ׳ תרנ״א], פפא״מ ןד״צ תשכ״ה ירושלים במהד׳ ואכן אברהם.

59
60

61

62

63
64

לכאן. גם מתאים ,13 בהערה לעיל האמור כל
 שהוסיף ואיטליה, ישראל גדולי על גירונדי רמ״ש של ספרו עם יחד לאור יצא לברכה צדיקים זכר ספר

 תרי׳׳ג. טריאסטי, איטליה, וגדולי ישראל גדולי תולדות הוא המקובל ושמו חננאל, ר׳ של ספר על דברים
כב. אות 11 בעמ׳ הוא רא׳׳ו על הערך
 הסיום בדברי או המליצית, בפתיחתו או המחבר בהקדמת אמנם הספר. בשער נמצא לא המחבר שם היינו,

 באותיות חננאל) ר׳ כאן שכתב תיבות, ראשי הביטוי: כוונת (זאת כאקרוסטיכון הדפיס הוא לספר, שלו
אביו. ושם שמו או שמו, את גדולות

 בין שהיה דייץ, (מאנועל) עמנואל מנחם ר׳ כגון אסיפה. באותה שהיו הרבנים כל את מזכיר אינו חננאל ר׳
 די חי אברהם ר׳ עם יחד בפאריס המרכזית בקונסיסטוריה כרב ושימש הסנהדרין, תקנות על החותמים
 אחת .101 עמ׳ תשכ׳׳ח, ירושלים, ותקופתו, נאפוליון מבורך, ב׳ [ראה זינצהיים רי׳׳ד של לצידו קולוניא,

מן אמת בשו׳׳ת נדפסה קולוניא די חי ר׳׳א עם יחד שהשיב דייץ מאנועל ר׳ של מתשובותיו עקב(לק  הערה לי
בספר. כלל מוזכר אינו סג], סי׳ ),72

גירונדי. רמ״ש הוסיף זה ערך כד. אות , 115 בעמ׳ ניפי חננאל ר׳ בערך ראה
 סט, אות 351 בעמ׳ לדוגמה שהרי חייו, ימי כל במשך עליו הוסיף או ספרו, את כתב חננאל שר׳ הוא ברור

 כג הוא התאריך כג אות 145 בעמ׳ תק״ץ. הוא התאריך סח, אות ,33 בעמ׳ התקפ״ח. מרחשון הוא התאריך
תקפ״ד. שנת מ אות 157 תקפ״ט. בתמוז
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שפיגל שמואל יעקב הרברצ

 בן על מאוד והתלונן התמרמר אשר ע״א מ״ו דף שבע באר בחלק אור מאורי בס׳ ועי׳
 לחיבור קרא אשר על אביון של ספרו את שהדפיס אברהם מגן של בנו [היינו הנז׳ הרב
 ולא טעם לא לתלונתו, טעם ואין י״ח. תפילת של ראשונה ברכה בסיום ה׳, בשם אביו
כדרכו. יכביר מלין רק ריח

 חש״ע על ״מאורים״ לחיבורו רא״ו של חקדמתו בסוף נמצאים מיכל ר״ח שכתב חדברים
 יוסף הבית של מעמדו ואת הקדמה, אותה את קוראים סופר ורי״ח תמר ר״י היו לו והרמ״א.

 קצת ממתנים שהיו דומני עליהם, החולקים מחברים כנגד שכתב ומה רא״ו, בעיני משה ודרכי
דבריו: שאר בין כתב כך ביקורתם. את

 המחברים כדברי עיקר ולתפוס בקצרה לילך הללו בדורות שהרגילו הוראה בעלי ויש
 לדינא וקבעו הש״ע דברי שדחו חרבח וגם כנ״ל, עצמם ע״ד אפי׳ ועוברים החולקים

 ולהוודע להודיע הלז קונטרס העמדתי לכך הדרך... זו לא במחטא כפילא חריפות ע״פ
 הן בהם... אין ושכולה מתאימות והם נטועים כדרבונןוןת הש״ע בעלי חכמים דברי אשר
להתנצלות. שא״צ והמפה הש״ע בספר עולם עמודי וד״מ הב״י הנה

בזה. מלאים ספריו שכל כיון נוספות, במובאות אאריך ולא
 המצוטטים רא״ו דברי את ראה הוא אבל ההקדמה, את ראה לא סופר רי״ח לענייננו. נחזור

 שהקפיד רא״ו של והידורו חסידותו על מכאן ללמוד אין מדוע תמה, אני כן ואם מיכל. ר״ח ע״י
 מקום מכל שהחמיץ. לפני הנראה ככל נכתבו אלו דברים גם מאי? אלא שמים. לשם כך כדי עד

 שהשתמשו הרבנים כל כנגד ראיה להביא יש מיכל מר״ח וכי לשאול, יש סופר רי״ח לשיטת
 לדחות חיכול כפוסק נחשב מיכל ר״ח אטו אתמחה. למעשח? הלכה ממנו וציטטו רא״ו בספרי
 לתלונתו אין ומדוע הלכה? לדבר ממנו מצטט מהאחרונים מישהו האם רא״ו? דברי את בקנה

קב: אות ש, מערכת הגדולים בשם רחיד״א כתב כה הלא לכאורה טעם? רא״ו של
 העטור בשם הדברות עשרת וכן הורוויץ. סג״ל מהר״י החסיד להגאון הברית, לוחות שני
 ווירמש אבלי בר׳ מוהר״א הרב התרעם (וכזה המחבר. להם שקרא בשם להקרא זכו לא

 שאנחנו ה׳ בשם זח בשם אביו לחבור שקרא על אברהם המגן בן על אור מאורי בספרו
אביו). לו שקרא ישראל נר בשם לו הונח ולא ברכות ח״י של ראשונה ברכה בו מסיימים

 שקטע ברור ראשונים. בדפוסים נמצא אינו בסוגריים המוקף שהקטע משום ״לכאורה״ כתבתי
 לעיל, שצויין כפי שבע, בבאר נמצא כאן המובא הקטע שהרי לרחיד״א, מאוחרת תוספת הוא זה

 מי יודע איני תקס״ו. בשנת כבר כאמור נפטר והרחיד״א “תקע״ט, בשנת נדפס זה וחלק
שרא״ו אכן נראה רא״ו. לדברי מקום שיש סבורים שיש למדים אנו מתוספת גם אבל “המוסיף,

.30 הערה לעיל ראה 65
 מערכת הגרולים, בשם זו תוספת מצאתי זו. תוספת נמצאת לא תרל״ו, וורשא, ;תרכ״ח יוזפוף, הגרולים בשם 66

 אלא המוסיף. הוא קרנגל שרמ״מ בתחילה חשבתי לכן תר״ץ. פיעטרקוב, קרנגל, רמ״מ מהר׳ ספרים,
 מכבור שמעתי ״של״ה. כך: נאמר קי ובסי׳ ציון, שארית בשם הוספותיו הספר בסוף נרפסו שבמהרורתו

הברית לוחות שני רשם סופר חתם בעשו״ת הגאון אביו בשם שאמר קראקא אבר״ק מוהרש״ס הה״ג ארמו״ר
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תתקלו: סי׳ חסידים בספר האמור על בזה נסמך
קד, (תהלים לעולם ה׳ כבוד יהי לנדיב אחד ששלח כגון הדיוט כלפי השם את משנין אין
 לא אמרו שהרי יתכן, לא זה במעשיו, אדוני ישמח לעולם אדוני כבוד יהי לו ושלח לא)

תמירני, אל לב), ל, כמוהו(שמות תעשו לא ובמתכונתו וכתיב אולם, כנגד אולם יעשו

להדיוט. השם את משנה וזה
:שם עולם בברית הרחיד״א כתב כך על שכתב מה את להביא ומעניין

 גבי על ראיתי בעניי ואני וכו׳. לעולם אדוני כבוד יהי וכו׳ הדיוט כלפי ה׳ את משנין אין
 הגיעה היכן עד מאד ונצטערתי רחמים כסא על יושב מלך א״ל אחד לשר שכתבו כתב

 איך חול שעשאה קדש אל מלת ומלבד רבינו. ממ״ש מכ״ש הוא גמור ואסור החנופה
 סופרים שנהגו שטויות כמה על תקיש ומזה הכבוד. מלך בתואר ח״ו ודם לבשר יתאר

היד^^ בחזקת בידם למחות ויש אלהים יראי ולא בורים
בקנה. זאת לדחות שאין ברור מקום מכל העניינים^^ בין לחלק שניתן ואף

 רי״ח לשיטת אבל היה, כשר אדם שהרי מיכל ר״ח על דיבה להוציא רוצה איני ועוד. זאת
 ניתן וכיצד בתקופתו, המשכילים עם ביותר מרובים בקשרים עמד מיכל שר״ח ידוע הלא סופר
ממנו? ראיה ולהביא בדבריו לעיין

יה

 דבריו. על והשבנו ישראל, באוצר המובא על רק רא״ו על בידיעותיו הסתמך תמר ר״י אמנם
 שם, נאמר מה כתב לא הוא אמנם ׳ארשת׳. העת בכתב גם לעיין לציין הוסיף סופר רי״ח אבל
 העז כי עליו נאמר ב׳ארשת׳ ובכן, שם. לאמור להתייחס עלינו שלם יהיה שהמאמר כדי אבל

גו^^ של בפנדק בחלב קפה ששתה עליו אמרו ואף המלך״, ״סוכר את להכשיר

67

6 8

69

 בר׳׳ת רק נקרא תורה משנה ס׳ וכן של׳׳ה, בשם בר׳׳ת רק לקרותו העולם רגילין ע׳׳כ מאוד, ויקר גדול הוא
 משה תורת לספרו קרא האלשיך וכן הדברות, ס׳ או העטור בשם נקרא העטור לבעל הדברות עשרת וכן רמב׳׳ם,

 תמ׳׳ה אנכי וע׳׳כ המחבר, להם שקרא המפורש בשם ל[י]קרא כלם זכו ולא לבד, אלשיך הכינוי בשם ונקרא
 ובל׳׳ס וכר, צדיק אותו בו שנצטער דבר משה, תורת בשם עה׳׳ת החת׳׳ס הגאון תורת לחי׳ כעת קראו איך תמ״ה

 של לספרו בהוספות שכתב מה הברמן א״מ בדברי ראה סופר החתם בשם כאן האמור על מזה״. נכדיו ידעו לא
 בהוספה קרנגל רמ״מ מדברי מקום מכל .34 לשורה 286 עמ׳ ח״ב תש״ט, ירושלים, נבחרים, כתבים ברלינר, א׳
 הוא מי לברר כדי הגדולים שם של נוספות מהדורות לבדוק יש הספר. בגוף המוסיף הוא שאין משמע זו

המוסיף.
 ח״ג, דעת ביחוה יוסף ר״ע עוד וראה בעניין. עוד שהרחיב ז, אות ה, מערכת היפה, נפש פאלאג׳י, ר״י וראה

 רא״א פ-פד; עמ׳ ג, אות יב, סי׳ א, חלק יו׳׳ד, תשס׳׳ב, ירושלים, החיד׳׳א, מנהגי בספר עמאר ר׳׳ר עג; סי׳
 בני שיחה, דרך (עורך), יברוב ר׳׳צ יב-יג; עמ׳ תשס׳׳ג, ירושלים, שניה, מהד׳ היער, בעצי כתפוח טהרני,

 ע׳׳ש. בזה, קפידא אין קניבסקי ר׳׳ח ,שלדעת תקעט עמ׳ תשס׳׳ד, ברק,
בשדי. באר קונטרס בראש חמד, שדי מדיני, רח׳׳ח שכתב מה ראה

 לקח במאמרו בריל גם לוי. ג׳ של בהספדו רא׳׳ו על שנאמר מה את כתב ב׳ארשת׳, הדברים את שכתב קטן מ׳
.3-1 בהערות לעיל מצויינים אלו מאמרים לוי. מג׳ הללו הדברים את
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שפיגל שמואל יעקב הרברצב

 יש ברורה. כיריעה מוצגת היא אלא שמועה, בגרר אינה המלך״, ״סוכר הכשרת ובכן,
 במפורש שנאמר כפי בפסח, לשימוש הסוכר בהכשרת הוא המדובר כי הדיוק, לשם להוסיף

ב׳ארשת׳. שנכתבו אלו עובדות נלקחו שממנו לוי ג׳ של בהספדו
 היו הסוכר של ייצורו שבתהליך משום הפרק על עמדה בפסח בסוכר שימוש שאלת והנה

 לאוכלו שלא שנוהגין מהר״ש אמר ״צוקר, מהרי״ל:™ כתב כבר לדוגמה כך בקמח. משתמשים
 שאין פעמים ה׳ או ד׳ הצוקר בו שיש הקנים כשמבשלין ואע״פ קמח. לתוכו משימין כי בפסח

 תסז סי׳ או״ח, הרמ״א, צוקר״. כל אטו וגזרינן ביורה קמח משימין לבסוף מ״מ קמח בו משימין
 שם, הכלים בנושאי המעיין אבל אסור״. להשהותו אפילו לאוכלו אסור ״וצוק״ר פסק: ס״ח,
 על משפיע שהדבר כיון ייצורו, ובצורת סוכר, של שונים בסוגים דנים הפוסקים כי יראה

 לדורותיהם. הפוסקים בדברי עתה דן אני ואין אוסרים, ויש מסוימים, סוגים מתירים יש כשרותו.
 בפסח, סוכר הכשיר רא״ו כי הוא שתוכנו ביותר קצר שמשפט לו ברור בדבריהם המעיין אבל
 ובאותו אזור באותו הסוכר תעשית על הפרטים את יודעים אנו אין מאומה. לומר יכול אינו

ההיתר. על נלין כי לנו ומה הזמן,
 מצוי כהנא לר״נ חיים ארחות ספר אבל מצויים, אינם רא״ו של שספריו הוא נכון כן. על יתר

 לאכלו״, אסור ״וצוקר הרמ״א: דברי על כי ונמצא יז, אות תסז בסי׳ נעיין הבה יותר. הרבה
כך: נאמר

 ובכל להחמיר וכ׳ בזה שהאריך ע״ב כח דף למועד עוד בחלק אור מאורי בספר ועי׳
 נחתם ושם לסופו מראשו הצוקר כובע תוך דק חבל שעשו מלפנים מנהג לקיים יש תוקף

 נון בן בחלק בזה להחמיר קצת האריך וכן ע״ש. החתימות יזייפו שבקל משום הרב מן
יעו״ש. להזדייף יוכל שלא באופן מחותם הצוקר לשלוח שצריך ע״א קסג דף

 של שונים בסוגים ודן הרבה, בזה האריך כי רואים היינו עצמם רא״ו בדברי מעיינים היינו ואילו
מעיד: אף הוא סוג. בכל שיש החששות מה והסביר הסוכר, ייצור

קמח... פעמים כמה ראינו הקורנס ובשבירת למטה... הקמח שהונח ראינו בעיננו אכן
 חבית בשביל רק חשש שאין המורים שהטעו שנה ארבעים ערך בזמנינו שאירע הטעות

 אשכנז קהלות בכמה בישראל ומלפנים קמח... בעירוב טובא זמני מלתא ואגליא קמח
 היתר דהיינו עליו סמכו ולא מאמשטרדם הנשלח אפי׳ צוקר כלל אכלו לא פפ״ד וביחוד
 ושני הרב מן ז״ל א״א ליד הנשלח הכשר בכתב שנה בכל ושניתי קריתי באמ״ד שלהם
 הצוקר מן כפל ביוקר הקמח משם שנשלח ההוא הים בכרכי שהפינה הקהלה נאמני

המדינות... לכל ונשלח שצריכין כל והחתימו הלכו מיד לאמ״ד ובבואו חשש, אין ממילא
דשם... מופלג גדול מן כתב קבלתי כאשר עכשיו כלום מבורר שאין ומבוטל בטל ובעו״ה

 לפני למסור רוצה אני זאת עם בספרו. הכתוב לאור ומבוטל בטל עליו המסופר כי אפוא נמצא
מצרפתית: חפשי ובתרגום בשלימות, לוי ג׳ עליו שכתב מה את הקורא

קיט. סי׳ תשובות, הדשן, תרומת גם וראה ירושלים, מכון מהד׳ יג, אות בפסח, אסורות מאכלות הל׳ מהרי״ל, 70
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 בעיני חן מצא לא והדבר נוקשות, עמדות הפגין לא הגדול, הסנהדרין חבר מונה כאשר
נוצרי, דרכים בפונדק חלב עם קפה לשתות לעצמו שהרשה גונב לאוזן מפה המחמירים.

 כדי זאת מציינים אנו יהודי. של השגחה ללא ’‘המלך״ ב״סוכר שימוש בפסח והתיר
 להשתמש בהתירו רא״ו שגה אילו גם מיושנים. מנהגים עדיין שלטו כמה עד להוכיח
”מברלין ליב הרב של פומבית לתמיכה זוכה היה הוא הפסח, בימי נוצרים של בסוכר

 אלא ההוא, בסוכר השימוש את שאישרו בלבד זה שלא וסטפליה, מקהילות רבנים ועוד
בפסח. מלאכול נמנעים שיהודים ושעועית אפונה על גם כמו עליו, ממליצים אף

 מצרף גם הכותב מיושנים״. ״מנהגים ביטול של ברורה, מגמה יש לכותב כי בבירור רואים אנו
 ”רא״ו: כותב בספרו אבל בקטניות. להשתמש מתירים שהיו נוספים רבנים עם רא״ו את את

 א״צ הדחק בשעת נפשך, ממןהן שאיננו יבחין המעיין וכל גדר פרצו באשכנז אחת ״ובמדינה
 מקום בחד ואפי׳ גדר משום ושהמנהג ראיות, מהני לא הדחק ובלא הרעב, בפני גדר שאין ראיות

 אפשר ואי ובדיקה, חקירה מצריכות רא״ו על שהשמועות אפוא ברור אמך״. תורת תטוש אל
”בפשטות. לקבלן

 כי בטוחים שאנו מיוחד, ביצור שנעשה סוכר הוא המלך״ ״סוכר כי לומר שאפשר הוא נכון
 דיו, ברור אינו לוי ג׳ של בצרפתית התיאור רא״ו. אותו התיר כך עקב ואולי מקמח, נקי הוא
 שלפי אלא זה. באופן גם דבריו את לפרש בהחלט ואפשר מדויקים, פרטים בידינו אין ולכן

בספרו. המלך״ ל״סוכר התייחס לא שהוא תמוה קצת זה הסבר
 זו שמועה אם לדעת אין כי נוצרי, בפונדק חלב עם קפה בשתית מלדון אני פטור זאת לאור

 זו, עדות נקבל אם גם כי לקורא אציין אבל פונדק. באותו רא״ו עשה בדיוק מה לדעת ואין אמת,
 בישולי שאלות: שלוש יש זה בנושא הרי כן. לעשות יכול זכות לכף רא״ו את לדון שהרוצה הרי

 יוסף ר״ע של לתשובתו המעיין את אפנה להאריך לא כדי עכו״ם. כלי עכו״ם, חלב עכו״ם,
:הסיק שבסופה מב, סי׳ ח״ד דעת ביחוה

 שכן האחרונים וכתבו גוים. בישולי לאיסור בזה לחוש ואין גוים, של קפה לשתות מותר
ונהוג נוהגים הצבור היאך וראה צא בידך רופפת הלכה ואם המקומות. בכל המנהג פשט

בעקבותיו. הולך ואני קטן, מ׳ תירגם כך אבל לוי, ג׳ שכתב מה את במדויק לתרגם קשה 71
ההיתר את שנימק א, בשאלה והן בהקדמה הן תקע״ב, רדלהיים, אגרת, דברי שטיינהארט, ר״מ ראה 72

 הנימוקים את ב בשאלה וראה וסטפליה. רבני ואת קאלקאר שמעון ר׳ ואת ברלין ליב ר׳ את והזכיר לקטניות,
זינצהיים, רי״ד גם ראה הקטניות עניין על זה. מקום מראה על רבינוביץ דן לר׳ תודתי בפסח. הסוכר להתרת

 על חדשות תשובות שתי .21 עמ׳ ראש אוירבך, רנ״ר של המבוא בדברי תשל״ד, ירושלים, עני, מנחת
 בערים אב״ד שהיה מאיר, יעקב לר׳ ליעקב אמת בשו״ת נדפסו לפסח וכשרותו העת באותה הסוכר תעשיית

נב-נג. סי׳ תשס״ו, ירושלים, העת, באותה בעלזאס שונות
ס״א. הגה תנ״ג סי׳ ע״א, כז דף למועד, עוד 73
בפסח, בסוכר להשתמש להתיר סירב רא״ו כי ציין ,59 הערה ,195 עמ׳ ),8 הערה בספרו(לעיל ברקוביץ ר״ח 74

לוי ג׳ של דבריו את הזכיר לא ברקוביץ אבל בפנים. שהבאנו דבריו יסוד על לקטניות, ביחס עמדתו ואת
אלו. בנושאים רא״ו לעמדת ביחס
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יהודית, לא חברה של במטוס והנוסעים ברכה. עליו תבוא עצמו על להחמיר והרוצה כן.
 בכלי הקפה שישתו נכון גוים, של בחלב הקפה של בכוסות שהשתמשו לחוש שיש

 בכוסות אף הדחק בשעת להקל יש אפשר אי ואם פולטים. ואינם בולעים שאינם זכוכית,
בזה. וכיוצא פורצליין של

כך: יוסף ר״ע כתב תשובה באותה הרי עכו״ם. חלב בדבר ומח תשאל ואם
 למעשה הלכה שלענין ל״ו), סימן דעה יורה (חלק קמא ביהודה נודע בשו״ת שכתב וכמו
 הגוים בכלי קפה לשתות לו מותר ידו, תחת כשרים כלים עמו ואין בדרך שהנמצא נראה

 כשרים כלים להשיג בנקל שאפשר בעיר אבל שלהם, חלב בהם שותים שהם פי על אף
 כיון הם, יומן בני בודאי שהרי יראה, בני אינם בזה שמקילים תורה בני יש ואם להקל, אין

 השיב פישלש מאיר רבי הגדול המאור הרב ואמנם שלהם. חלב בחם שותים שעה שבכל
 להכניס רוצה ואיני חדש. הפרי וכדעת מצוי, טמא חלב ואין הואיל מקילים הם שאולי
 לענין להקל מקום שיש ובאמת עכת״ד. מאיסור. להפרישם רבה ומצוה זה, בהיתר עצמי

 הרדב״ז דברי שהביא שאחר סק״ו), סוף קט״ו (סימן חדש הפרי דעת בצירוף הכלים
טמא, חלב תערובת חשש משום אלא במנין נאסר לא גוי שחלב ע״ה) (סימן בתשובה

 לקנות מותר טהור, מחלב ביוקר יותר שהוא או מצוי, טמא חלב שאין שבמקומות כתב,
 בעצמו נהג ושכן אמסטרדם, בעיר פשוט המנהג וכן רואהו, ישראל ואין גוי שחלבו חלב

 מותר שבמקומותינו דינא, ולענין בד״ה סק״א) (שם תאר הפרי כתב וכן ע״ש. להקל.
 שחלב משום בעדרו, טמאה בהמה יש ואפילו רואהו, ישראל שאין אף חלב מגוי לקנות
טהור. בחלב יערבנו שלא ובודאי ולגדוליהם, לשריחם יקרים בדמים נמכר טמאח בהמה
 המשולש חוט בשו״ת דוראן המהר״ש גם תקנ״ד). הרשב״ש(סימן בשו״ת כתב וכן ע״ש.

 לאידך עוד והוסיף זו, סברא כתב ל״ב) סימן הראשון (הטור התשב״ץ שו״ת שבסוף
 בשו״ת כתב וכן ע״ש. טמאה. בהמה לחלוב וגנאי בעיניהם, הוא מאוס טמא שחלב גיסא,
ע״ש. ד׳). סימן דעה יורה אביגדור(חלק לאברהם זכור

וכמובן לכשעצמו, עכו״ם חלב של חשש שאין לומר יכול כאן חאמור על לסמוך שהרוצח נמצא
העכו״ם. בכלי לא גם

אנו אין שהרי כן, לעשות יכול זכות לכף רא״ו את לדון שהרוצה לומר כדי כתבתי זה כל
כלל. בכך לדון צורך אין שמעיקרא אפשר לעיל, שאמרתי כפי ברם שם. אירע בדיוק מה יודעים

־!ג

ויש שמים^^ לשם היו מעשיו כל הוא ואילו רא״ו, על לעז הוציאו בחינם כי האמור מכל העולה

 הפרטים, לכל כאן נכנס איני הדור. חכמי של במחלוקת שהיה דבר המועד, בחול גילוח אסר רא׳׳ו כי לציין כדאי 75
 לרגל היה מהם ואחד שונים, בהקשרים לדיון עלה זה שנושא אציין אולם בו, דנים שאנו הנושא זה אין כי

 החג. ערב זקנם את גילחו והם סוכות, המועד בחול בפאריס שהו הנאספים חלק תקס׳׳ו. בשנת בפאריס האסיפה
 זינצהיים רי׳׳ד המלכות. בפני בפומבי הופיעו שהם מפני המועד בחול גילוח להם להתיר יש אם היתה השאלה

בניהו, מ׳ ראה מסוימות. בהסתייגויות כי אם להיתר, הסכמתו את נתן כתיקונם, בימים המועד בחול גילוח שאסר
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רצהוירמעז אהרן ד עזל לחיבוריו היחס על

 האם השקפה, של שאלה גם יש מהדברים שבחלק נראה לעיל, שאמרתי כפי לסמוך. מה על לו
 ברור ולכאן. לכאן פנים לה שיש שאלה זו עליו. להקל שרצוי או הציבור, עם להחמיר טוב

 שאי שכן וכל כהלכה, שלא שפעל עליו לומר אפשר אי הלכתי, ביסוס צד לכל יש שכאשר
צדוקי. שהוא עליו לומר אפשר

 יוסף ר״ע של דבריו על ירושתנו, מעורכי הופמן, ש׳ הרב העירני זו למסקנה שהגעתי לאחר
יוסף יצחק ר׳ בנו ע״י והועתקו יעקב^^ מאמר סופר רי״ח של ספרו בגליון שנכתבו

ישראל, אוצר על היא תמר עלי הרב של סמיכתו וכל צדוקי, שנעשה לומר ושלום חס
 וגם זה. לשון כתב שלא ורמייס, אהרן ר׳ בערך ע״ש וגם מינות, דברי הרבה יש שבו
 של במקורן מלראות עיניו העלים המחבר וזה כן. לומר שאין מוכח שם שכתב ממה

מריה. ליה שרה בישראל. גאון על נאצה דברי וכתב דברים,
דבריו^^ של הרחבה הם ודברינו הקיצור, בתמצית דבריו כתב יוסף ר״ע

יט

 עוד נמשכו סופר רי״ח שאחר אלא זה. בעניין להמשיך צורך אין הנה, עד האמור לאור לכאורה,
כתב^^ טסלר ר״י חכמים.

 ביותר בוטה באופן מזלזל אור מאורי הספר שחיבר וירמש] אהרן [ר׳ שהוא לציין יש
 בעיקר יודעים. בלי דבריו מביאים אחרונים וכמה הוא, שתורה ישראל מנהגי בהרבה

 ועל עליו חיים. אורח על חיים ארחות בספרו זי״ע מספינקא כהנא נחמן רבי מעתיקו
 על ברכה במכתב סופר חיים יעקב רבי מאת נגדו בהירים ודברים מובאות ראה ספרו
 יחיאל הרב גם ו-ז. עמ׳ תשנ״ט, ברק בני אפרים, בנין שטיין, פישל אפרים הרב של ספרו

 לידי בא הסוד לתורת שנאתו ״מתוך אחר בהקשר עליו כשהעיר היטב קלע גולדהבר
מאטרסדורף ק״ק ׳מנהגי הנפלא בספרו ראה כמלאכים״, הראשונים נגד בגדולות דיבור

76
77

78

79

 לא רא׳׳ו של שבספריו מעניין העניין. כל את שתיאר עד-עח, עמ׳ תשנ׳׳ה, ירושלים, שלמועד, בחולו תגלחת
 למועד עוד עי׳ רגיל, באופן המועד בחול הגילוח לשאלת קצרה התייחסות רק אלא זו, לשאלה התייחסות מצאנו

 .240 והערה קא עמ׳ הנ״ל בניהו אצל וראה תקפ״ב. סי׳ או״ח ד״ה ע״א קפח דף האחרון ובחלק רע״א, קלג דף
.47 הערה לעיל ראה

 שמחות, שובע יוסף, ילקוט ס״כ); קלא תיד-תטו(סי׳ עמ׳ תשס״ד, ירושלים, ב) ה(תפילה או״ח יוסף, ילקוט
ס״ב). יט שמא-שמב(פרק עמ׳ תשס״ה, ירושלים, ח״א,
 ״מנהגי לספר ומילואים ׳ציונים במאמרו זה לספר הפנה בראדט רא״י כי מצאתי [שוב מצאתי ועתה

 ציון, אוהב לרא״י עשה, זכר בספר כי קסה] לעמ׳ בהערתו רב, עמ׳ שני(תשס״ח), ספר ירושתנו, הקהילות״׳,
 ציון, אוהב רא״י שאותו (מעניין דבריו. ודחה סופר רי״ח דברי את הביא בהערה, שצח עמ׳ תשס״ז, ירושלים,

 הוא דחיתו עיקר דבריו). את קיבל לא זאת ובכל יצחק, כוכבי בספר האמור את סופר לרי״ח שהראה זה הוא
 ונפל היסוד נסתר וממילא כן, כותב עצמו סופר רי״ח והרי ושלמים, טובים ע״י נכתב לא ישראל אוצר שספר
 ספרו. את פוסל זה אין עדיין הדור, גדולי כנגד קשים דברים והטיח רא״ו טעה אם גם כי כתב ועוד הבנין.

 להצדיקו. כדי בלבד דיה הגדולים בשם מזכירו חיד״א שהרב העובדה
רלג. עמ׳ לא(תשס״ג), ישראל, אור העת בכתב דבריו ראה
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עזפיגל שמואל יעקב הרברצו

קמג. עמ׳ שבת, ערב שבת, פרק לרפוס) קהילות׳(בהכנה שבע -
 אכן גולרהבר. ור״י טסלר, ר״י של דבריהם עוד עלינו ונוספו מצטערים, אנו הראשונים על והנה

 עד דברנו כבר ובכך סופר, רי״ח דברי על עצמו סמך אלא לדבריו, ראיות כל הביא לא טסלר ר״י
 זאת, העתקתי ולא דבריו, בהמשך מציין עצמו הוא שהרי טסלר, ר״י על לתמוה יש אמנם הנה.

 שיטתו על סקירה שם שיש לראות לו היה וא״כ ,8 בהערה לעיל הנזכר ברקוביץ, של למאמרו
 מנהגים אם אף בזוהר, לאמור בסתירה העומדים ולמנהגים לזוהר ביחס עמדתו על רא״ו, של
 משמעית חד אבל קצרה התייחסות גם זה במאמר יש אלא בלבד, זו ולא לאר״י. מיוחסים אלו

 סופר, רי״ח אחר מאוד נמשך טסלר שר״י נראה ®“ועיקר. כלל נכונים הם שאין תמר, ר״י לדברי
לזאת. גם לבו שת ולא

 שבת, בערב התבשילים טעימת במנהג דן הוא ®‘גולדהבר. ר״י כתב מה אפוא נראה הבה
כותב: הוא וטעמו, המנהג את שהזכירו ספרים של ארוכה שורה שהביא ואחר

̂® האחרונים, וגדולי בראשונים קודש שמקורו הטעימה שענין שראינו אחרי  ראיתי רע״ה
 ישראל וסגולות מנהגים כמה על שלגלג מווירמש, אהרן לרבי אור״ ״מאורי בספר

 עוד שמקורם שהתעלם] [או ונעלם שונים, מקובלים הנהיגום שלדעתו קדושים
 לשונו מקצת רק ונעתיק יהדות; של ואיצטלא ולגלוג סילוף מתוך וכ״ז מהראשונים,

 לקלים וקלס ללעוג בעו״ה האריז״ל, הקדוש על כתבו דברים והרבה לענינינו: הנוגע
 ונוסח שער יש שבט שלכל כגון במושכל... ןרח״ל] נכזבים דברים להאמין עם והמון

 בסוד בע״ש תבשילין לטעום כתבו וכו׳ ליהודי יהודי בין חילוק נדע לא ואנחנו משלו,®®
 על [וראיה נפשי, תבא אל וב(ב)סודם הפסוק, על ח״ו כזאת נמצא לא זכו, חיים טועמיה

 מאחד נזכר ולא שבת, לכבוד דברים הרבה שעשו כתבי, כל בפרק האמוראים כך]
 מתוך :א״ה ע״ב. קפח דף מהדו״ב ז, חלק אור מאורי לענינינו- דבריו כאן עד כן, שעשה
כמלאכים. ראשונים נגד בגדולות דיבור לידי בא הסוד לתורת שנאתו

 רא״ו של ספרו לפניו מונח הרי גולדהבר. ר״י על מאוד תמה אני עצמם, רא״ו בדברי שנדון טרם
 אתה ספרי^® כל לאורך הרי הסוד״. לתורת שנאתו ״מתוך עליו לכתוב יכול הוא כיצד וא״כ
 כתורת אצלו נחשב שחזוחר אלא בלבד, זו ולא הסוד. תורת פי על הסברים רא״ו אצל מוצא

 על לומר יכול אתה ואי תמוט, שלא היא ויתד ההלכה, מפסיקת נפרד בלתי חלק והוא התנאים,
בעיני. תמוהים הדברים הסוד״. לתורת ״שנאתו כך

.46 הערה לעיל ראה הללו, ברקוביץ לרברי לעיל ציינתי כבר 80
קסה. עט׳ והוא העטור, טספר נשתנה שברפוס אלא נכון, הוא טסלר ר״י שכתב הטקום טראה 81
ראיתי. ראה ;בטקום בטליצה כתב 82
כאן. בזה עוסקים אנו ואין טינה, נפקא בזה ואין רא״ו. כוונת את כאן כתב גולרהבר ור״י אחרת, כתוב לפנינו 83
 כי כותב ,40 הערה ,244 עט׳ הערה באותה הנזכר ובספרו ,294 עט׳ ,8 בהערה לעיל הנזכר בטאטרו ברקוביץ 84

 הראשונים החלקים בשלושת ואילו ואילך, רביעי טחלק רא״ו של בכתביו נטצאת לזוהר טרובה לב תשוטת
חיים. בתורת סופר רי״ש עליו שכתב טה ח אות כ, סעיף לקטן וראה טרובים. אינם בו והשיטוש הזוהר איזכורי
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רצזוירמש אהרן ר׳ של לחיבוריו היחס על

 כל כנגד לא אבל מסוימים, מנהגים כנגד ביותד, קשה בלשון כותב שהוא מסכים אני אכן,
 נכון שנית. כך על חוזד ואני שיטתו, יסודות את דבדי בפתיחת לעיל כתבתי כבד ישדאל. מנהגי
 דאה שהוא כיון הזוהד, על או חז״ל, מקודות על או מבוססים שאינם למנהגים התנגד שהוא
 בהם החזיק שההמון למנהגים במיוחד התנגד הוא לכן ההלכה. מפסיקת נפדד בלתי חלק בזוהד

 חסדון מנהגים ״דכמה :ע״א ל למועד עוד בספדו כתב וכך תפלות. ואמונות כישוף כניחוש,
 להמציא ״אין ע״ב: לב שם או כזאת״. לנו הדשה מי הגמ׳ על להתנגד אבל הגמ׳... נגד ידיעה
ומדדשים״. התלמוד אחד כלום

 כנגדו: כותב גולדהבד ד״י שממנו מקום באותו דבדיו, בדאשית דא״ו שכתב מה ודאה צא
 ושאד מתוס׳ נקטינן וזוגןוןת שולט באוד וקנוח ודגים שןיןבתא שבתלמוד סכנות דוב ״וגם

 בשום כח אין ומדדשים בתלמוד נזכד לא אשד “בזאת נוסף ומה לחוש, ואי״צ דאשתני קדמונים
 חוששין, אין ושלימים ידאים ובזמננו החסיד, מן גדולה צוואה שהדפיסו בפדט לחדש. איש

 כמובן אצלו כלול ״בתלמוד״ במלה כי להבין יש גדול״. באילן תלה מלבו ובודה מנחש ואיזה
 הדי לחז״ל. מתנגדים הם כאשד יותד, מאוחד ונתפדסמו שנכתבו דבדים לא אבל הזוהד, ספד גם

 ואין ושלימים״. ״ידאים גם אלא לכך, מתנגד הוא דק ולא החסיד, ד״י לצוואת מתנגד הוא כי לנו
 בה יש שהדי זו, בצוואה הכתוב את להסביד המאוחדים הפוסקים עמלו כמה לומד צדיך

למותד. והאדיכות לתלמוד, המנוגדים דבדים הדבה לכאודה
 לכך התשובה האד״י. כתבי ידי על המקויים למנהג להתנגד דא״ו יכול כיצד תאמד ואם

“שכתב: חיד״א הדב ע״י כבד ניתנה
 האד״י דבינו דבדי דשמעי וזמנין טובא בפשט אביקי ישדאל גדולי שגם אלא עוד ולא

 שלא שנהג שכתב ז״ל חדש פדי בעל הגדול הדב תדאה הלא ממנהגם. זזים ואינם זצ״ל
 דמטיחים וזמנין ז״ל. האד״י עפ״י אותה אומדים שדבים הגם כח ליעף הנותן בדכת לומד

 שהוא וכתב דבדים איזה על תגד קודא ז״ל וקציעה מד הדב גם מאמינים... ואינם דבדים
 כתבתי מקומות באיזה הדל שאני והגם בתלמוד. בא שלא דבד על לחוש שלא מקובל

 מ״מ האמת. אל כיונו שלא הצדיקים יסלח״ו למען וכיוצא הנד הדבנים דבדי על בעניותי
אתבונן. ומזקנים ז״ל האד״י דבדי נגד העושים נגד בפדסום לדבד שלא נזהד אני

 בעניין נדחיב ולא שונות, שיטות מצינו האד״י למנהגי שביחס אומד עצמו חיד״א שהדב לך הדי
 נאמד זה וגם מוסיף, אני מוסגד ובמאמד ביותד. נדחבת בצודה באחדונים נידון הוא שהדי זה,

 המוסדים דבד כל ולא להאד״י, המיוחסים בדבדים זהיד להיות צדיך כי אחדונים, ע״י כבד
ממנו. יצא אכן בשמו,

 מצד דק באה אינה ההתנגדות אלו. למנהגים דא״ו התנגדות דקע את להבין יש ועוד. זאת
תודה הם כאילו בחזקה בהם נתלה וההמון יסוד אין אלו שלדבדים באמת שאפשד העניין, עצם

כך. על נוסיף ומה היינו, 85
ז. אות ה, סי׳ לאדן, ככר 86
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שפיגל שמואל יעקב הרברצח

 לקי הוצא ובהדי הלצנ[ו]ת מכבידים כאלו ״דבדים מסביד: מקום באותו עצמו הוא מסיני.
 עד אצלם מקובל הכל שהי׳ ומדרשים בתלמוד חז״ל דברי בסגולת גם עי״ב שמלעיגים כרבא,

 רא״ו ברורים. דברים לנו הרי העולם״. עניני כל ברמזים הס״ת בדברי נהיה שהכל מסיני משה
 בדברי לזלזל יבוא וממילא פועלות, אינן מהסגולות(המאוחרות) חלק כי רואה ההמון כי חושש
 אפשר וכיצד מאלו, ברורים יותר דברים לנו מה בתורה. רמוז והכל מסיני, דבריהם שכל חז״ל,
אתמהה. ישראל. למנהגי הלועג אדם לפנינו כי לומר

 לפני עוד בקדמונים נזכר שהמנהג גולדהבר ר״י הראה יפה כאן. המוזכר המנהג ולעצם
 סק״א סוף רנ בסי׳ אברהם המגן ראה מה לשאול, יש כך שאם אלא האר״י. בכתבי שהוזכר

 אברהם, המגן לפני שהיו שבקדמונים אלא הקדמונים. מן ולא האר״י כתבי משם זאת להביא
 כמו כהוגן״ לתקנם ״כדי מנהג שזהו אלא מצוה, בכך יש כי נאמר לא רא״ו, לפני שהיו באלו וגם

 כן אם ס״א. רפו בסי׳ הלבוש שכתב כמו הרתיח״ שלא ״שיבחין או לז, סי׳ בסוף הכלבו שכתב
 וגם מצוה, בכך יש כי נאמר האר״י בכתבי רק המעשי. הנימוק הוא זה, למנהג הניתן הנימוק

 אלא המעשי, הנימוק רק אינו שהנימוק לראשונה שומעים אנו כאן תבשילה* מכל לטעום שיש
 שיש כנראה ולכן הנסתר, חכמת על המיוסד רוחני, נימוק כאן יש דחיינו מצוח, גם בכך שיש

 ולכל הקדומים, המקורות את הכיר שרא״ו ברור לי נראה ותבשיל. תבשיל מכל גם לטעום
 היה לא רא״ו שכתב מה כל לכן הלקט. שבלי בשם זאת שמביא הב״י את שהכיר ברור הפחות

 אל ובסודם זכו... חיים טועמיה ״בסוד נגד שכתב כוונתו זו ולדעתי הרוחני, מנהג כנגד אלא

 נסתר לכאורה זה מנהג רא״ו לדעת אבל האר״י, בכתבי נזכר זה שמנהג נכון נפשי״. תבא
לקבלו. הכרח אין ולכן טעמו, הכירו לא הזוהר כולל הקדמונים וגם מהתלמוד,

 ב״נ בעי דשבתא ״ובליליא נאמר: ע״ב מח בראשית, בזוהר כן. על יתר לך אומר תרצה ואם
 חרא מיכלא יפגים דלא ובלבד אתכלילת מכלא שלום סכת דהאי לאחזאה בגין מכלא לאטעמא
 נמצא שבת. בערב ולא שבת בליל לטעום חובה יש הזוהר לפי כי שומע אתה ע״ש. וכו׳ ליומא״,

 שבת. בערב ולא שבת, בליל דוקא היא הזוהר לפי מהתבשילין טעימה של הרוחנית המצוה כי
במפורש.®* זאת כתב שלא אף רא״ו, של להתנגדותו הסמוי הרקע היו הם הללו הזוהר דברי ואולי

 יחלוק עלי לחלוק הרוצה רא״ו. על טוב להמליץ וכדי ואולי, אפשר בגדר הוא שכתבתי כל
 אין כי אמרתי וכבר הקדמונים. מדברי שידע, אע״פ או ידע, ולא למנהג, התנגד רא״ו כי ויאמר

 בעניין מאוד האריך בסידורו שריעב״ץ וראה צא לכך. סיוע גם אביא תרצה ואם פסול, כל בכך
ר״י שבת. בערב הטעימה חובת את במאומה הזכיר ולא ועוד, וסוגיהם הכנתם שבת, מאכלי

87
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 השבת קודם לטעום ״מצוה נאמר; שם שהובא ברכה עמק בספר כי לציין יש שם. הובאו כולם המקורות
 הנימוק של צירוף יש כאן וכו׳. לתאוה״ נאכלין שיהיו כהוגן לתקנה כרי פירוש שבת לכבור השבת תבשילי
שברבר. המצוה עם המעשי,

 מצוה יש אכן שבת בליל כי שכתב רנ, סי׳ חיים, אורח נמוקי שפירא, רח״א ברברי ראה הללו הזוהר רברי על
 על וסומכים המעשי, מטעם הוא כי כך, נוהגים לא שבת בערב ואילו סור, מטעם התבשילין מכל לטעום
ע״ש. המבשלות, הנשים
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רצטוירמש אהרן ר׳ של לחיבוריו היחס על

 כל סיוע לראות, ניתן שבעניותי כפי בכך, ראה ולא לעצמה, כעובדה זאת ציין כבר גולדהבר
לרא״ו. שהוא

 כך רא״ו על כתב שבת, בערב הטעימה למנהג רבים מקורות הוא אף שהביא יוסף ר״ע ואכן
 אלה על שהשיג ע״ב) דקפ״ח טהור קן (חלק אור מאורי מהרב אשתמיטו אלו ודברים
 תבוא אל בסודם ע״ז, וכתב זכו, חיים טועמיה בסוד שבת בערב התבשיל לטעום שכתבו

 כן לעשות שנהג קיט.) (בשבת מהאמוראים מי מצינו לא וגם כזאת. נמצא ולא נפשי,
כן. כותב היה לא ז״ל והאר״י הפוסקים דברי הבדולח עינו ראתה ואילו ע״ש. שבת, לכבוד

 יוסף ר״ע של דעתו על עלה שלא ברור גולדהבר. ר״י דברי לבין יוסף ר״ע דברי בין מה וראה צא
 יוסף, ר״ע לפני מונחים רא״ו ספרי הרי וכד. הסוד״ לתורת ״שנאתו כגון משהו רא״ו על לומר
 אלו מעין דברים לומר אפשר שאי יודע הוא ולכן לקמן, עוד שנכתוב וכפי מהם לצטט מרבה והוא

 אישתמיט ‘’‘נחת:* בלשון אומר הוא נשמעים, בנחת שדבריהם חכמים, של כדרכם אלא רא״ו. על
כך. על להוסיף לנו יש ומה הבדולח״. ״עינו עליו ואמר הוסיף אלא בכך הסתפק ולא מיניה.

 בשאלה דן הוא השאר ובין לרנד, רי״ט מאת מאמר הופיע ממש עתה אלא בלבד, זו לא והנה
 ובכל מקום בכל קבוע שיעור הוא מילין, ד׳ שהוא השמשות, בין שזמן הסבור אחרון יש האם
’כותב:' והוא משתנה. ואינו זמן

 המאורי והוא שוה, לשיעור מילין ד׳ בשיעור חז״ל שכוונת כתב שאכן הוא אחד אמנם
 הוא לילה דזמן שם דס״ל שקה״ח, אחר דקות ע״ב לילה זמן אין לשי׳ גם אך אור...
 כולם הכוכבים כל צאת שאז הוא שכתב בשוה וחומש שעה והשיעור כוכבים, ג׳ בצאת

שוות, שעות הם חז״ל שבדברי שעות שכל דס״ל לשי׳ הוא וגם עי״ש, לילה בחשכת
 יש ובכלל הפוסקים. דעת כן ואין שוה, שיעור הוא וחומש שעה שיעור דגם סבר ולכן

בהערה. ראה אור, המאורי של באישיותו לפקפק
 אין לעיל. הוזכרו שכבר מקורות ולעוד שלום, מנוחת ולספרו סופר לרי״ח מפנה הוא בהערה
 כסניף מציין הוא אף כי רואים שאנו כאן הבולט הדבר אלא הנושא, בעצם לדון כאן ענייננו

 לרנר רי״ט חיזר כמה עד וראה צא ועתה המפוקפקת. אישיותו את רא״ו של דעתו לדחיית
ספר הניח ולא ביותר, רבה בבקיאות הכוכבים צאת זמן בנושא השיטות כל את לבדוק במאמרו

 כבר הפנה יוסף ר״ע לדברי ה. הערה קעה, עמ׳ תשס״ז, ירושלים, וכר, תעניות ארבע הלכות עובדיה, חזון 89
 - הסוד לתורת אור מאורי בעל שנאת ״שרואים :שם שדבריו אלא ),78 בהערה לעיל (המצויין בראדט רא״י
 כי העיר יוסף שר״ע נכון לאמור, המידה. על יתר קצרים כנ״ל״, העיר שגם יוסף... עובדיה ר׳ מש״ב ראה

 מהדבור שעולה כפי גולדהבר, ר״י של הקשה לביקורת הצטרף לא הוא אבל המקורות, מרא״ו נעלמו
 על הערתו את בראדט רא״י כתב לו מתאים היה יותר וכר). שנאת״ (״שרואים בראדט רא״י אצל המתחיל
שבת״. תבשילי ״טעימת :הקודם הדיבור

לא. כלל א, מערכת מלאכי, ביד שכתב כמו 90
 ב, שנה מייזליש, רא״מ בעריכת חיים, עץ קובץ הדורות׳, במשך וצאה״ב שבת קבלת בזמן ישראל ׳מנהג 91

זה. למקור אותי שהפנה צ׳צ׳יק לרמ״ד תודתי רנח-רנט. עמ׳ יארק, ניו ברוקלין תשס״ח, סיון, ג(ו), חוברת
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שפיגל שמואל יעקב הרבש

 חקירות בשבע שיטה כל בדק אלא בלבד, באיזכור הסתפק לא הוא אבל הזכיר. שלא שיטה או
 סופר רי״ח של דעתם את קיבל רא״ו, של אישיותו בדבר השיטה לידו כשבאה אבל ודרישות.

 שמא ובסדקים, בחורים לבדוק עליו שומה כאן גם כי חשב ולא ומובן, ברור כדבר תמר ור״י
 על לה אין המפוקפקת אישיותו בדבר השיטה כי להראות יוכל ושמא רא״ו, על זכות ללמד יוכל

 יכול המעיין אין סופר, לרי״ח המתנגדים למקורות גם השאר בין ציין שבהערה ואף לסמוך. מה
 והמקורות הסופית, המסקנה הוא בפנים שהכתוב ובטוח סמוך המעיין אדרבה, זאת. לדעת

זאת. לאשר באו בהערה

 של בספריו שהשתמשו אחרונים של חלקית רשימה להביא ברצוני כאן, האמור את להשלים כדי
 מחברים אין זו שברשימה הוא נכון המדובר. במי ידעו ולא טעו כולם כי לומר בעיני קשה רא״ו.

 נראה אבל תורה. דברי עמו והחליפו אליו שפנו שהיו מוצאים אנו שאין הוא ונכון זמנו, בני
 באיחור. אלא לומדים, הרבה לידיעת הגיעו לא ספריו ולכן נפוצים, היו לא מץ שדפוסי בעיני

 הוא להוכיח שברצוני כל הגולה. בני כל של רבן היה שהוא להוכיח זה מאמר מטרת אין כן כמו
כהלכה. שלא רע שם עליו שהוציאו ת״ח לפנינו כי

 ספריו, ובשאר אלעזר מנחת שו״ת שפירא רח״א חיים, ארחות כהנא ר״נ כבר: הוזכרו לעיל
 נוסיף ועתה יעקב. באר קרויזר רח״י שמואל, מעדני בארשטין ר״ש יהוסף, זכר שו״ת שטרן רי״ז

 על הסתמכו והם רא״ו, של ספריו את ראו לא לקמן שיובאו מהחכמים חלק חכמים. עוד עליהם
 או עליו מלהסתמך נמנעו לא הם שהרי לכך, גם חשיבות יש מקום מכל חיים. בארחות המובא

 דבריו את שראו אלו את אציין בראשונה במקורם. דבריו את ראו לא שהם אלא בדבריו, לדון
א״ב: סדר לפי וציינתי במקור,

 ערכי ;ע״א כו דף האהל תוספת תר״ן, פרסבורג, ח״ג), מועד, הארץ(אהל פרי ביק, ר״א א.
קד. אות ע״א עא דף תרנ״א, פרסבורג, ז), מועד, עלי(אהל

נה. הערה ,15 עמ׳ תרס״ז, ברלין, הלוי, לקוטי במברגר, רנ״ה
תפ. סי׳ ע״א כב דף תרנ״ח, ירושלים, חסידים, לשון וורטהיימר, רש״א

מציין. איני ולכן מאוד, רבות פעמים מביאו דעת ויחוה אומר יביע בתשובותיו יוסף ר״ע ד.
 קלז. סי׳ תשי״ד, איירס, בואנוס ישראל, בית שו״ת לנדא, ר״י ה.

כא. אות א, מערכת תרס״ד, פאדגורא, השחר, כמו לנדא, רנ״נ
ועוד. קטז, כלל ל מערכת חמד, שדי מדיני, רח״ח
 הי׳ מאד ״שגדול עליו: כתב ושם ו, אות רס סי׳ או״ח שו״ע, על חיים תורת סופר, רי״ש

1̂ספריו״ מכל כנראה ובנסתר בנגלה ובקיאות בחריפות

ב.
ג.

ו.

ז.
ח.

 מונרו, חיים, לתורת כנספח חיים, תורת גליוני בספר [נדפס תעב בסי׳ גם הביאו עליו. חלק דבריו בהמשך 92
 מצרים ליציאת זכר לגנוב ילדיהם את לומדים שהיהודים אומרים שהגוים כתוב אור ״ובמאורי :תשס״ב]
לומר שמעתי לא ומעולם המנהג, מקיימין ואנחנו בדבריו]. עיין [היינו; ע״ב משובח המונע כן על וינצלו,
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שאוירמש אהרן ר׳ של לחיבוריו היחס על

סק״א. תרכד, סי׳ מרגליות, לרא״ז אפרים מטה על המטה קצה בחיבורו ערנרייך, רח״צ ט.
 סי׳ לח״א בהשמטות ר, אות רכט סי׳ תרכ״ג, איזמיר, הדביר, פתח פונטרימולי, רח״ב י.

ועוד. ע״ג, דקכ״ג ד״ה קכח
ועוד. יב, מה, בראשית יוסף, פרדס פאצאנווסקי, ר״י יא.
קמז. סי׳ תשט״ו, אביב, תל אומר, הלל פוסק, ר״ה יב.
 הספרים במפתח הוזכר תר״ע, פיעטרקוב, מגילה, על החדש זקנים אסיפת פסס, רנצ״ה יג.

הספר. בראש
.5 הערה קמר, בעמ׳ בתשובתו תשי״ח, ירושלים, תלמוד, דברי קפלן, רא״א יד.
רב. עמ׳ תרצ״ו, גרוסוארדיין, יוסף, ויצבר שוורץ, ר״י טו.
רפח. קד, עמ׳ ח״א אפרים, עבודת שטיין, רא״פ טז.
סקמ״ה, פד ע״ב; צה דף סקל״ה, פב סי׳ תרס״ג, מונקאטש, תשובה, דרכי שפירא, רצ״ה יז.

ועוד. ע״ב, קו דף סקנ״ט שם ע״ב; קה דף

 אחרים. בספרים או חיים, ארחות בספר הדברים את שראו מחברים מובאים ואילך מכאן
ב. סי׳ ח״א שלמה, מנחת שו״ת אוירבך, רש״ז יח.
חיים. מארחות השואל הביאו רב, סי׳ ח״א יושר, אמרי שו״ת אריק, ר״מ יט.
 נה. סי׳ יו״ד יעקב, חלקת שו״ת ברייש, ר״י כ.

 ועוד. יב, אות בא, סי׳ ציצית, המחנות, לכל מאסף גאלד, רי״מ כא.

ע״א. מה דף י, אות לא, סי׳ או״ח, ח״ב, נתן, להורות שו״ת גשטטנר, ר״נ כב.
 קא. סי׳ ו, סי׳ או״ח, ח״א, להועיל, מלמד שו״ת הופמן, רד״צ כג.
 למה. ועכ״פ ד״ה קעח או״ח יציב, דברי שו״ת הלברשטם, רי״י כד.
”ג. סי׳ ח״ב, הים, וישב שו״ת הלל, ר״י כה.
ועוד. איברא, ד״ה ט סי׳ ח״י הלכות משנה בתשובותיו הקטן ר״מ כו.
 ״ואחד ג: אות י סי׳ או״ח, א, חלק תשי״א, יורק, ניו אהרן, זקן שו״ת ואלקין, ר״א כז.

 זכר משו״ת הועתקו הדברים מיץ״. אבד״ק וירמש אהרן ר׳ הגאון הוא האחרונים מגדולי
ואלקין. ר״א ע״י ניתן התואר אבל יהוסף,

 ארמי לשון בענין ג(״אבל אות קכז סי׳ ח״ט כד; סי׳ ח״ח הלוי, שבט שו״ת ווזנר, רש״ה כח.
כה״ג״). שמקיל תענית מס׳ אור מאורי ס׳ על ולסמוך להקל אפשר

 כי נאמר אלא לילדים, כן שאומרים במפורש נאמר לא אור במאורי כי להעיר יש המנהג״. טעם להתינוקןוןת
לילדים. נאמר שלא הדבר טעם הוא וכר, מצרים״ ליצירת ״זכר וההמשך לגנוב, אותם מלמדים

 מדבר אחד קדוש ״נגד בחריפות יוצא שרא״ו כיון רב, באורך אור מאורי את לט, בעמ׳ בה, מצטט הלל ר״י 93
 ונפשי ידעו... הש״ס חכמי בודאי לפניו אדון וראשון הזוהר... מאמרי ידעו לא כי מהלכה נדחו התום׳ דבעלי
 ור״י נעלמה״, ידיעה הקדושים בדבריהם הראיתי טובא ובדוכתי בחכמה שלימים התום׳ שבעלי כמה יודעת

רא״ו. דברי את ומחזק בעניין, מרחיב הלל
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שפיגל שמואל יעקב הרבשב

ועוד. ג, אות פ״ה, א, סי׳ ח״ה, אליעזר, ציץ שו״ת ולדינברג, ר״א כט.
ועוד. ו, אות דג סי׳ או״ח, החיים, כף סופר, רי״ח ל.

 א]. אות יא, סי׳ מא״ח לקוח [נ״ל בהערה ד סי׳ תשובה, פסקי פיטרעקווסקי, ר״א לא.

 ואולי ע״ב. צז דף נה, סי׳ יו״ד ח״א, תשכ״ד, יורק, ניו שלום, דברי שו״ת קרויז, ר״ש לב.
שם. תשובה דרכי מתוך כן כתב

 מ. סי׳ ח״א תרפ״ד, קלוז׳, מרדכי, חיים באר שו״ת רולר, רח״מ לג.
צג. סי׳ ח״ד החכמה, בצל שו״ת שטרן, ר״ב לד.
ועוד. ג, סי׳ או״ח ח״ב קיט, סי׳ ח״א דעניא, אפרקסתא שו״ת שפרבר, ר״ד לה.
ז. סי׳ או״ח ח״א, הרב״ז, שו״ת שפרן, רב״ז לו.

 רבות שמביאו ציננער ר״ג את במיוחד לציין יש אולי מהם בדורנו. נוספים רבנים ע״י הובא וכן
 בספריו זילבר רי״א גם כך חיים. מאורחות לקוח שאינו נראה מהם וחלק גבריאל, נטעי בספריו

מציינם. ואיני בדורנו, נוספים רבנים יש וכאמור הלכה^'' בירור
 ידי על לאור היוצאת תשס״ו, ירושלים, והדר״, ״עוז הנקראת התלמוד למהדורת אציין אבל

 ידועה והדר״, ״עוז הוצאת דורנו. רבני מאת הסכמות שקיבלה חכמים, תלמידי של נכבד צוות
 בפרט להאריך צורך אין כהבנתם. מעלי דלא אינשי של מתורתם להביא שלא הרבה בהקפדתה

 על זו, במהדורה ידיהם. על שיצאו בספרים מעיין לכל וניכרים ידועים הדברים שהרי כאן, זה
 על ח׳ עמ׳ במבוא נכתב כך וציונים. הגהות בשם מדור נוסף וילנא, בש״ס שנדפסו החידושים

 בהבנת לעיכובא לפעמים המה אשר נחוצות הגהות ונכבדים, רבים מספרים ״לקטנו זה: מדור
 רבותינו תולדות ב׳קיצור מתוארים חיבורים, של ארוכה רשימה מן נלקטו ההגהות הגפ״ת...

 ימצא יט, בעמ׳ שם והמעיין ברכות, מסכת בסוף נדפס זה ׳קיצור׳ שבמהדורתנו״׳. האחרונים
 אינם שמא תאמר וכי מ״א. בקיצור: וציונים הגהות במדור מובא ספרו לרא״ו. אור מאורי את

 ר״י של ספריו את מכירים שהם שכמותם ת״ח על חזקה תשובתך, רא״ו? על נכתב מה יודעים
 אינשי של ספרים גם מכירים הם :בידך נקוט יהא זה כלל אלא בלבד, זו ולא סופר. ורי״ח תמר
 גדול, בחלק אזי בשלמות לא אם רא״ו, על הנכתב את גם מכירים הם הסתם מן לכן, מעלי. דלא
 אינשי. הנהו של תורתם את מכירים כאינם עצמם עושים שהם יודע דרכם את המכיר אלא

 אינם חיבוריהם ושמות שמותיהם את אבל בכליהם, ושמים לוקחים הם דבריהם את לאמור,
 צדוקי, שאינו סבורים הם כי נמצא חיבורו, שם את וגם בשמו הזכירו רא״ו ואת הואיל מזכירים.

כדברינו. זה והרי דברים, של לגופם לדון יש שלו התורה דברי ואת

 וכותב; ממנו, גדול קטע העתיק ע״ב, רב דף ז, אות רכט, סי׳ תשל״ו, ברק, בני ב, או״ח, הלכה בבירור 94
 זילבר רא״י נמנע לא זאת ועם בדבריו)״. מאד שקיצרו ממלקטים ממקורו(ולא בס״ד לשונו כל ״העתקתי

חו״מ, אהע״ז, הלכה, בבירור או מוסכמות״. על שחולק אור כמאורי ״ודלא ע״ב; רכא דף שם, עליו, לכתוב
 מכריע אינו באבודרהם... שפסק ״ומה זילבר: רא״י כתב ע״ב, רלג דף תכז, סי׳ חו״מ חלק תשד״ם, ברק, בני

 זילבר שרא״י אף והנה אור״. מאורי בעל של כדרכו מלבו׳ המציא רב ׳אותו שמכנהו אור מאורי בעל אצל
דעתו. על ולסמוך רבות פעמים מלהביאו נמנע לא רא״ו, של המידה על יתר החריפה ללשונו מודע
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שגוירמש אהרן ר׳ של לחיבוריו היחס על

כא

 אם כאן, מביאה ואני נוספת ראיה בע״ה לי נזדמנה לעיל האמור כל את לכתוב שסיימתי לאחר
 החיים ארצות ספרו את להדפיס המלבי״ם כשביקש לעיל. כבר להביאה צריך שהייתי אפשר כי
 הסכמות הדור. גדולי מאת הסכמות ביקש הוא אף מחברים של שכדרכם הרי או״ח, שו״ע על

 סופר, ר״מ מטיקטין, זלמן ר׳ מאת: הסדר לפי והם תקצ״ז, ברעסלויא, ספרו, בראש נדפסו אלו
 ההסכמות בסוף תורה. שערי בעל מקעלין וואלף ור׳ מאמשטרדם, שמואל ר׳ טריבטש, ר״נ

:כך שורות ארבע עוד נדפסו
 נ״י איגר עקיבא מו״ה וכר מההגה״ג זה חיבורי אל הנוגע פלפול וגם מכתב עוד תח״י יש

 מו״ה ״ג ההגה ובתוכם הזמן, גאוני מגדולי רבות והסכמות והמדינה, פוזנן ור״מ אב״ד
 מו״ה וההה״ג בנימן, שמלת ס׳ בעהמ״ח פאפא דק״ק אב״ד נ״י רפאפורט הכהן בנימן
 הוצאות מפני אך גאונים, מכמה ועוד והמדינה, מיץ דק״ק אב״ד זצ״ל ווירמש אהרן

האל. ברצות יד להם אציג השני בחלק ואי״ה פה, להשתרע מקום מצאו לא הדפוס
 ולא במפורש זאת להזכיר לנכון ומצא רא״ו, מאת הסכמה לקבל לנכון ראה שהמלבי״ם נמצא

 בעהמ״ח הוא רא״ו כי לציין לנכון מצא לא אף גאונים״. מכמה ״ועוד עם יחד לכוללו הסתפק
 ללמדך בנימן״. שמלת ס׳ ״בעהמ״ח רפאפורט הכהן בנימין ר׳ אצל לציין שראה כפי אור, מאורי

 שהמלבי״ם בעת כי לציין יש איגר. עקיבא לר׳ ביחס גם שנהג וכפי רא״ו, של שמו בעצם די כי
 השתנה. לא לרא״ו המלבי״ם של ויחסו רא״ו^'' פטירת מעת משנה יותר חלפה זאת, כתב

 שנלחם מהמלבי״ם גדול לנו מי הסכמה. ממנו לקבל הראוי ומן בתורה, גדול הוא רא״ו לאמור,
 הוא כך כבזקנותו הוא, לימים צעיר שעתה ואף המשכילים, כנגד ימיו כל רבה בחריפות

 ובמקומו, בזמנו היה והוא רא״ו, על השמועות לכל התייחס לא המלבי״ם שאם הרי בצעירותו.
אלו? משמועות מסקנות להסיק יכולים אנו כיצד

 שינויים מספר הוכנסו תר״ך בוורשא המלבי״ם בחיי שנדפסה השנייה במהדורה אכן
 בברעסלויא״. שנדפס] [כמו ״כש״נ המדפיסים: כתבו השער שבעמוד למרות זאת בהסכמות.

 בבוקארשט, בעת באותה ישב והמלבי״ם הואיל עצמם, דעת על כן עשו שהמדפיסים לי נראה
 המלבי״ם לאמור, זו. למהדורה ההוספות את להם שלח הוא כי השער בעמוד כותבים עצמם והם
 לכך, הסיבה את יודעים אנו אין המלבי״ם, בהוראת כן עשו הם אם גם ההדפסה. בעת היה לא

 ההסכמות. בסדר האחד, שינויים. שני נעשו מקום מכל בעלמא. השערות לכתוב רוצה אני ואין
 ור׳ וואלף ר׳ מאמשטרדם, ר״ש אחריו ‘’*’מטיקטין, ר״ז מתחתיו הראשון, הוא סופר ר״מ עתה

לעיל. שהעתקנו השורות הן אלו ההסכמות, לאחר השורות ארבע הושמטו השני, השינוי נחום.

 מקום בברעסלויא, שהיה מטיקטין זלמן ר׳ הסכמת תקצ״ו. באייר בט״ו נפטר רא״ו בפתיחה כאמור 95
תקצ״ז. אב במנחם בי״ט ניתנה ההדפסה,

 מקום ברעסלויא אב״ד היה והוא הואיל סופר לר״מ זלמן ר׳ הוקדם ראשונה במהדורה כי לומר אפשר 96
נחום. ר׳ של במיקומו השינוי את להסביר יודע איני אבל הספר. הדפסת
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שפיגל שמואל יעקב הרבשד

 היושב המלבי״ם כאשר הספר, של השני חלקו בוורשא הודפס תרכ״א בשנת כי לציין יש
 אין אבל הזה. החלק את למדפיס שלח הוא כי הספר, בראש שנדפס במכתב מודיע בבוקארשט

 של התורה חידושי את לא וגם המלבי״ם, שהבטיח ההסכמות שאר את השני החלק של בראשו
איגר. עקיבא ר׳

כב

 למעשה הוא זה ספר ישראל. אוצר לאנציקלופדיה היחס על גם מעט להתעכב ברצוני לסיום
 אין ישראל אוצר ״ספר וכתב הוסיף סופר רי״ח סופר. רי״ח לדברי וגם תמר, ר״י לדברי הבסיס

 שיהיה רוצה הוא אין אם וביה, מיניה קשה ולכאורה וד״ל״. לי, שיהיה רוצה איני וגם לי,
 כך כדי עד עליו לסמוך ראה מה כן ואם סמכא, בר אינו זה ספר כי משמע זה, ספר ברשותו
 ערך וכנראה אמת, דברי שניכרים סבור רי״ח מאי? אלא ישראל. עדת מכלל חשוב רב שתוציא

 יאה לא זה למה כן אם עליו. לסמוך וניתן מינות דברי בו ואין וישר, כשר אדם ידי על נכתב זה
 מי לדעת כדי חשוב שימוש בהם ויש וישרים, טובים ערכים בו יש הרי בידו, הספר את להחזיק

 ב״מ כגון נוספים במקומות (גם בספר השתמש תמר שר״י וראה צא ישראל. בקהל לבוא ראוי
דעתו. את סופר רי״ח קיבל לא שבזה אלא ועוד), ע״א, לד דף

 לדבריו סיוע להביא ניתן זה. בעניין סופר רי״ח של דעתו לסוף ירדתי לא בעניותי לכן
 פלשים, ערך ישראל אוצר מספר אליעזר בציץ שהביא מה ״גם ̂’יוסף: ר״ע של מתשובתו

 לחושבם נוטה ולבם ישראל, מעדת אינם כוש ארץ יושבי הפלשים זמנינו מחוקרי רבים שבעיני
 כמה בו (שיש זה ספר על שמסתמך נפלאתי נוראות ישראל, לדת המתקרבים הנוצרים מכתות

 יש ברם הספר. על ביקורת יש יוסף לר״ע גם כי לנו הרי ישראל״. גאוני עדות נגד מינות) דברי
 הוא אומר שהוא כל הספר. את לו שיהיה רוצה אינו שהוא אומר אינו יוסף ר״ע ביניהם. לחלק

 רוצה אינו שהוא מודיע אלא בזה, מסתפק אינו סופר רי״ח אבל מינות. דברי יש בספר כי
הספר. את להחזיק

 שאין כיון אבל חשוב, מאוד נושא הוא ישראל, עדת ספרי מכלל ספרים הוצאת של זה עניין
 הנוגעים פרטים מספר רק בקצרה ארשום זו. במסגרת בו לדון יכול איני לענייננו, ישירות קשור

במאמרנו. לאמור ובסיס עיקר והוא הואיל ישראל, לאוצר
 תרס״ח- בשנים יורק, בניו לראשונה ונדפס אייזנשטיין דוד יהודה ר׳ ע״י נערך ישראל אוצר

 על המלמדת תופעה נוספות, פעמים שלוש ישראל אוצר נדפס תשט״ז, בשנת לפטירתו עד תרע״ג.
 בעבודתו. אותו שהנחו העקרונות את העורך פירט בהקדמה הציבור. ידי על נדרש זה שספר כך
 כי לרגלנו, נר המסורה תהיה במקרא הנזכרים והאנשים הדברים אודות ״על כתב: השאר בין

 העוסקים החכמים גם בערפל, מכוסות עודן ועתידותיה שנולד כקטן לע״ע היא הנעלה הבקרת
הזאת. העבודה את הנחנו לכן רעהו. את איש וסותרים בדעותיהם מסופקים עודם הזה במקצוע

ג. אות יא, סי׳ אהע״ז ח״ח, אומר, יביע שו״ת 97
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שהוירמש אהרן ר׳ של לחיבוריו היחס על

 דבריו ההרה״. בעת לנו הנודעות הזה בענין השונות הדעות יבואו בקרת בערך מיוחד במאמר ורק
 יקרא האחרון, החלק בסוף שנדפסו והערות בתיקונים המעיין אבל משמעיים. חד אינם כאן

יקרא: השאר ובין העורך, את שהנחו עקרונות מספר התיקונים של הראשון בעמוד
 האוצר את מבקרים מין עוד יש והמסורה... הקבלה שסותרים הדברים רק נשמטו לרוב
 וספרי התנ״ך ספרי נחשבו לא לדעתם כי בם, לטפל כדאי אין אשר ״חצעירים״ וחם

 ספרי של והעתקות בעתונים הפילוטונים שלהם, ה״מיתודות״ רק ל״ספרות״, הרבנים
 מפני האוצר על כבושה שנאה יש האלה להמבקרים וכדומה. כטולסטאי העמים חכמי

 התנ״ך את והמבטלים ״מדעית״, בלתי היא לדעתם אשר ישראל, במסורת שמחזיק

 המדינית הריבולוציא תולדות הם האלה הנערים הצעירים המדעים. בעלי הם הם והתלמוד
היה. כלא ותהי הארץ מן כלה תחלוף קצר ובזמן עוברת, מחלח והיא והרוחנית,

 מודים יוסף ר״ע והן סופר רי״ח הן ואכן ‘’כצדוקי.* נחשב אינו שהעורך להניח יש אלו דברים לאור
 אין בו, מצאו מה פירטו לא והם הואיל מינות״. דברי בו ״שיש היא טענתם וכל הנראה, ככל בזה

מלפנינו. היו וכבר חדשים אינם אלו דברים ברם, במפורט. אלו לדברים להתייחס אפשרות
 רומניה, בסאטמר, לאור ויצא פאללאק, רי״ש ע״י שנערך לחכמים׳ ועד ׳בית חעת בכתב

 של שמות נרשמו זה במדור גניזה״. ״טעונים הנקרא מדור לעתים נדפס תרפ״ב-תרצ״ט, בשנים
 שם, המוזכרים לספרים להתייחס כאן אפשר אי בקהל. לבוא ראויים אינם הכותב שלדעת ספרים

 נדפס נח-סב, עמ׳ תפר״ח, שנת ז, בכרך מקום מכל עצמה. בפני מעניינת רשימה זו בהחלט אבל
 את פתח הוא פרת. בן בשם החותם חכם מאת מינות׳, וספרי מינים ספרי - גניזה ׳טעונים מאמר

 יש שהרי אדם, נעשה הפסוק את לכתוב רצה לא משה כי ח, ח, רבה בבראשית באמור מאמרו
 ואומר, הכותב ממשיך יטעה. לטעות והרוצה כתוב, הקב״ה, לו השיב למינים. פה פתחון בכך
 לדבריו, לנו, שברי אלא יטעח. לטעות והרוצה להחזיקם ניתן הדבר, כך מינים בספרי אף כן אם

 בין לחלק שיש ואומר, ממשיך הוא ברם בהם. שיטעה חשש אין התורה ברכי על המחונך שאיש
 ואין לכל, גלויה שכפירתם מינים לספרי מתכוון המדרש כיום. מינים ספרי לבין במדרש האמור

 סמויה, שכפירתם מינים בספרי אבל ולהחזיקם. לכותבם מניעה אין ולכן בהם, שיכשלו חשש
 המדרש, בדברי שעשה החילוק על עמו לדון שניתן ואף וטובים. גדולים בהם שיכשלו חשש יש
:חיא ס׳ בעמ׳ שלו חדוגמות אחת כך. על נתעכב לא

 עליו מכריזים החרדים העתונים כל אשר כרכים בעשרה ישראל אוצר ענקי ספר לך הא
אורטודוקסים, בטלנים איזה השתתפו בעריכתו אורטודוקסי, לספר אותו ומפרסמים

 שאין והוחזק הזה הספר הוכשר עול ופורקי חפשים עם הללו יראים השתתפות ולרגלי
 התורות בשני כופרים ידועים מינים הם בו העובדים של דרובא רובא כי למרות דופי, בו

וחסידות ביראח מפורסמים אנשים איך חתימה ומן בסימנהם... חנקובים לנו וחידועים

 באוצר הכתוב על למשיגיו בתשובותיו ,374-370 עמ׳ תר״צ, יורק, ניו זכרונותי, אוצר בספרו גם ראה 98
ישראל.
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שפיגל שמואל יעקב הרבשו

 מאמר נא ראה זו. זרה לעבודה שמש והיה הנולד, את ראה לא יוסף״ ה״וילקט כבעל
 בין בניקוד בין להמסורה ״בנוגע מלכתוב: מנע לא אשר המקרא״ ״בקורת הגדול

 ישפטו וחילוף״. ויתיר בחסר שינויים נפלו הזמן באורך כי ספק אין במלים בין באותיות
האלה. כדברים בו כתיב ספר ד׳ ירא לבית להכניס מותר אם המתונים הקוראים נא

ישראל. באוצר רע מה כאן שמענו ובכן,
 אלא מצא לא ישראל, באוצר לדבריו שיש והכפירה, המינות דברי מכל כי וראה צא אמנם

 תמיד ולא הספרים, בין חילופים שנפלו חיא הפשוטח משמעותו זח משפט והרי זו. דוגמה
 עמלו כמה הרי אתמהה. מינות? דברי בכך יש האם זה. שבספר לנוסח שוה זה שבספר הנוסח
 לכל אחיד נוסח לקבוע שי, מנחת בעל יותר מאוחר ואחריו כרמ״ה, המאוחרים המסורה חכמי

 חלילח ״בכ״ז ישראל: באוצר אחריו שכתוב המשפט את וראה צא בלבד. זו לא אבל הספרים.
 ולתקן לשנות באנו אם כי יו״ד, של כקוצו אף בידינו המקובלת מהמסורה בהפנים לשנות לנו
 יהיו לא אלה וגם קטנים, שנויים לעשות לנו אפשר אחרות לשפות בהעתקות ורק סוף, לדבר אין

מינות? דברי בכך יש האם ישראל״. בדת מנהג או דין לאיזה מתנגדים
 הכתוב פי על לא הספר את לפסול שיש הוא הכותב התכוון שאליו העיקרי שהדבר בעיני ברור

 בפסילת אכן מיד. זאת יראה גניזה״ ״טעונים במדור בכתוב המעיין בו. הכותב פי על אלא בו,
 את דנים אינם הספרים את הפוסלים רא״ו. של בספרו דיוננו לבין בינו דמיון יש ישראל אוצר

 קובעים לכך ובהתאם הכותב, של מעמדו את מראש קובעים הם דברים. של לגופם בספר האמור
 פסול. הספר כן אם מינים, הם ישראל באוצר מהכותבים וחלק הואיל בספר. לאמור ביחס עמדה

 מידה אמות קבע שהעורך לעובדה חשיבות אין עמחם. נמנח אינו שחעורך לעובדח חשיבות אין
 שהרבה לעובדה חשיבות אין וערך. ערך כל ביקר אכן שהוא ואפשר בספר, הדברים יכתבו כיצד

 נדפס ערך כל בסוף שהרי וערך, ערך כל כתב מי לדעת בקלות ואפשר בידיהם, נכתבו לא ערכים
הספר. את מצילים אינם אלו כל וערכיהם. הכותבים שמות נדפסו חלק כל בראש גם חכותב. שם

 ע״י רק ולא בימינו, גם וממשיך לפנינו, היה שכבר דבר היא ישראל אוצר פסילת כן אם
 ספר על דעתם שחיוו סופר רי״ח ולדברי יוסף ר״ע לדברי חפנה ”דוד בן רי״ל חנה סופר. רי״ח

 דינים ׳אוצר שהם: אייזנשטיין, רי״ד של ספרים שני בעוד דן הוא הזדמנות באותה '“זה.
 לא כאן לדון יכול איני כאמור זה. על ויעיד זה יבוא בבחינת כנראח מדרשים׳, ו׳אוצר ומנהגים׳

 דוד, בן רי״ל של בספרו המעיין ספרים. פסילת של הזו התופעה בכל ולא אלו, ספרים בשני
 להגהה לתת ״לא רעד: בעמ׳ מסקנתו לנו חשובה שבטו. תחת שעברו ספרים עוד שם ימצא

שמים ויראת טחורח השקפה כבעלי ידיעי דלא לאינשי נ״ע הקדושים רבותינו ספרי את וההדרה

 לבי תשומת שהסב בראדט לרא״י ותודה כך, על חזר הוא רעב. עמ׳ תשס״ב, ירושלים, מיהודה, שבט בספרו 99
 ור״א קטן ר״י (בעריכת הועד בית בספר שנתפרסם ספרים׳, בההדרת נאמנים ׳מקורות במאמרו לכך,

.154-145 עמ׳ תשס״ג, ירושלים, סולוביצ׳יק),
 הוסיף הוא אמנם בהערה. ד עמ׳ תשס״ו, ירושלים, ח״ב, לוי, נחלת שו״ת בספרו יולי אבן רא״ה ציין ואליו 100

לרחק. או לקרב אם זו, בהערה דעתו נתבררה לא ולכן ישראל, באוצר שהשתמשו רבנים למספר לציין
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שזוירמש אהרן ר׳ של לחיבוריו היחס על

 על ולא האמור על תמיד הם זה בסימן דברי ״וכל מוסיף: הוא זה כל ואחר וכד. אמיתית״
 להגדיר יודע גם שהוא ברור אבל בדבריו, הזו הסתירה את ליישב כיצד יודע איני האומר״.

עמהם. וספריהם בקהל לבוא הראויים אנשים אותם הם מי במדויק
 קטעים הדפיס ולכן יום, ילד מה כבר צפה כנראה אייזנשטיין רי״ד ישראל. לאוצר נחזור
 רק הדפיס הוא כלל, בדרך בספרו. ביותר נלהבים תמיכה דברי ובהם רבנים של ממכתבים

 נתן הוא הרידב״ז, של מכתבו ואת ברלין, ר״ח של מכתבו את אבל אלו. ממכתבים קטעים
 נבראו, ולא היו לא שהם יותר מאוחר יטענו כי ידע הסתם מן צילום. מהם נתן וגם בשלימות,

 ולא היו לא טוען אינו המכתבים, את שראה דוד, בן רי״ל אמנם ‘למכה.'® רפואה הקדים כן ועל
 שבסוף והרידב״ז ברלין הגר״ח ממכתבי תשיבני ״ואל :היא וזו אחרת, טענה לו יש אבל נבראו,

 ישראל תורת כל לקעקע רוצה שהיה המשיג חמת מפני עליו הגנו דשם זכרונותי׳, ׳אוצר ספרו
 איסור תערובת בו שיש אלא הקדושה, תורתנו יסודות ע״פ ספרו בונה שפיר ואיהו ע״ש, ח״ו,

ואכמ״ל״. לפגם. וטעם
 ״מפני להגנה רמז כל בהם אין אבל הללו, המכתבים את מעתיק איני ולכן להאריך רוצה איני

 ולכן דוד, בן רי״ל של דעתו עם אחד בקנה עולים אינם אלו שמכתבים מסתבר המשיג״. חמת
 חואיל לחסברו. חגיע כיצד וראח צא ועתה כתיבתם. את שיצדיק הסבר למצוא מוכרח חוא

 שהשיגו להשגות תשובתו את אייזנשטיין רי״ד הדפיס זכרונותי אוצר של הקודמים ובעמודים
 את העניין לצורך וקישר מינו, בשאינו מין דוד בן רי״ל עירב ישראל, אוצר ספרו על אחד מבקר

 ימצא לא חללו המכתבים את הקורא כל מקצתיה. ולא מיניה לא אבל הללו. להשגות המכתבים
המשיג. חמת מפני אייזנשטיין רי״ד על הגנה עם הקשור דבר וחצי דבר בהם

 כי וראה צא למשיג. קשור אינו ברלין ר״ח של מכתבו כי בודאות להוכיח ניתן כן, על יתר
 טיקאצינסקי מיכל יחיאל מ׳ הג׳ הרב נפשי ידיד דרישת פי ״ועל נאמר: ברלין ר״ח של במכתבו

 שמצאתי מה ולהעיר ולהגיה ג׳, וחלק ב׳, חלק האוצר, חלקי שני פני על לעבור לו נעתרתי הי״ו
 ר״ח ועוד. זאת חלקים. ששה לאור שיצאו לאחר נדפסה שם, הנזכרת הביקורת ואילו לנכון״.

 זה היה כי ‘®“׳הטבות לדוד ה׳ בדבר שכתוב מקרא עליו קראתי ״ובצדק במכתבו: כותב ברלין
לך הרי לפרט״. ‘®“הברזל׳ אבן דוד יהודה אוצר ׳כבוד יספר ולדורים לפרט. הטוב׳ לבבך עם

 צילומים, אין הקודמות במהדורות הראשון. החלק בראש תשי״ב, יורק, ניו במהדורת נמצאים הצילומים 101
 איני ומהדורה, מהדורה כל בדקתי ולא ישראל, לאוצר מהדורות מספר ויש הואיל המכתבים. נדפסו ובמקומם

 האמור את לראות המעוניין מיקומם. את גם יודע ואיני המהדורות, בכל נדפסו הללו המכתבים אם יודע
 הוסיף אלו במקומות כי האחרון, הכרך בסוף או הראשון הכרך בראש יתבונן נוספים, ובמכתבים אלו במכתבים

 ניו זכרונותי, אוצר אייזנשטיין רי״ד של בספרו מהמכתבים חלק למצוא ניתן כן כמו זה. מסוג דברים אייזנשטיין
כותב. שהוא כפי זכרונותי׳ ב׳אוצר אותם ראה דוד, בן רי״ל .376-374 עמ׳ תר״צ, יורק,

 המכתב, צילום כאמור שלפנינו וטוב דפוס, טעות הוא המלא הכתיב אבל הטיבות, נדפס: זכרונותי באוצר 102
 ״זה״, המלים; את בכתוב אין אבל מלא, בכתיב כתוב ח) ו, ב, (דבה״י בכתוב אמנם חסר. בכתיב כתוב ושם

ממש. פסוק כאן ציטט לא ברלין ר״ח וא״כ ״הטוב״,
ברזל. אבן ;היא בעברית משמעותו אייזנשטיין, ;המשפחה שם היינו, 103
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שפיגל שמואל יעקב הרבשח

 שהרי במכתב, לאמור מתאים השנה פרט ואכן תר״ע. שנת לאמור המכתב, תאריך פעמיים
 הביקורת אבל תר״ע. בשנת והרביעי תרס״ט, בשנת לאור יצא ישראל אוצר של השלישי החלק

 ר״ח של מכתבו בין קשר כל שאין ברור א״ב תער״ב. בשנת יותר מאוחר נתפרסמח חנזכרת
 לברך יזכהו ״ה׳ השאר: בין נאמר רירב״ז של במכתבו ישראל. אוצר כנגר הביקורת לבין ברלין

 כאמור, כי, אם רבר, להסיק אין זה מכתב של למטרתו ביחס לכן, תאריך. אין אבל המוגמר״, על
 של יחסו על אבל לספר. ההשגות מפני אייזנשטיין רי״ר של להצרקתו שהוא כל רמז שם אין

 באוצר ״עיין '“‘‘כתב: וכה אחר, במקום אגב כדרך שומעים אנו ולמחברו ישראל לאוצר רידב״ז
בנויארק״. אייזנשטיין דוד יהודא כש״ת החכם המופלג הרב ידידי ע״י הנז״ל ישראל

 רק ולא כן. עשו רבנים עוד אייזנשטיין. רי״ד את ברכו '“ורידב״^ ברלין ר״ח רק לא אבל
 כי מציין עצמו דוד בן רי״ל ישראל. אוצר בספר השתמשו גם וגדולים רבים אלא בלבד, בירכוהו

 מיד אבל '“ישראל, אוצר מוזכר ששם ח-ט אות ח, סי׳ ח״ח אליעזר ציץ בשו״ת ולדינברג רא״י
 להעיר יש כאן ג. אות יא סי׳ אהע״ז ח״ח אומר יביע בשו״ת יוסף ר״ע עליו תמח כבר כי מוסיף

 דברי בו ״שיש אומר הוא לעיל דבריו שהעתקנו כפי אלא הספר, את פוסל אינו יוסף ר״ע כי
 עצמו יוסף ר״ע ואכן באוצר. האמור את שולל הוא בו(פלשים) שמדובר עניין ובאותו מינות״,

 אות סוף ט, סי׳ יו״ד ג, בחלק כגון דבר עליו לומר מבלי נוספות פעמים ישראל אוצר את מביא
 בכל לדון יש אלא הספר, את פוסל הוא אין שכאמור או בו, שחזר נאמר אולי מקומות. ועוד א,

עניין. של לגופו מקום
 באתי ואם שהזכירוהו, רבנים של חבל לעוד ציין שלא דוד בן רי״ל על לתמוה יש מקום מכל
 רק תמיד אציין שו״ת. לספרי בהפניות רק אפוא אסתפק מספיק. המקום אין כאן להזכירם

גמור: זיל ואידך נוספות, פעמים שהזכירוהו אף אחד, למקום
 אוצר ובס׳ ד״ח רא סי׳ ח״א, דעניא(שפרבר), אפרקסתא קמז; סי׳ ח״ב, חאפד(פיפאנו), אבני
 א; סי׳ אהע״ז, (איזאעל), אברחם ויען בזמן; ד״ה מד סי׳ ח״א מרדכי(פוגלמן), בית ישראל;

 רא״ם יד כח; אות כד, סי׳ ח״א, צבי(וולנר), חמדת ה; אות קצ, סי׳ יו״ד (ברייש), יעקב חלקת
ח״ג, תשנ״א, ירושלים, (חזן), דעת יחוח ע״א; קיג דף ד, סי׳ אהע״ז, תש״ך, אביב, תל (הכחן),

 תער״ב, ירושלים, משקלאב, לר״י שביעית הלכות השלחן פאת בתוך שנדפס רידב״ז, בית לספרו בהקדמתו 104
לציין). יכול ואיני דפים, ציוני בהקדמה לבבכם(אין שימו ב״י אחינו ד״ה סוף

 לונדון, במהדורת וכן תרע״ג, יורק ניו אחרון, החלק בסוף ישראל, באוצר כי להוסיף יש לרידב״ז ביחס 105
 הוא שבהם הראשון מכתבים. מספר נדפסו אחרות), במהדורות גם כן נמצא ואולי לפני, שהיה מה תרצ״ה(זה

 הנדפס מכתב אותו הוא ברלין ר״ח של מכתבו והנה רבנים. ועוד ברלין, ר״ח של מכתבו ואחריו רידב״ז, מאת
 נאמר; ובו לחלוטין, שונה הוא רידב״ז של מכתבו אבל האוצר. של אחרות ובמהדורות זכרונותי באוצר גם

 יום בכל בלום. אוצר והוא בספרותנו, עדיין היה לא הזה וכבושם משלו. עפר על אין שלו ישראל אוצר ״הספר
 לא אייזנשטיין רי״ד מדוע יודע איני ביחד״. ומלאכה חכמה היא שעה... חצי בערך אותו מחזיק אני ויום

 את העדיף אלא ממנו, צילום נתן לא וגם זכרונותי, באוצר ולא האוצר של אחרות במהדורות זה מכתב הדפיס
ממנו. אבד זה מכתב אולי האחר. המכתב

נוספות. פעמים אליעזר בציץ מובא הוא 106
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שטוירמש אהרן ר׳ של לחיבוריו היחס על

 או״ח (משאש), חיים מים צב; סי׳ ריש אהע״ז ח״ו, עבדי(האדאיה), ישכיל ז; אות ט, סי׳ או״ח
 ח״ב, משיב(קירשנבוים), מנחם ב; סי׳ או״ח, א, כרך עוזיאל(עוזיאל) משפטי ע״ג; א דף א, סי׳
 (מאמאן) יהושע עמק [איברא], ד״ה ו סי׳ יו״ד ב, כרך ח״א פז(זביחי) עטרת נב; אות מא, סי׳

 שאלו ע״א; בג דף נא, סי׳ או״ח, ח״ח, (גרינבלט), אפרים רבבות א; אות יח, סי׳ או״ח ח״ו,
עז. סי׳ סוף ח״ה ודורשין(שלזינגר) שואלין ;א אות לט, סי׳ ח״א, לברוך(טולידנו)

בבית. להחזיקו מניעה כל ואין הדורות, רבני ע״י נפסל לא ישראל אוצר ספר כי נמצא

כג

 על מהם ללמוד ניתן אבל ספרים, לשני רק הדורות חכמי של היחס נידון זה במאמר דבר. סוף
 אפשר אי בו. כתוב מה ורואה עליו עובר שאתה טרם הספר לתוכן יחס לקבוע אין הכלל.

 את לקבוע זה פי ועל למחבר, היחס את לקבוע זאת יסוד ועל וסיפורים, שמועות על להסתמך
 אלו מסיבות מחבר של ל״כשרותו״ ביחס עמדה מראש לקבוע שאין וחומר קל לחיבורו. היחס

 הכתובים דברים של לגופם לדון מבלי וזאת בקהל, לבוא ראוי ספרו אם לומר זה ולפי ואחרות,
 אבל האחרונים, בדורות שנתגברה מהלכת מידה זו כי זה, בנושא מאוד להרחיב אפשר בספר.

®'’המקום. זה אין

 אור שאמרה?׳, ממי האמת את קבל ומרוילנא, מוולוז׳ין שתוקות״ ״׳הסכמות מונרשיין, ר״י שעה, לפי ראה 107
 זכור התורני בקובץ סביבו׳, והפולמוס ״המרריך״ ׳ספר ובמאמרו קנא-קנט; עמ׳ תשנ״ט), טז(תמוז ישראל,

שם. 18 ובהערה שעח-שעט עמ׳ תש״ס-תשס״א, חולון, לאברהם,
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גולדהבר יחיאל הרב
ירושלים הקהילות/ למנהגי מחבר

שנגנזה* בגרמנית התלמוד הדפסת על הסכמה

 מתורגם לתלמוד סופר׳) ׳חתם סופר(בעל משה רבי שהעניק הסכמה על שמעו דורנו מבני רבים
 יודעים שבמעטים ומעטים אירע, שכך אירע מה יודעים מעטים וביטלה. שנמלך לגרמנית,

 שנגנזה, ההסכמה נוסח את לראשונה מפרסם אני הבאות בשורות הסכמה. אותה של תוכנה
אליהם. הגיע ומה ככה על ראו מה ההם, הימים דברי להבנת הנחוץ הרקע את כך ולשם

־!ג

 הגרמנית, פרוסיה מדינת במערב תקס״ג בשנת זיסקינד אלכסנדר לאביו נולד פיגר משה אפרים
 נער ובהיותו בעבורו, ראויים מלמדים נמצאו לא בעירו בפולין). פוזנן(כיום שבמחוז פינה בעיר
 בעל שסיפר כפי המשפט׳. ׳נתיבות בעל לוברבוים יעקב רבי של בישיבתו ללמוד נשלח צעיר
 לשון ורק, נעור נער שנה, עשרה שלוש בן הייתי כאשר קדם ימי אזכור זכור ״עוד עצמו: הדבר
 בתלמוד, מה דבר דעת דמיתי ואם קריתי, ולא שניתי חכמה מני שמץ כי אף ידעתי, לא וספר

 מספר. מתי בה ואנשים היא מצער פיננע מולדתי עיר כי אחת, מקרא אף בינותי לא בכתובים
 ב״ד אב ז״ל יעקב מוהר״ר מפי... התלמוד חכמת ולמדתי ליסא... לק״ק לשלחני אבותי ויואילו

 ראש ז״ל שיינדלעס ליב מוהר״ר הגאון... הרב ומפי דעת... חוות ספר המחבר בעל ליסא דק״ק
אהלם״.' מני סרתי לא רצופים שנים שבעה הנ״ל... דק״ק דין בית

 ולפי מולדתו^ מחוז פוזן של רבה איגר עקיבא רבי של בישיבתו גם למד שאמ״פ אומרים יש
 וכן איגר. הגר״ע מאת תורתו״, חכמת ״בשבח אגרת היא סהדותא״, יקר ״כתב בידו היה השמועה

 אריה׳\ ׳שאגת בעל של בנו קרלסרוה, אב״ד וולרשטיין אשר רבי של פניו מרואי להיות זכה
 שעשה לאחר אקדמאיים. ללימודים אמ״פ פנה המדרש בבית שנים מספר לאחר

 ליצירה שנים כמה במשך והתמסר בברלין השתקע ד״ר, תואר וקיבל צרכו די באוניברסיטה
 ותלמוד בבלי תלמוד ״קיצור ספרו: את לאור הוציא 28 בן התלמודים. שני על מקיפה

 וירושלמי, בבלי התלמודים מתוך נבחרים קטעים פינר ד״ר כלל עמודים 180ב- ירושלמי״.
 מבוא בגרמנית, וביאורים הערות בתוספת עמודה, מול עמודה לגרמנית, ובתרגום המקור בשפת

 מחברי זהות על חקירות וכן והסבוראים, האמוראים התנאים, סדר את המפרט וגרמני עברי
רשב״י. ותולדות הזוהר וספר ספרא ספרי המדרשים

 יוסף המבורגר, שלמה בנימין ר׳ ראקאוו, ליפמאן טוב יום הג״ר בקיאי; להני להורות לי היא זכות חובת *
עזרתם. על רבינוביץ, ורן בראדט יהורה אליעזר צ׳צ׳יק, רוד משה מאיר, שלמה

להלן. ראה תר״ב. ברלין תר״ב), בתמוז כ ברכות(מיום למסכת במבוא מרבריו 1
.68 עמ׳ תרח״צ, וארשה איגר, עקיבא רבי רבנו הגאון חיי בלום, ש׳ 2
 וינה-בורפסט ז״ל, סופר משה רבינו כתבי מרור סופרים, איגרות סופר, ר״ש אצל הובאו לעהרן. רצ״ה דברי 3

.77 עמ׳ תרפ״ח,

תעזס״ט עזליעזי ספר | ירועזתנו



עזיאעזנגנזה בגרמנית התלמוד הדפסת על הסכמה

מי מלמוד ל ^ ל3ב ומלכלך י

בעילין
לג-ע- ר̂\

זה: ספר על קשה ביקורת שד״ל החכם הטיח שנים כמה לאחר

 האומר מבערלין, פיננער משה האיש כתב אשר וירושלמי, בבלי התלמוד קצור ראיתי
 כבר נתן ההוא הקצור את והמלות העניינים פירוש עם אשכנזית הש״ס כל את לתרגם

הש״ס, כל את לקנות שמי אחתום למען פאדובה, פה שנים שתי זה עצמו, המחבר לפני
 היום כל בו אקרא למען ההוא, הקצור את כסף במחיר ממנו לקנות ממנו בקשתי ואני

;הש״ס לכל שמי אחתום המחרת ביום אז טובים דברים בו אמצא ואם הלילה, וכל ההוא
 על שמו שיחתום אחד גם היה לא האלה הגלילות בכל כי ובהיות האיש. אבה ולא

וקראתיו, מצאתיו שם טריעסט, לעיר בואי עד ההוא הקצור קריאת ממני נמנעה מלאכתו,
 דבריהם אמתת ראיתי ושם תועלת, ללא כספי בפזור נפשי את פדה אשר ה׳ את ואברך

. חוצפא ז״ל . .  אדם יקום הזה כדור דעה בדור כי האמין מי !דאברהם מריה מהניא, .
לו, נכריה לה״ק וגם התלמוד, ובלשון התלמוד בחכמת לשמאלו ימינו בין ידע לא אשר

 העולם בני לכל ללמד השמש נגד ויתפאר מימיו, מאורות ראה לא הקדיטיקא ובמלאכת
 הארץ גדולי וכל שרים במצודתו וילכוד ומבואיו, מוצאיו לשונו וידיעת התלמוד הבנת

 והוא לו, משחק ורוזנים יתקלס במלכים והוא חתימות הים כחול ויאסוף ובאדם, בישראל
מימיו... אחת מסכתא אפילו קרא שלא יאמר יאסט ועל ישחק, חכם לכל

הבטחותיו, ואת דבריו את למלא בלבו יש ובתמים הבאמת אשאל, המחבר ועל
 התלמוד כל את לתרגם שנה שבעים בן ועד שנה עשרים מבן האדם חיי ימי היספיקו

 המלות להבנת הנצרכות הערות כל ולחבר ותוספות, רש״י פירוש עם וירושלמי, בבלי
 אדם היוכל בחפזון? ולא כראוי מיושבת ובדעת ובדיוק ובהשכל, בבינה והכל והענינים,

.אחת? שנה במשך הבינוניות) (מן אחת ממסכתא יותר על כזו מלאכה לעשות . לא .
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גולדהבר יחיאל הרבשיב

 זעקה וקול בכי, בקול שיחנו ולשפוך ישראל, תפוצות בכל צום לקרא אם כי לנו נשאר
 פיננער ושנות בטוב משה ימי יאריך העצומים, ברחמיו למען מרומים, שוכן לפני

הפועל..^ אל הכה מן היהודים על חשב אשר הטובה מחשבתו יוציא עד בנעימים

שור: ויצחק גאלדענטהאל יעקב החכמים כותבים מסודרת ביקורת רשימת בסוף

 פניה כסו כי ותמצאו מהעתקתו ודף דף כל על נא עברו עוד, נבקר ומה נשיג מה ועתה
 בסגיות לו רב ידיו במדינתנו עשר בן נער !והאלהים מספור. לאין השגיאות קמשוני

 שגם ידע מליצה מתק לטעום לו חיך וכל הזה. הגאון מהמעתיק שבעתיים התלמוד
 לו מה לעצתנו, נא ישמע המעתיק חכם ואם עלגים, לשון ולשונו מללו ברור לא שפתיו

 עד ומפרשיהם התלמודים שני ולבאר להעתיק כזו, כבדה מלאכה עצמו על להעמיס
 אחת מסכתא נא יקח לגמור, המלאכה עליו ולא בידו, תעלה לא ספק בלי אשר תמם,

 הבנתה לעומק ירד עדי ומצפוניה מסתריה כל אחד יחקור בה יהגה עיונו, למטרת ויעשנה
 כבודם הם, כי האומות, מחכמי הסכמות אחר יחזור ולא בהעתקתה, היטב וירקרק

 אנשים ידי על יתמנה אם כי כזו, מלאכה על משפט לחרוץ יודעים אינם מונח, במקומם
יצרפום, בחינתם ובכור שכלם במאזני דבריו ישקלו והמה עמנו, מבני דבר ונבוני חכמים

יברך^ אותנו וגם יצליח בידו וחפצו בעזרו יהיה דעת לאדם החונן אולי יעשה, כה ואם

 פינר שד״ר כבירה תוכנית של תחילתה רק זו היתה הביקורת, בדברי הבחין בודאי שהקורא כפי
 ולהדפיס בשלמותם, התלמודים שני של גרמני תרגום לערוך התכוון למעשה וגיבש. יזם הגה,

 יופיעו הגמרא עמודי לצד כאשר עינים, מאירות באותיות הקבועה במתכונת הש״ס את
 שיהודי בהיסטוריה הראשונה התוכנית זו היתה בגרמנית. ביאורים בתוספת הידועים המפרשים

 החכמים, של לעצותיהם שעה לא פינר ד״ר יהודים. בעבור נכר לשפת התלמוד את לתרגם עמד

תוכניתו. את לפועל להוציא כדי טרח רבות וטרחות הביקורת, בעלי
 היהודים התושבים בין השכלה להפצת הדרך את לסלול רצה הראשון ניקולאי הצאר ״כאשר

 צרפתי לתרגום רובלים 100,000 בסך פרס על הכריז דתם, להמרת זו בדרך יגיעו אולי בארצו,
 מסכת אותה של גרמני תרגום פיננער אפרים חיבר עצמו מניע אותו פי על התלמוד... של

 כך טפסים״. מאה תמורת שילם עצמו הראשון ניקולאי שנה... שלושים עליו ועבד ן=ברכות]
תרצ״ב)^ (טבת 1931 דצמבר גליון ,Gemeindeblatt היהודי-ברלינאי בעיתון מסופר

 בכסלו א משמעות; הרבה יש המכתב לתאריך .174-182 עמ׳ ל, מכתב ,1836 וויען ב, חמר, כרם לוצאטי, ש״ר 4
גורלי). חורש באותו ההתרחשויות כל על להלן (ראה !תקצ״ה

תקצ״ו. מרחשון המכתב; תאריך .194-201 עמ׳ לד, מכתב שם, חמד, כרם 5
ם ארשת, לגרמנית׳, בבלי התלמוד ׳תרגום גולדשמידט, א׳ אצל מצוטט 6 שלי .318-319 עמ׳ תש״ך), ב(ירו

;6-7 עמ׳ תרצ״ט, ירושלים ג, החדשה, העברית הספרות של היסטוריה קלויזנר, י׳ כתב דומים דברים
 מפני בסיבות, והדרישה שהחקירה נאמר, 1841 משנת אובארוב המיניסטר-להשכלה של אחת חשאית ״בפקודה

מסקנה לידי הביאו ויצרנית מועילה ומעבודה שבמדינה, הכלליים האזרחים מסדרי היהודים מתרחקים מה
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שיגשנגנזה בגרמנית התלמוד הדפסת על הסכמה

 בהקדשה המתורגם, התלמוד של הראשון הכרך את המחבר הקדיש הכספי, לסיוע בתמורה
 עותקים 100 קניית על הרוסי הצאר של החתומה הבטחתו רוסיה^ מלך לניקולאי גרמנית,

 - הסביבה מארצות דת ואנשי כתר נושאי מונרכיים, על רושם עשתה המתורגם, מהתלמוד

ודנמרק. בלגיה הולנד, פרוסיה,
 משכיל עליו קיבל )1835( תקצ״ה ״בשנת המיוחדת: בשפתו עפשטיין ברוך ר׳ זאת מתאר

 תקע זה דמיונו ועל ;אשכנז לשפת התלמוד את להעתיק פיננער, אפרים דוקטור אשכנזי, אחד

 והרעיש (פרוספקטים), עפות במודעות וגם וחוברות, ובספרים בעתונים גדולות במודעות והריע
 הקבלן של זכותו ובהיות הזה. הענקי המפעל במחשבת והכללי, היהודי הספרותי, העולם את

 רוסיא, קיסר את זו תוצאה על החותמים בין למנות הצליח ושרים, מלכים לפני לעמוד גדולה
 וחמשה ועשרים ודענעמארק, בעלגיען הולאנד, פרוסיא, מלכי נמשכו ואחריו הראשון, ניקולי
 זאת פעולתו על חן לו העניקו וכן דתות. ולשארי לנוצרים גדולים כהנים לבד מלכים, ובני נסיכים

 שלא מתבאר, זה ומכל בידו. תמכו העם מעשירי ורבים ובעמים, בישראל החכמים מגדולי רבים
 מעתיקים חכמים ולקבוע למנות כמו לזה, הדרושות ההוצאות כל וכלל כלל לו חסרים היו

 ואחר לו, שמדד ההתפעלות כל אחר אלה, כל אחר והנה, וכר. הדפוס והוצאות מובהקים וסופרים
 מחשבתו נתקיימה לא אלה כל אחר - להן זוכה אדם כל לא אשר זכויות השיג, אשר הזכויות כל

 ובזה בברלין), ,1842 תר״ב, (בשנת !בלבד ברכות מסכת את לאור להוציא אם כי בידו עלתה ולא

 ממלכות. ולהרגיז ארצות להרעיש וברעש ברעם לברוא חשב אשר מלאכתו כל וכלתה התמה
 ),1880( תר״מ בשנת שנה שמונים בן ונפטר ימים האריך פיננער, הד״ר הזה, הלב רוחב והקבלן

 שנים, ושמונה שלושים משך מותו, שנת עד ברכות מס׳ את הדפיס מאז הארוך הזמן משך ובכל
 ונוכח ראה כי נאמן, אות וזה זאת. פעולתו להמשיך בחינה וכל נסיון כל ממנו נשמע ולא נראה לא

 לא בזה עמל כל הפועל, אל לצאת יוכל לא התלמוד, מכל כסדרה שלמה העתקה הזה, הדבר אשר
1זה״ ענין מכל כולו ונתייאש ידו והרפה רוחו רפה כן ועל יצלח, לא בזה נסיון וכל יועיל,

 ורבנים מלומדים מאות נמנים פינר ד״ר של למפעלו קדימה דמי ששילמו המנויים ברשימת

בדורם. מפורסמים רבנים בו נזכרו לא אבל נכרים, הרבה ובתוכם !),העולם( מדינות מכל
רבי ניסה לשווא רבה. התלהבות פינר בד״ר עוררו התלמוד תרגום במפעל הכללית ההכרה

 מן ההשכלה ידי על היהודים את להרחיק איפוא, היא, הממשלה של מגמתה התלמוד. אשם שבכל ברורה,
 התלמוד של מתרגום דוגמאות של ספר שהוציא מפוזנה פינר משה אפרים הנצרות... אל אותם ולקרב התלמוד

שון״(על לניקולאי ברכות מסכת של התרגום את להקדיש הורשה לגרמנית,  בארוכה ראה הצאר של תוכניתו הרא
 109 ,82 ,43 עמ׳ ,1983 פילידלפיה ,Tsar Nichalas I and the Jews סטאניסלבסקי, מיכאל של בספרו

 הדפסת לבין רוסיה יהודי את לבולל הרצון בין קשר שום אין שהרי ברואה, שגה שקלויזנר כמדומני ואילך).
 רמב״ם. או התלמוד בקיצור ולהמירו התלמוד לימוד לאסור הגזירה עם קלויזנר ערבב אולי לכך אי התלמוד,

 מפליא רמח. עמ׳ המהדיר, והשלמות הערות תשכ״ה, ירושלים התלמוד, הדפסת על מאמר רבינוביץ, ררנ״נ
 לשמצה. ידוע ישראל לצורר הכרך את להקדיש בנפשו עוז הרהיב כיצד
במקור. ההדגשות .802-803 עמ׳ תרפ״ח, וילנא א, ברוך, מקור עפשטיין, ר״ב
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גולדהבר יחיאל הרבשיד

 הועיל, ללא הם עמו הויכוחים ״כל וכלשונו: מתכניותיו, להניאו מאמשטרדם לעהרן הירש צבי
 עליו קיבל שכבר כיון בגלחות^ תרגומו עם הש״ס כל להדפיס המעשה מעצם בו יחזור לא כי

“יר״ה״.* פרייסן מלך וגם הגוים, מחכמי רבים חתומים
 רבני מגדולי הכרה יקבל שמפעלו פינר ד״ר השתוקק הגורפת, הכללית לתמיכה בנוסף

 לאומים בני ותיאולוגים מדינאים של חתימות שאוסף לעובדה מודע שהיה מסתבר ישראל.
 פנים כלפי עמו. בני לב את לרכוש כדי בו אין עדיין שיהיה, ככל ומרשים מכובד שונים, ודתות

 כלי התורה ללומדי להעניק עמו, בני את להשכיל הרצון את שפתיו דל על פינר ד״ר העלה לא
 עסקו טיעוניו מנדלסון. משה של ה׳ביאור׳ למגמת בדומה הספרותית, הגרמנית השפה ללימוד
 הזמן שהגיע בכך לגרמנית התלמוד בתרגום הצורך את נימק הוא שמים; שם לקדש ברצונו

 הפולנית שהכמורה מאז חלפו בלבד שנה 70 ישראל. תורת של והדרה יופיה את לעמים להראות
 עדיין הנוצרים ובין בקמניץ תלמוד ספרי שריפת של פומבי טקס ערכה הפרנקיסטים בעצת
 תעמולתו אופי את להבין נקל זה רקע על משיחם. נגד נאצה דברי מכיל שהתלמוד הדעה רווחה

ליהדות. השנאה את לצמצם עשוי מדוברת, לגרמנית מתורגם תלמוד פינר; ד״ר של
 הדיבור שפת את שאימצו רבים יהודים שאותם פינר, ד״ר של בפיו היתה נוספת טענה
 בהקדמתו נכתב זאת כל תורה. ללימוד שיקרבם גרמני לתרגום זקוקים הספרותית, הגרמנית

שנים. כמה כעבור שהדפיס ברכות למסכת
 ומכתבי הסכמות להשיג כדי למקום ממקום ונדד שנתיים, כבן ארוך למסע יצא פינר ד״ר
 ישב חדשים שלושה במשך דמיין. פרנקפורט לקהילת הגיע תקצ״ב באלול למפעלו. תמיכה

 זלמן שלמה רבי הקהילה ראב״ד עם תורה בדברי משיח היה לזמן ומזמן המקומי, המדרש בבית
 התרשם הרב התלמוד. תרגום במפעל תמיכה מכתב ממנו קיבל תקצ״ג מרחשוון בשלהי טריר.

במפעלו: להחזיק עם לנדיבי וראוי שמים, לשם שכוונתו

 ומדות במעלות המושלם החכם המופלא התרןרני] לה״ה ישרו לאדם להגיד בע״ה.
 וחכמה מדע אנשי כבדוהןו] ז״ל בר״א משה אפרים מוה׳ בשם הנקרא ושכליות תרומיות

 בחיבורו וגבורתו תקפו בראותם ונכבדים, רבים ויהללוהןו] פינער דאקטער בשם
 דברי היטיב באר והעתיק הדפוס למכבש הביא אשר וירושלמי בבלי תלמוד קיצןוןר
 חדשים שלשה לערך זה עירנו פה היותו זמן וכר, ונקי צח אשכנז בשפת וחדותם חכמים

 חכמה בחפנו אסף כי ומצאתיו עמו השתעשעתי פעמים וכמה טוב, רק עליו נשמע לא
 ספריו לכתוב באהלו תמיד יושב והוא לחכמתו, קודמת ויראתו חז״ל, מדברי טוב ושכל

 אינם אשר ולהאנשים והשרים העמים להראות שמים לשם וכוונתו ודרכו וחיבוריו
ולא מחמדים וכולם ממתקים חכו הנעימים דבריהם יופי את התלמוד בלשון בקיאים

 הכנסיה את שיסד כומר לותר, מארטין ד״ר ידי על נוסדה המודרנית הגרמנית לכומר. כינוי הוא ׳גלח׳ 9
׳גלחות׳. בשם הספרותית הגרמנית נקראה ולפיכך הפרוטסטאנטית,

שרי גל׳ יה, מוריה, אשכנז׳, בלשון התלמוד תרגום ׳בענין לעהרן, רצ״ה 10 ת עח. עמ׳ תשנ״ג), ריג-ריד(
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שטושנגנזה בגרמנית התלמוד הדפסת על הסכמה

 ידו לאל אין הוצאות ורב הימים ברוב ואך חלקו ולתבוע עצמו לבזות בביזה עסק
 ונדיבי יקירי אל ולמליץ לפה לו להיות אמרתי לכן הפועל, אל הטובה מחשבתו להוציא

 לבם בנדבת ולסעדו [ולתמכו] גמר אשר ספר בלקיחת לחחזיקו לבבם לעורר עמינו
 משענה לו ולהיות מעשיהו יחיש ימהר למען לו הדוחקת לשעתו לו הצריכים להוצאתו

באמונה. ה׳ בתורת כחפצו לעסוק נכונח במנוחח לישב שיוכל
 כ״ב ה׳ יום דמיין פרנקפורט ק״ק פה שמו ולחושבי ה׳ ליראי טוב המדבר כ״ד
לפ״ק תקצ״ג מרחשון

זצללה״ה זי״ע טריר אברהם מהור״ר הגאון בלאאמ״ו זלמן הק׳

 רבה קארלבורג, ליב יהודה רבי מאת תמיכה באגרת פינר ד״ר זכה טריר רש״ז של מכתבו בעקבות
אדלר: נתן רבי מפרנקפורט הגדול הנשר תלמידי מגדולי ווסטפאליה, בחבל קרפלד העיירח של

 משה אפרים מהד החכם לבקשת אמנם חיזוק א״צ נרו טריר זלמן מוה׳ הג׳ הר״ב דברי
 חחכם ידי לתמןו]ך ראוי כי דבריו, את ומלאתיו לכל מהר״ז הרב אחרי אבןו]א פיננער

 אולי ולומדיה התורה לכבוד לעשות החל אשר העבודה לגמור ידו תשיג למען הנ״ל
עוד, יקשו לא וערפם סכלותם באפלת ימששו אשר העורים עיני להאיר דבריו יועילו

 לי תהי׳ וצדקה והישרים הטובים עמי נדיבי יעשו אשר המעשה להורות מוכן הנני ואני
אלקים. ה׳ לפני ולרצ׳

לפ״ק תקצ״ג טבת ט׳ קרעפעלד
קארלבורג ליב יהודה

 שיגו מראהו, הרבנים. בעיני רצויות נראו פינר ד״ר של שכוונותיו להתרשם ניתן המכתבים משני
 בקלה המדקדק ושלם כירא לפניו הלך שמו עול. פורק ברלינאי משכיל לשל דמו לא ושיחו,

 אם ודרש וחקר יהודית באושפיזות מתאכסן והוא דופי... שמץ נשמע לא ״מהנהגתו כבחמורה.
 ׳נתיבות בעל של כתלמידו אוריין, כבר ידוע היה פינר ד״ר ומי״." מי אצל לאכול מותר

המאמר. בראש כמובא הדור, גדולי אצל יתירה לחיבה שזכה וכמי המשפט׳
 בנו - וולרשטיין אשר רבי כיהן בה קרלסרוה, לעיר פינר ד״ר הגיע תקצ״ג של בחורף עוד

 ממנו והתרשם בלימוד פינר של כוחו את בחן הרב אריה׳. ׳שאגת בעל הנודע הגאון של
 קארלסרוהע דק״ק ור״מ אב״ד הגאון אצל חשיבותו ״שמעתי לעחרן: רצ״ה שמסר כפי עמוקות,

 גמ׳ עמוד או דף שיש לו ואמר מש״ס, חידוש איזה לו שיאמר ממנו הנ״ל הגאון ששאל עד נר״ו,
 לזה, זה בין חילוק יש אחד בדבור אך בכל, שוה כמעט אחד בסגנון מקומות בשני בש״ס

 דברי להו אזדא ההוא הדיבור ולפי הדיבור אותו בו שאין הסוגי׳ לפי שמעתתא אסיק והרשב״א
דשמעתתי״." שבילי ליה דנהירין מזה נראין הרשב״א...

ה סופרים, איגרות 11 א ם(ר  ).3 הערה לעיל ש
שם. סופרים, איגרות 12
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פינר. ד״ר של הש״ס תרגום לתכנית הסכמה וולרשטיין ר״א העניק תקצ״ג באדר בי״ז
 בניסן בד׳ מועטה. לא הצלחה וקצר במסעו פינר ד״ר המשיך שבאמתחתו המכתבים בסיוע

 חבל רבני לו העניקו קיץ באותו מגרינשטט. תסיק ליב רבי של הסכמתו את קיבל תקצ״ג
 באייר בט״ז נאנסי, אב״ד גוגענהיים, ברוך רבי :זה אחר בזה הסכמותיהם את עלזאס-לותרינגן

 אחר קצר וזמן תקצ״ג, בסיון בכ״ט האגענויא, אב״ד סג״ל, שאפפלך אנשיל אשר רבי ;תקצ״ג
קולמאר. אב״ד כ״ץ, שמעון רבי אליהם הצטרף כך

 את קיבל במרחשון בכ״ט אירופה. בקהילות במסעותיו פינר ד״ר המשיך תקצ״ד בשנת
בבודאפעסט. קוניץ משה רבי הסכמת ואת אנסבאך, אב״ד העכינגן משה רבי תמיכת

 גדול- הסכמת את לקבל כדי פרשבורג, לעיר פינר ד״ר הגיע חורף אותו של השניה במחצית
 בפרשבורג. גם כך בפרנקפורט, אשתקד כמעשהו סופר׳. ׳חתם בעל סופר משה רבי הדור

 כך על מוסר הישיבה מתלמידי אחד קנקנו. על מקרוב תוהה כשהרב בעיר שהה ארוכים שבועות
 ממנו הסכמה וביקש פינער דאקטר החכם אליו בא כאשר רבינו, לבית נקרתי ״נקרה בזכרונותיו:

 בק״ק שבועות איזה הזה החכם נשתהה זו השגה עבור אשר אשכנזי, ללשון הש״ס העתקת על
 שבת ביום שם פגשתיו אחד ופעם בהיכלו. לבקרו רבינו לבית בפעם כפעם ובא פרשבורג,

 חן אז מצאתי אני וגם בהם. ונתן ונשא דברים איזה על בשואלו רבינו חכמת וראיתי קודש,
 ולולי רבינו. בעיני הוטבו ודברי עליהם, להשיב לי הניחו השמים מן אשר מקומן באיזה בעיניו,

תמכוהו״^' ידיו כבר הרחיקוהו, האיש ומעשי עכבוהו, השמים מן
 תחילה בכוונה דורו, רבני שאר אצל מסע-השכנוע את תכנן פינר שד״ר הדעת על מתקבל

 בפניו תפתח רמ״ס של שהסכמתו נאמנה ביודעו לא, ותו סופר משה מר׳ הסכמה להוציא כדי
 במדינות והלך פינר ד״ר סבב ימים שנתיים שהרי מסעו. מסדר מוכח זה דבר הצלחה. שערי

 מדינות על בכך פוסח הוא כאשר להונגריה, היישר הגיע תקצ״ד, חורף בשלהי ולפתע, גרמניה,
 לא להלן) (ראה טוב׳ ׳מבשר שבעלון־המידע לכך, ליתן אפשר נוסף סמך ואוסטריה. צ׳כיה
רמ״ס. של הסכמתו את אם כי הזכיר

סופר: משה רבי כדברי התלמוד. בים הנרחבות בידיעותיו רואיו כל את הרשים פינר ד״ר
 לימודיו שנות על לו סיפר פינר ד״ר ימים״. זה המחבר החכם עם שעשועים לי היות ״הן

 המוכרים הרבנים דברי על סמך רמ״ס הרבנים. של התמיכה מכתבי את לו והראה ליסא בישיבת
ה״׳. ביראת וישר תם הוא כי עליו מעידים זמנינו מגאוני מכתבים הרבה ראיתי ״וגם לו:

 אפשר ״איך פינר: ד״ר את שאל הוא המפעל. בעצם גם רמ״ס התעניין קנקנו, על שתהה מלבד
 גאוני נחלקו המבאר רש״י דברת על פעמים כמה הלא דבר? כל וכוונת ופירוש תוכן על לעמוד

 ידו ימלא ואיך אחד, דיבור על מלאים וגוילים ניירות וכמה נשתפכו דיות וכמה בכוונתו, עולם
המפעל, יוזם אלא אינו עצמו שהוא השיבו פינר ד״ר הענין?״ כוונת דעתו פי על להסכים יחיד

 המבורגר, ב״ש בתוך: סופר׳, החתם מהתנהגות נשגבים ׳רברים במטרסרורף), (רב יעב״ץ הירש יעקב רבי 13
.306 עמ׳ תשנ״ו, ברק בני החת״ס, על ומסורות זכרונות
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שיזשנגנזה בגרמנית התלמוד הדפסת על הסכמה

 אב״ד אדלר נתן רבי כמו שמים, ויראי מובהקים חכמים תלמידי ידי על תתבצע התרגום ועבודת
 ר״נ של השתתפותו על שמע כאשר רמ״ס. של רבו משפחת בן לגר׳, ׳נתינה בעל ולונדון, הנובר
חכם״. ותלמיד ״צדיק בתור הצעיר הגאון את שהעריך משום רמ״ס, של דעתו נחה אדלר

 ודבריהם חז״ל כבוד את לייקר השאיפה מן נבע התרגום למפעל שהדחף להאמין נטה רמ״ס
 ושרים עמים בעיני ולהאדירה תורה להגדיל שכוונתו אמר ״ההוא :העולם אומות חכמי בעיני
 לעיני ובינתכם חכמתכם היא כי דכתיב קרא ולקיים בתורתינו, ויבינו ישכילו המה גם למען

 התלמוד תרגום לעבודת נרתמו במלאכה העוסקים שהרבנים לרמ״ס, סיפר פינר ד״ר העמים״.'''
 והשרים העמים את להראות היתה, הזאת הגדולה בעבודה ״כוונתם :בעולם שמים שם לקדש כדי
 אחת פעם לא הלא, זו, בעבודה מאד שמח סופר חתם והגאון בחז״ל. הנמצא הטוב האוצר את

 תוכנו״^' גם תלמוד, זה מה להם לבאר המדינה מנהיגי וגדולי המלוכה שרי מאת נשאל ושתים
 טריר. רש״ז של להסכמתו דומה בלשון פינר ר״ד של למפעלו הסכמתו את נימק רמ״ס
מוסמך^' ממקור העתקה פי על כאן מובאת והיא בדפוס, מעולם פורסמה לא ההסכמה

 ומפורסם משובח חכם ניו׳ פיננער משה אפרים מהו׳ ומהולל המפואר ה״ה בעזה״י.
 שלהן בגופן צח אשכנזי בלשון כלו בבלי תלמוד לחעתיק אותו רוחו ונדבח לבו נשאו

 ומשפטים ימצאנו מי עמוק חיא שכל ט'בת כי יפיה את וחשרים העמים יראו ולמען
 רוכבים ולעבודה להלכה מסבירות פנים מתוקים מדבש דבריהם וכל ונאמנים ישרים

 ומאלקי העליונה מבריכה ברך זרע הם כי יכירום רואיהם וכל דודים ודברי מצומדים
 שעשועים לי היות והן - וישבחוהו ושרים מלכים ויהללוהו עמים ויראוה מעונה קדם

 לענין קרוב ידו מתחת יצא כבר אשר בחיבורו ראיתי וגם ימים זח חמחבר החכם עם
חכמים שמש ובבחרותו [ה׳] יראת בו שיש אדם כשר עיני ראות לפי ומצאתיו הנ״ל

קכד. עט׳ תשכ״ג, אביב תל המשולש, חוט סופר, ר״ש 14
 ״האדון אל רמ״ס מאת מענה מכתב הובא ,73 עט׳ שם, .81 עט׳ תש״ב, יארק ניו נחמד, אוצר גרינוואלד, רי״י 15

 ויברר יבאר ״התלמוד ותוכנו: תלמוד זה מה השאלה על העונה פרעשבורג״, למחוז סגן בארטעל מר הגדול
 ולמלך, לה׳ בנוגע להתנהג איך אותנו ילמד גם וחקירה, מרה ממוסר יקר אוצר בו יש שבתורה, המצוות תרי״ג
בתלמוד״. הנמצאים ובסיפורים במשלים ותורות נעימים דברים כן גם בו ויש אנשים, ולכבד

 פריינד, שמואל ור׳ קארלבורג ליב יהודה ר׳ טריר, זלמן ר׳ סופר, משה ר׳ של ההסכמות העתקי צילומי 16

 חכם תלמיד של בהשתדלותו לידי והגיעו שמו, בעילום החפץ בלונדון אספן בידי נמצאים כאן המובאים
בגולה. חשובה קהילה ורב תורה מרביץ מובהק,

 גם היה מהם ולשניים ברפורמים, המפורסמים הנאבקים בין נחשבו כאן שנמנו הרבנים שכל לציין חשוב
 היה קארלבורג ורי״ל רמ״ס, גם נולד שבה פרנקפורט, העיר יליד היה טריר זלמן ר׳ לרמ״ס. אישית קירבה

 דובנא ר״ש שהדפיס חיים׳ ׳מקור לחומש הסכמה העניק קארלבורג רי״ל הפלאה. בעל של המובהק תלמידו
 דוד ר׳ של מאמרו ראה איגד. רע״ק הגאון גם הסכים החומש על לגרמנית. תרגום עם תקצ״א בשנת בברלין

ר ישורון, דובנא׳, שלמה רבי לחומשי הרבנים גדולי ׳הסכמות קמנצקי, ד א תשנט-תשס. עמ׳ תשס״ב), י(
 לבו את להטות כדי רמ״ס, של לנפשו קרובים שהיו מרבנים הסכמות ולקח הקדים פינר שד״ר מסתבר

עליו...״. מעידים זמנינו מגאוני מכתבים הרכה דאיתי ״וגם בהסכמתו: שכתב וכמו הסכמה. לו ליתן
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גולדהבר יחיאל הרבשיח

 מעידים זמנינו מגאוני מכתבים הרבה ראיתי וגם ליסא בק״ק ישראל מגאוני גדולים
 גלל נאמן, קדושים ועם אל עם רד עוד מצאתיו וביום ה׳, ביראת וישר תם הוא כי עליו

 לתמכו רגלו כף מדרך מקום בכל בעדו להעתיר תאמצנו וזרועי עמו תיכון ידי כן
 נר להרים עמו, ה׳ כן יהי בעדו, לכשיגמריהו ספרו ליקה החתום על לבוא ולסעדו
לפ״ק תקצ״ד אדר ה׳ מש״ק פ״ב פק״ק הכ״ד לשמה. בה ועוסקים לתורתו

סופר הק׳ משה
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סופר משה ר׳ הסכמת העתקת

 ״ביום בהסכמתו: כתב הוא ראה. לא בעיניו שהוא מה את חזה רמ״ס של שמזלו מפליא כמה
 היה, כשר ההסכמה מכתב שהוענק ביום אומר, הוי נאמן״. קדושים ועם אל עם רד עוד מצאתיו,

 למחרת כבר פינר. ד״ר אל חיובי באופן רמ״ס התייחס בו האחרון היום בדיעבד היה זה ויום
 לעיונו הביא פינר ד״ר :מעשה היה וכך פינר. ד״ר של מוסרית הבלתי אישיותו התגלתה היום

לעיין הספיק לא עדיין רמ״ס אבל להתבצע, העומד התרגום מן לדוגמה עלים כמה רמ״ס של
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שיטשנגנזה בגרמנית התלמוד הדפסת על הסכמה

 אשר בדברים אלה בדפים רמ״ס הבחין נתינתו״, ״למחרת ויהי הסכמתו. את שנתן לפני בכולם
 מיאן פינר ד״ר בחזרה. הסכמתו את לבקש והחליט אותו, הבהיל הדבר ולכלימה״. ״לבוז הם

 מיד בו חזר הנ״ל שהגאון הכחיש... הנ״ל דאקטר ״אותו מכך: וגרוע שקיבל, המכתב על לוותר
 על הידיעה נחושה. במצח לו שיקר פינר שד״ר לרמ״ס חתברר בהמשך נתינתו״. למחרת

 עצמו אדלר ור״נ נכונה, היתה לא התרגום במפעל הנובר אב״ד אדלר נתן רבי של השתתפותו
לגרמנית. התלמוד בתרגום הכרוכים המכשולים על אחדים רבנים עוררו לזח נוסף חכחישה^'

 שמואל ר׳ אל לעהרן רצ״ה ימים באותם ששיגר לקמן) (הועתקה באגרת מסופר זאת כל
 כוונותיו^' ועל טיבו על ולהעמידו פינר מד״ר להזהירו מבקש הוא בו אמשטרדם, אב״ד ברנשטיין

 שאר מכתבי עם אחד בתכריך הסכמתו מכתב את פינר ד״ר צרר רמ״ס, של בקשתו חרף
 הראשון בכרך לפרסם תכנן אותן ישראל, מרבני ההסכמות איסוף מסע להמשך ויצא הרבנים,

מהסכמתו. בו חזר שרמ״ס חעובדח את רבנים מאותם מעלים שחוא תוך המתורגם, התלמוד של
 שהשמיע הדברים בתוכן גם טעמו את פינר ד״ר שינה בעליו, לידי המכתב החזרת אי מלבד

 המטרה את בפומבי לבטא היסס לא ואילך מכאן הסכמה. לקבל רצה מהם הרבנים באזני
 הנוער בני בקרב הגרמנית השפה לימוד הקלת לגרמנית: התלמוד תרגום יוזמת בבסיס העומדת
 ויותר יותר הגרמני(שנעשתה התרגום ללא הגמרא את להבין יצליחו שלא בתואנה היהודי,

 מרבי פינר ד״ר שקיבל ההסכמה מדברי למדים אנו זו מגמה שינוי על הצעירים). של שפתם
בפראג דיין קודש׳, ׳זרע בעל פריינד, שמואל

 לעמוד ולא הכלי׳ אל נחבא להיות היום כמוני לאיש ומהראוי לימים אנוכי צעיר ב״ה.
 להעירם קדמוני אשר קדשים צאן הרועים אבירי ישראל גאוני לב חקרי גדולים במקום
 המפואר החכם ידידי אצל יחדיו להם שחוברו חכמים שמןנןו ומדות המעלות בגודל
משה אפרים מהו׳ כבוד ותוספתא ספרי ספרא התלמוד בים משוטטים עיניו אשןרן

 הנ״ל הגדול בהרב פיננער דאקטאר והעיד ענה שקו ״אבל קכד: עמ׳ ),14 העדה לעיל (ואה המשולש חוט 17
 במילתא ושיקר כיחש פיננער כי זצ״ל לזקיני כתב אשר אדלר] ר״נ [של ידו מכתב ראיתי אני כי [רמ״ס],
 בדאי פיננער והאי עירובין. ולא יבמות לא ולתרגם זו במלאכה לעסוק עליו קיבל לא הוא כי לגלוי׳ דעבידא

 כי ראה וגם בלעז ללעזים התלמוד לתרגם כן לעשות ונכון טוב שלא בעצמו זצ״ל לזקיני שנראה ומאחר הוא
 על והודה בקודש צדיק אחז ע״כ אחרים, ע״י כן גם נתעורר לזה ומצורף הוא נאמן איש לא פיננער האיש
 לציין, ראוי בידי)...״. הי׳ ההיא (המודעה וכל בכל הראשונים דבריו וביטל רבה... מודעה והדפיס האמת

זה. בנידון משהו מצאתי ולא מסמכים, אלפי המכיל רנ״ה, של ארכיונו רוב על שעברתי
עז. עמ׳ ),10 הערה לעיל שם(ראה לעהרן, רצ״ה איגרת 18
 בהוספת לגרמנית הערוך׳ ׳ספר את תרגם לנדא, משה ר׳ ביהודה׳, ׳נודע בעל של שנכדו לציין, העניין מן 19

 פראג, רבני מאת נלהבות הסכמות עליו וקיבל תקע״ט), פראג לשון״, מערכי פירוש עם (״ערוך ביאורים
 תלמידו מאהבה׳, ׳תשובה בעל פלעקלש, אלעזר ר׳ מאת וכן נוב״י, בעל בני יעקבקא ור׳ שמואל ר׳ מדודיו

 [מן ומלה מלה כל ולתרגם ״לבאר הזמן הגיע שכבר הסכמתו דברי בתוך שכתב נוב״י, בעל של המובהק
 חכמי רבותינו בדברי ה׳ בתורת ולהשכיל להבין כולם ידעו למען גרמניא, בלשון ופעם עברית בלשון התלמוד]
ז״ל״. התלמוד
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גולדהבר יחיאל הרבשכ

 עיני וכן הגאונים מכתבי מראות אשר יותר כי בהיות אך יע״א, ברלין מק״ק פיננער
 לעמו כנראה הזה היום ער מנעוריו התורה סבל לסבול מלומדה עגלה אפרים כי ראו

 משאר ודעת חכמה מלא ולבו כבר, חיבר אשר היקר בספרו הראה אשר בקיאות מגודל
 אקרא אנוכי וגם לאריות סניף ולהיות המוסר גדר מגדרי חוץ יצאתי לכן החכמות,

 הטוב שוחרי אמת אנשי ישראל בני אחינו לב את לעורר חלושה ענות קול בקולי
 אשר בכל ממנו יבצר לא למען הנ״ל המפואר להחכם ולמשען לעזר להיות והתשיה

 על כי ה״י עמינו בני ובחורי מילדי גדולה לתועלת יהי׳ הזה החיבור כי לעשות יגיד
 פעמים הנה עד אשר הקדש עבודת משא מעשיהן בעיניהם תקל האשכנזית העתקה ידי

 יראו כי באשר ה׳ ומצות התורה עול לקבל שכמם יטו גם משאה תחת רבצו רבים
 וכושר ז״ל התלמוד חכמי השמועה מעתיקי הקבלה בעלי לב ורוחב עומק בעיניהם
 לבצע הזה היקר איש דרכי ה׳ וברצות יעשו וכן יראו ומהם מידותיהם ותרומת מפעלם

ני״ו. מהמחבר אחד עקסמפלאר כספי במיטב בל״נ ליקה עלי גם מעשיהו את
 לפ״ק תקצ״ד תמוז דר״ח ב׳ [ד׳] <ג׳) יום פראג בק״ק ד״א

“קודש זרע ס׳ ובעהמ״ח דמו״ש פריינד שמואל

 בקהילות ימים באותם פינר ששיגר פומבית תעמולה באגרת גם משתקפת פינר ד״ר של זו מגמתו
 מודפסת עמודים ארבעה בת בחוברת לגרמנית. התלמוד תרגום תכנית על המבשרת ישראל,
:הדברים יתר בין פינר כותב תקצ״ד), טוב׳(ברלין ׳מבשר הכותרת תחת וגרמנית, עברית

ותוספות, רש״י הגדולים הפירושים עם פה שבעל תורה תורתנו ה׳ לנו הנחיל היום מן
 בכה אלה בישראל ולהפיצה ביעקב לחלקה ושקדו המדפיסים על קנאה רוח עבר

 מחשבות לחשוב עמנו ומגאוני מחכמי איש דעת על עלה לא עוד אמנם בכה... ואלה
 התלמוד לתרגם בחורב, עמנו כרת אשר ברית למען בריתו להפר לה׳ עת ולעשות

לשונו... באור ולהשכיל אמתו להבין ישראל ילדי גם יזכו למען אחרת בלשון
 ולילה ויום לעד, העומדת הקדושה, לתורתנו אנכי דורש הזה היום עד מנעורי לכן

 בבלי התלמוד בכל הנמצאים ז״ל חכמינו בדברי ולחקור לדרוש נתתי ולבי שבתי לא
אשכנזי... בלשון היטב באר ולפרשם לתרגמם וירושלמי

הראשון: ;אופנים שלשה על הוא הזאת והעתקה הביאור במלאכת וחפצי ישעי כל
 לנהגם ישרה, בדרך להדריכם וחכמה, תורה דברי בנעוריהם ישראל בני את ללמד

 נמצא לא עתה עד כי אשכנזי, ולשון התלמוד ולשון עברי, לשון ובחקי בנתיבות
 ליתן השני: משגה. ובלי שיבוש בלי התלמוד לשון על ומספיק נכון פירוש בלשוננו

עמי בת למאהביה, יפיה לגלות רואיה, כל בעיני תפארתה להרים התלמוד ללשון כבוד

 וכן הר״ש בפירוש טעויות שתיקן על שבחו פריינד שמואל שר׳ פינר ר״ר כותב טוב׳ שב׳מבשר להעיר, יש 20
לפנינו. בהסכמה מוזכר אינו זה פרט אך קטנות, במסכתות
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שכאשנגנזה בגרמנית התלמוד הדפסת על הסכמה

העמים, בין ה׳ שם לקדש משניהם, טוב והוא השלישי: רבים. בת בשער תתפאר בה
 חכמינו חכמת ובבאורי בתרגומי והראיתי עליהם, הקמים נגד ישראל קרן להגביה
חכמיהם. חכמת אבדה בעמים עוד יאמרו ולא האמתי, ויראתם

 בדברי הראשון היעד את הסכמתם בדברי מזכירים אינם סופר ור״מ קרלבורג רי״ל טריר, רש״ז
 ולשון עברי, לשון חקי בנעוריהם... ישראל בני את ״ללמד מיועד המתורגם שהתלמוד היוזם,

 אלו שרבנים נראה לא זו. כוונה על להם רמז לא אף פינר שד״ר כנראה אשכנזי״. ולשון התלמוד
 הם עמינו״. בני ובחורי מילדי גדולה ״לתועלת שהוא כדבר בגרמנית, הגמרא לימוד את רואים היו

 על כאן שנזכר דבר התלמוד, חכמת של יפיה״ את והשרים העמים ״להראות תועלת שיש הסכימו
? שמיה דכר מאן התורה במוסדות בגרמנית גמרא לימוד אך מרכזית, מטרה בתור פינר ד״ר ידי

 את להרגיע ביקש לכן לב, בחפץ זו תוכנית יקבלו לא ישראל שגדולי כנראה שיער פינר ד״ר
 ברכתם את העניקו רמ״ס ובראשם הדור שחכמי הידיעה פרסום באמצעות הללו, החששות
לתוכניתו: והסכמתם

 מי בית? יבנה לא ה׳ אם לבנות לנו מה תשאלו, שאל הן מחשבותיכם, אנכי גם ידעתי
 וגאוני החכמים ואיה ילאה? ולא הזאת הגדולה המלאכה לעשות יוכל אשר האיש,
כן? לעשות אתו הסכימו אשר זמנינו,
 במדינת התורה, ומופלגי ישראל גדולי כל כי !ולתעודה לתורה נאמנה, תדעו הן

 לחזקני מליצותם, בעדי להעתיר חשכו ולא אתי הסכימו ואשכנז איטאליען צרפת
אפשרי. אופן בכל הזאת הקדושה במלאכה ולתמכני

 גם הלא פרעסבורג, דק״ק אב״ד ועניו צדיק רבה, ספרא כמשה הגדול לנו מי

 בהקדמתי מישרים תחזינה עיניכם בעדי, טוב ודבר אתי, הסכים הזה הגדול הגאון
עשיתי? ולא לעשות לי ומה ראשון, חלק זרעים, לסדר

 על נקודות עם תהיה המשנה ״כל א. במהדורתו: שיהיו טובות מעלות שש פינר ד״ר מפרט במנשר
 האשכנזית, הקריאה מלות סימני עם אבל נקודות בלא יהי׳ והגמרא הקודש, לשון דקדוק כללי פי

 באסקאוויטץ ורי״ו ווילנער ור״א פיק ר״י ״הגהות ב. המאמרים״. וקשור הענין כפי הקריאה להקל
 על ובגמרא במשנה הנמצאים הזרות ושרשים מלות כל לבאר חדשות... בורא ״הנני ג. ז״ל...״.
 בשר ויגיעת נפש בעמל ורק הם, ורבים בבלי בש״ס הסימנים כל ״לבאר ד. נקודות...״. עם תכונתם

 הנה עד אשר הפירושים עם ירושלמי הגמרא נדפס יהיה המסכת כל ״אחר ה. פירושם...״. כליתי
 בלשון נעתק יהיה וירושלמי בבלי הש״ס ״כל ו. ומספיקות״. נכונות הגהות ועם לאור, יצאו

 התרגום ולבאר לפרש אשכנזי, בלשון הראשון אופנים. שני על יהיה והביאור ונקי, צח אשכנזי
 הגדולים המפרשים פי על התלמוד בעלי חכמת עומקת היטב לבאר הקודש, בלשון והשני אשכנזי.

רמב״ם...״. תוספות, רש״י,
 נייר הבטיח הוא שידפיס. המהדורה של החיצונית בצורתה פינר ד״ר משתבח לכך בנוסף

עינים. מאירות ויפות חדשות ואותיות משובח
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גולדהבר יחיאל הרבעזכב

שר טוב מב
-1 n n n  i . - . ;  r״־n m 5ו.״י,: ן - ת ב ההי

r,r t^ י-״
o ־■'־ליייד  n:ov״nnr! q ד רסנוי,ns .על ר,ע«^רו n̂ ו o  n& v

n r ^ in ״ מלד,־ףו . — s*1r«» ע'?ת' nre^i ס ! ל ״
m' מידה ■ך;* לגו ־ל5ד,;ד מ־ו^י <£י  Sjovt 0ר,!£ירלע< £3ע
^ ־ ד ס ^י ו <1 ר * "v  r ־' ו״^״י־׳ יי^-ריבס*n n r;

n ללנ?ד^ !ז0כי> ו}י,לה ^ i s י »ך?ון, ל^גסוף . ען מ  ד3ל
ס רי ^5£ל; ו^ז״לד? ד־ס,, jsV דנ ji..-0 מןךג ר n ן

n n 11 ס«'ע5׳י; לניעו סי^וסט, ו^ס־ת
סו ס ה מס s5 ,n'tול»?1 למעך רכרימכשיגו^ הי ^ וזג
הו ס o ע. ע'"רן וג:ל« ד,נ;ה לל» רנדיהצס מי o n 'io n

ס ?ז5ויע ל ל» עור q^sss^'r 0סי.3ד גון־ על לג ע מ ל  ^־STO «r»״ עמ1 ע
ג עמנו ומו^וני ^ו מ t דלסד nV &ומ1ול! mssj'r^D ל n n j  nt'i ?סע. 

p גהורגע, ?־ידרע^גו ‘מ ה גו־ n n o ר  דמעו ןגהי־רי'. ;;'[’?•j ודססו
ח ניש תגו ל ל '־ו»0» ^הס! •עיראד מ3 י עי הי ל  ̂הה,>5 אתה ל־;,׳וגו ג»וד י

ס גליוו :;את1 הערסו; ?ו־ה&ס? ס מי ה ך ענעו מ ו ה, סי אל ג־ס ה לו י מ  ו
ף וח;ו ב'ייער״י, סו n וג o S ,n nירעו ול^ ,1ומו״ז,ור ״ n y אןרה4׳ ' 

m 0 הדיעתעה ?לאגה3 <דע ל^ הרג סר־וגסמס, m;לתנך ליעו? «ל ^^§ו 
סו ס ל ^ בי&ו-£? ס ע־ ר ממו ס ע  עוממת סגיריס »עס י.״<פ0וס*"תל n? וג

־ גי n ז o o n רען ול^, הווריה, לער’ סרמת לד,עא דרא.ו< nnrsoK/ *שגי 
« !גרירה ו ס ו י ה; החגמך״, מ ע ג הי rsDom תודח גי ו
ה3 וסי״יסיס ה; ביעי^ף, מעיה, י r וה עיי ית&רר/ ולא, אי n ומעעגימי לדי 

n יגיני 'S n fv j *י %r-o% nr והעי,n o ־“ורה׳לר^ך ^׳תגדו
...........................;, ‘1רר1ע3

n ו״ויובש ער סנעודי ;ן3ל m ^לר־סרהנו ?וגס* ו״־ור n s n ! p r t ̂
א 1עומדי־0ו ע מ0 ל ^ ר^ילו״ל ו ש ותחי ולס־י. י-ערתי ל  וד״יהקור אררו

א ךיגמיוו ררגדי  לי״זיגמם, וירי־שי״ימי גול'י !,הלסייר גכל רגמלויייהס ל
?י, גלשון ד,י??!ו דאר ־א,ר*;'ה עגו  מצהרכה, עומק לך־זבי? ועערעי ^י

^ ;עירג* n*k*n עד לר״עעלד, לו וד,ת0ד-מ ס n< העיריאת י i ! p, אמעד 
ץ קגצד״׳,* *i <0תג מג n־^n r s  o ,סו הג?דע  אס ב! יאיהס עמלה* ל

ע *n ו־הרסס ידע? n לדורה ד1^ o ״'עומק? \v^jr\ מי o הי o n n n,.' 
ס ר״רמיה? ורב החרתפע״י׳ודז מדהיר *־ה׳י׳ע ו״ידהיוית ו ו ו  הד5ג א

י' סי י , ו V? ייוע׳עה *,'”ביי ^.רי יי ?עוגיוזה 0! ־מתל*, 's' >,ייין ד 
דיס m הרהעוור־י .,0גפג*ה *̂. n א ל ו הר־ילעליה* מגיהם,4ונ? עי55̂ ע ה  -יגז5ע
 י*מ־ע*, ל^לד״י,! n ואו: ,עי?שג־.ר,ב! מריה ןסעיי ת־קייגיית* געואימס^ סי־תי
m ותג* ^היי iss ,״־ימי הלעג־ ?אע-ר מיעווך? n!*0jm למעוה n r j o 

ה *1*3 א*ער הגימה ר ע  הועיד הקדר^יס, וגריד״^ה מ־גועס הגומ^ הרגי^*, א
ד המי ג ^sד גהעיו־ סעס !ג מ א  ויעסתס ריוגמדה דרך ישדי?י 03 וו״ה ל

nstsp es היקרה, i*, ע?ר מיבד־סם^ דינך כל על מ10ןלש ?להקוך
ר את ד־עו^ול }?ברע ולא *ליס,0הג!ש ס?< ליעמוע ס »רע, לא אע עי  ל׳

5" S מ דגי־!*,ה, תוב ע,' ׳ o ע המרור גסלאג■׳, ׳,'*30' "מעי  דה יי יו
j<vr יא ואא■ 'rq**u ,בוי »ת "ילס*־ הו׳*ג!ין> אוסגית ^NnT עיייימס ד 
ר וריבמך»^-^לד!עיבו.גמ! תוי־ח ד*"־* י י א׳ ג נ ^ ה * ד הנ n ^גד ) s גורה 

ל? ולעוו; התר״ימיך וי״^עו? ״רדי, איוו! ורתרו ^ אעל׳

*!Sימיs o n ת תוג מ, מ, י■* ד מ:; v י״ק 0גי ג גי ־? ל הי '  זה"
ס, תקטית «ד יעראל ת אי סיגו ודיK:13ו גדקך»מ* והדאית* ע  תבטרההג
הבסיהת* הבמת אברת רעטית עור יאמרו ולא האמת*, 0ו*ךאת

ת ״,r תיצא״יי, יעואי״ הי מתעבותיבס. אגבי ׳יעיקאי* מ,ךל ו ג א ו ו  ל
אה יהי״ ו, אי ר n ג־ t* n ו מ א " - ״ " - . ״ ת ו , נ א  א

עד וג^יגת, ולאוס חגמיס ואיר, !יל^ת ולא  ו כן לעשור־ג ym ר־תגיטו א
m מלי מ" מ ואעיד*"! לתורת ואטגה, תדעו ̂ול ו  התורת והמילגי **מר

ה מו א  עוי3 לר־עוזר תיעלו ל^1 תסטניויאהי א״ןבו?י1 ארטאליען -לדהרו, ג
ת העת הקו גמלאכה ולתני.«י ^הוקו* גםל־׳רור־פ^ « ל א ג  אפ^^וא. אופן ג

S ל^גו ומי .~ ? n ע ;:פגמ^ה ^י ך פ ה ה s ועטו "יי*ק .רבו״׳ fs!"־ןו| ־  י
 כעדה. סיג וייבר אתי, תדליר *::ה ""n־"־״* תת^וו; 0< הי"א יויעתרורו,

סגס  א* מרה1הדא*עון^ תלק ^5ורע* !ר0ל גתקרמת* תתוההמישדיס ועי
, . V עגעיתי ול>? לעשיוו*,

n m א  וגעזלייו תרבא# במלאכון ־די דתק ‘לת עת'לעעה־ה ג
א\לא עי &״ס^ כל, ק^י ומן 1rs» ר1אן י ה ל ג □ * ס עידד״ ת רע**׳ £5ע ף

ס וייס רועדהי^ית  רי"'־;'ת' ויהמעד׳ק גע־ארימ מססיק וביאיר איסבנזי תיוי
ה הרסו מי'ו  nH&on וון ך־פוישק סמיבוד־ו טפאה p ימבתר, *ה*ה ה־ת וד^ז

m n *1.-אפגי1דהי אשר מכל ההיאוג‘' ,, ,, .
שות א !א?1ה*»ת'3 גיסשה *שאיי יתר לו ■א ר־אלכיוק  הל

ד לינוון דקדוק בלל* *j* על גקויות תזקיתעס קו ^So , ,p ^ א ב
ת סימר ?י־בלעם גקורות  *זעגק הקדיאת לתקל ת/1ת»שיבג י.ה5תקדי טלו
ת, וקשוך ק!ברי ולתגריל הטאמרי  וההולק ה^ומר ובע והט*-עיב, השואל ג
ץ5י למען יעליו, ון הקורא 'ו  ותיאסות, רדשי״י ג! וס יראי האלה ואיוציש ג

ס א ש דט א א סיק אי תגהית 6( י ו א ע^ ו לג ל ווי א ק ו ת ר  ifVS?־ בא^או
ל הגיוון m15 מהומור! וטראק והשטשוק דו  ך סותר מ

- ג' שי ו תי א ה neoio גיקטתי קגג עי ע ,r ס מ ר׳הגאוגיום הלא : ״ ד  ה
ש ע הה כל ^0אק* !גק“"! ורע, הגמד, גי־יגס גת* ה ס דעעויס:; מו  כ'
q״n.n אלא״אל־י־כי, ד,ןד,ה  Kj,'.?*'! ג - * ו ו ה י כ ד ד ז  ־',;*ת #.יה .

ת־ן־עואות על להעיר *ר* תות ?גל nus גס יד,׳טו5ו»ו סר־ישיס 'רגע^מר עיייס,

Vii v:5J ■ז ,־ ',א '-• ■י:■• ״יי •ג’:'*'י̂י
א, בודא הו׳ש ש ד ל דגאר והוא>, היה, לא ערן ??שד ת א ג ו ל o מ w i 

ר^, עת עלהפוגר-ס וגצטריא גש־׳עגס עא"&0תג הוריית קו  יסילשרו געבור ו
א !.."!דית דג ת הסוללות ■,1ה,י־למו m׳ הלשק בקססתס 0* הו  רגוה< לבוגו

ת הדבר "י&סת1 כ סלי מ ו?ון לשאור, בכרוז הואי, ת ע מ  TO?"1 0'• יי אואשן בליתלתשיויע 'יאע ליס י̂נוק יכ?עש ■״,sm ובשעש # n־.r ג
ת ג־,?"׳ לקירגס לשעוא העיג^א יקג־'* תיקמה א־קיד ד״^ת  נם הג

 * ואמ״ו כ*ר.ו *עיג- מסיתיה >י.״* ייידרי־ע «וו לדיג*״ גיסו״'- (וועישער
ל לפרש ?3ל ע׳קי(|5^ידה- ;*ון■ דהן גרשיק ה* דהמוכאות שלות-תלעיו ג

ת ותן גתוספיה א ^ י  שיש ס;^יביל, .ל3ל וידוע וערר.*, לרסר. מלשון נ
ד גדול תועלן*־ גןה אי !ללשד, ללמו געוי} הן לסהר /1האו.דוו לב

אי ו ןר,*ן;ד/ ^\  לועו עג עז&ת יו-ע לא אעיר ור,:»יש והיוב, פשוי געוין י
ת *ונל־להעטיק ל» מ ג כמה נ  גסל מיתולקיס ותוססת רשיי יסשר עגימס, ו

ה ;יוי,הי*'&וי, בנוה **־ע t<h\ המלוק,  יובלולרתביארעתירך וגשת כטהיהברי
א לג^ר |ר,ן י .מת1ר  וי"} הס יורגיס גגד׳־י יוג0ג' ך־גשעאיס הסישמס ב

ה כשד ויגיעס גסוגי כעמל ג רוילס• תי פי תו לי ̂'ןת לפמבס תוציגהגל, נ ■̂ 
מ טמגימוסוןרוגסלהוג־־יש ב א י צS ע 'y'*p ,.<y f,* ,על<!3 סימן, «אאי 

ש ביאור? ישאתישס מ*א;דתג*גןבשתא ד־לת על שק ,ציגו1 ההלמוד S א s 
ה רלאתמעה דייגי ובי אמוראים, אית'שליקה שלו ף הלי ה  לפישייש בוה ל

מד מדסא, לאקוטי אותות omnis ששו קירוב, צו־ 0כשימ.*ת  כשיט רבד לו
רה #ששגו 0דבר* mלm̂ אושדו, שו וור»שוך^ הן, ביווא שצריבץ ?(במ

ל וסר. ,׳ *>■1:5 תי ל<;יוז בי»וד■ ולשך ג עוו *׳ תי  ר.ר. י^שואל ר.1 וסארו ק
! וממו׳עי־ות, רעועות בה׳ ישיש כל '#שת א׳״׳י *צהד ̂י; ק אג. ך̂ג מדי  ״

״ יע כלומר א  שססי סידי׳כיו} ובעי צבתיכש,. מצאק י?וא וה־עס: ישוור־י ״
א תי ב ק ?ה ורמוו ובו' זות זויי עגוזיס יתורה רב יוג-?ות צ תיו ^ו ע י  א
ד ג ן , וה*עלי׳.ש«; *הודק* יס % א פ ו ׳עמהשק"0ךב:י.1^, ^ י א אז י ה ^ ׳  גי
שיי .ת ו; צריג^י,  השייט,וקהמל ריך1ב*'* 1הג זוג לעייליוהו ואמאי וקשה ש

; ס ק ל* לדיששיפרהיא יהודה דרג -ת הק ! ה ע ף ליי ע ה ב שן־ א הו אג צ ע א'  ו
א *"*־־ <*־־'<■''■ בי ו כ ו ת ף כ  מגשאוו ואן* ש־״גן ידוכא* סימן, ק׳־ב, ג*ג י

?הגש אה n.'־•' ,- , ח, אדו א אגו א ו שה כעעת תשהית המימן ע ש  גביי■ מי
ה ק’ש' ש׳3ד ןקימן א ד, לש><ן, רי׳ש יאער., רג ו ען ל ^ ג S5! א י  פה^,. ו

t S n r r s n, ,ששאגה ro ,ה, גי, יבמת  ש3» צגגסת ת3 ^ו־יסת-, בי. שמי
ד ’־״י־ קי־ בת סלקי כעיור, סששת הדך ובל עווגות, לה! ייע י , רף מ ג  א

ג״ ע'"ג, f יהיו! סי * w? און רי מ א ^  מימרו^ךגדי*הה1ד'שיגוי*'א יישפון) ו
:-?m* שמ», עק*גא א דגו-ש שיעה  ריאשעו')? :1פשש*׳זוא־1א‘כי יהל מ

 ול.וורגגא׳ על*וז רפלע mn ד־היי רשגין, טן שיגו בעועידד דעזס קמ.א
 P ^זיכא בגללו »בר ריהה רביה הוי״ שהוו■, ד"ל, ר־':*;א *עגייש ן יסהל>ו

הו תשייגא* תי 1והדוו*ית תד* וט. הבעת ^  דעצס עלה*דץ'ע'לי*ש* sm גי
ו * לת5מ ישאעהשיק לפי המשן, מן גהועורוזוויגו ר א « ^S רהויק 

די ולא רשגק מ! איגו דס יגיע*י,1הרג־ע*ל ורהווזדית עקיגא^ א גיה ה
ד ד<ה שתי, ר עי שיהילה ביעהו ביי ו מ!1 בג:!! *...............י ף
ק, סיס! ^%א, א ש  ישדוס גהשן רב »שר רכא, כהה דפסק רבריש, אדבע הם מ
ת י™ ־ הגי; הירשת? מידקי״ שיתאת, יתג, ב־ בקיע י ח י ד ' תי כ ״ו א  או

 K^\< זלשהגיאסבאן שיהגנעיסנא׳ס, רבריט *שגעה 0ז: *עיעאק/ ולג וס*מו
עלא, פרק גתוביןבייגייכץ להדת׳־^עס שבעדב׳זי־האן הןז י תו נסית ו  #5ה

ת ו.יל,י ת הרע? ן לישו דש*&? ישפיב« שו», שקועי, של,י עדו  העין* ציו
ח ד־-שג עוד 1 ועי ל' \ ל ה הלבית המרוע* ב n̂ י-עבע-י היי ^̂  p s >סשו 

n .ע.וו5למ אספר i iS (ת ס יה־' השפבת כל ודזר ( פ זמישגמ? הגשחו מ
m עס n'ומספיהידן? גבמוה ?יקייהז 0וע לאוד, יצאו וסה ער צשד #0׳ 

ו ג ס < ל* תעיד ת* *;ייד ג א תי ל- ס ס  גד״י׳עון נעתק יהיה וירועילכס בכלי (
בל׳עייואשבנז*?. הי-וו־שי;, אירהיס* שני על יהיה והביאור וכק*, צת א^יגו!

ש ך־ש'־■, •,שביין■-. ס ירי ק :גו“*' יש■ tי״ ד ו ד״׳ עי׳  יי־׳שקה ה*שד לכאר וי
ד רעי,י! ד־ג־ית מ, ישא,.("־וספות, ך תושליס המכרישיס פ* S דהלמו טל'  ר

... ■ ״..ר , י sn*c1;■ ׳וא ־מש!
י 0 ס s ו! .ו . ^ \ ו ,'׳■ ג ' ' ' י ו

ל , * וריר ר1ךה . : על. ר.׳ ע מ"נ מגמ*נון*־ש,י ׳ י.» ו״ה קכש*,,מ,)5ע
 רגך־א; *ועילו שה העושה ההלת יספר לא המעיפיו? ואס ,0צ-.יפ'צתל<ת הן

, י ת*וב י ו נ , ע לא אש ״' ו ס אס לאסון?, היובל 1ן  *מע®, וצ,גת ל
:01S י ̂': ה.ע א' טי . ,

 לרוג*סנ.«ן 00 *עמת*■ ז»יער ות-דיר, תד&וס כי,מוגה ד,ף>ארו ת ג׳פ:-
n־rS-i^ ft 1 .ז׳קתבורS0, וד־זן ד״ו,0גמר?* רסן n p i^ s,ורהצורשות' !־ 

שגי וט,ג*ת וביורוי., נקיות '״!,0' תדש׳-ת n. ׳ נ- כ^נוי ס לעי  כי״' וג
S y .i ** תי™ *!״־,יה "סהריהו ער א־ק«רו! 'S מ סופת תסזיזי־ דן־ ע בנ  ח

̂ • ר־ורים פלש י: !יודיי>ס5
g: ־ א, ג S r ת מהקונה ו־יעי״יה היעו־ק כערך דל ר י י ע הל( "*';’ב ו

^ 1 !י.־מ01או11ו'ו10•ו דו ׳ול-ע,ע* ע ̂תר גייר ו  כ*,פו*
oV שקבוו נ«רי את !!׳״,מעטנו 1C-!■!5ז,ו1ו־,1י?» n ר זעס הות ו צ  קי

ד *, ה'ר,<!לם' הלעקו ל ב״ irm תלו? לאוד ־ג׳ה גבר אשר ו ii.■! ערך> 
.1ltrr!.׳*̂ !!;f|.?yfif,

n n  v v r i^ ,עכד שווי,. ולא כעזיד*ת^ל תרפוס יד.ןזיל ד־גע^ל י
צו עי במי ו ה' ע ל <\א הד׳שיס שי׳עת ; ל ופעס פקס ג \ ח! י ס צ תו ^ ^ 

ה אכם יעגיפ, תה01ובקוד'־י ה׳  *■- < תוסו ?עד V?5!, יגל!״־ עמ.ו־ ׳n יי
ביון •ףו לגאלסעדג־ ירבגן »ויער וגל תסי״מיס, בעמוס י ג*־ גצה, לו ו ג  ו

מן וגתל״'ק הרערשה בחלק ׳.;ימוף,גס אובו־מ:. ח א ק ערך אולס * י
ה רמסליהכמ רתתתוס על לר״.:איפ הקציגי f צאת שי q n n ד ^Kע׳ון 
ש. מהתת עי ?וקר או ג־ .:סב,: ש ^ *

ג לו ?#שר כל ,ידעק סן ל ר ת ו״ה.׳ח ל או ע לי ש ויואת, יז אי ה שי מ  א
ש *־',ייק,ד ׳-**." הכי: לויי  יביס ה׳ת ס ^בעזרהת הוא *n האמת, א**.ר ו
 לרהביגו אותורע, לרעת גישגכור, ות3ני.ס*ש ■ייהשוב י^,!! יעו? ' !:,*{ סל

ת ולא מזורי,׳!, לידע טובותיו, ולותיו,ל;בור1נ5 פלאמ?ק5ב ס  הבוזשת שן ני
 ומפיי".יר.יו קממו ה״.ארץ מלאר״י; ב־ קמי? תרויס וידע? ״. י והתק

ת אי י לי כ הו ?-תוחור. ימצג-תו בצמייד־ז יגישו .*יציבו, מ.קוס ו בו  תג
 ״ונ:עליי..״ואו׳שיצשר-יבן?»4בוו'»0 תכג..חבונגו1 לא■ בהמושיה. ::ז י וגפלאי

* ׳־ י <שב ה ר״ג חיוהצאתל י ס ה לז.̂. C.S,: *#י ק3». את ילד ר
C , < •־> ,̂ rדי־הת ה ״! os 0כעי'ש !o n, ק ווה ך י ר ס נ  ד

קיויה ו ;'■'* י ג ' l י r ! w גס m ת לא דיל א ביו אי׳ז א תוריס ג  pH גרע ל
^'r! גי ,■ג >תי לא, עג, אל . צ ג ה ואיתבי הג או ג כניו ®וד־זג שקב, ג  4ו

ת ־צוך־ו, o ת n w שן ־' , t גפישס ־מלו? אוצרי ומטוס ביתר, טז
i *;■״ק * 'n מעשי; נא ראד״י, יו״־זע' חקדתגב אר.!ת n*qvn1 דרבי 

S׳ .n l- קח זהקדוישדק תוירתך פיין ^, עטך ו שר#ו ד י תיו ליהכי  גדולו
ס ךוממ;ד<ן.*1 עשי.! תבויתק.. אפך*פ גאל^ו הצע־ר אנ

ל י׳?הו1כ משח פיונעל. ל

r ' »  r S i y u פדישת w n m i 

ם -״,.וה. ! ד ס 1י ב ל ד ל א ד ס , א י י ס ו ; ו , ס ח דפיק,• ג

תשס״ט שלישי ספר | ירושתנו



עזכגעזנגנזה בגרמנית התלמוד הדפסת על הסכמה

אוחדן שנ*יפ חו::פת כ
̂  r ̂־י־- ' ' •v - ׳״׳m f יי'■' ,ד* ז ־ ̂ נ '~V c :י ̂ ג ̂>1ב‘'^

' ״ , ' " ■ ' ,j  ,  « p, -י ,4 .י^^ן י 5; - ̂ י !< ! ̂ , « X -V ״- י r י ^  ' X•׳■

̂;י״<' £.!יע'?״ית, ״!:נ ״' r ?ר״י:י ̂־יי (1 > ̂'ה ?־י־י׳א v̂"״ s< ir,n י*" \ ה< '''־̂' ̂. ד\״&.י,5 ו r« ד N ו ̂ ̂ ץ דv י t ׳יי- ̂ ן r1 ̂ ז׳י י *י- י
. מיו! %« ,

מפנחr5t̂ י\ימ
̂אחןץ  ^.גי אוסר ו;סזיתי^.זה ̂•

̂ו הח ב^צא\-\ר זר י1̂ז
ה אצייר ק : פי ד א ר ^

ה כאץ ןח כ מח^ניח. פחוות יו'
אצן  חס^יח פחות כח לו ודר־:שמ^^̂י

 זחאופדכולח?פזרודהאוסי רחלחר
 ייווכע *^לפ וםדבולח5ה;> ־<û חצ^ח
צן ם׳ ש^לשח פחות בח1ל ̂פ̂ז , ...... חלין

צ.:) ויו■־ ^̂־}”ווו־-מינוג:■;̂'::; ידו יפצע [חוחוג?רחפ;ח י־כיי ויונירו ‘ו״;־!
■■<!־»■''־f-J ■׳■•ל ־־?יי, '.‘־• "־ ! וה .5ב~ר<ד,והנ'וד -' ̂,5■» ̂•»״ו״0 .״-•«...ד, וייי81-!-.

:'דמג נו?ל הף ךי<ים י
גפר^ג

ת ב*רך, לי ,נעה•!־5■גתגירד,'י חל. t ״'■'ל'‘ ■י■״׳׳' =־*“ ̂י■’״ ו A n 
ר 1M >זיטי• י ב L ד f e ־* ■ ■’י■־“'”' י-י"־•י"‘"" י'י' יר.'&ייש•

ומיל:־. לו שיש ^וחו

ס, ך3 ו גי לליי מי א מד ? י ׳5ל!מ הי
י<5£מכ ה?יי ;5?־׳ rl? ?פיר,

ל; ; צ' ל' ל ^ פי, ^ מיוי ל ה רTיs^ו^לפ ה ?EJה^^ל מל סיגפ, י'':£חד■ כה? ־;'"ין י;:דה, ה
̂'*ה פ  ’־'־׳’"'5'א״''?הייה׳ ;?לי; ־ל!לז

̂יז לרא") צ' !?־ן־ !פi^Dr 5?ה?ד5 בדי& ,״ ■‘ל ידי־'; ̂̂־ קפ,יץכ־'יה; ייי̂הית הנא מהדי ייי̂י
> ה^ןמיד מ'>; ב ) ר י;ד א י ע'

 הי-פ ־ ;?מ־״הח־י־הכי מה כ';»זי ־ ̂ ל' ל
» ?f i ' P ן5?הל !> א ; » ד מ,3נ 5 ל י3

̂׳ א? "\לל, מיה'" ’ ״נ ניי '5 3 דא "'־:המ ;־נ
'3 3 ־55 נ ו , ? י "י ני ני ? י י פ י ?5> י; ; י5?ן י ;■אין נ

.־.ד,:';ת-;!ת;,ר:ווןר.:::;ח

דהס? לפאי י"מ5צ!י- לינזר»
̂ 5'׳'5.נ;ד3כ;י£ייפ? ־?ג.5יי?' ;ה 5'מי3מ ן־1 דאע f'55־־ ד (רף ׳S53 לייבא ״ שאין 5̂סר5י,ו:מ?3י:’'̂ ר־צ»} עף ""‘'י '"״r >isn צ' 13?ג'

 ̂י̂מר !?ה 5nî׳3»5 באך ל־עילר.
rs'vn ר5י; ?"!-אמוא־, י פילי , י י  ך

 ?גל צר-י̂ר דגאז מאין רזביר^ ??'ל
ביד;? מר■1הא פ5 ז;ללו־ ,א־רי־ה

ציז.,5ד,ו̂־ 35s;̂.'S.?3 ד״ן־ ־■&ג;ן,ן ל■5י:
 ;פ1יגיךפפ5'1פ <גאץ5מ* יפאן סח

̂איחר תאץ  סירביי-ן, '"irE הי■ "ה
ל ח־סו; א»־!ד ■בל ל055ן  ;גי5י£ו’< גג

n׳po סירא n? ־״■־j-too על 3. 
̂, ת̂יד״״, ־.עאפיג; יעי̂ב

 נידע לאביך חנה ?אמר ?יח3גי.?ן
 דאי ,פ1י5ב רא״ן ,p?.' יהאעלתיח 'צ;״ j;;̂־5 ׳' '

בס ע̂ה ב'*̂!יהא הנל, גכי ההל י■׳ ה??ה
■־״*׳־ '=»״?־'מ*נ״מן ̂י ־;־ ?״־פיג-ף ■יiûג  י?פ1ע»}'5{'5ד־ן' ■;יץ5̂ה

̂ זבגייר ?;לן1 העל ך?ער ?ד5חא , ח
 ?־ף־ןעדס ויפדנפי?חה ל?̂יו ת/ת;’7 ״

סהל ג'יריב אעיל! להא ̂יהי?, ?5ענ I כגג ידי. L5p געעין מ'* ח5פ»־מ.יני
י־אי י־ינג היי̂ר עני" r;-:v'מ;דע ׳־ "'' ״

 דילמיק ?אץל̂מד ,העל למד גמי ,,;י־־עי•!?,,על
 בשעדדמד??חייבו5ן?ו5ךל5ד1דאלי5< ’נ'ה5נל נחיה
»א< חי?ה פעל כיפי ?א? ע.ה5שה ״!;'1̂5״׳ '׳ יי.יא! י.''! יןיי' ־■־.ינינייז-עד 1״?'j : ̂ ׳’

ה?! י'■} פייע נלנכ

 אא'& ̂:ה1 גכזה׳ררא עיי& ;ג5י מרי
 ־̂י5ע לרוייבי גיולרא חיי 5ריר>זו
̂ד  כ?הערחא לויועח חעג
 ?;י0 «חי?צ לחמן - ווווםר סאל
sv:'?5-s ך;י;א' K-j??; ימיך;ר; קל

̂העי״נזס ? ח ,£:  "יזע יא' גזה
r ׳י!̂ י?3א!פא הבע ■חד? מיסד ןכעל ■ ■•״

■־״.,״,, ־.., _ '?<־.5"ב"5ןיץ"|ח'יןיי"'"י" ' «,55
cr ה־'׳י, הכיזגה ירח כ; יי י, ה. הי־ ח

פ5< קח5ןד)  חייב קהרסה ק5ג!ק ;ן
■ ?is ־׳■r ייע■'; ;זל"• ה נ!ד׳

̂ד  ',ןיחשואד”?מפב ניתןלוחלש^פזיר יאפ
 רתור^ז״ך'־!)"? ך־^—י

ש  וחפ?ד וח״שר, נור^ שח^ראחעדי
 n? בשלר׳ש> ד^וחדז פידיכפ רתתאי.

 רתפא והו?! וכו םצןאתי־א דע ^זוסיי
̂חולס-סאיק מין  דג?̂א 1פרה̂ח ר

קה רתפ־יסהרל  רתפיס ום^\ חואי. יי̂י
 תלאו .(?תנרשפ-גע׳

ח' ימו ,ורא״ת ת דו  נ
a שלא^ 1 וחומד מקל

א מו דדגדארן) חו
 תודח ^סדה מפמכלח
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גולדהבר יחיאל הרבשכד

 עמוד עם הופצה תקצ״ד, ואתחנן פרשת עש״ק באב י׳ שישי יום התאריך את הנושאת האגרת
 גילוי בעצם הגרמנית. תבניתו עם מציעא בבא מסכת של הראשון העמוד - היוזמה של לדוגמה

 מדרישת בזדון פינר ד״ר התעלם זרעים, סדר בהקדמת להתפרסם אמורה רמ״ס שהסכמת דעתו
 בעל על עשה ברבים ההסכמה דבר שפרסום הרושם על ההסכמה. את לו להחזיר רמ״ס

 נר״ו: מפרשבורג הגאון וחרטת זעקת מהמבורג שמעתי מאז ״הן לעהרן: רצ״ה מספר ההסכמה,
 הועיל ללא כי ראיתי וכן מידו, המכתב להוציא דבר שום מלעשות פינר] [מד״ר ממנו נתייאשתי

̂‘ידו״. על הסכים נר״ו הנזכר שהגאון לדוגמא בעלה הדפיס שכבר יהיה,
 ר׳ של חתנו אמשטרדם, של רבה ברנשטיין, שמואל ר׳ אל ממוען לעהרן רצ״ה של מכתבו

 פינר שד״ר מהרבנים אחד היה שמואל שר׳ סביר מאמשטרדם. שאול ר׳ הגאון בן משה יעקב
 שמואל ר׳ אל רצ״ה פנה בכך, חש וכאשר למפעלו, הסכמתם שיצרפו כדי אליהם לפנות התעתד

 התייחס שר״ש לרצ״ה שהובהר שעה וכוונותיו. פינר ד״ר מפני להזהירו שליח, באמצעות
:כאן המובא במכתב שנית אליו פנה לשיחה, פינר ד״ר את קיבל ואף באדישות לדבריו

 בתורה הגדול הגאון הרב וידי״ן ידי״ע כבוד הוד ושמחה, ששון ישיג מנוחה במוצאי
 אדמ״ו עולם, עמודי מגזע עולם, יסוד צדיק בשערים, נודע הרים, ועוקר סיני ובחכמה,
נר״ו. והמדינות דק״ק ור״מ הגאב״ד

 ר״י אהו׳ ע״י לו לאמור ששלחתי מה על נ״י רופמכת״ר תשובת בעיני היא נפלאת
 אגרה שרץ לאמור, שצויתיו מה תחילה אכתוב לכן דעוית, הוא שלוחא ואולי שי׳, פרעגר

 כתב ליתן נכשל אשר על מאד המצטער נר״ו פרעשבורג דק״ק ור״מ אב״ד מהגאון
 ממני וביקש ולכלימה, לבוז בלע״ז שתרגם מה נתינתו למחרת ראה כי פינר, להדאקטר

 [=למר למני״ר הודעתי וזה לו. שנהן הכתב שמבטל בדפוס לפרסם או מידו הכתב ליקה
 בו חזר הנ״ל שהגאון עמי בהיותו הכחיש הנ״ל דאקטר אותו באשר נר״ו, הגאון רבה] ניהו
 על נפלאתי וכמה האמת. אודיעהו לפניו, גם זאת יעשה פן ואמרתי נתינתו, למחרת מיד

 אם כי רע, בו מצא ולא כתב אשר ענינים איזה קרא וגם קבלהו נ״י הגאון שמני״ר התשובה
עם. להמון מובנים ואינם עמו יתוכח עליהם אשר [=הערות] באנמערקונוגען

 [=לשון ל״א לקרות שיודע מי לכל ומובן כבר שהדפיס במה ראיתי הצעיר אני
 דארי סרי תמני ליה ואהדת ניסא ליה איתחריש בברכות עמ״ש שכתב אשכנז]

 לזה סמך כי הכותבו, יד ותקצץ האומר לפי רותח עופרת יוצק לומר שמותר חיורתא,
 הוליך שנאפאלעאן השמועה לקול מחרדתו באיטליא גוי שגלה וכזב שקר מעשה

 יש נסתרות כך כל אם אמר א״כ וצפרניו, שערןות]יו כל נפלו בשבי׳ האפיפיור את
 שערי שילבינו להיות יוכל כן חדרה, מצד וצפרניו שעריו יפלו בריא שאיש בטבע
נשאתי לא ואני הטבע. בכה שזה ידעו שלא אמר כמדומה נס קראוהו והחכמים זקנו,

עח. עט׳ שם, מוריה, 21
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שכהשנגנזה בגרמנית התלמוד הדפסת על הסכמה

 הם הנ״ל שדברים לו ואמרתי בו, שיחזור יועיל לא עמו הויכוח כי פנים, לו
 ולהסתייע טבעי, ענין שהוא ניסא ליה איתרחיש חז״ל עמ״ש לומר אפיקורסות

 הבדלות אלפי [=אלף ובר״ל בט״ל הבדלות א״א ולהבדיל להד״ם שבוודאי ממעשה
 זה. כהרי זה הרי ויאמרו יאמינוהו לא הגוים חכמי אשר לטוב] רע ובין לרע טוב בין

 הקדמה שם שיש [=תקציר] קאמפענדיום אותו שרואה מי לו, אמרתי ועוד
 דת שונא שהי׳ שהרגו, המקום ברוך גערטכמוגן אויף יר״ף ומכובד גוי מפראפעסאר

 שכתב מה שמעתי וכן האח. על בוהק אותו להשליך שראוי מזה נודע וכבר תוה״ק,
 שדברים נאמר אם וועהרע אונאן דיש נשרף עליו הפורח עוף ריב״ז על חז״ל עמ״ש

לקרבו. ולא לרחקו בהראשון ודי ראיתי לא זה אך ככתבן,
 ואיך לה] קארי [=מאי מק״ל לי׳ דקארי נר״ו מפ״ב הגאון על מאד תמהני באמת

 על קמאי צווחו כמה שלהם, ובגופן בלע״ז הש״ס תרגום על להסכים דעתו על עלתה
 כעת התירו שפשט והגם שלנו, בגופן כתבו ועכ״פ התורה תרגום שכתב דעסוי משה
 וכו׳, תלמידיו בין מה הלצת וידוע הראשונים, עם הדין הי׳ עכ״ז שלהם, בגופן אפי׳
 מזה וחוץ ממשומד, גרוע איפשר והאחר נשתמד א׳ בניו גם כי תלמידיו לבד ולא

 מותר הי׳ א״כ לארץ] חוץ [בן אויזווערטיגען אינן תשיך לא לנכרי שתרגם ידוע
 נו״כ של אשכנזים המתרגמים ורוב ישראל, בארץ אז דר שלא מיהודי ריבית ליקח

 מפיהם, תורה ללמוד שאסור החדשים מכת כולם אחריו שבאו וכתובים] ן=נביאים
 ושריו המלך מטעם שהוכרחנו עד ישראל גבול בכל שפשתה זו בצרה לנו די ולא

 בלשון הש״ס לתרגם יד ליתן צרה נוסיף עוד בלשונם, במדינתנו גם תורה ללמוד
 כבר הגזירה עוד, יתמהמה אם וחלילה בב״י, צדקנו משיח שיבא יה״ר העמים,

 שמבטל למימר מיבעי] ן=ולא ול״מ בלע״ז גמרא ללמוד כן כמו במדינתנו גזורה
מישראל. תורה

 גדול למוד ואין לגוי ללמד אסור וודאי שבע״פ תורה הלא נפלאתי, מזה וחוץ
 השמן, עם לה״ק שלמד בחור ר״א על צווחו כמה בלע״ז, הש״ס מתרגמים אם מזה

 החדשים לכת וגם ג״כ לגוים השווה דבר הקדוש ש״ס ללמדם לאדום זה בא והנה
 רוח למורת הביא ותוהו בהבל לריק זמנו בילה כן על וכל, בכל עדיין כופרים שאינם

 יחזור לא כי הועיל ללא הם עמו הויכוחים וכל ובתוה״ק. בה׳ הדבקים נפש ולדאבון
 עליו קיבל שכבר כיון בגלחות, תרגומו עם הש״ס כל להדפיס המעשה מעצם בו

 מקצת יתקן לפנים אם וגם יר״ה. פרייסן ממלך וגם הגוי׳ מחכמי רבים חתומים
 מי ויש בעולם, ונתפשט נדפס שכבר שלו לקאמפענדיום תקנה אין הלא הערותיו,

 הגם בו מאמין איני עדיין, הדפיס שלא מה על וגם חזרתו. רואה ואינו זה שרואה
 לצודו אם כי נ״י לרופמכת״ר עתה מבטיח איננו כי דבריו, ממקצת לחזור שיבטיח
הסכמתו. לו ויתן עליו ידיו שיסמוך ברשתו
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גולדהבר יחיאל הרבשכו

 המעשה מגוף בו יחזור לא אם לי שוה אינו זה כל כי ואומר עומר אני במקומי אולם
 לימים נשאל אם עמנו בת שבר על נזעק ואוי הוי בגלחות, הש״ס תרגום להרפיס

 גלחים של מספר חומש לה״ק ידע שלא לגר להעתיק אסר הלוי יואל שרבינו ראשונים,
 בלשון החומש העתקת שיש והגם תפילין, הל׳ בהג״מ כמובא במגילה רשב״ג מדברי

 שהותרה לבד לא ועתה שלהם, בגופן ולא אשורי בכתב הוא עכ״פ מרס״ג, ערבי
 הקדושה שבע״פ לתורה כן לעשות הגדר נפרץ עוד שלהם בגופן תנ״ך לתרגם הרצועה

בלע״ז. הותרה שלא ובוודאי וכו׳, לעשות עת משום אם כי לכותבה התירו שלא
 מלעשות ממנו נתיאשתי נר״ו מפ״ב הגאון וחרטת זעקת מהמבורג שמעתי מאז הן

 בעלה הדפיס שכבר יהי׳ הועיל ללא כי ראיתי וכן מידו, המכתב להוציא דבר שום
 לרופמעכת״ר הדבר שכשיתודע ציפיתי אך ידו, על הסכים נר״ו הנז׳ שהגאון לדוגמא

 המספחת תפשה לבל Hoof Com מן וחיזוק סמך יקבל שלא בפרץ יעמוד נר״ו
 הזו המדינה לשון בעל יד אל לידייהו דמטי קמא קמא תרגומו שיראו במדינתנו

 יקבלהו נר״ו שרופמעת״ר לראות פללתי ולא מדינתנו]. [=בלשון בל״מ כמוהו לעשות
 יתקבל וגם פה חתומים לו להשתדל זמם אשר את יעשה ובינתיים עמו, בדברים ויכנוס

 ירחם פנינו נגד היא ח״ו מזה המסתעפת והרעה בוודאי, חתימתם וישיג H. C. מן
עולם. ועד וכו׳, ומפי מפיך ימושו לא בנו ויקויים המרחם,

 תוה״ק ועל וירושלים ציון על הנאנח נענה וכנפש כנה״ר יגדל תורתו ושלום
קוציו. את ויכלה כרם בעל יבא לשמים ועינו ד׳ דרך עוברי לכל למרמס הנתונה

הרצוי׳, לעבודתו נרצע ועבד תורתו שלום דורש פי] [=נאם נא״פ
לעהרן הירשל צבי הק׳

 כמו הדור, מרבני רמ״ס שקיבל היחיד המכתב אינו לעהרן רצ״ה של שמכתבו להניח יסוד יש
 קוראים מושבותיהם ממקומות ישראל חכמי שכל רואה הוא ״הנה בכרוז: בעצמו שכתב

 מענדל ר׳ מאת תאריך חסר מכתב מלבד נוספים, מכתבים נתגלו לא עתה לעת אבל מלא...״.
לראשונה: כאן המתפרסם מפראג, קארפעלס

פ״ב. דק״ק אב״ד סופר משה מו״ה הגאון לכבוד
 והנה עכו״ם בכתב ש״ס לתרגם רוצה ברלין מעיר פיניר דאקטאר ושמו אחד איש

לישראל, ומשפטיו חקיו ליעקב דבריו מגיד דכתיב לעמים תורה ללמד האיסור מלבד
 גמר גמרא האומות, בין ולקלס ללעג השם חלול לכ׳ןבודו] יהי׳ — הרמב״ם כמ״ש

 ביצה אם הפלפול יקרא משל] [=דרך ד״מ אם נכרי איש יאמר מה כי ,“תהא זמורתא
התקלה לשער יוכל ומי וכה״ג, פקיד מפקד דדם סוגי׳ אסור, או מותר ביו״ט שנולדה

מטושטשת. הקריאה אבל שבועות״, ״הלכות שכתוב נראה בכתה״י ט. הלכה י פרק מלכים הלכות רמב״ם 22
ע״א. קיג שבת הגמרא לשון 23
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 מתפאר ימ״ש הזה המקולקל והנה ישראל, לדת הן בכלל ישראל לאומה הן ע״י, שתבוא
לרבינו. להודיע באתי אכן הוא, שקר ובודאי מהחתומים הוא פ״ב דק״ק הגאון שגם

̂“קארפעלעס מענדל הק׳

 התלמוד הדפסת של המתוכנן הזמנים לוח את פינר פרש טוב׳, ׳מבשר חוברת, באותה
 ובמשך יאחר, ולא האל בעזרת הדפוס יתחיל [תקצ״הן הבע״ל טבת חדש ״בראש :המתורגם

 תומו״. עד הש״ס יכלה שנים... שמונה ובעוד לאור, אחד חלק יצא... חדשים ששה או ארבעה
 הסכמות, באיסוף התמיד פינר ד״ר מבחינתו. הגורלי החודש היה תקצ״ה שנת של כסלו חודש
 במפעל רמ״ס תמיכת על הידיעה חזרה. הסכמתו את למשוך הועיל ללא רמ״ס ניסה ומנגד

 חוג להוציא כלל, ידועה היתה לא חזרתו ואילו בציבור, כבר נודעה פינר ד״ר של התרגום
ומקורבים. תלמידים

 מהמבורג שנשמעה וחרטתו סופר ר״מ זעקת על במכתבו מספר לעהרן רצ״ה למעלה, כאמור
 של הפרוטוקולים בספר הנמצא מסמך פרשבורג? של רבה לזעקת זו המבורג קשורה במה דוקא.
 במרחשון (כ״ה 27.11.1834 מיום רישום זו. נקודה להבהיר עשוי המבורג קהילת פרנסי

 החלטת שלו. התרגום מהדורת על מינוי תרכוש שהקהילה פינר ד״ר של לבקשתו מתייחס תקצ״ה)
 זו^^ החלטה לפועל להוציא הוסמך פרעסעס מר בשם ואדם לבקשתו, להענות היתה הקהילה

 לשער ניתן מכאן למפעלו. רמ״ס של הסכמתו את לראווה הציג פינר שד״ר לודאי קרוב
 לברר כדי סופר לר״מ לפנות הסמוך) במכתב המוזכר כנראה מישהו(הוא עוררה זו שהחלטה

רמ״ס. של לתשובתו-זעקתו הביא זה בירור המתורגם. לתלמוד ביחס עמדתו את
 חודש משלהי רמ״ס אל להמבורג הסמוכה אלטונא אב״ד ברסלאו עקיבא רבי של ממכתבו

 לד״ר שנתן מההסכמה חזרתו את בציבור לפרסם רמ״ס של נסיונותיו על ללמוד ניתן כסלו,*^
 שהיו בגרמניה הרשויות עם הסתבכות מחשש כנראה הפרסום, בעניין שחלו עיכובים ועל פינר,

הגרמנית: התרבות של למעמדה מאוד רגישות

 תרום קרנו לפ״ק, תקצ״ה כסלו כ״א טוב כי בו שהוכפל יום אלטונא ק״ק פה ב״ה.
 ור״מ אב״ד נרו... משה מוהר״ר הגאון... הרב נכבד בישראל ד׳ ידיד לה״ה בכבוד
יע״א. פרעסבורג בק״ק

השגגה ע״ד שמה המתגורר אחד לאיש המבורג לק״ק כתב אשר קדשו מכתב

 ׳נודע בעל מסמכי בתיק מקורו .270 מס׳ שליט״א, סטולין מקרלין האדמו״ר בספריית כיום נמצא המכתב 24
ברור. אינו עדיין זה בתיק המכתב של ומקומו בפראג, ביהודה׳

 של חותמת יש הכיתוב לצד פרשבורג״. רבינר סופר, משה ״אל בגרמנית; כתוב הנייר של השני מצידו
 היא קארפעלעס משפחת אבל נתבררה, לא עדיין הכותב זהות ליעדו. המכתב נשלח שמשם כנראה פראג,

סופר. משה ר׳ אצל ולמדו להונגריה עברו מבניה וחלק בפראג, ידועה רבנית משפחה
.150 עמ׳ ,6 כרך A273 היהודית, הקהילה מחלקת בהמבורג, העירוני הארכיון 25
.70 עמ׳ ),3 הערה לעיל שם(ראה סופרים, איגרות 26
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גולדהבר יחיאל הרבשכח

 צוה קדשו ופה ,Pinner ביד נתן אשד המכתב בנידון מכתה״ק השליט מלפני שיצאה
 אותו קריתי הנה הדפוס. מכבש תחת לתתו מעשהו ויחיש שימהר ההוא האיש על

 צער כי ואם להדפיסו, דפה המדפיס את להרשות עליו שמי תת למען ושלשתי ושניתי
 המדפיס את להרשות לפניו נכון מצאתי לא אלה בכל אבל זה על נצטערתי הרבה

 אבל ספר. עלי לתתם יכולים לא אשר רבות מטעמים שהוא, כמו כלשונו להדפיסו
 וצויתי ”כבנים עלי החביבים צעד מטיבי המה שלשה תלמידיו בפי הדברים שמתי

כהוייתן. דברים כהיום לכתוב עליהם
 את כהוייתן דברים ימים זה תורתו כבוד הודיעני לא מדוע ופלא הפלא ונפלאתי

 בזה ודי לעשות. יוזמים המה אשר זממם להפר בידינו עלתה אולי בזה, נהיה אשר
 כאלה הקורות כל על ומצטער דואג נכאה לב מפי היוצאים המועטים בדברים כהיום
מאח, דבוק אוה״נ דברי הנדחה. עמו שארית ה׳ ירחם עד וכאלה

 והמדינה הנ״ל ק״ק פה אב״ד ברעסלא זצלה״ה בר״א עקיבא הק׳
 אשר על תמהו כן ראו המה אשר תלמידיו בפי הדברים שמתי כי כתבתי כבר ןנ.ב.]

הזה. בנידון רוח מורת סבלתי

 ביום בו תקצ״ה, בכסלו כ״א פינר, ד״ר של זממו שיופר תקוותו את ברעסלאו ר״ע שהביע ביום
 של רבה לוונשטאם אברהם רבי מאת הפעם המתורגם. לתלמוד נוסף הסכמה מכתב נתקבל
 לא לוונשטאם שר״א לוודאי קרוב הרפורמים. נגד הלוחמים מגדולי החיים׳, ׳צרור בעל עמדין

 מוסרי הבלתי ולמעשהו מהסכמתו, רמ״ס של לחזרתו מודע היה אילו ההסכמה על חותם היה
המכתב. החזקת בהמשך פינר ד״ר של

 רוזנברג זלמן שלמה רבי הסכמת את פינר ד״ר קיבל תקצ״ה, בכסלו כ״ג מכן, לאחר יומיים
נידרלנד. במדינת מגרונינגן
 פינר ד״ר של בעניינו מאמשטרדם לעהרן לרצ״ה אגרת רמ״ס כתב ימים אותם בעצם
 הדרישה מן המתעלם פינר ד״ר של חוצפתו על צער בו הובע כנראה המתורגם, והתלמוד

 המתורגם. התלמוד מן חששות כמה לעהרן רצ״ה מבטא לרמ״ס במענהו ההסכמה. את להחזיר
 לקטעים ללעוג העשוי הרחב, הנוצרי הציבור מצד הצפויה שלילית מתגובה חרד הוא ראשית

 מנסים שהם ויאמרו היהודים, על יעלילו הכמרים שמא דאגה ביטא גם הוא בתלמוד. מסוימים
 הלכתי חשש העלה זאת מלבד בגרמנית. התלמוד הפצת באמצעות מאמונתם נוצרים להדיח

 עת משום רק הותרה פה שבעל תורה כתיבת שהרי בלועזית, הש״ס את לכתוב היתר שאין
 ד״ר של בתרגומו מסוים בקטע רצ״ה, טען כן, על יתר הקודש. בלשון דוקא והיינו לה׳, לעשות

באגרתו: נכתב וכך ”אפיקורסות. צל יש ברכות למסכת פינר

חכמי דוקקעס, ר״י עי׳ כ״ץ. יעקב ורבי הולנדר כ״ץ ישעיהו רבי אלטונה; בקהילת ריינים שימשו מהם שנים 27
פרשבורג. מחשובי לימים ליפשיץ, זלמן ר׳ היה השלישי .150,128 עמ׳ תרס״ח, המבורג אה״ו,

בסמוך. ראה ברנשטיין, לר״ש במכתבו זה מכתבו את מזכיר לעהרן רצ״ה .76-78 עמ׳ שם, סופרים, איגרות 28
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לפ״ק. תקצ״ה העשירי צום א׳ אמשטרדם ב״ה
 הצומות יהיו עדי ימי כל עוד היום כל אל חסד עליו חופף לבטח ישכון ה׳ ידיד

 הגאון הרב אדמ״ו וידי״ג ידי״ע כבוד ה״ה טובים ולמועדים ולשמחה לששון לב״י
 הנודע הרים ועוקר סיני אל ויראת חכמה מרבה יקותיאל תורת מרביץ בישראל הגדול

 נ״י פניו על קדושתו ועניו חסיד נעלם לא ממנו סתום וכל עולם יסוד צדיק בשערים
 אב״ד הגאון ה״ה מושיע לציון ע״ב ויופיע נ״י סופר משה מוהר״ר כקש״ת פ״ה ע״ה

יע״א. פ״ב בק״ק ור״מ
 ניהו מר לן ולשרי בצערו אני ומשתתף קבלתי דחנוכה ד׳ מן גי״ק העבר עש״ק ...

 ולא אשכנזית התורה תרגומו על דעסוי משה על קמאי צווחו כמה אומר אם נרו רבה
 אך שבכתב תורה והיא שלנו בגופן והדפיס שעשה אף ערערו יפה כי למימר מבעיא
 תושבע״פ ללמדם אסור הלא אומה״ע שיבינוהו כדי שלהם ובגופן שבע״פ תורה לתרגם

 ר״א על צווחו כמה וכתבם, בלשונם בידיהם ונותנים מתרגמים אם מזה גדול לימוד ואין
 דבר לפע״ד הדבר ובעצם הקדוש ש״ס ללמדם בא וזה אחד לחשמון לה״ק שלמד בחור
 דברי שכל חאמונה לו קדמח שלא מי בלב שיכנסו אגדה דברי ליישב הוא שחר לו שאין

 בטלו אז כי אוה״ע אצל איננה זו ואמונה כסף, במשכיות זהב תפוחי קודש חכמז״ל
 בתרגומו ויזייף כהלכה שלא פנים שיגלה לא אם בנינו כל נפל וממילא שלהם עבודה

 מה אגדה דברי לתרץ שבא כדבריו היה לוא ואידך חרא, הא הקדושים, חכז״ל דברי
 ולהדר ולפאר ש״ש לקדש רצה דבריו לפי אשר תחת הלא בלע״ז הש״ס כל לתרגם צריך

 בתרגומו חז״ל כבוד ומיעוט ח״ה אחר מצד גורם אוה״ע בעיני וזרים חתמוחים דחכז״ל
 בביצה וב״ה ב״ש למחלוקת לנו מה ואמרו פקרו עמנו בני פריצי ואם הש״ס, כל את

 נגה לא אשר שהגוים וכמה כמה אחת על כלום, לחם נאמר ולא נאכלנח ביו״ט שנולדה
 בסדר והלכות סוגיות כמה על פיהם את יפערו וכמה זה על ילעגו עליהם האמונה אור

 כתובות בחורים עם לומדים שאנחנו בגוים יאמרו מה נלמוד ב״ע ומפריצי נשים
 [תורה] בראתי יצה״ר ובראתי וכר, בם ילכו צדיקים להם נאמר וכי ונדה^^, וקידושין

 שכרו יצא לדבריו גם א״כ כאמור. בזה, מאמינים אינם האוה״ע הלא וכר, תבלין
דברים לתרגם שלא תרגומו שיזייף או ותשג״ז יינם וסתם דיי״נ באסור וכן בהפסדו

 הסתם (ומן שלהם ובגופן העמים בלשון הש״ס ספרי בהדפסת יש האם בשאלה גם דן אסאד יהודה רבי
 מרגלא ״ומאז ;ומסיים מיתה. חייב בתורה העוסק שנכרי כיון עיוור׳, ׳לפני משום פינר), ד״ר למהדורת כוונתו
 חז״ל ומאמרי הדרשה להדפיס בקלקלה התחילו המה אשכנז בלשון הדורשים חדשים המורים אותן כי בפומי

 חלק יעלה, יהודה מהרי״א שו״ת ראה מחשבתם״. יפר ומי ישמעו, ימי ואל בידם, ימחה מי ועתה בתוכם,
נט. עמ׳ תשי״א), יא(תשרי-כסלו תבונה, לנכרים׳, תורה דברי השמעת ׳בענין אפשטיין, ר״י ;ד סי׳ או״ח,

 מ׳ מספר כך הש״ס. לתרגום מקובנה ספקטור רי״א התנגד חז״ל, ממאמרי העמים הלעזת על נימוק, מאותו 29
 ראה וכשלונו, התלמוד את לתרגם סלנטר ישראל ר׳ של נסיונו על .7 עמ׳ תרפ״ט, ירושלים א, דר, מדר ליפסון,

.555 עמ׳ נג(תשל״ד), הדאר, נכר׳, לשפת הש״ס ותרגום סלנטר ישראל ׳ר׳ פרשל, ט׳
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גולדהבר יחיאל הרבשל

 יהי׳ אם כן אומר אני האמור מבלעדי גם ח״ו, גירושין שיגרום או באמיתותם ככתבם
 שיאמרו וגלחים הכומרים ושנאת קנאת יעורר אוה״ע בין ומתקבל נאה דבר מלאכתו

 הש״ס, למוד ח״ו ולעקר לשרש בהכרח ויגרום מאמונתם הגוים את להדיח בא זה הנה
 האמונה אור עליו נגה שלא שמי אמרתי שכבר כמו חושב אני וכך מקובל אינו ואם

 זוכה אינו אלינו והשתלשלותם בסיני למשה בע״פ התורה ובמסירת הקדושים בדבריהם
 יותר וקלס לעג מוסיף הוא א״כ מליהם לשכל ויבוזו מדבריהם הנוטף צופים נפת לטעום

 במלאכת ותועלת טובה צד שום רואה איננו כן כי והנה לישראל, וצר מעולם שהיה ממה
 אם גם שלפנינו הנדון נגד אמרתי מטוהרה ורוח ישרה לנפש כמבכירה צרה אם כי הנ״ל

 לד׳ לעשות עת משום רק שבע״פ תורה לכתוב התירו בקושי הלא דופי שמץ בו היה לא
 וגופן להתירן ז״ל חכמינו דעת על עלתה לא בלע״ז אך בלה״ק, התירו א״כ כידוע,
 איסור הלוי יואל רבינו משם מביא תפילין הל׳ בהג״מ מוסיף איסור נלע״ד שלהם

 והן לפרוש, ההוא לגר שיהיה גלחות של מספר חומש לה״ק ידע שלא לגר להעתיק
 ערבי בלשון העתקה בנמצא יש כבר אך הנ״ל אשכנזי לתרגם גם איסור נלמוד מדבריו
 מיונית, חוץ שמייהו דכר מאן שלהם בגופן אך בנקודות, אשורית נדפסה היא אבל מרס״ג

הרבה. עוד צריך אני וללמוד הוא תורה האמת, על ויעמידני עיני יאיר נמי בזה טעיתי אם
 הש״ס ובכל ת״ח שהוא אומרים שמעתי כי הקדושה, דעתו להנחת אומר אני זאת

 הש״ס כל על בל״א תרגום גמר כבר ששמעתי מה שכפי הדבר שאמת ומוכרח בקי, הוא
 בישראל הגדול הגאון ממו״ח סהדותא יקר כתב לו שיש שמעתי וכן כולו, לתרגם שידע
 בשבח אם כי הש״ס העתקת או תרגום על הסכמה נרו(לא פוזנן דק״ק ור״מ אב״ד
 עד נרו קארלסרוהע דק״ק ור״מ אב״ד הגאון אצל חשיבותו שמעתי וכן תורתו) חכמת
 גמ׳ עמ׳ או דף שיש וא״ל מש״ס חידוש איזה לו שיאמר ממנו הנ״ל הגאון ששאל
 זה בין חילוק יש אחד בדבור אך בכל, שוה כמעט אחד בסגנון מקומות בשני בש״ס

 ההוא הדיבור ולפי הדיבור אותו בו שאין הסוגי׳ לפי שמעתתא אסיק והרשב״א לזה,
 נראה עכ״פ זה, הוא ענין ובאיזה מסכתא באיזה שמעתי ולא הרשב״א, דברי להו אזדא
 והוא כה, עד דופי שמץ נשמע לא מהנהגתו וגם דשמעתתי׳, שבילי ליה דנהירין מזה

 שאומר מי ויש ומי, מי אצל לאכול מותר אם ודרש וחקר יהודית, באושפיזת מתאכסן
לשלום. לו ולקרוא יפה תרגם שלא פניו על להוכיחו אם כי לרודפו הדבר טוב שלא

 מאיר יעקב מו״ה השלם י״נ אחי אהובי כי מעצור אוכל לא ג״ז כן לעומת גם אולם
 ואחד וכו׳ יופי תחת כי באגדור דחכמז״ל על מקומות בשני הערותיו שראה לי אמר שי׳

 כ״ח בברכות שכתב מה על שכתב אצלי, היה כאשר בעלמא בהעברה אני גם ראיתי מהם
 ואיננו עליהם לקורע שראוי דברים חיורתא, דארי י״ח ליה ואהדרי ניסא לי איתחריש

 באיטליא מעשה שאירע כ״כ התימה מן אינו זה שדבר הוא התוכן אבל כ״כ זוכרם
כ״כ חרד השמועה לקול אשר אחד כומר היה בשבי האפיפןיוןר נאפאלעאן הוליך כאשר
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שלאשנגנזה בגרמנית התלמוד הדפסת על הסכמה

 כח יש הטבע במסתרי אם אמר א״ב ורגליו, ידיו וצרפני ראשו שערת כל נשרו שבלילה
 שאין עוד כותב וכדומה אחת, בלילה השערות שילבינו כח לה להיות יוכל כן זה

 מנו״ר ישפוט עתה לנס, היה הטבע מסתרי להו נודעו לא לאשר כי נס שקראוהו להפליא
לפע״ד. הוא נהפוך לדחז״ל כבוד תת ותחת אפיקורסות אינה זו הערה אם נ״י הגאון

 השני בקצה המרה על מפריז הוא כי לכתוב א״צ נרו בלונדון ור״מ אב״ד להגאון
ג״כ... לאזניו שיבא ללונדון מזה ידיעה אתן עכ״ז א׳, לשום חת״י יתן שלא

זצלה״ה לעהרין משה אברהם מוה״ר בלא״א הירשל צבי הק׳

 גם שנזכרה - להמבורג רמ״ס ששלח שהאגרת נראה ברנשטיין לר״ש לעהרן רצ״ה של ממכתבו
 איינער (״אין מיוחדת׳ ׳מודעה בתור בציבור הופצה - מאלטונא ברסלאו ר״ע של במכתבו
 אולי דיה, נתפרסמה לא שהיא מסתבר אבל ̂“בעקאנטמאכונג״), געווידמעטען היצו אייגענס

 בראש המוזכר את להוציא המדויק, תוכנה ידוע לא היום עד מצומצם. עותקים מספר בשל
 ידי תחת אשר ומכשלה מפורסם חטא פרסמתי ״כבר בסמוך): רמ״ס(ראה של הפומבית קריאתו

 אגרתי נדפסה וכבר אשכנז בלשון ש״ס העתקת על פינר לדאקטער הסכמה מכתב ליתן אשר
מראות״. עיני טחו בעונותי כי על אני בוש לומר בושתי ולא הודיתי שם בהמבורג,
 ולהביע כהווייתן, דברים בציבור לפרסם רמ״ס החליט אחרת, ברירה לפניו שאין ראה כאשר

 כתיבת תאריך אחרי בלבד יום עשר אחד תקצ״ה, בטבת כ״א ביום מהסכמתו. חרטתו את ברבים
 המכתב שליחת זמן את בחשבון נקה אם ביותר קצר זמן (שהוא לעהרן רצ״ה של המכתב

 חנוני, ״חנוני בכותרתה: הידועה הפומבית, קריאתו את רמ״ס ניסח לפרשבורג), מאמשטרדם
 וד כי רעי אהם הנני ״הנני :כא) באיוב(יט, הפסוק לשון על מיוסדת המליצה שמעוני״. שמעוני

 ׳חתם כבעל מופלאה לאישיות רק המתאימה נפש גדלות המבטאת זו, בקריאה בי״. נגעה אלוה
 פינר ד״ר אל ופונה ידו, מתחת שיצא המכשול על והתנצלותו חרטתו את הכותב מביע סופר׳,

 הוא ובמקביל שמים, לשם כוונתו אם אף המתורגם התלמוד מהדפסת לחדול תקיפה בדרישה
 החת״ס של קריאתו הזה.'^ הש״ס את להחרים ומקום מקום שבכל ישראל רבני מאת מבקש
המלא\^ נוסחה ולהלן בפרשבורג^^ נדפסה

ע״ב. ח דף ת״ר, פרעשבורג החת׳׳ס, על הספד - שפר אמרי בנעט, בר׳׳מ נפתלי ר׳ :ראה 30
אותו. החרימו ישראל שרבני מצאנו לא דבר, של בסופו נדפס ברכות על שהכרך שלמרות פלא 31
 לענ׳׳ד אבל .529 עמ׳ תשי׳׳ח, לג, כרך ספר, קרית השלמות; חלק בפרעסבורג׳, העברי ׳הדפוס בן־מנחם, נ׳ 32

 בהולנד, לעהרן רצ״ה ע״י נדפס שהכרוז משער עצמי אני אדרבה, בפרשבורג, שנדפס לכך הוכחה כל אין
 מופיע הולנד והשם דהויה, חותמת יש ),L 438(הלאומית בספרייה הנמצא המקורי הכרוז על א. סיבות. משתי

 בידו עלתה ולא שיפרסמו, כדי באלטונה ברסלאו לר״ע אגרתו את רמ״ס שלח תקצ״ה בכסלו ב. בתוכה.
 חנוני', ׳חנוני הכרוז נדפס כחודש כעבור רמ״ס. אל ששיגר במכתב לעיל כאמור הצנזור), מחמת (כנראה
 שנוכח שלאחר מסתבר לכך מצומצם). עותקים במספר בהמבורג(כנראה המכתב נדפס כבר שבינתיים למרות
 מטעמים בעירו להדפיסו רצה לא כנראה עצמו והוא בהמבורג, מכתבו להדפיס אפשרות שאין לראות רמ״ס
אל שלחו לחמו), למרחק לשלוח במקום בעירו מדפיסו היה לא כלום אפשרות, לו היתה אם (שהרי שונים
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גולדהבר יחיאל הרבעזלב

 לחסדי המיחלים ודורשיו, דור חכמי הזמן, גאוני רבותי שמעוני! שמעוני חנוני חנוני
קבוצים. להיות המצפים הנפוצים, ישראל בני אחינו ושאר תפארתו, ומצפים ה׳

 הסכמה מכתב ליתן אשר ידי תחת אשר ומכשלה מפורסם חטא פרסמתי כבר
 שם בהמבורג, אגרתי נדפסה וכבר אשכנז בלשון ש״ס העתקת על פינר לדאקטער

 הטעם מלבד כי מראות, עיני טחו בעונותי כי על אני בוש לומר בושתי ולא הודיתי
 והא לן הא הלז מהעתק היוצאות הרבים את המכשלות מעיקרא שכחתי שם, הנאמר

̂̂" רבותי קדמוני כבר הלא ולבאר לפרש רציתי ולא להו,  דברים פרטי כל על ועוררוני
 ועוקר חוזר והנני הם טעות שאמרתי דברים כן ועל גמור, איסור בזה ויש לחוש יש אשר

מלתי. לאל וישימו ההמה דברים יחשבו ואין וכאפס הי׳ כלא והי׳ מעיקרא, הסכמתי
 אזכור הנ״ל, מלאכתי בראשית ממני עין בהעלם היה אשר הנ״ל כל זולת אמנם

לעמוד אפשר איך הנ״ל המעתיק אל ואמרתי אז^^ שכחתי ולא זכרתי אשר את ברבים

הבאה. ההערה בסוף גם וראה להדפיסו. דאג והוא זו, בפרשייה העוסקים ראש שהיה לעהרן, רצ׳׳ה
 לונדון סופר׳, חתם תשובות ׳ליקוטי אל ומשם בשגיאות. )15 הערה לעיל נחמד(ראה באוצר הועתק לראשונה 33

 ),7 הערה לעיל (ראה רבינוביץ לררנ״נ התלמוד על במאמר גם הועתק לח. סי׳ המכתבים, חלק תשכ״ה,
 שבע״פ תורה העתקת איסור... חומר ״...לברר שני, הבכא(חלק עמק אדלר, הכהן מנשה שמריה ר׳ של ובספרו

קודמת. הערה ראה הלאומית, בספרייה הנמצא העותק לפי הובא כאן סו-סז. עמ׳ תרצ״ה, קיידאן ללע״ז...״),
 החכם לידידי טובה אני ״מחזיק גרינוולד: כותב הכרוז, נוסח העתק לפני ,82 עמ׳ שם, נחמד באוצר

 נדפס מכתב למעני להעתיק בטובו שהואיל מאמסטרדם זעעליגמאן זיגמונד המכונה שמואל מר הגדול
 ריטטער דוב הג״ר בידי ומצאו בעולם, הוא יחיד הזה בודד עלה הנ״ל החכם דברי ולפי הנ״ל... בענין מהגח״ס

מאמשטרדם. לעהרן רצ״ה של מאוספו הוא הכרוז של שמקורו מסתבר שם...״. והעתיקו בראטערדאם רב
 שיצא שונצינו, בדפוס באנגליה בימיו שנדפס לתלמוד הנ״ל בספרו בדבריו מתייחס אדלר הכהן רש״מ

 הסכים פענח׳ ׳צפנת בעל ראזין יוסף שר׳ פורסם ובעיתונות דינו, ובית אנגליה של הראשי רבה בהסכמת לאור
 ללשון התלמוד את לתרגם האיסור על שיעורר אחד אין כיצד ראזין לר״י במכתבו תמה אדלר הרב לכך.

 לא התרגום כוונת שכל אדלר הרב לו כתב שוב שלנו. בגופן התלמוד את שידפיסו שסבר רי״ר השיבו העמים.
הסכמתו. מכל חוזר שהוא רי״ר לו כתב לכך בתגובה העמים. בעיני חן למצוא אם כי יהודים, בעבור היה

 בעניין לרמ״ס לעהרן רצ״ה כותב בו בלונדון) אוסף באותו מכתב(נמצא ישנו נתונה. כוונתו מי על בירור צריך 34
 נגד קונטרסים מ׳] [או: י׳ שלחו ״וכבר מזכיר: ובסופו תקצ״ו, סיון מתאריך ישראל, בארץ הכוללים מחלוקת
 באמרו רמ״ס כיוון ולכך לרמ״ס, כתביהם ושלח פינר נגד רבים רבנים עורר לעהרן שרצ״ה כנראה פיננער״.

 רצוים מעשיו ואין מלא קוראים מושבותיהם ממקומות ישראל חכמי כל כי רואה הוא ״הנה ובסמוך: כאן
 קארפעלעס. מענדל ר׳ מאת לעיל שפרסמתי המכתב מלבד זה, בעניין שרד לא מכתב ששום ותמוה בעיניהם״.

 מחכמי מכתבים וחמישים כמאה בו שמרוכזים בברוקלין, פריינד י״פ הרב של האוסף כל על עברתי כמו״כ
 מכתבים ובאותם המתחדשים, נגד למלחמתם בנוגע לעהרן, ורצ״ה ר״ע האחים אל ארץ קצווי מכל ישראל

זה. עניין שנזכר ראיתי ולא הפרשיות, רוב מוזכרים
 אחר במקום ראוי. באופן להיות שצריך אלא התלמוד, את לתרגם בעצם איסור אין רמ״ס שלדעת מהכא חזינן 35

 המקרא תרגום בעקבות לעולם שירד החושך עניין את שביאר שבכתב, תורה תרגום איסור לגבי רמ״ס האריך
 יפוצץ כפטיש היא הרי למרע״ה, הקב״ה מפי שנאמרה בלשונה כתובה התורה בהיות ״כי המלך: תלמי בימי
 ע״כ לבחור אם כי א״א לע״ז ללשון התורה בהעתק משא״כ וכו׳, שונים פירושים כמה סובל פסוק וכל סלע

 לכתוב מה עד יודע מאתנו ואין ככה, סובלים העמים לשונות אין כי לשון באותו ולכתבו א׳ פשוטה כוונה
ווייס, יצחק יעקב לחרב יצחק מנחת בשו״ת הובא שמות. פרשת משה, שנכתבה״(תורת כמו ובינה בחכמה
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שלגשנגנזה בגרמנית התלמוד הדפסת על הסכמה

 גאוני נחלקו המבאר רש״י דברת על פעמים כמה הלא דבר, כל וכוונת ופירוש תוכן על
 ואיך א', דבור על מלאים וגוילים ניירות וכמה נשתפכו דיות וכמה בכוונתו, עולם
 אלא איננו הוא כי לי השיב והוא הענין, כוונת דעתו פי על להסכים יחיד ידו ימלא

 הש״ס להם יחלק אשר מעשה ואנשי צדיקים עולם גדולי חברת ויש חתומים, המקבץ
 נמסר לו אשר מהם אחד לי והזכיר היטב, הדק ויעיינו יתקבצו ואח״כ מסכת, מסכת

 כ״ץ אדלער נתן מוהר״ר הצדיק הגדול הרב הוא ויבמות, עירובין מסכת להעתיק
 אמרתי חכם ותלמיד לצדיק מוחזק הזה הרב כי יודע ולהיותי הנובר, דק״ק אב״ד
 שלוח מכתב ועתה דבר, לכל כמאמין הייתי שעה לפי ובעו״ה הכל, על יעיד החלק

 ואפילו מעולם, לבו על עלתה לא לו, וחלילה חלילה כי הנ״ל המאה״ג מהרב אלי
 הטעני כי לגמרי הסכמתי דברי נתבטלו ממילא וא״כ להנ״ל. נתן לא מליצה מכתב

 ללשון המועתק ש״ס על הסכמתי להדפיס גמור באיסור אוסר והריני הנ״ל, המעתיק
נחש. ישכנו והעובר אשכנז

 בכל עול בו מצאתי לא הנ״ל לולי באמת כי אומר, אני פינר דאקטר כלפי ועתה,
 כי ויבין, ישכיל ע״כ גדולים, שאר עליו מעידים וכן בגבולינו פה היותו ימי התנהגותו

 כל כי רואה הוא הנה אנכי, גם טעיתי כאשר שמים לשם כלו זאת שכוונתו יהא לו
 הלא בעיניהם, רצוים מעשיו ואין “מלא קוראים מושבותיהם ממקומות ישראל חכמי

 עליו החולקים לרוב להודות רצה שלא הגדול מר״א עדיף ולא מדעתו בו לחזור מחויב
 רשות הי׳ אלו ראוי הי׳ הרי ידו, ישיב ולא מדעתו יחזור לא ח״ו אם וכן וברכוהו,

 כי ידע עכ״פ כן לעשות נתונה רשות אין באשר אך ולקללו, לאררו לנדותו מהמלכים,
 ויתרומם יתברך ידו, וישוב יחזור ואם במשפט, יביא והאלוקי׳ בעקבו כרוך החטא

 שמו יקדש והי״ת הפרישה על שכר ויקבל ויתעלה ויתברך ידו, על שמים שם ויתקדש
וחרם שמתא לנדוי יחוש ולא יחזור ולא ישמע שלא אקוה לא ואשר שמו, מקדישי על

ב. דרשה דבש, יערות ראה התורה, מתרגום אייבשיץ יהונתן ר׳ הסתייג עקרון אותו בגלל צח). סימן ח״ג
 חיים ר׳ עמד המתנגדים בראש ידועים. ספרים כמה לתרגום בנוגע הדור גדולי דנו תקופה באותה
 יבינו לא הארצות שעמי בנימוק טייטש, לעברי יעקב׳ ׳עין הדפסת על בשעתו שמיחה מצאנז, הלברשטאם

 סופר שמעון ר׳ נמנה הרבנים בין האיסור. את שיחזקו זמנו לרבני פנה ולכך האמיתי, הפירוש ויעוותו היטב
 כמה נדפסו שכבר כך על מסתמך והוא לחששותיו, שותף היה לא הלה אך רמ״ס, של בנו קראקא, של רבה

 הערה לעיל [ראה סופרים איגרות (ראה עם להמוני מרובה תועלת והביאו טייטש בעברי חז״ל אגדות פעמים
).41 עמ׳ כ, אגרת ז״ל, סופר שמעון רבינו כתבי מדור ],3

 דינים פסקי אפילו לתרגם התנגד הבושם׳, ׳ערוגות בעל הוסט של רבה גרינוולד, משה ר׳ זאת, לעומת
מו. סימן שפרבר, לר״ד דעניא אפרקסתא שו״ת וראה ריג). סימן או״ח, חלק הבושם, עמים(ערוגות לכתב

חז״ל, אגדות על המיוסדים שלנו, בגופן אשכנז בספרי יעסקו ״הבנות בצוואתו; רמ״ס שכתב מה וידוע
הלכות, משנה בשו״ת אונגוואר, אב״ד קליין, מנשה רבי הגאון מחותני שהאריך מה וראה כלל״. זולת ולא
עמים. ללשון התפילה סידור תרגום איסור בעניין קסא, סימן יג חלק

מלא״• אחריך קראו המה ״גם ו: יב, ירמיה הכתוב לשון ע״פ מליצה 36
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גולדהבר יחיאל הרבשלד

 יעשו ולא אחר ממקום בנינו יהרוס ותורתו, ורתו עמו המרחם להי״ת מקוים אנו הנ״ל,
 מבקש אני לזה יצילנו, ה׳ שטן מעשה יצליח אולי אם או צירו, יחרוך ולא תושי׳ ידיו

 הספרים יקנו ולא ידפיסו שלא דגלם תחת היושבים על רבא גודא להטיל הזמן מגאוני
 אל יעלה ולא יפקד ולא יזכר לא החתום כספר ויהי׳ וכלל כלל בהם יקראו ולא ההמה

 שומרי ויעזור וירומם יברך בקדושתו ישראל לעמו תורה והנותן כלל, ישראל בית
ויושיבם. לנצח ויגביהם תורתו

לפ״ק תקצ״ה טבת כ״א ה׳ יום פרעשבורג, ק״ק הכ״ד
דמיין מפ״פ סופר משה״ק
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’ s'6.s פי§ך

 רמ״ס דברי על לעבור העיז לא פינר ד״ר יעדה. את זו פומבית קריאה השיגה דבר, של בסופו
 אשכנז ללשון המועתק ש״ס על הסכמתי להדפיס גמור באיסור אוסר ״הריני המפורשים:

 אל הדרך בפניו נחסמה חיבורו, על שהוטל החרם לאחר כן, על יתר נחש״. ישכנו והעובר
 הסכמות: שש רק קיבל הקריאה פרסום ומעת אירופה, בקהילות ישראל גדולי שאר של בתיהם
משכיליםל^ סופרים של הסכמות ארבע ועוד תקצ״ו) הרחוקה(סיון בתורכיה מרבנים שניים

 .6 הע׳ 230 עמ׳ תר״ס, ווילנא, עיר שטיינשניידר, רהנ״מ ;רמו עם׳ התלמוד, הדפסת על מאמר רבינוביץ, ררנ״נ 37
 ב״ר ואברהם מווארשה טוגענדהאלד יעקב לעוויזאהן, בער יצחק שטערן, אברהם הם; המשכילים הסופרים

מווילנה. זקש יוסף
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שלהשנגנזה בגרמנית התלמוד הדפסת על הסכמה

 הראשון הכרך לאור יצא מכן לאחר שנים כשלוש ורק רמ״ס, נפטר ת״ר שנת תשרי בכ״ה
 זה, מפעלו על רבצה חכם שקללת דבר סוף ברכות^^ מסכת - מפעלו של האחרון) גם (ובדיעבד

”לחלוטין. ידו את ממנו משך והוא

ד לי מו כ כ
Si כ rבדכוה

r י* M ג כ r א ס ;

S ' י י:י׳ י י״' י י ■'pr S:::' r
= ^ '*®"S '"י' ;י

י "־ "א ׳׳א ־ ..... ''''' ̂״״ נ* ;י* " ■■■■ ■■' ■'■'״'■'
־ ג5ז - ג י■ ״ ״ י .• ״ ■׳י. ' א:’״. וימ-־ז ־

' ז r'!—י T::ד’׳"* ־ " א - יג״;"גזגמ';'י1 \־5.ו .. ה”״

'י•?:': י״ך" -זר'- א ■',י־ ־ r;״'״
" ד/■ יג̂גר■!!!■ ז״.8־\ : >',״ ״

״.4ב־ 'r״ ־י , ־ ־ ״ ■
isc■'?■ :רגר■״ ̂

' ו®5־ג-ו?ד'־ '״״;'׳־i זד—

דליפ'‘־''־-:ה גא■'־ - “א'־. ״’•

s־ גד־ימות' '*»"r ?= ?ל י':״.'■-ת r׳

ו ב ר !ו4פ ו פ ל ת ^ ו
̂ד י■™' דל ■זני̂ס* צ ■יעא:״גד

ג י י ז . ״ » ״ די 1כ מ סג כ ^י ר5ז' ? ע ־ י י׳ל י ־ י ע נ ^ פ

I״■״ ...

■ י ל ד ע כ
,;iliiiifcilifc

i ^ n s p r i o h e •

rrlNE>r«etx11nK

4fm Jt««r/M «»4 1t»»fpik9tt

Hsj!4' isi4 t̂sŝ'Sk
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 המלים ביאור הוסיף זו במסכת אבל המאמר, בראש ראה תקצ׳׳א, בשנת שהדפיס הקיצור בתבנית נדפס הספר 38
בעברית. ביאורים וגם בגרמנית
 העברית הספרות של היסטוריה קלויזנר, י׳ דברי ראה בתוכניתו, פינר ד׳׳ר המשיך לא בגללה הסיבה לגבי
 לא שוב התלמוד, את לגנות כדי פינר של בתרגומו שאין ״כשהוברר :7 עמ׳ תרצ״ט, ירושלים ג, החדשה,

תמוהה, זו גרסה נתבטל״. פינר של תרגומו ענין וכל - סנהדרין מסכת של התרגום את לפרסם הצנזור הרשה
 ודילג הנוצרי, יש״ו של חייו תולדות נידונים בה סנהדרין, למסכת הישר ברכות ממסכת לדלג סבר פינר האם

 פינר של כישלונו על מעידה לאור יצאה ברכות מסכת שרק העובדה ? נזיקין סדר ורוב נשים מועד, סדרי כל על
 ללא סנהדרין מסכת את לערוך דיו חכם היה פינר חיצוניים. גורמים התערבות מחמת ולא עצמו, היהודי בעולם
 בתבניתו לדפוס שהכין אחרת מסכת על ידוע לא ברכות מסכת ומלבד הנוצרים, חמת את שיעוררו קטעים

 בראש (ראה ממש תקופה באותה החכמים ושאר שד״ל בו שהטיחו הקשות הביקורות לדעתי, הגרמנית.
היהודי. הציבור בעיני פג ד״ר של וקסמו רמ״ס, של הבהירה קריאתו אל הצטרפו המאמר),

 של כתבי-יד עמם, פעולה בשיתוף לאור, הוציא יותר מאוחרת ובתקופה רוסיה, משכילי אל התקרב פינר 39
 עי׳ אירופה. במערב המודרנית האורתודוקסיה בארגון לעזור וניסה ומצוות, תורה שומר היה פינר ד״ר קדמונים.

.218 עמ׳ תש״ז, אביב תל דורו, ובני הס משה קרסל, ג׳ ע״י שנדפס מאמשטרדם, דינר צבי יוסף הרב של מכתבו
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גולדהבר יחיאל הרבשלו

לעהרן: לרצ״ה כוונתו וכנראה ליריביו, פינר ד״ר מתייחס לספר הקדמתו בסוף

העברים, במחנה קול ויעבירו כסלם, האמת ואין קשות, אתי שידברו לאנשים, מודיע והנני
 עצמם מראים הם כי להם, אשמע ולא אליהם אבה שלא ידי, מעשה ועל עלי סרה לדבר

 חונפי ומרמה, עול מלאים והמה מוסר, ואנשי חסידים ובהליכותם ובבגדיהם בהנהגתם
לדבריהם, אזן אטה לא לכן נקי, לדם ואורבים בסתר ריעיהם את מלשינים מעוג, לעגי
 להקת ואל אלו. מאמרים כתבתי גילם לבני ולא להם לא כי לשולחם, דבר אשיב ולא

מנהו, שמץ אונם ותקח אחד, חכם דברי בנעוריהם למדו אשר הספרים, מבקרי האנשים,
 פיהם [ויפערו] (ויפארו) ותעלומותיה, התורה חדרי כל אל עין בסקור ראות בלבם ויחשבו

 גדלותם הראות למען אך דבר, לא על ישראל בעדת וחמה קנאה לעורר חוק, לבלי
 לבני ולא להם לא כי שפתי, על שמותם אשא ולא אתם אלחם שלא אומר, הנני ותפארתם

 תזרח ולעת עוף, יגביהו במחשכים כעטלפים, והם אלו, מדברים אחד דבר כתבתי גילם
 ויעקשו אפם יקמטו כי כאלה לאנשים נקל ומה עפר, זוחלי והמה שחר, בעפעפי השמש

 וכן לכתוב, לו היה כה הענין, קצר פה הכוונה, חסר פה לאמר, חדש חבור על שפתותם
 לפניה הסגר למען התורה, קול להחליש יחשובו לבם וגבה בזדון אבל להיות, צריך היה

 ערותם בהגלות סוד, מגלה כמפני מפניה יראו כי בקריתם, תלין לבלתי נדיב, בית דלתות
בשרם. לכסות מה עוד אתם ואין המה, עירומים כי ויראו העם עין פקוח מיום

 כ״ק בהיכל לבקר ״כשזכיתי זה: בעניין שטרן ישראל רבי של עדותו מעניינת לקרא, ועוד כיהודה
 גמרא לי הראה תש״ט, בשנת ת״ו בירושלים פרשבורג ור״מ אב״ד סופר עקיבא ר׳ מרן רבינו

 את נעמיד כאשר אומר, הוי ''“יותר״. ולא נדפסה שזו ואמר הנ״ל, פינעער מד״ר ברכות מסכת

 ולא יפקד ולא יזכר לא החתום כספר ״יהיה לגרמנית המתורגם שהתלמוד רמ״ס של משאלתו
 הש״ס... כל קצר זמן אחר לאור ״אוציא פינר: ד״ר של תוכניתו לעומת כלל״, ישראל בית אל יעלה

 עד הש״ס יכלה שנים... שמונה ובעוד חלקים... ושמונה בעשרים מספיק וביאור אשכנזי תרגום עם
 לא ואחריו בלבד אחד חלק לאור יצא (תקצ״ה-תר״ב) שנים שמונה אותם שבחלוף נגלה תומו״,"'

ומכאן. מכאן קרח יצא והאיש ‘המדע^' בעולם לא אף רושם שום עשה לא חלק ואותו כלום, יצא
 שראוי סבר האחרון, בדור הונגריה מרבני שפירא, אלעזר חיים רבי מונקאטש, של רבה
 ספר נדפס ״ראיתי פינר: ד״ר של המתורגם לתלמוד רמ״ס של הסכמתו דבר את להכחיש
על חזרתו וגם החת״ס דהסכמת ממעשה שם... וכתב ספרים, אגרות בשם ומכתבים מציורים

 יהדות בהוויות הגדול הבקי עצמו, שגרינוולד מעניין לג. הע׳ צ, עמ׳ תשכ״ה, לונדון חת״ס, תשובות ליקוטי 40
נדפס״. לא והש״ס הח״ס, לדברי פינר הד״ר הקשיב בידינו, המסורה ״כפי כותב: הונגריה,

תקצ״ד. ברלין טוב׳, ׳מבשר באגרת דבריו מתוך 41
טיין), אוצר אנצי׳ ראה 42 ש אייזענ שראל(  בערכם נחשבו לא ״חקירתו... משה; אפרים פינער ערך; ,252 עמ׳ ח, י

 במזל תלוי ׳הכל הברמן, א״מ וראה .12 עמ׳ סוף הכרך, בסוף והערות תיקונים י, שם, וראה החכמים״. בעיני
א), ארשת, ספר׳, אפילו שכ״ ת .48 מס׳ ,117 עמ׳ ג(
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שלזשנגנזה בגרמנית התלמוד הדפסת על הסכמה

 אשר מכתבים וכיוצא פיננער, מהדקטר באשכנזית שלהן בגופן ללשונם הש״ס העתקת דבר
 על ח״ו לעז להוציא ושלא ודעימיה, מהמו״ל מזוייפות המה כי לומר ומצוה להאמינם אסור

 כבר העבר הזמן בעתיקת יומין עתיק כיסן אשר בדברים הנ״ל הקדושים הגאונים התורה שרי
 לספר המתחדשים מדרך זה והרי כלל, בחזרה ולא בהכרזה לא שמעו ולא טובא זמנים זמן

מאין״\'' יש משגגתם ולעשות ז״ל רבותינו חכמים תלמידי של מטתן אחרי
 גדולי מצינו ״כבר כי סבר, הוא רמ״ס. תלמידי גדול שיק, מהר״ם עם היתה אחרת רוח
 ואני וכדומח. השליט׳ מלפני יצא ו׳שגגה בידינו׳, הן טעות שאמרנו ׳דברים שאמרו: ז״ל חכמינו
 שגגה שהיתה לו נודע כך ואחר הסכמה, לו ליתן זצ״ל הגאון מרן את אחד הטעה פעם ידעתי,

 שיק: מהר״ם כותב אחר במקום '‘'‘ממני״. שיצא השגגה על חנוני׳ ׳חנוני ברבים וביקש בזה,
 ואחר במכתבים, אותו שחטעה אחד לאיש חסכמח נתן זצ״ל חת״ס בעל חגאון שמרן ״ידעתי
'‘חנוני״^ חנוני וביקש: ובכתב ברבים פרסם מידו יצאה שגגה כי לו שנודע
 מרוב נתן אשר הסכמה מהמכתב ידע לא ״ומי בנעט: מרדכי ר׳ הגאון בן נפתלי ר׳ כתב וכן

 ושגם לכך ראוי שהוא לבו... בתמימות עליו בחשבו מברלין... פינר האדון אל וחסדו טובו
 לרבינו שנתוודע אחר ועכ״ז נקל. יותר בגמרא חלמוד יהיה שעי״ז בהיות מזה, טובה לנו תצמח
 תוכל אשר רעה התכלית על ישראל חכמי מפי שוב שנתעורר מה ידי על זה בעניין טעותו משה

 ישראל עדת כל לעיני בגלוי הודה בנפשו, הוא דימה מאשר היפך שונות בבחינות מזה להוולד
'‘מלפנים...״^ חטא כי בפרהסיא... מלאמר בוש לא הגדולה ובענוותנותו שגגתו את

 לא שרבם להועיל, ילמד המעשה הקרובים רמ״ס תלמידי בעיני שאדרבה, מכאן, למד נמצאת
הפרישה. דרישת ועל הפרישה על שכר לקבל לדורות לקח נלמד וממנו בטעותו. לחודות בוש

 ׳אגרות את לבקר הרבה החריפה, וביקורתו החדה בעינו ידוע שהיה שפירא, רח״א רמג. סי׳ חיים, אורח נימוקי 43
המקוריים. המכתבים מן רבים נמצאו השנים במשך אבל מזוייפים, שבו המכתבים מן שרבים בטענתו סופרים׳

 בשם שנפוצו שמועות על לערער לעצמם התירו הונגריה שגדולי מעולם דברים היו כבר העניין, עצם לגבי
 מביא הורוויץ אלעזר ר׳ בעלמא, לדוגמה הדבר. נכון שאמת נתברר למפרע אבל בו, ענו ששקר בטענה רמ״ס

 מנהיימהר ורח״ה שיק מהר״ם עליו השיגו וכבר בפה, שלא מציצה בעניין רמ״ס בשם פסק אלעזר יד בשו״ת
 ידו כתב עצם נתגלה לאחרונה אך מפורסמים. והדברים רמ״ס, תלמידי מגדולי שניהם הבדולח, עין שו״ת בעל
 נוסח את מעתיק הוא בו הורוויץ, ר״א של ידו כתב עצם נמצא שברשותי הפרטי באוסף אגב, דרך רמ״ס. של

ממנו. שקיבל התשובה ובצדה לרמ״ס ששיגר השאלה
 לספר רמ״ס הסכמת על נסבו שיק מהר״ם שדברי כותב [גרינוולד שו. סי׳ או״ח, חלק שיק, מהר״ם שו״ת 44

 לרבנים. המדרש לבית הסכים שהנ״ל בגלל בו חזר ורמ״ס אוהל, ראב״ד כ״ץ דוד ר׳ מאת תבל׳ ׳מוסדות
 ברכה מכתב אלא הנ״ל לספר הסכמה העניק לא רמ״ס !כלל נכון ואינו רשב״ן, שו״ת על מסתמך גרינוולד

 והיא )17 הערה סוף לעיל (ראה הסכמה אותה שראה כותב סופר ר״ש והרי ספר! באותו נדפס והמכתב אישי,
 עצמו גרינוולד והרי חנוני׳, ׳חנוני במליצה משתמש שיק מהר״ם מזו, יתירה כ״ץ. לר״ד ולא פינר לד״ר מכוונת

זו.] במליצה שהתחלתו פינר ד״ר נגד הכרוז נוסח מביא
 התורה, על סופר חתם לספר שטערן רי״נ הקדמת ראה: פינר. ד״ר לפרשת היא שיק מהר״ם כוונת שז. סי׳ שם, 45

ד. הערה סוף ח, עמ׳ תש״כ, ירושלים במדבר, חלק
.30 הערה לעיל שצוין במקור ראה 46
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וועבער דובעריש הרב
יורק ניו ברוקלין,

מיץ קהילת לתולדות נוספות

 רבני אודות פראגר יוסף הרב של במאמרו שנפלו שגיאות כמה ולתקן ידיעות מעט להוסיף ברצוני
לידי. שאיקלע ממה עליה להוסיף אלא היריעה, את להשלים מתיימר איני המעטירה'. מיץ קהילת

 אה הקהילה בני מינו למיץ, היהודים שיבת לזמן ״קרוב שלה-שלט): במאמר(עמ׳ נכתב א.
 ר׳ כיהן ...אהריו ש״פ. בשנת נפטר הוא אשכנזי, הלוי אלעזר בן יצהק ר׳ הראשון, הרב
 לפרנקפורט עקר כך אהר במיץ, שנה 32 כיהן הוא הקודם, של בנו כנראה הלוי, יוסף

שפ״ה״. בשנת נפטר שם
ב. ״אלעזר״. ולא הלוי, אליעזר בן יצחק ר׳ הוא הרב של שמו א. לחלוטין. משובשת זו פיסקה

 אביו; יצחק ר׳ מקום את הלוי יוסף ר׳ מילא דבריו, לפי ג. נכונה. אינה ״אשכנזי״ משפחתו שם

 שפ״ה, בשנת שנפטר הלוי יוסף ר׳ כיהן ואחריו שפ״א, בשנת נפטר הלוי יצחק ר׳ הרי אתמהה,
 ולא שפ״ח בשנת נפטר הלוי יוסף ר׳ ד. במיץ? שנים 32 שכיהן יתכן ואיך שנים, ארבע כאן הרי

 ואלקטם אלו, רבנים שני על נוספים פרטים האומר בקצירת אעתיק העניין הבהרת לשם שפ״ה.
כדלהלן. היום, עד לנו שנודע מה מכל

הלוי זעקל יצחק ר׳ ב.

 ב״ר יצחק רבי חרב מורינו נשמת ״י״א נאמר: מיץ קחילת של נשמות(כת״י) חזכרות בפנקס
 גם בהוראתו, יצ״ו הקהל עם חסד גמל גם מיץ, עיר פה תורה שהרביץ בעבור הלוי אליעזר

 צדקה מעות ובנותיו בניו נתנו גם השלום, בדרך פרנס היותו ימי כל יצ״ו הקהל את הנהיג
אמן״^. שבג״ע שאר עם תנצב״ה בש״ז בעבורו,

 זכרונות ובספר הלוי^. זעקל יצחק ר׳ היח הלוי יצחק שר׳ עולה שונים בכת״י מקורות מתוך
^ אליעזר ב״ר אשר ר׳ שכתב ל אשכנזי יוסף מוה״ר בישראל תורה הרביצו ״ובאשכנז נאמר: ה

של-שסד. עמ׳ שני(תשס״ז), ספר ירושתנו, מיץ׳, קהילת ׳תולדות פראגר, י׳ הרב 1
נשמות. הזכרות פנקס כת״י מתוך שלו, עמ׳ תשס״ז, תל-אביב משה, למטה ראקאוו, הרי״ל ע״י נעתק 2

Die memoiren des Ascher Levy, Berlin 1913, pg. 80, La communaute juive de Metz et ses 3
.families, (1565 - 1665), Pascal Faustini, 2001, pg. 218

 עם שצ״ה עד שנ׳׳ח משנת רייכשהובן, מק״ק ז״ל הלוי אליעזר בר [אולסהיים] אשר ר׳ של זכרונות ״ספר 4
 ממשפחת ילא״ט מאיר בר משה הק׳ הו״ל תל״ה, עד שצ״ד משנת זלה״ה כהן שמחה בר יונה ר׳ גיסו הוספת

 Die memoiren des והערות: ללועזית התרגום הוא הספר של השני חלקו .10 עמ׳ תרע״ג, ברלין גינזבורג״,
1913 Ascher Levy, Berlin.
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שלטמיץ קהילת לתולדות נוספות

שפ״א״. כפור צום בליל אלקים אל עלה זלה״ה, סג״ל זעקלי מוה״ר והגאון ובצירופו... במיץ

ית׳ ה׳ הרחיב ״באשר נאמר: ’שנ״ה בשנת תמוז כ״ב א׳ מיום מיץ מקהילת ישן יד ובכתב
 רבו והנה יר״ה, והשר המלך ברשות לדור רשיון לנו ליתן בתים, בבעלי מיץ ק״ק פה גבולינו את

 עולם, עד כ״י בשלום ויתמיד פעמים אלף ככה עלינו יוסף הש״י יום, יום מידי פה ב״ב רבו כמו
 בדברי ולעיין לפקח שמות נקובי אנשים ששה מאתנו לבחור הוא שם וגדול קטן יחד הסכמנו
 דבר לכל כ״ד יעמוד פיהם ועל יצטרך, אשר לכל הכלל לטובת הציבור ובצרכי הקהילה

 האלוף וראשון בראש כולנו: בהסכמת מאתנו ונבחר בררנו אשר האנשים ואלה שבקדושה...
 האלוף ',’ז״ל סג״ל יצחק מהר״ר בן יוסף כמהר״ר האלוף סג״ל, אליעזר בר יצחק כמהר״ר

שליט״א...״. גרשון הר״ר בן שלמה כהר״ר
 שנ״ה בשנת שכבר יוצא הלוי. אליעזר ב״ר יצחק ר׳ הוא כאן שנמנו המבוררים מן ראשון

אב״ד. שימש לא אך שבקדושה, דבר ולכל הקהילה לצרכי וראשון ראש שימש
 ר׳ אבי הלוי אליעזר ר׳ הוא מבניו אחד במיץ. ענפה משפחה אחריו השאיר הלוי זעקלין ר׳
 קרוב היה שהמחבר הנ״ל, זכרונות בספר נזכרים סערכין ואשתו יהודה ר׳ ממיץ. הלוי יהודה

 זעקלין מהור״ר הגאון של בנו בן סג״ל, אליעזר בן מיץ יודא לאיש לקחה ״סערכין :משפחתם
צאצאיהם. בין נמנה סופר׳ ׳חתם בעל סופר משה ר׳ ובנות״. בנים והולידו ממיץ סג״ל

מיץ ור״מ אבד״ק אשכנזי הלוי יוסף ר׳ ג.

 הוא שנ״ה בתמוז כבר לעיל, שראינו וכפי אשכנזי, הלוי יוסף ר׳ אב״ד שימש זמן באותו
הנ״ל. הלוי זעקל יצחק ר׳ עם אחת בכפיפה נזכר

 מאביו תורה למד יוסף ר׳ .’בתורה גדול שהיה ז״ל, הלוי יצחק ר׳ לאביו נולד הלוי יוסף ר׳
 על מענה במכתב עצמו על העיד כאשר ופראנקפורט, ווירמייזא גאוני בימיו, אשכנז ומגדולי
 כמותו, תורה פלפלתי לא כי ״והגם מלובלין: מהר״ם הגאון בו שהטיח החריפים הדברים
 נתגדלתי ראשונה אשכנז, ארץ בכל ומובהק גדול רבי הנחתי לא ת״ל ממנו, יותר ת״ח שמשתי

 המופלא והגאון ז״ל, טרוויש אליעזר כמהור״ר קרובי מו״ר ואח״כ ז״ל, הצדיק אאמ״ו בחיק
ווירמייזא יעקב כמהו׳ בדורו יחיד הגדול הגאון ואלופי ז״ל, בצלאל חיים כמהור״ר אלופי מ״ו

שלן. עמ׳ שם, משה, למטה ראקאוו, רי״ל של בספרו נמצא וצילומו נעטער, נתן ד״ר ע״י הובא 5
בסמוך. ראה 6
 הזכרות פנקס מתוך משמע וכן הרור. גרולי רבותיו בין אביו את שמונה בסמוך, ראה עצמו, רברי מתוך נראה כן 7

 רובער החכם אמנם אב״ד. רב היה שאביו ומשמע הלוי״, יצחק ר׳ הרב מורינו בן יוסף ״ר׳ ;במיץ נשמות(כת״י)
 Urkunden und akten zur geschichte der Juden in Eisenstadt, Wien 1926, pg 720 בספרו וואכשטיין

 בהם, שיש חיים בתוך: שנדפס חוצבתם׳, ׳צור ובספרי בסיס. לזה ואין מיץ, אבד״ק היה הלוי יצחק ר׳ שגם כתב
 מה על יסודותי ותמכתי מווירמייזא, היה הלוי] יוסף ר׳ [אבי הלוי יצחק שר׳ כתבתי תתק עמ׳ תשס״ח, ברוקלין

 Revue des Etudes Juives בתוך Le Rabbinat de metz במאמרו כהן הרב כגון חוקרים, כמה כן שהכריעו
204-216 ,108-116 ,VII וגם Magyar Zsido Csaladok Cenealogiaja, Munkacsi Bernat, Budapest 

2 .1939, pg, צרכו. כל נתברר לא עדיין הדבר אמנם
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וועבער דובעריעז הרבעזמ

 כמהו׳ הדור גדול והגה״ג ז״ל, לוריא משה כמהו׳ בדורו המופלג הגאון מו״ר אלופי ועמו ז״ל,
תה״ל״^. בחיקם ונתגדלתי לבן להם והייתי לאב לי היו וזולתם אלה כל ז״ל, דוד

 כמה ברבנות שימש הוא אשכנז. מארץ שמוצאו בגלל כנראה ׳אשכנזי/ נקרא הלוי יוסף ר׳
 על חתם שס״ג בשנת שנה. משלושים יותר בה וכיהן מיץ לק״ק נתקבל ימיו ובסוף קהילות^,
 אשכנז הלוי יצחק כמוהר״ר לא״א בן יוסף ״הקטן פפד״מ: בק״ק שנעשו הרבנים ועד החלטות

 ללועזית ההחלטות בתרגום יצ״ו״^/ קלוניא מדינת ב״ד ומנהיגי פרנסי וכח בשם החותם ז״ל
ממיץ״^^. ״יוסף נקרא בשעתו שנעשה

 זכרון^^: דברי שו״ת ספרו בתוך פרטים כמה אודותיו מביא שטאטהאגען יוסף ר׳ נכדו
 משלשים יותר מיץ בק״ק ור״מ אב״ד (שהיה ז״ל אשכנז יוסף כמוהר״ר הגאון זקני מורי ״ואבא

 מהר״מ והגאון בדיקה, בלי במזיד מהם הראשים השליכו אשר כאלו האווזות לאסור הורה שנה)
 אבל להתם, מהתם וכתבים פסקים ע״י והולכת מרחבת היתה והדבר עלי^^. חלק מלובלין

 זקיני אבי עם שהסכים זו לא הברית לוחות שני ספר בעל ז״ל ישעיה כמוהר״ר הגדול הגאון
 מהר״מ ותשובות שאלות הספר הקונים כל על ידו בכתב שהחרים זו אף אלא הנ״ל, הגאון

 כבוד על עתק לדבר ידו את המחבר שלח בהן אשר העמודים או הדפים ממנו שיסירו מלובלין,
 בשנת נפטר ז״ל זקני מורי אבא כי דורות והלכו השנים רבו והנה הנ״ל, ז״ל זקני מורי אבא

לידי שהגיע רק הם, איפוא איה מכתביו שיודע מי ואין דמיין) פרנקפורט (בק״ק לפ״ק שפ״ח

 היד כתב .34 עמ׳ ותיקונים, הוספות הערות תרל׳׳ד, לעמבערג הצדק, עיר צונץ, מתתיהו יחיאל ר׳ אצל הובא 8
באוקספורד. הבודליינה בספריית אופנהיים אוסף בתוך נמצא

 ישיבה וראש אב׳׳ד הלוי יצחק ר׳ הרב מורינו בן יוסף ״ר׳ נשמות(כת׳׳י): הזכרות מפנקס להלן העתקתי כאשר 9
 חתום שמו את מצינו אולם שמם, נודע לא המקומות שאר שנה״. מששים יותר מקומות ובשאר מיץ ק״ק פה

 ויתכן מיץ, אב״ד היה כבר כאשר וזאת שס״ג, בשנת קולניא מדינת ולמען שס״ב, בשנת טריער ק״ק למען
 Jewish Synods in Germany during the Late Middle ages, Eric [ראה בעבר ברבנות שם ששימש

90 .Zimmer, New York, 1978, pg.[
Die Frankfurter Rabbinerversammlung vom בספרו מפפד״מ הורוויץ מרדכי ר׳ ע״י לראשונה נדפס 10

,1897 Jahre 1603, Frankfurt a/m. וראה .29 עמ׳ תשל״ב, ירושלים פרנקפורט, רבני בספרו גם וראה 
 Jewish Synods in Germany during the Late Middle ages, Eric בספר שס״ג שנת ועד על באריכות

1978 ,Zimmer, New York.
11 .Jewish Synods in Germany during the Late Middle ages, Eric Zimmer, New York, 1978, pg 

188-189.
ע״א. סט דף תס״ה, אמסטרדם 12
 ואינו הוראה מבעלי שאינו אחד שעמד ״עד הלוי: יוסף ר׳ על נאמר שם פח. סי׳ מלובלין מהר״ם בשו״ת ראה 13

 שלא דברים עלי וכתב לשונו יד ושלח דברי לסתור השיאו לבו וזדון אשכ״ז יוסף ר׳ בשמו נקרא כלל, גילי בן
 אחריו״. אחרים ישעו ופן חלילה מהוראתי שחזרתי איך קול שהוציא אלא עוד ולא כמוני איש על ליכתב ניתנו
ההוראה, מבעלי שאינני עלי כתב ״ראשונה ):9 הערה לעיל ראה הצדק, אשכנזי(עיר יוסף ר׳ שענהו מה וראה

 לא ת״ל ממנו, יותר ת״ח שמשתי כמותו, תורה פלפלתי לא כי והגם מצבי... ושפל שכלי קט ידעתי אמת הן
 קרובי מו״ר ואח״כ ז״ל הצדיק אאמ״ו בחיק נתגדלתי ראשונה אשכנז, ארץ בכל ומובהק גדול רבי הנחתי

טרוויש...״. אליעזר כמהור״ר
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שמאמיץ קהילת לתולדות נוספות

 אמנם והבזיון, הגיזומי׳ עליו נכתבו בו אשר הכתב אותו על השיב אשר האחרון מכתבו העתק
.בו אשר הבזיונים על גם שהשיב כי על לרבים, להעתיקו הצורך מן אין .  מליתן מנעתי לא אבל .

 הגדול מהרב ושמעתי בקשתם, על וקהלות ומדינות ארצות ורבני גאוני איזו אל ממנו העתקה
 בחודש הנובר בק״ק יחד בהיותינו והמדינה), הנובר בק״ק אב״ד ז״ל(שהיה כ״ץ יוסף כמוהר״ר

 ישעיה מוהר״ר הגאון של יד הכתב מיץ בק״ק ראה שהוא איך לומדים, כמה במעמד תנ״ט אייר
 על חרם שגוזר ואיך זקני, מורי אבא עם זו הוראה בדבר שמסכים איך בו כתוב ושהיה הנ״ל, ז״ל

 של ישיבתו מבני איזו גם שהיו לו שכמדומה ההוא הרב אמר וגם כנזכר, שו״ת הספר הקונים
 שלא כדי הדבר להזכיר באתי ובכן ההוא, הכתב על חתומים הנ״ל ז״ל ישעיה מוהר״ר הגאון
וימים״. עתים ברבות שכחת לידי תבוא

 שנה משלושים יותר במיץ ור״מ אב״ד ששימש אשכנזי, הלוי יוסף ר׳ שאותו למדים נמצאנו
 נמצא וכך שפ״ח. בשנת בפפד״מ נפטר מלובלין, מהר״ם עם במחלקותו לצדו עמד של״ה ובעל
 יוסף מהור״ר צדק מורה אב״ד והישיש ״החסיד פראנפורט: לק״ק הזכרון ספר בתוך רשום

 לרגלי׳ למטה ימין בצד למעלה ממטה באמצע [שפ״ח] שני אדר ז׳ א׳ יום ונ׳ מש״ק נ׳ אשכנז
 ישנה ומצבה ריס עקיבא מצבה מנעלים ו׳ שמאלו ולצד ימינו לצד מנעלים י״ב אגוז אילן מכוון
.‘לרגלי״'' מכוון

 דרש ההספד ״זה בכת״י: ונותר מפפד״מ, כהן חיים ר׳ ע״י נספר אשכנזי הלוי יוסף ר׳
 יוסף כמהור״ר ורבנ״א מרנ״א וק״ח זקן המופלג הגאון על כ״ץ חיים כמהור״ר ורבנ״א מרנ״א

.‘לפ״ק״^ שפ״ח שני אדר ז׳ א׳ יום ז״ל, אשכנזי
 שע״ח: משנת מהם אחת .‘פעמים* כמה חתימתו נמצאת פפד״מ של הישן התקנות בפנקס

.דברי באות אות פסק מגוף הנ״ל כל כל הועתק לפ״ק שע״ח שבט ז׳ ו׳ ״יום .  לא״א בן יוסף .
במיץ. ברבנות מכהן בעודו פראנקפורט תקנות על שחתם הרי ז״ל״. אשכנז לוי יצחק כמוהר״ר
 לפ״ק שע״ח שנת ״כל נאמר: הנ״ל הלוי אליעזר ב״ר אשר ר׳ תלמידו של זכרונות בספר

 כיפור יום של חג אסרו סג״ל, אשכנזי יוסף כמוהר״ר הגאון מו״ר ישיבת על מיץ בק׳ למדתי
‘’במיץ״. בדיקות על קבלה מוהרר״י ורבי מורי לי נתן לפ״ק שע״ט

 הזקין כאשר .‘הנ״ל® זכרונות בספר תלמידו מספר ימיו, בסוף לפראנקפורט עזיבתו סיבת את
 ובחג לעיר, אחר אב״ד הקהילה בני מינו הקהילה, את להנהיג עוד מסוגל היה ולא מאוד יוסף ר׳

 רב חבר להם לקיים התוועדו מיץ ״קהל שיעור. אין קטטות נתעוררו שפ״ז שנת של השבועות
אחרי ושלחו מזוקן, עינו כבדו סג״ל אשכנז יוסף מוהר״ר הגאון ורבי מורי כי לראש, להן שיהיה

.248 עמ׳ שם, מצבתו נוסח וראה .274 עמ׳ תשל״ב, ירושלים פראנקפורט, רבני הורוויץ, מררכי ר׳ ע״י הועתק 14
.206 עמ׳ שם, פראנקפורט, רבני הורוויץ, מרדכי ר׳ 15
 עצמו, כת״י פנקס בתוך בבדיקה חתימתו. עם אחת תקנה של צילום מביא תג עמ׳ למשה, עטרה ראקאוו, רי״ל 16

פעמים. כמה עוד חתימתו מצאתי
.7 עמ׳ הזכרונות, ספר 17
.19,16 הזכרונות,עמ׳ ספר 18
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וועבער דובעריש הרבשמב

 איחר ולא לפראג, הגדולי׳ מדיינים אחד גרשון משה ר׳ הנקרא לפראג כהן משה כמהור״ר הגאון
 מחתניו ובני סג״ל יוסף מוהר״ר מור׳ הגאון דהיינו הקהלה מבני אנשי׳ וילוננו בבואו ויהי ובא,

 מזה התעוררו ידיעה, חסרון לדבריהן טעם ונתנו החדש, הרב עליהן לקבלו אבו ולא וצירופיהן
 באשר במיץ, הלוי יוסף ר׳ נשאר בינתיים נתפשת״. עד שיעור אין קטטות והלאה שפ״ז שבועות

 כאשר ומריבות*', קטטות צצו זאת בכל אך סיפוקו, די לו ונתנו לדחותו״ בקשו ״לא הקהלה בני
 דק׳ שמה ואב״ד ר״מ חכמה שקנה זקן בישראל הגדול הגאון ורבי ״מורי הנ״ל: תלמידו מוסר

 בחרו זקנתו ולעת מיץ, ק׳ שמה ואב״ד ר״מ היה מנעוריו אשכנזי, הלוי יוסף מוהר״ר כבוד מיץ
 אך חייו ימי ספוקו די לו ולתת הנ״ל, הגאון לדחות בקשו לא גם ,“אחר ראש הקהלה יושבי להן
 עשירי׳ שמות נקובי אנשי׳ כמה יחד וקשרו להעלותן אין ומריבות קטטות מזה התרגשו ורק

 להדוכס לתת אחד בפעם הוצרכו גם נפשם, כאות אותם הכריחו הקהל ורק אך תורה, בעלי חכמי׳
אפים״.'^ מנה ולקהל קנס דובלון מאות ג׳

 הנ״ל: תלמידו כתב כאשר נפטר, ושם פראנקפורט, לק״ק הלוי יוסף ר׳ נסע המריבות בגלל
 עמו העומדים אוהביו ולהציל נפשו על לעמוד דמיין ורנקבורט לק׳ פעמיו שם הגאון זה ״וע״י
שפ״ח״. שני אדר בחודש האלקי׳ אל עלה ושם בקשר

 אב״ד הלוי יצחק ר׳ הרב מורינו בן יוסף ״ר׳ נכתב: מיץ(כת״י) דק״ק נשמות הזכרות ובספר
 [שפ״ח] אשכנזי א״ש ז׳ נפטר שנה, מששים יותר מקומות ובשאר מיץ ק״ק פה ישיבה וראש
ורנקברט״. בק׳ לפ״ק

 שטח קהלות בכל כמעט עליו הספידו ניסן ער״ח ב׳ ״ביום עוד: עליו מספר הנ״ל תלמידו
ההעדר״. שהרגישו מיצא בק׳ בפרט אשכנז

 ׳דברי בעל שטאטהאגען יוסף ר׳ אבי ממיץ שמשון ר׳ אשת בתו א. נודעו: חלציו מיוצאי
 שמשון ר׳ כגון ישראל, ומאורי גדולי ובתוכם בישראל מיוחסות משפחות יצאו ממנו זכרון׳.
 ווירטה. יעקב ר׳ הנקרא מיץ יעקב ר׳ אשת בתו ב. מקאלמייא. הלל ור׳ מפפד״מ הירש רפאל
 מור׳ המלך חתן מיץ יעקב להר״ר באתי לפ״ק שס״ז החורף ״זמן נכתב: הנ״ל זכרונות בספר

 יעקב מה״ר ״האלוף שהוא כנראה אצלו״. שלמים שני׳ןם] שני ולמדתי אשכנז הלוי יוסף מהר״ר
 ׳עדות בעל מעץ״, דק״ק אב״ד ז״ל אשכנזי לוי יוסף מה״ר הגאון חתן ז״ל קפמן יקותיאל ב״ר

.“ת״ב שנת באייר כ״א במיץ נפטר יעקב ר׳ מצות^". תרי״ג על יעקב׳

 בחודש האלקי׳ אל עלה ״ושם הנ״ל; תלמידו כתב כאשד הלוי, יוסף ר׳ מות אחדי גם נמשכו והמדיבות הקטטות 19
 היום ועוד מיץ זלמן כמהר״ר החסיד׳ האלוף נשמת לשמים שם עלה מקרוב וגם ער״ח... ב׳ וביום שפ״ח שני אדר
 ש״ץ בשנת שרק כנראה אמן״. עלינו שלו׳ יעשה הוא במרומיו שלום עושה לבם ונחלקו הקהל נחו ולא שקטו לא

 וקטט ריב ע״י ערלי׳ לידי שבא והממון ... השקיט מיצא בק״ק ״הריב הנ״ל; תלמידו כתב כאשר המריבה שקטה
לפ״ק״. ש״ץ חנוכה פשרו שמעצמו עד לפשרם יוכלו לא אשכנז חכמי וכל מלספר עצום זה

הנ״ל. מפראג כהן גרשון משה ר׳ הוא 20
.16-17 עמ׳ הזכרונות, ספר 21
59 עמ׳ תשל״ב, ירושלים ישראל], על הגזרות לקורות גורלאנד, ח״י על [הערות נחום׳ ׳חזון ברילל, נ׳ 22
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עזמגמיץ קהילת לתולדות נוספות

 אמנם בנותיו, ארבע שמות נודעו מיץ מק״ק ישנים יד וכתבי נשמות הזכרת פנקסי מתוך
 הרבנית מרונה, מרת ^,“הינדלע שרה הרבנית הן: ואלו בעליהם, היו מי כראוי נתברר לא עדיין

.“שרה לאה מרת ,“גנענדלה
יצחק. ור׳ מבונא שמשון] [ב״ר ליווא ר׳ נודעו מחתניו

 ב״ר הלוי יוסף שר׳ ולומר לטעות שאין בעליל נראה אלו, גאונים שני על לנו הידוע כל לאור ד.

:אלה נימוקים בגלל הלוי, זעקל יצחק הג״ר של בנו היה הלוי יצחק
 אשכנזי הלוי יוסף ור׳ שפ״א, בשנת רק נפטר במיץ כאב״ד ששימש הלוי זעקל יצחק ר׳ א.

 בין היה לא שאביו הרי ז״ל״, סג״ל יצחק מהר״ר בן יוסף כמהר״ר ״האלוף שנ״ה: בשנת חתם
המתים. בברכת אביו את בירך חתימותיו כל בשאר וכן שנ״ה, בשנת כבר החיים
 תקופה. באותה יחד שימשו ושניהם הלוי, זעקל יצחק ר׳ של גילו בן היה הלוי יוסף ר׳ ב.
 אחר ונפטר שפ״ח, בשנת וישיש זקן חיח שחרי ממנו, קשיש אפילו חיח הלוי יוסף שר׳ ויתכן
 ועכ״פ שפ״א. בשנת לפניו אחדים שנים רק נפטר הלוי יצחק ור׳ שנה, ששים תורה הרביץ שכבר

ובנו. אב שהיו מסתבר לא
 הכל אשכנזי״, הלוי ״יצחק היה ששמו הנ״ל, הלוי זעקל יצחק ר׳ על שכתבו מה כל ומעתה,

 נכונה, אינה זו שהשערה ומאחר אשכנזי. הלוי יוסף ר׳ של אביו שהיה החוקרים השערת על בנוי
 עמו נכרך לא וחתימתו שמו שנמצאו חמקורות שבכל זאת, עוד ״אשכנזי״. לקרותו בסיס כל אין
״אשכנזי״. ולא ״אשכנז״ לא

 תקופה: באותה במיץ שהיו נוספים רבנים בזכרונותיו מביא הנ״ל הלוי אליעזר ב״ר אשר ר׳ ה.

 סג״ל וייבש מוהר״ר דודי ובצירופו במיץ אשכנז יוסף מוהר״ר בישראל תורה הרביצו ״ובאשכנז
שפ״א״. כפור צום בליל אלקי׳ אל עלה זלה״ה סג״ל זעקלי מוהר״ר והגאון י״ץ זיסקינד ומוהר״ר

^.’הלוי אשר ר׳ בן מיץ ק״ק ופרנסי מגדולי שהיה סג״ל וייבש שניאור ר׳ הוא סג״ל וייבש ר׳

.Die memoiren des Ascher Levy, Berlin 1913, pg. 74 גם ראה נשמות. הזכרות בפנקס כנאמר 23
 אשכנזי יוסף מוה׳׳ר בת שרה הינדלי מרת הרבנית ״יא״נ נאמר: מיץ ק״ק של (כת״י) נשמות הזכרות בפנקס 24

 ידיה אשר שנים כמה וגם לב״ה והע׳ והשכימה המ׳ וע׳ הח׳ עם יחיד כל ג״ח שהיתה בעבור זלה״ה, סג״ל
 להיות ורנק מאות שני ממונה נדבה וגם צרכו כפי אדם לכל ציצית להספיק פלך תמכה וכפיה בכישור שלחה
 נפטרת ב״ז, לצדקה מעות עבורה נתנו יורשיה וגם ציצית לשם להטוות צמר יקנו הכנסה ומן לעד, קימת הקרן
ל׳״. תכ״ו טבת כ״ג ד׳ ביר למחרתו ור טבת ב״ך ג׳ ביר

 שהיתה עבור ע״נ זצ״ל אשכנז יוסף מוהר״ר בת גינענדלי מרת הרבנית ״יא״נ נאמר: נשמות הזכרות בפנקס 25
 מידי וימים שנים כמה בתענית יושבת והיתה החולים ועם היולדות עם ובפרט המ׳ ועם הח׳ עם חסד גומלת

 כ״ג עש״ק ביר ונק׳ נפטרה ב״ז, לצדקה מעות עבורה נתנו יורשיה וגם בב״ה והעריבה והשכימה ביום יום
לפ״ק״. תכ״ט שבט

.La communaute juive de Metz et ses families, (1565 - 1665), Pascal Faustini באריכות ראה 26
חסידה אשה ״יא״נ נאמר: (כת״י) נשמות הזכרות ובפנקס תל״ו. שנת יוה״כ ערב במיץ נפטרה בלימלן בתו 27
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וועבער דובעריש הרבשמד

הנ״ל. זכרונות ספר בעל הלוי אשר ר׳ אבי אליעזר ר׳ של אחיו היה וייבש ר׳
 ונפטר מיץ, אב״ד תחת ברבנות ששימש ממיץ, מזיא ישראל שלמה ר׳ הוא י״ץ זיסקינד ר׳
״ז. שפ בשנת

מיץ אבד״ק מפראג כהן [גרשון] משה ר׳ ו.

 בחייו שפ״ז, בשנת במיץ לאב״ד נתקבל פראג, בק״ק דיין הכהן אורי ב״ר [גרשון] משה ר׳
 ״כעת :שם נכתב ועוד זכרונות. מספר לעיל הובא כאשר אשכנזי, הלוי יוסף ר׳ הקודם הרב של

.באשכנז בישראל תורה הרביצו לפ״ק שפ״ט הזאת . .“נר״ו״ הכהן משה כמהר״ר במיץ .
 מרחשון ד׳ ג׳ ״ביום מצבתו על חרות וכך שם. ונפטר לפראג משה ר׳ חזר שנים כמה לאחר

 עלה משה הכהן. אורי בר משה מהר״ר ה״ה עליון לאל כהן איש החסיד נטמן פה לפ״ק, גימל תיו
 צרורה, בידו ותלמודו ברה, ד׳ במצות ומשתמ׳ וטהרה, בקדושה מרחפת אלהים ורוח הבורא, אל

 שפיר משה לאגמורא, הא למגמר הא תדירא, מגירסא פומיה פסיק לא וגמרא, משנה מקרא
 בכל בקי היה פזורה, שה עם ומשפטיו ולזעירא, לרבא עשה ד׳ צדקת ברורה, בשפה קאמרת

 מעץ ובק״ק כשורה, צדק ומורה הגדול דיין ק״ק פה היה וחמורה, קלה ותשובות שאלות הפוסקים
 בדורותיו תמיד צדיק איש בדרא, חד כמשה עוד בישראל קם לא ומרה, הדרה ור״מ אב״ד היה

תנצב״ה״. יקרה, ונפש כמשה עניו אי חסיד אי בחבורה, ממשה גדול לנו מי יקרא, לשבח
 זה בשם אב״ד מצאו שלא משום זאת וכל זו, מצבה בנוסח ספק חוקרים כמה הטילו לשווא

 השני, חוט בשו״ת וראה הנ״ל. זכרונות בספר הנאמר את ראו שלא מתוך נבעה טעותם .“במיץ
 הזקן כעדות מיץ בק״ק שנהגו קדמונים שימים ״ושמעתי בכרך: שמשון ר׳ בתשובת סח, סימן

 להחמיר״. והנהיג לרב אצלם שנתקבל ז״ל ניסא משה מהר״ר החסיד הגאון שמה בא ואח״כ
מפראג. הכהן משה ר׳ שהוא ויתכן

מיץ אבד״ק הכהן גומפריכט אפרים ר׳ ז.

 זכרונות בספר משפחתו בן ע״י מוזכר אבל מיץ, קהילת תולדות על במאמר נזכר לא הלה
 בן זצלה״ה וייבש מוהר״ר מור׳ הגאון האלוף בשרי שאר הנה שניכם גם אשכל ״למה הנ״ל:

זצלה״ה״. הכהן גומפריכט כמוהר״ר מיץ דק׳ ואב״ד ר״מ הגאון האלוף דודי

זצ״ל״. הלוי שניאור ווייבש מהור״ר הגאון בת בלימלן מרת
 Die memoiren des Ascher Levy, Berlin 1913, בספר בהערותיו גינצבורג משה ר״ר בזה .וטעה25 עמ׳ 28

87 .pg מיץ. אבר״ק נראל הכהן משה ר׳ שהוא שכתב
.145 עמ׳ תרט״ז, פראג ער, גל ליעבן, קלמן 29
 כתובות מונלש, א׳ וראה הכהן. משה ר׳ בשם במעץ אב״ר מציגו שלא כתב בלועזית בהערותיו שם, ליעבן, ק׳ 30

 ער, גל בס׳ לכתובת בהערתו הוק ״ש׳ כתבו; 325 עמ׳ תשמ״ח, ירושלים בפראג, העתיק היהורי העלמין מבית
 המנהג ולפי שם, הרבנות למשרת נתמנה רק כי ייתכן, במעץ, רב היה הכהן אורי׳ בן שמשה בכך, ספק מטיל

בכתובת״. המוזכר בתואר לשאת הזכות את זה מעמר לו העניק תקופה אותה של
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עזמהמיץ קהילת לתולדות נוספות

 כנראה הנ״ל. אשר ר׳ אבי הלוי אליעזר ר׳ אחות חוה למרת נשוי היה גומפריכט אפרים ר׳
ת״א-ת״ב. בשנת לערך נפטר כ״ץ. משה ר׳ אחר במיץ ברבנות שימש

מיץ אב״ד הכהן ירמיה משה ר׳ ח.

 אליעזר ר׳ הרופא החכם של בנו היה שם. נולד וכנראה צפת, היא ירמיה משה ר׳ של מוצאו
 אלקים ארון ״נלקח אביו: על כותב ירמיה משה ר׳ צפת. אבד״ק שלום ר׳ בן צפת איש וועלישס

 שנת שבט לחודש ימים חמש ב׳ יום ז״ל צפת איש אליעזר מוה״ר מורי אבי פטירת ראשי, מעל
קרקר״. את ה׳ שפ״ח

 איש קריוואט מאניש כהן ״טוביה עצמו: חותם טוביה׳ ׳מעשה בעל הרופא טוביה ר׳ בנו
הסופר״. עזרא עד יוחסין בשלשלת המיוחס תוב״ב צפת

 רבי לדודו חכמה׳ ׳ראשית ספר קראקא בעיר להדפיס פולין לארץ בבחרותו נסע אליעזר ר׳
 ותאריכים פרטים בכת״י בעצמו רשם ירמיה משה ר׳ בקרעמניץ. ונתיישב ווידאש, די אליהו
לפליטה'^. שנשאר משפחתו אודות

 אחר נאראל. מק״ק בישוויץ יונה ר׳ והקצין הראש בת ע״ה פיגא מרת הרבנית היתה אשתו
 הזכרות ובפנקס ווירמייזא, אב״ד בכרך שמשון לר׳ נישאה תכ״ג, שנת במרחשון בעלה מות

 יונה כהר״ר והקצין הראש בת פיגא מרת הגברתנית הרבנית ״החסידה נאמר: מווירמייזא נשמות
 השם ביראת שנהגה בעבור שמשון מוהר״ר ב״ד האב הגאון הרב של השניה אשתו בישוויץ
 הרב כי הגדולים מאורות לשני וזכתה ימיה כל טובות ומדות יתירה ובענוה המצות ובדרכי

 והרב נ״ע נהרא״ל משה מוהר״ר הרב הגאון אשת חשובה רבנית בראשונה והיתה אלמנה נשאה
זהו׳ןב]״. בעבורה נתן בעלה

 בנה גם נפטר שם ,“תכ״ו שנת באב ו׳ חזון בשבת בווירמייזא במגפה נפטרה פיגא מרת הרבנית
 צנועה עצומה ״גברתנית ”נאמר: מצבתה על החרותים המילים בין תכ״ז. בשנת גאטליב ידידיה ר׳

 נהראל, מק׳ יונה ר׳ הקצין בת שמה פיגא פגימה, בלי שלימה במעשים, נעימה חסידה בית תמימ׳,
 מהר״ר להרב נישאת תכ״ג ובחשון מיץ, דק׳ ב״ד אב כ״ץ משה מהר״ר המובהק הרב אלמנת היתה

לפ״ק״. תכ״ו שנת אב ו׳ חזון בשבת במגיפה ונפטרת דקהלתינו ב״ד אב דרשן שמשון
 לו נולדו ושם בגאליציה, רימאנוב בק״ק הכהן משה ר׳ התגורר מיץ, לאבד״ק שנתקבל טרם

 ר׳ אבל בפולין, לו נולדו ילדיו רוב חמיו. מגורי מקום בנאראל, אבד״ק גם היה מילדיו. כמה
 מעשי ספרו בסוף בעצמו כותב כאשר מאחיו, הצעיר והיה במיץ כבר נולד הרופא טוביה
לו. שנולדו הילדים תאריכי ברשימת ניכר וכן קטן״, היותר ״הבן :טוביה

סב-סד. עט׳ תשמ״ו), ז(אייר-סיון חוברת ט, שלמה, כרם מיץ׳, רק״ק הכנסת לבית צרפת מלך ׳ביאת 31
 שמשון ר׳ של הראשונה זוגתו ראבריש הרבנית שהרי אחרות, שנים רק השניה בעלה עם חיה פיגא הרבנית 32

 בעלה בחיי במגפה נפטרה תכ״ו בשנת וכבר ווירמייזא), ק״ק הקרש (פנקס תכ״ב שני בארר בי״א נפטרה
).221 עט׳ קרושים, השניה(רעת

.62 עט׳ ,1855 פפר״ט צריקים, נפשות לוינסון, ל׳ 33
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וועבער דובעריש הרבשמו

זכרו. נמצא נשמות(כת״י) הזכרות ובפנקס תי״ט, שנת אייר י״ט במיץ נפטר הכהן משה ר׳

דיונה קיקיון בעל האומים יונה ר׳ נכדי ט.
 הרב את למנות ניתן המפורסמים צאצאיו ״בין ):114 הערה שמב <עמ׳ במאמר נאמר

 לייפניק אב״ד האומים, פרנקל ברוך ר׳ הגאון צדקה... מעיל בעל האומים, לנדסופר יונה
 מגדים״. פרי בעל האומים, יוסף ר׳ והגאון טעם, ברוך בעל

כרלהלן. לגמרי, משובשת זו פיסקה

צדקה מעיל בעל תאומים לאנדסופר יונה ר׳ י.

 מעיל שו״ת ספר בראש חתם נכדו מנו״כ''^. ושם בפראג, תע״ג שנת הכפורים יום ערב נפטר
 מו״ה המפורסם הרב בן בומסלא יונה מוהר״ר הרבני המנר בן טוב יום ״הק׳ :זה בלשון צדקה

 לנדסופר יונה מוהר״ר החסיד המסורסים הרב הגאון של ונכד נין זצ״ל פראג פה דמ״ש מענדל
יוסף״. בן עקיבא רבי התנא וממשפחת מפראג מהר״ל הגאון של נכד תאומים

 סופר בומסלא אליהו ר׳ לאביו תל״^^ בשנת נולד יונה ר׳ מיחוסו: עליו שנודע מה זה
 ר׳ בת גיטל מרת ולאמו בומסלא קרפלש ר׳ לאביו בן בפראג, תס״ב בניסן שנפטר המדינה,

 יהלוך באופל מדבר שנים בקצרות ומת בתורה גדול אדם ״היה האחרון זה ברנדס. הלוי בצלאל
 לאור עדיין יצאו לא אשר ספרים כמה וחבר סג״ל בצלאל מהור״ר נקרא וחי׳ לפ״ק ת׳ בשנת

.“שנים״ לשבעים ותיק תלמיד יגע שלא מה שנים במיעוט ויגע
 שם שנפטר בפראג, ומנהיג ראש ברנדיס, הלוי שמואל ר׳ של בנו היה ברנדס הלוי בצלאל ר׳
 ז׳ בפראג שנפטרה ע״ה, גיטל הרבנית את נשא אשר ברנדיס הלוי שמעון ר׳ בן שפ״ח, בשנת

מפראג^^. מהר״ל ליוואי יהודה ר׳ הגאון של בתו שצ״ה, בתשרי
 גדול, חסיד איש ברנדס שמואל ״מוהר״ר :תקכ״ח שנת מפיורדא כת״י יוחסין במגילת וראה

 ממנה והוליד פראג, בק״ק פרנס שהי׳ וואלי חיים מו״ה הקצין בת נשא והוא וכשר, ישר איש
 הקהלה דיין היה שטירנוי יוסף מוהר״ר האלוף חתן בצלאל מוהר״ר השני ושם בנים... שלשה

בשנים״. רך טוב בשם ונפטר בפראג,
 רק יתכן הדבר דיונה, קיקיון בעל מנכדי היה לאנדסופר יונה שר׳ הדברים כנים אם ומעתה,

 אנו דרכים בשאר שהרי דיונה. קיקיון הבעל של חתנו היה בומסלא קרפלש שר׳ אחד: באופן
 צריך זה מחודש דבר דיונה. קיקיון בעל של לדורו עד אבותיו ואבות אבותיו את לחשב יודעים

הסתום. כדבר להביאו ואין וסעד, סמך

מצבתו. נוסח שם וראה ,32 מס׳ תרט״ז, פראג ער, גל ליעבן, קלמן 34
צרקה. מעיל שו״ת ע״פ ,29 עמ׳ לועזי, חלק שם, ליבען, ק׳ ראה ל״ה. בגיל שנפטר ממה נלמר זה פרט 35
תק״ה. זאלקאווא משה׳, ׳מטה שבסוף יוחסין מגילת לשון 36
 ירושלים בפראג, העתיק היהורי העלמין מבית כתובות מונלש, א׳ וראה הנ״ל, יוחסין במגילת זאת כל 37

.312-314 עמ׳ תשמ״ח,
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מגדים פרי בעל תאומים יוסף ר׳ יא.

 נאמר מה וראה צא נפוצה. טעות והיא דיונה, קיקיון בעל מצאצאי היה לא כנראה הוא גם
 הרב שחיבר ״... תק״ז): רבה׳(זאלקאווא ואליהו יוסף ׳ברכת בשער תאומים, מאיר ר׳ אביו על

 ה״ה הרב נכד תאומים ממשפחת יוסף במוהר״ר מאיר מהור״ר כבוד החריף המופלג הדרשון
 אב״ד שהיה זצ״ל יוסקי מוהר״ר הדור מופה הגאון בן מפראג האומים שמואל מוהר״ר

 האברך ה״ה המחבר מבן חדושים חריפים דברים כמה הובא מקומן ובאיזה קראקא, בק״ק

נ״י״. יוסף מהור״ר כבוד השנון הרב המופלג
 הגדול המאור הרב חיבר ״אשר כך: נאמר תקמ״ב) דאודר פנינים׳(פרנקפורט ׳רב ובשער

 בק״ק מישרים מגיד היה אשר תואמים ז״ל מאיר מוהר״ר כבוד ומוכיח הדרשן ובקי החריף
 הרב נכד לבוב... בק״ק הוראה ומורה מישרים למגיד נתקבל ואח״ב שנים עשר לערך לעוורטאב

 אב״ד שהיה זצ״ל יוסקי מוהר״ר הדור מופת הגאון בן מפראג תואמים שמואל מוהר״ר ה״ה

קראקא״. בק״ק

תקמ״ב): דאודר גמא׳(פ״פ ׳תיבת בשער נאמר עצמו מגדים פרי בעל תאומים יוסף ר׳ ועל
 בק״ק ומ״ץ מישרים מגיד היה אשר נר״ו יוסף מוהר״ר הגדול המאור הרב חיבר אשר ״...

 החסיד המאה״ג הרב אביו מקום ממלא לאלקים, הגדולה העיר היא לבוב דמתקריא לעמבערג
 אב״ד הוא וכעת שנים שבע לערך תאומים ז״ל מאיר מוהר״ר הגדול ודרשן ומוכיח המפורסם

 הגאון בן מפראג תואמים שמואל מוהר״ר ה״ה נכד ... דאדר פ״פ ק״ק קהילתינו פה ור״מ
קראקא״. דק״ק אב״ד שהיה זצ״ל יוסקי מוהר״ר הדור מופה

 מ״מ תאומים מאיר ר׳ בן מגדים, פרי בעל תאומים יוסף ר׳ :אלה מכל לנו היוצאת השושלת
 שמואל ר׳ נכד סווירז, מק״ק יוסף ר׳ בן תק״ל), תמוז י״ט (נפטר ולבוב בלעוורטוב ומ״צ

קראקא. בק״ק אב״ד יוסקי ר׳ בן מפראג, תאומים
 נאמר שם חוליה. נוספה קו, סימן י אות מערכת תרכ״ד, ווארשה החדש, הגדולים שם בספר

 תאומים יונה חיים ר׳ אחי תאומים פייבל יהושע ר׳ בן היה קראקא אבד״ק יוסקא יוסף שר׳
 הרב תאומים. מאיר מו״ה ״הרב וכתב: הוסיף יא סימן מ אות ובמערכת פרעמיסלא. אבד״ק
 הגדול הגאון בן לעווערטוב. דק״ק מ״מ היה גם לבוב. בק״ק ומ״ץ מ״מ בדורו המפורסם הגדול

 יאסקי מו״ה מופת איש המפורסם בהגאון מפראג תאומים שמואל מו״ה בדורו המפורסם
 א. דברים: שני לנו חידש כאן מגדים״. פרי בעל הגאון אבי והוא קראקא... ור״מ אב״ד תאומים

 יוסף, ר׳ מגדים, פרי בעל של אביו שאבי וכתב לעיל, שצוטטו הספרים בשערי הנאמר על חלק
 נאמר המחברים, בחיי שנדפסו שערים, באותם בעוד מפראג, תאומים שמואל ר׳ של בנו היה

תאומים. פייבל יהושע ר׳ בן היה קראקא אבד״ק יוסקא יוסף שר׳ וכתב הוסיף ב. נכדו. שהיה

 נוסח לתקן גם ובא והטעה, הוסיף ,136 עמ׳ תרנ״ה, קראקא שם, אנשי באבער, שלמה ור׳
 יוסף מו״ה ״בן נאמר: שם קודש, מצבת בספר המועתק מגדים פרי בעל אבי מאיר ר׳ של מצבתו

זדוני שיבוש הוא תיקון יוסף״. מוהר״ר בן שמואל מוהר״ר ״בן לגרוס: צריך ולדעתו תומים״,
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וועבער דובעריש הרבשמח

 הזאת היקרה הקדמה ״סימתיה נטריקן: ספרו בראש שכתב עצמו מגדים פרי בעל על החולק
 פה עולם לבריאת ושתים וחמשים מאות וחמש אלפים חמשת כסלו חודש ראש א׳ יום היום בעזה״י

 לעמבערג לבוב לק״ק ונראה סמוך שטעריף בק״ק מולדתי עיר יע״א דאדר פרנקפורט קודש קהל
 הרבנית מורתי ואמי סווירז מק״ק יוסף במהר״ר ז״ל מאיר מהר״ר אדוני הרב ואבי פרסאות שלש

 לדור לבוב ״ק לק בנוסעם שטעריף ״ק מק ז״ל שלום מהר״ר הקצין בת שתחי׳ גיטל מרת הצדיקת
 בערך ומ״ץ מישרים מגיד שמה והייתי נתגדלתי ובלבוב שנה חצי בן הייתי ואז אותי הביאו שם

 וכבר מסווירז. יוסף ר׳ בן מאיר ר׳ היה שאביו בפירוש נאמר הרי א״א״. מקום ממלא שנים שבע
עיי״ש. נטריקן, ספר בראש אשר יוסף׳ ׳תולדות בקונטרסו גראס רחי״ד כך על העיר

 מתוך מעתיק תרי״ד)**^ (לונדון שאול גדולת בספר ? קראקא אבד״ק יוסקי יוסף ר׳ הוא מי
 אבי קראקא אבד״ק ליב מ׳ הגאון חתן תאומים פייבול מ׳ הגאון ״...השני :יומין עתיק יחוס כתב

 מ׳ הרב ואבי אופנהיים, דוד מוהר״ר הנשיא הגאון חתן תאומים יונה חיים מ׳ הרב המפורסם
 בק׳ ור״מ לאב״ד זה אחר ונעשח נטרד חמחלוקת ומפני קראקא, אבד״ק שחיח תאומים יוסף

ברעסלוי״.
 אבי יוסקא יוסף ר׳ חוא כאן חנזכר קראקא אבד״ק יוסף שר׳ הבין החדש הגדולים שם בעל

 (בן תאומים פייביל ר׳ עד מגדים פרי בעל של יחוסו המשיך כן ועל מפראג, תאומים שמואל ר׳
 מילין בהקדמת וכ״כ הנ״ל. פייביל ר׳ של בנו היה יוסקא יוסף שר׳ ידי על דיונה), קיקיון בעל

 הגאון אחי חוא פרענקיל מוחרי״מ הגאון ״וא״ז תרכ״ד): משה׳(לעמבערג ׳דבר ספר בראש
 אבד״ק ז״ל יאסקא ומוהר״י ז״ל מוהרח״י הגאונים אבי פרעמישלא אבד״ק תאומים פייבל מוה׳

 יאסקא מוה׳ הגאון בדו״ז נכד היה והפרמ״ג קרעשוב אבד״ק ז״ל תאומים ליב ומוהר״א קראקא
הנ״ל״.
 ״ואבי אחר: באופן הייחוס בכתב הנאמר את לקרוא הציע אייזינשטאט טוביה ישראל ר׳

 יונה חיים ר׳ על אלא פייביל, ר׳ על מוסב אינו קראקא״, אבד״ק שחיה תאומים יוסף מ׳ חרב
 אבד״ק תאומים יוסף יצחק ר׳ הוא והלוא וברעסלוי, קראקא אבד״ק תאומים יוסף ר׳ אבי שהוא

 יצחק ר׳ נכד חיה מגדים פרי שבעל יוצא זה תיקון לפי .”הנ״ל יונה חיים ר׳ בן וברעסלוי קראקא
 יצחק ר׳ שהרי ואטלולא, חוכא ממש הוא זה דבר אמנם וברעסלוי. קראקא אבד״ק תאומים יוסף
 נפטר מגדים פרי בעל והגאון תקנ״ד, במרחשון בט״ז נפטר וברעסלוי קראקא אבד״ק יוסף

נינו? יהיה מגדים פרי בעל שהגאון יתכן ואיך תקנ״ב, בשנת
 פייביל ר׳ של בנו היה קראקא אבד״ק יוסקא יוסף שר׳ לומר תמצי אם אפילו מזו, יתירה
בשנת פרעמישלא מרבנות נדחה תאומים פייביל ר׳ השנים. עם מתיישב אינו ג״כ הרי תאומים,

 רי״מ ינק ומשם ,33 עם׳ תרל״ה, ווארשה שם, אנשי תולדות אפרתי, הגרד״ט ע״י הועתק ומשם 38
יוחסין. ספרי הרבה ועוד ,51 עמ׳ תרצ״ז, ברוקלין הכסף, חבל קאצנעלנבויגין,

. 102 עמ׳ תרנ״ח, פטרבורג קדושים, דעת אייזינשטאט, י״ט 39
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 קראקא, אבד״ק יוסקא יוסף ר׳ בשם בן לו היה ואם "',’החיים בין היה עדיין תצ״א ובשנת תע״ח,
 היה ‘תפ״ז" בשנת לערך שנולד מגדים פרי שבעל יתכן איך כן, אם אחריו, אחד דור רק היה הרי

!דורות? משבע בן אחר בן נכדו
 איכא יוסף וכמת לגמרי, אחר איש חוא קראקא אבד״ק יוסקא יוסף שר׳ להסיק אלא נותר לא

 מגדים פרי שבעל לכך בסיס שום אין ומעתה ואכמ״ל^/ שונים, דברים ששיערו ויש בשוקא.
דיונה. קיקיון בעל מנכדי היה

 תאומים פייבל ר׳ נכד היה לא מגדים פרי שבעל מצאתי לדבר זכר לדבר, ראיה אין כי ואם
 ליבוש ״יהודא שחיברו תקס״א) (לבוב חגאונים קבוצת ספר בשער ראה דיונה. קיקיון בעל בן

 קראקא ומתושבי ברעסלא מילידי זצ״ל פרענקיל יעקב מהור״ר המנוח בהרבני תאומים פרענקיל
 הגאון הרב ה״ה המפורסמים עולם יחוסי מגזע חוטר לקראקא הסמוך בע״ח מתגורר שהי׳

 האמתי הגאון הרב צדיק לאותו בן פרעמסלא פייביל מהור״ר ארץ בקצווי המפורסם האמתי
דיונה״. קיקיון בעל יונה מהור״ר עליון קדוש

 בטובתו המתמיד האמתי האחד ד׳ ואודה אברך המחבר ״אמר נאמר: הספר של השני ובצדו
 פגעתי לבוב בק״ק בהיותי טוב לעושי אמת בדרך שהנחני מה עמדי חסדו והגדיל הפליא אשר

 מאיר מהור״ר המפורסם הנגיד המופלא הרבני ה״ה ד׳ ירא הוא בתוך והולך צדק ועושה שש את
 שמו ונודע המפורסם הגאון הרב של אחיו תאומים שמואל מהור״ר המנוח בהרבני תאומים

 ויתר מגדים ופרי יוסף פורת ספר המחבר בעל יוסף מהו׳ הקדושים בחיבוריו רבים בת בשער
 סיפוקי די לי לתת חביתה אותי ואסף למאוד עד עמדי חסד גמל חנ״ל מאיר מחג׳ אשר חיבוריו

 הנ״ל הגאונים קבוצת ספר ספרי הדפסת לצורך מסויים סך לי והלוה ומנורה וכסא ושולחן מטה
 שאנזא תוס׳ בעלי גאוני וזכות ירצה ידיו ופועל חילו את ד׳ שיברך לד׳ ואתחנן אתפלל לזאת

עקרת המוחכמת הצנועה זוגתו עם ובהשקט בבטח לישב ויצליח שישכיל צדקו לימין יעמדו

 לתולדות הורוויץ, רצ״ה ;קעג סי׳ תרס״ג, קראקא נשגבה, קריה באבער, ש׳ ע״י הועתקה תצ״א משנת חתימתו 40
.40 עמ׳ בפולין, הקהילות

.439-442 עמ׳ א(תשי״ד), סורא, מגדים״׳, ״פרי בעל משפחת ׳לתולדות ישר(שלינטר), ברוך הרב ראה 41
 בת עוד כי אני ״ומשער שיער; ,36 עמ׳ תשל״ח, ירושלים בפולין, הקהילות לתולדות הורוויץ, הירש צבי ר׳ 42

 פנחס דרב הכנסת דבית בפנקס אשר תאומים, יוסף ה״ר אשת חיה ושמה תאומים ישעיה לה״ר לו היתה אחת
 תאומים׳. ישעיה מ׳ בת חיה אשתו ונשמת תאומים, יוסף מו״ה ׳ונשמת הדברים: אלה עליהם נרשמו בפרג
 הימים כמנהג חותנו משפחת ע״ש תאומים נקרא היה יוסף וה״ר בפרג. תכ״ב שנת חשון בחודש היא ותמת
 קראקא׳(לשון בק״ק ור״מ אב״ד שהיה זצ״ל יאסקי מוהר״ר הדור מופת ׳הגאון זה הוא כי לי אומר ולבי ההם.
 ה״ר אבי היה מפרג תאומים שמואל מוהר״ר הגאון בנו אשר וורדים) גנת ספרו בשער מגדים פרי בעל הגאון

 רבה) ואליה יוסף ברכת ספר (בהקדמת שנים ד׳ בן ילד בן, אחריו והניח שנים, בקוצר הנפטר תאומים יוסף
 ונח תק״ז), (זאלקווא עה״ת רבה׳ ואליה יוסף ׳ברכת מח״ס בלבוב ודרשן מגיד תאומים, מאיר מו״ה הרה״ג
 פרי בעל תאומים יוסף מו״ה הנודע הגאון אבי והוא תקל״א תמוז לחודש י״ט ב׳ ביום מאיר דרבי נפשיה
תפ״ז...״. בשנת הנולד מגדים,

 ששניהם לבד ומכך קראקא, אבד״ק יוסקא יוסף ר׳ הוא מפראג תאומים יוסף שר׳ הוכחה די אין אמנם
אחד. אדם לעשותם אין תאומים יוסף ר׳ נקראו
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וועבער דובעריש הרבשנ

 על הבאים לב ולישרי לטובים ד׳ הטיבה ד׳... בתורת עוסקים בניהם להיות שיזכו שת׳ בית
 מהו׳ הקצין המושכל המופלא להרבני וביחור הקצוב במחיר הנ״ל הספר ליקה והתנרבו החתום

 לב לשמוח ר׳ בתורת להגות ר׳ שיעזריהו הנ״ל תאומים מאיר מהו׳ הנגיד בן תאומים יוסף
ואמך״. אביך ישמח הכתוב כמאמר יולדיו

 בני את פעמיים מזכיר דיונה, קיקיון בעל בן פרעמיסלא פייבל ר׳ נכד שהיה המחבר,
 תאומים מאיר ר׳ מגדים, פרי בעל של אחיו בן את א. בשמותם: ונוקב מגדים פרי בעל משפחת
 ר׳ של בנו את מזכיר ב. קרובו. שהוא כלל רמז ולא עצמו, מגדים פרי בעל את מזכיר גם מלבוב,

 הרי פייביל, ר׳ בן הנ״ל יוסקא יוסף ר׳ היה ואם קרובו. שהוא מילה רמז ולא שמואל, ר׳ מאיר,
ממש. בשרו שאר היה

תאומים פרענקל משפחת יב.
 הוא יונה שר׳ כותב פרנקל־תאומים... מניש ״מנחם ):116 הע׳ שמב (עמ׳ במאמר כתוב
 חשתמשו שבניו טוענים אחרים פרנקל. בשם גם שנקרא תאומים במשפחת חראשון

 כי נראים, חדברים אין אך (פרנקרייך), בצרפת ממיץ מוצאם עקב פרנקל... בשם לראשונח
 (פרנקן) פרנקוניח חבל ליוצא חכוונח כאשר ,16ח- במאח בווינא כבר מופיע פרנקל חשם

גרמניח״. בדרום

 כבר שהרי זה, משפחה בשם לראשונה השתמשו לא אמנם הם נראים? הדברים אין מדוע
 קיקיון בעל שצאצאי ברור שני מצד אך פרנקוניה, שם על עצמם שקראו משפחות להם קדמו
 תאומים משפחת אצל פרנקל והשם שבצרפת, ממיץ מוצאם עקב פרנקל בשם השתמשו דיונה

 מוצאם שם על נקראו ושם לפולין ממיץ שעברו בגלל דיונה, קיקיון בעל צאצאי אצל רק התחיל
פרנקרייך. ארץ

 אחריהם ובניהם ״תאומים״ בשם רק השתמשו דיונה קיקיון בעל של אבותיו ואבות אבותיו
 הם פולין, לארץ שעברו דיונה קיקיון בעל צאצאי להוציא כלל, ״פרנקל״ בשם השתמשו לא

מנחילין: יש בספר וראה צרפתים''. שכוונתו ״פרנקל״, לשמם וצירפו מוצאם שם על עצמם קראו

 וותיקה כהנים משפחת פראנצויז, למשפת הגבירים בני היו בראדי בק״ק למשל, כן. מצינו דנא מקדמנת 43
 שנת קודם שנפטר מבראדי, יאקבש ר׳ יוסל ר׳ מרדכי ר׳ הנקרא פראנצויז הכהן מרדכי ר׳ הנגיד ה״ה בבראדי,
דוד. ור׳ הכהן, אייזיק יצחק אברהם ר׳ הנגיד ליפמן, ר׳ ילדים: ג׳ נודעו לו בבראדי, תקס״ח
 בכתובת בראדי, דק״ק (כת״י) ביה״ד בפנקס ״צרפתי״, פעמים כמה נקרא הכהן אייזיק יצחק אברהם ר׳

 וכמו״כ צרפתי״. הכהן אייזיק י׳ אברהם מהו׳ בהנגיד מאיר יואל הבח׳ דאורייתא ״כתובה ;תקע״ה בשנת בנו
 על פראנצויז״. אייזיק אברהם ר׳ הנגיד של חומה ״בית הנ״ל: ביה״ד בפנקס ״פראנצויז״, פעמים כמה נקרא

ג׳ נפטר ז״ל... צרפתי הכהן מרדכי בן אייזיק יצחק אברהם מו״ה אלקים ירא וישר תם ״איש בבראדי; מצבתו
תקצ״ה״. חשון מר

 ״איש תרל״ה. א׳ אדר כ״ה בבראדי שם נפטר הנ״ל, מאיר יואל ר׳ א. :הכהן אייזיק אברהם ר׳ הנגיד בני
 מצבת ועל הכהן, דובעריש מרדכי ר׳ ב. ז״ל״. הכהן אייזיק אברהם מ׳ בהמנו׳ מאיר יואל מו״ה וזקן חשוב
דוב מרדכי מו״ה הנבון החכם המפורסם בהמנוח פראנצאז מאלי מ׳ הנגידה ויקרה החשובה האשה ״ה״ה בתו:
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שנאמיץ קהילת לתולדות נוספות

.לי מספרים ״והיו .  בעל ז״ל תאומים יונה מוהר״ר הגאון הרב פטירת אחר אז ששמעו מה .
 גלונא בק׳ לו היה אחד ובן פולין, במדינת מקצתן היו ובניו מיץ דק׳ אב״ד שהיה דיונה קיקיון

ז״ל״. פרענקל מאיר מ׳ הרב והמפורסם ז״ל צרפת ישראל מ׳
 מצאצאי אלא אינה תאומים״, ״פרענקל בשמות המשתמשת משפחה כל בידך: כלל ונקוט

דיונה. קיקיון בעל מצאצאי שאינם תאומים״ ״פרענקל בשם משפחה לך ואין דיונה, קיקיון בעל
 דק״ק נשמות הזכרות בפנקס שרשום ממה להעתיק כדאי תאומים יונה ר׳ לתולדות בנוגע

 אשר הרבה מספרים דבר יגיד כנפים ובעל מפורסם והחסיד הגדול הגאון ״יא״נ (כת״י):'''' מיץ
 תופס היה אשר מפראגא תאומים יונה מהר״ר הא״ב אלקים אסף דבר דבר אופניו על חיבר

 זולו׳ פינסק, הוראדנא, בעלז, לובמלא, בנעמירוב, גדולות קהלות בכמה שנים מנ׳ יותר ישיבה
 ועולה מטפס ובכנפיו עולם גאוני עתה שהם תלמידים הרבה והעמיד קהי׳ בשאר שנתקבל

 בצרות פולין מדינת אנשי את ה׳ התעו כאשר ויהי בזה, זה וטוחנן הרים ועוקר ויורד מטפס
 ושם ווינא לק׳ היונה ויעף ‘‘ובלבוליא^ בגירוש השמות, גלגל צירי עליהם ונהפך לזה זה תכופות

 שעפטל מהר״ר מפורסם החסיד הגדול הגאון שם אנשי עולם גאוני המה הלא רובצים עדרים
 העשיל מהר״ר והבקי החריף הגדול הגאון לו והשני ישעי׳ מהר״ר שבא״י נשיא בהגאון סג״ל

 ק״ק לכאן נתקבל ומשם יצא, ולא יוצאים אילו ראו ומי היוני״ם עיני לראו׳ לו היטיבו שם וגם
 כעבר ורובן יקרבו בפולין לבנו ודאבון עצבון אחר ישרה רגל רגלה לכף מנוח יונה ומצא מיצא,
 שלימודו מחמת אצלם ליסע רצה ולא פוזנאה לק״ק מכאן ונתקבל תמה יונה בכסף נחפה גרמה

 שם אשר דיונה קיקיון שמו זה אשר הנחמד בחיבורו ברכות אחריו והניח במנוחה כאן היה
 צרורה נפשו ויהי׳ בקבר דובבת יהי׳ יונה ששפתי מצוה מצוה שכר והי׳ וחריפתו פלפלו הראה

לפ״ק״. תכ״ט פסח של ראשון ביום ונקבר בש״ט נפטר ע״ל, ב״ה
 שנת ניסן י״ג ג׳ ביום אביו פני על שנפטר משה בשם נוסף בן לו היה הנודעים, בניו מלבד

 ואב״ד הרב בן משה כמר ״יא״נ זכרו: נמצא (כת״י) מיץ דק״ק נשמות הזכרות ובפנקס תכ״ד.
 נ׳ אביו וגם ידיו מקטפין בוצין ובוצין דשמיא במילי וחכים יניק שהיה בעבור ע״נ יונה כמהור״ר

לפ״ק״. תכ״ד ניסן י״ג ג׳ יום נו״נ ב״ז, לס׳ צ׳ ב׳

 שפראנצויז הרי תרמ״ח״. ניסן ער״ח נפטרה נ״י, מאנזאהן אברהם מו״ה הגביר אשת שהיתה ז״ל צרפתי הכהן
 ה״ה בעדתו נכבד פנים נשוא יקר ״איש חרות: מצבתו ועל בבראדי, נפטר הכהן משה ר׳ ג. הך. היינו וצרפתי

 הכהן יוסף שמואל ר׳ ד. זצ״ל״. יצחק אברהם מו״ה המוס׳ המפורסם הרבני בן נ״ע הכהן פראנצאז משה מו״ה
 מנחם ״מו״ה נאמר: תרמ״ו שנת תמוז כ״ב שם שנפטר מענדל מנחם ר׳ בנו מצבת ועל תר״ה, בשנת שם נפטר

ז״ל״. יוסף שמואל מו״ה בן נ״ע הכהן פראנצאז מענדל
 הכהן מרדכי מוה״ר בן דוד ״מוה״ר חרות: מצבתו ועל תר״ב, שנת טבת ה׳ נפטר הכהן מרדכי ב״ר דוד ר׳
 מענדל מנחם יעקב ...מ׳ המופלא החריף ״הרב תר״ו; שנת אלול כ״ט שנפטר בנו מצבת על גם ז״ל״, צרפתי
ז״ל״. צרפתי דוד מ׳ המנוח בהרבני צרפתי הכהן

״פראנצויז״. עם ביחד ״צרפתי״ השם עם השתמשו זו משפחה שבני יוצא פנים כל על
.38-37 עמ׳ בפולין, הקהילות לתולדות הורוויץ, רצ״ה ע״י גם בשלמותו נעתק 44
ובלבולים״. ״בגזירות :העתיק הורוויץ רצ״ה 45
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ומיץ מאנהיים אבד״ק הילמאן שמואל ר׳ יג.

 פייבל אורי ר׳ בן היה הילמאן שמואל ר׳ להאריך. שצריך במקום קיצר המאמר כותב
 כמה על והסכים הרבה תלמידים והעמיד בישראל תורה הרביץ הדור, מגדולי מקראטאשין*'',

 ואח״כ מאנהיים לאב״ד התקבל תפ״ו בשנת ובערך בקרעזמיר אב״ד היה מתחילה ספרים.
 הספידו תקכ״ה. שנת טבת ה׳ א׳ ביום ונקבר בשב״ק שם ונפטר ימים האריך מיץ. לאב״ד נתקבל
 הזכרות בפנקס שרשום מה להעתיק וכדאי ו, דרוש ציון אהבת בספרו ונדפס נוב״י, בעל הגאון

 והעניו הגדול הגאון ורבינו מורינו אדונינו נשמת את אלקים ״יזכור (כת״י): ממיץ נשמות
 שהרביץ בעבור זצ״ל, הילמן שמואל מוהר״ר כבוד יע״א דקהילתינו ור״מ אב״ד המפורסם

 בעומק שיעורא, וליאלי ומתני תני שנה מחמשים יותר קדושות קהלות בכמח ברבים תורה
 הוי עלמא וכולי דרא, מקדמאי כחד ובבקיאתו שערה, מלחמה משיב השערה, אל קולע חריפתו

 יתירה, וענוה תורה של כתרה והולמתו יתקרי לו ורבי חכים שמואל דכייל כללא לחני צייתו
 ישרה, וסברא וראה בעליה הרבה תלמידים העמיד ברה, כחמה החכמה אור עליו נגה אשר מיום
 להלכה מסברות ופנים לאגדה שוחקת פנים ונשוא זקן ותפארה נגר הוד קרני קרנים בעלי

 עם צרורה, החיים בצרור נשמתו תהא זה בזכות תורה של באמתה לאמתו האמת הוציא ברורה,
 הקודש בארון ותפסו, המצוקים נצחו אראלי׳ עטרה. ובראשם בג״ע צדיקי׳ ושארי אי״ו נשמת

 חמשה הראשון ביום למחרתו ונקבר מד״י הצדיקי׳ שלשח פטירת זמן מנחח בשעת, ש״ק ביום
לפ״ק״. הי״א כיף קו״ף תי״ו טבת לחדש ימים

 איזו שימתין חאוחז יד בחזקת החזיקו וחמיו פניו, על ונפטרה גלונא, מקהילת היתה אשתו
 באב בי״ט במיץ שנפטרה ע״ה שרל מרת היתה והיא ,‘*’קטנה שהיתה השניה בתו על שנים

 החשובה האשה הרבנית נשמת את אלקי׳ ״יזכר הנ״ל: בפנקס עליה רשום נמצא וכך תקל״ד,
 שהי׳ זצ״ל הילמן מוהר״ר הגדול הגאון בבעלה כבוד שנהגה בעבור “הח״ר...* בת שרל מרת

 בכוונה, והתפללה שלחנה, על תורה ולומדי בחורי׳ והחזיקה יע״א, קהלתינו פה ור״מ אב״ד
 עבורה צדקה נתנו ונכדי׳ בתה גם תורה, וללומדי לצדקה מסוים סך והפרישה מעונה, שוכן לאל

 ר׳חל ר׳בקה ש׳רה ו׳יעקב י׳צחק א׳ברהם נ׳שמת [=ע׳ם שרר״ו ענאי״ו תנצב״ה זה בשכר
 לפ״ק״. תקל״ד מנחם י״ט יום נו״נ אמן. עד״ל שמען ו׳לאחן

הנה עד שנודע מה אחריו חלציו מיוצאי אביא גררא, ואגב
 אשר ר׳ (בן אייזנשטאט אב״ד מיכל יחיאל ר׳ אשת היתה בתו מגלונא. משה ר׳ בנו א.
ר׳ (חתן וצעחלים ליבנא אב״ד הלוי משה ר׳ אבי רבתי) בגלונא ואח״ב אייזנשטאט אב״ד לעמיל

 בקראטאשין, דיין ישראל, ב״ר הילמן שמואל ר׳ בימיו, שהיה אחר גדול עם להחליף שלא בעצמו, חתם כך 46
 תודה, קול ספר בסוף אשר אבות שושלת בקונטרס שכתבתי כמו [ודלא ת״פ שנת ראשון אדר ח״י שם שנפטר

],40 עמ׳ א׳ ענף תשנ״ט, ברוקלין
קיג. סי׳ תשמ״ו, ירושלים מנחילין, יש קאצנעלנבויגען, פנחס ר׳ 47
במקור. חסר 48
ועוד. ,251 עמ׳ ב, יהונתן, גדולת צינץ, רד״ל ; 62 עמ׳ תרנ״ח, פטרבורג קדושים, דעת אייזינשטאט, י״ט מתוך 49
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עונגמיץ קהילת לתולדות נוספות

 אורי נחום ר׳ גם בהונגריה. גרולה משפחה נשארה ולו מקעלין) חרש אור בעל קאליר אלעזר
^.“מגלוגא משה לר׳ התייחס סלאטווינא אבר״ק געלליס

 ליסא, לרבנות נתקבל ואח״ב הענא, אב״ד מקודם היה הוא פיבוש. שרגא אורי ר׳ בנו ב.
 בברלין, בביהמ״ד ור״מ לרב ונתקבל רבנים, שני ועוד הוא משם, להמלט הוצרך עלילה ומחמת

 אצל להקבר זכה ומינשטר. וועשטפאעל (קעלין), קולוניא ומדינת בונא לאבד״ק נתקבל ומשם
 לקהלת במימורבוך רשמו וכך בעבורו, אביו קבר ונעתק נס שנעשה ע״י מיץ, בק״ק אביו

 הגאון אביו קבר על מיץ לק״ק ליסע לבבו נשא למלכותו ראשונה ״ובשנה ^‘ודייץ: קולוניא
 כי נס לו ונעשה מעלה של בישיבה שם ונתבקש רגליו, את חולה היה כי שם להתרפא וגם זצ״ל,

 ביום אביו... אצל בן והניחו ממקומו אביו קבר ונעתק הגאון אביו אצל קבר מקום שום היה לא
תק״ל״. אלול לחודש ימים שבעה ד׳

 הגאון הרב נשמת את אלקי׳ ״יזכר רשמו: (כת״י) מיץ דק״ק נשמות הזכרות בפנקס גם
 פה אב״ד שהי׳ המפורסם הגדול הגאון כבוד בן פייבש שרגא אורי מוהר״ר כבוד הגדול

 קהלות בכמה רבנות ונהג ישיבה שתפש בעבור זצ״ל הילמן שמואל מוהר״ר כבוד קהלתינו
 שמר׳ והרבה ביסורי׳ מדוכא והי׳ בישראל תורה והרביץ ליסא ובק״ק הענא בק״ק קדושות
אמן״. שרר״ו ענאי״ו תנצב״ה זה בשכר עבורו צדקה נתנו ובנותיו ואשתו

 עפשטיין ליב אריה לר׳ התפלה סידור ועל תקנ״ו) הדורות׳(קארלסרוה ׳סדר על הסכים הוא
 לה. סי׳ חו״מ מהדו״ק נוב״י בשו״ת ונזכר תקכ״ח) פז׳(פפד״א ׳עטרת ועל הפרדס(תקכ״ו) בעל
 אשת תקצ״ה, אב מנחם ח׳ ב׳ יום נפטרה הינדכא, הרבנית היתה מהם ואחד בנות^^, כמה לו היו

ביהודה. נודע בעל הגאון בן מפראג לנדא סג״ל שמואל ר׳
 קאצינלנבויגען משה ר׳ בן עלזאס במדינת אב״ד קאצינלנבויגען אליעזר ר׳ אשת בתו ג.
פודהייץ. אב״ד
 קרבן בעל דוד ר׳ בן ליב יהודא ר׳ אשת תקמ״ד, באדר ז׳ בברלין נפטרה ע״ה ביילא בתו ד.

ממאנהיים. וועטצלער יצחק ר׳ אשת חיתה תקנ״ו, שנת במאנחיים נפטרה עדיל בתם העדה.
 כ״ץ יצחק פנחס ר׳ בן שמשון׳(כת״י) ׳מסכת בעל מקרעזמיר כ״ץ שמשון ר׳ אשת בתו ה.
.”חכמים סמיכת בעל מפוזנא כ״ץ נפתלי ר׳ בן ופולצא קרעזמיר אב״ד
,”מנו״כ ושם תקמ״א שנת באדר י׳ ד׳ יום בניקלסבורג נפטרה ,”ע״ה דבורה הרבנית בתו ו.

 .261 עמ׳ תרע״ב, פינסק שם, אהלי גאטליב, ש״נ 50
.362 עמ׳ תרמ״א, וויען המקונן, קונטרס 51
 שרר״ו ענאי״ו תנצב״ה זה בשכר עבורו צדקה נתנו ובנותיו ואשתו ״ הנ״ל; נשמות הזכרות מפנקס מוכח כן 52

אמן״.
תשנ״ח. ניסן יודאיקה, קטלוג 53
 מרת הרבנית מן הכו״ה עם מפה לוי שמואל כ׳ פו״מ לידי השלוחה הח״כ ״ע״ד :מיץ(כת״י) דק״ק ביה״ד בפנקס 54

 כדי קהלתנו, פ׳ אב״ד קדמוני׳ משנים שהי׳ זצ״ל הילמן שמואל מוהר״ר כבוד ור״מ אב״ד המנוח בת תי׳ דבורה
דקהלתינו ב״ד פסק ע״פ אז שיצא ולחיו׳ ע״ה, שדלה מרת הרבנית אמה מירושת ולהוציא לגבו׳ בדין שיעמוד
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וועבער דובעריש הרבשנד

 יצחק תרי עליון קדושי למקדש פתילות שעשתה לפידות אשת דבודה ״פ״ט חדות: מצבתה ועל
 בעלה נצמדות...״. אליה לבעל היו המה זצ״ל, פ״ב דק״ק ואב״ד הענא דק״ק אב״ד הגאונים

פ״ב*/ אבד״ק יצחק ד׳ - השניה ובעלה הענא, אבד״ק יצחק ד׳ היה הדאשונה

הגדשוני עבודה בעל מיץ אבד״ק אולף גדשון ד׳ יד.

 הגדול הגאון ודבינו מודינו ״יא״נ עליו: נאמד (כת״י) מיץ דק״ק נשמות הזכדות בפנקס
 כל על ̂’תג״ן זכותו שני אדר י״א ה׳ ביו׳ ונ׳ בש״ט נ׳ הגולה מאור גרשון כמהור״ר המפורסם

לפ״ק״. עולם
 ״הרבנית :פנקס באותו נאמר ז״ל*^ דוד מוה״ר בת ע״ה, רייזלין הרבנית השלישית אשתו על

 זצ״ל, אוליך גרשון מהר״ר האב״ד המפורסם הרב המנוח אלמנת ז״ל דוד מהור״ר בת רייזלין מ׳
תע״ג״. אייר י״ט

 הגרשוני׳: ׳תפארת את בפפד״מ תנ״ט בשנת הדפיס אשר הגבר הוא ממיץ, נתן ר׳ בנו על
תע״ה״. תמוז כ״ג זצ״ל, אוליך גרשון אב״ד הגדול הגאון הרב בן נתן ״כהר״ר

אריה שאגה בעל מיץ אבד׳׳ק ליב אריה ר׳ טו.
 תנ״ה בשנת בליטא נולד גינצבורג אשר ב״ר ליב אריה ״ר׳ שנד): (עמ׳ במאמר כתוב

 קרוב היה ״ובכך ):226( בהערה ושם המפוארת״. גינצבורג למשפחת נצר היה בערך.
אולמא-גינצבורג״. ממשפחה היא שאף בדודא, לרבנית משפחה

 ע״כ הב״ד, לפני אז ונתקרע הוא בעלמא חספא כי הנ״ל ח״ך מחמת ותביעה טענה שום הנ״ל דבורה למ׳ שאין
 תקל״ו אלול כ״ב וי״ו יו׳ מהב״ד יצא הלז מעב״ד הנ״ל שמואל כ׳ הקצין פו״מ ב״ד מעשה לתוקף זאת ניתן

לוי״. מרדכי מו״ה וה״ה מערכינגען, יודל מוהר״ר וה״ה דקה׳ אב״ד הגאון אדמו׳ ה״ה הב״ד לפ״ק,
Gravestone inscriptions in Nikolsburg cemetery (D. Feuchtwang: Epitaphien des Graberfeldes 55 

zu Nikolsburg, published 1907 in Mitteilungen zur judischen Volkskunde, Vol. XXI, No. 1)
 שם שנפטר פרעשבורג, אבד׳׳ק מדוקלא הלוי יצחק יעקב שר׳ יוצא נכון, הוא הפענוח אם פרעשבורג. כנראה 56

 מרגליות זלמן אפרים ר׳ כתב כאשר יהודית, מרת את נשא לראשונה פעמיים, נישא תקכ״ג, שנת בכסליו י״א
 הגאון אשת הרבנית בשם נקראה וכן ״יודית, ה: סימן י אות מערכת נשים שמות גיטין, טיב בספרו מבראדי

 את נשא ובזיו״ש ז״ל״. הה״ג הרב מ״ו א״א של רבו דוקלא דק״ק האב״ד הלוי יצחק מוהר״ר המפורסם
אחריו. ימים האריכה אשר הנ״ל ע״ה דבורה הרבנית

 והוא במיץ, האחים קבר על שהועמדה המצבה על הנאמר את פראגר יוסף הרב העתיק שסג, עמ׳ מאמרו, בסוף 57
 הגרשוני עבודת בעל אשכנזי גרשון ״הרב פטירתם: תאריך עם במיץ בביה״ח שנטמנו מהרבנים כמה רשימת

 שבט ט׳ ולא תנ״ג, שנת שני באדר י״א נפטר גרשון ר׳ שהלוא הוא, טעות זה דבר תע״ג״. שבט ט׳ נפ׳ ועוד,
 בעל אשכנזי גרשון ״הרב האבן על חרות וכך בהעתקה. שלמה שורה השמטת בגלל נעשה זה שיבוש !תע״ג

תע״ג״. שבט ט׳ נפטר ועוד יעקב, שבות בעל רישר יעקב הרב תנ״ג, שני אדר י״א נפטר ועוד הגרשוני עבודת
 ׳דיא בספרו קויפמאן דוד החכם הוא הגרשוני, עבודת בעל של השלישית אשתו אודות לנו מסר אשר הראשון 58

 רשימת ע״פ ממיץ ווייל יצחק הרב לו מסר שכך תרמ״ט), ווינא׳(ווינא אויס יודען דער פערטרייבונג לעצטע
 הזכרת פנקס ולפי לו. מסר לא אביה שם אמנם תפ״ג. אייר ט׳ במיץ נפטרה רייזל שהרבנית במיץ, הנקברים

ז״ל. דוד ר׳ היה אביה ושם תפ״ג, ולא תע״ג, אייר י״ט רייזל נפטרה שהעתקנו נשמת
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שמו נשתנה ומאז אריה^/ שאגת בעל לרא״ל ״גינצבורג״ השם את וצירף טעה אחד חוקר

 סט גינצבורג, משפחות לתולדות מוילנה), שטיינשניידער נח הלל (ב׳׳ר מגיד דוד הוא והטעה שטעה הראשון 59
 אשר ר׳ בשם אחד וגאון מינסק, עליון בגליל אב׳׳ד אשר ר׳ בשם אחד גאון מצא הוא .30 עמ׳ תרנ׳׳ח, פטרסבורג

 ר׳ על לתקן וכתב אחד, אדם ועשאו ביחד לצרפם וחשב פינסק], אבד׳׳ק גינצבורג שאול ר׳ [בן פינסק אבד׳׳ק
 עליון גליל כי שערתי, ״וע״כ בהערה: כתב וכאשר פינסק״. או והגליל מינסק עיר סביבות אבד׳׳ק ״כלומר: אשר:

 היה אריה שאגת בעל ליב אריה ר׳ הגאון של שאביו ואחרי הך״. היינו והגליל, ופינסק מינסק עיר וסביבת
המעטירה. גינצבורג למשפחת צאצא ליב אריה ר׳ היה ממילא הרי מינסק, עליון בגליל אבד״ק אשר ר׳ הגאון

 מקרב אריה השאגת את ולהשתיק ׳אשרים׳ שני ולהעמיד בדבר ספק להטיל ״ואין :213 בעמ׳ דבריו וחיזק
 מגיסי ׳שאלה מ״ט: בשאלה וז״ל ובכבודו בעצמו כתב יחזקאל כנסת בעל הלא וכו׳ להוסיף ויש גינצבורג, מחנה

 החונה גינצבורג אשר וחתום ע״כ, והגליל׳ פינסק בק״ק אב״ד מהר׳׳ש בהגאון אשר מוהר׳׳ר הגאון הגדול הרב
 אמי אחי דודי ״גם ג: סימן ריש יד שאלה תרל׳׳ד) החדשות(ווילנא אריה שאגת בשו׳׳ת עוד וראה וויזון״. בגליל
 אריה שאגת בעל אבי אשר שר׳ הרי הרבה״. בזה כתב מ״א סי׳ יחזקאל כנסת בספרו ז״ל יחזקאל מוה׳ הגאון
אריה. שאגת לבעל ״גינצבורג״ השם צירף זה ומשום יחזקאל, כנסת בעל של גיסו גינצבורג אשר ר׳ הוא ודאי

דברים. בקיצור ואבוא סיבות, כמה משום טעות הוא זה דבר אמנם
 ראה אופן. בשום פינסק כולל אינו מינסק ק״ק עליון גליל הרי מינסק, בגלילות אינו פינסק שעיר מלבד

 ״כי שכתב: מה ועוד, בנפרד. מינסק וק״ק פינסק ק״ק נמנות תדיר תתקמא), (סי׳ ליטא מדינת בפנקס לדוגמא
 משה ר׳ היה תע״ה בשנת שהרי שחר, לו אין זה דבר הן״, היינו והגליל, ופינסק מינסק עיר וסביבת עליון גליל
 תע׳׳ט), (פפד׳׳א יעקב׳ ׳אוהל ספר על בהסכמתו כתב כאשר מינסק, סביב עליון בגליל אב״ד וואלף זאב

 לספר בפינסק תע״ד בשנת שהעניק בהסכמתו כתב כאשר בפינסק, אבד׳׳ק גינצבורג אשר ר׳ שימש זמן ובאותו
נפרדות. רבנויות שתי שהיו הרי תע׳׳ד״, תמוז כ״א פינסק, גינצבורג, אשר ״ר׳ תע׳׳ט): חומה׳(פפד׳׳א ׳עיר

 שאול ר׳ ובנו חלציו, ויוצא סלוצק אבד׳׳ק גינצבורג הירץ נפתלי מר׳ שנמצאו וההסכמות החתימות בכל
 העליון דגליל אב״ד אשר ר׳ משא׳׳כ ״גינצבורג״. המשפחה שם פעם אף חסר לא חלציו, ויוצאי פינסק אבד׳׳ק
לקמן. שהעתקתי כמו משפחה, בשם מעולם חתמו לא ויוצ׳׳ח במינסק

 בעל קאצנלנפויגען יחזקאל ר׳ לגאון גיסים היו ושניהם תקופה, באותה היו אשר ר׳ בשם גאונים שני ואכן,
 שאול ר׳ הגאון של בנו היה וויזון, וגליל פינסק אבד׳׳ק גינצבורג אשר ר׳ הוא הראשון יחזקאל׳. ׳כנסת

 ב״ר ״אשר תע׳׳ב): הישר׳(דיהרנפורט ׳נתיב על הסכים הרבה. ספרים על הסכים הוא פינסק, אבד׳׳ק גינצבורג
 מ״ו בלא׳׳א ״אשר תע׳׳ח): שלום׳(פפד׳׳מ ׳ברית ועל תס׳׳ט״; אדר י״א וויזון, בגליל חונה גינצבורג, שאול

 תע׳׳ט) דאודר (פראנקפורט חומה׳ ׳עיר ועל פינסק״; ק״ק פה חונה גינצבורג שאול כמוהר׳׳ר הגדול הרב
 ב״ר ״אשר תפ׳׳ב): הגפן(אופיבאך עבודת פירוש עם הגש׳׳פ ועל תע׳׳ד״; תמוז כ״א פינסק, גינצבורג, ״אשר
 גינצבורג, ״אשר תפ׳׳ט): אורי׳(זאלקאווא ׳בן ועל ת״פ״; שבט ז׳ המדינה בהתוועדות מפינסק גינצבורג שאול
 ובעוד תצ׳׳ב״. מנחם ר״ח ערב פינסק גינצבורג, שאול ב״ר ״אשר תצ׳׳ז): צבי׳(פראג ׳גאון ועל תפ׳׳ו״; פינסק

ר׳ תצ׳׳א. בשנת מינסק דגליל אב״ד אשר מר׳ הסכמה נמצאת הרי בפינסק, תצ״ב בשנת ממנו הסכמה שמצינו
 יעקב׳ ׳קהלת בספר מובא כאשר מותו, אחרי ודאי היה תק״ט ובשנת תצ׳׳ח. שנת לערך נפטר גינצבורג אשר

החיים. בברכת תק׳׳ט) (זאלקאווא
 ״שאלה מט: סי׳ בשאלה יחזקאל כנסת בשו׳׳ת מובא כאשר יחזקאל כנסת בעל הגאון של גיסו היה הוא

 ״אשר וחתום: ע״כ״, והגליל פינסק בק״ק אב״ד מהר׳׳ש בהגאון אשר מוהר׳׳ר הגאון הגדול הרב מגיסי
גיסו. היה כיצד נתברר טרם אבל וויזון״. בגליל החונה גינצבורג
מינסק. אבד׳׳ק התוספות בעל ליב ר׳ של בנו היה אשר מינסק, בגליל אבד׳׳ק אשר ר׳ היה השני גיסו

 ועל תצ׳׳א״; ניסן ו׳ ה׳ רוסיא, במדינת העליון גליל חוב׳׳ק ״אשר תצ׳׳א): המגן׳(זאלקאווא ׳אלף על הסכים
 אשר ״ר׳ תק׳׳י): ולוי׳(זאלקאווא ׳שמעון ועל העליון״; בגליל חונה ״אשר תק׳׳א): הכסף׳(זאלקאווא ׳קבוצת

 שאגת בעל הגאון [אחי אברהם יצחק ר׳ ובנו תקי׳׳א, שנת לערך נפטר תק׳׳ט״. תמוז י״ג עליון, דגליל אב״ד
בגליל אשר ״והרבנים נאמר: תקס׳׳ח) צדיק׳(אלטונא ׳זכר ובספר ״הכ׳׳ם״. אביו על תקי׳׳ב בשנת חתם אריה]
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וועבער דובעריעז הרבעזנו

 גינצבורג״, ליב ״אריה שמו נקרא הנפוצים בזמננו הנדפסים אריה שאגת ספרי שער על וצורתו.
משמו. זה רבב להעביר הצליחו לא מכונ^/ על הדבר להעמיד והסופרים החוקרים שניסו וכמה

 ואחריו זצ׳׳ל, אשר מו׳׳ה הגאון הרב שם היה מלפניו זה כי השם, אנשי גדולים מעולם היו מינסק] [גליל ההוא
 אחריו מלא שנים ואחרי חי, בעודנו אביו מקום את מלא אשר זצ״ל ארי׳ שאגת בעל המפורסם הגאון הרב בנו

זצ״ל״. אברהם [יצחק] מו״ה הגאון הרב אחיו
 שו״ת בעל אה״ו אבד״ק קאצנלנפויגען יחזקאל ר׳ הגאון של אחותו את נשא מינסק בגליל אב״ד אשר ר׳
 דודי ״גם ג: סימן יד, שאלה החדשות אריה בשאגת מביא אריה שאגת בעל בנו מביא כאשר יחזקאל, כנסת
הרבה״. בזה כתב מ״א סי׳ יחזקאל כנסת בספרו ז״ל יחזקאל מוה׳ הגאון אמי אחי

 בעל ליב ר׳ הנקרא ליב אריה ר׳ הגאון היה זה אשר ר׳ של שאביו מפורש יוצא נפרדים מקורות מכמה
 (ווילנא אורה׳ ׳קרן בהקדמת הוא כאשר פינסק, אבד׳׳ק גינצבורג שאול ר׳ ולא מינסק, אבד׳׳ק התוספות

 פת בציעת ספר בעה׳׳מ שקלאוו דק״ק אב״ד יעקב מו״ה הצדיק המפורסם הגאון להרב בן היה ״והוא תרי׳׳ז):
 אשר מו״ה המפורסם הגאון אחי היה והוא ומיצט קלעצק דק״ק אב״ד יהודא מו״ה המפורסם הגאון להרב בן

 ליב ר׳ הדור מופת המפורסם הגאון בני היו והם אריה, שאגת בעל רשכבה׳׳ג המפורסם הגאון אבי זצוקלה׳׳ה
התוספות״. בעל ליב ר׳ בשם אותו קראו חריפותו לעוצם אשר זצ״ל

 תירגם מרגלין, פאול ונקרא רח״ל השתמד הלה אורה׳. ׳קרן בעל יעקב ר׳ של אחיו בן מש׳׳כ גם וראה
 שכ׳׳ב): (מנטובה יצירה ספר על בכת׳׳י יחוסו ורשם בפטרסבורג, הספרים מבקר והיה לרוסית ספרים כמה

 בהגאון אהרן מו״ה בהרב יהודה מו״ה בהגאון יעקב שמו בישראל לפנים מרגליות לפאול שייך ״הספר
 המדה, קנה וספר האוקלידוס, מעתיק שמים עמודי אדם, תפארת ספר במ״ח ברוך מוהר׳׳ר המפורסם והרופא
 אבי אשר רבנו הגאון אחי יודא מו״ה בהגאון צדק מורה ספר מחבר שקלאוו דק״ק מ״ץ יעקב מו״ה בהגאון

עמ׳ שם, גינצבורג׳, משפחות פעטערסבורג״(׳תולדות פה תרל׳׳ג בשנת אבן וטורי אריה שאגת בעל הגאון
קפד-קפה). עמ׳ תרצ׳׳ו, ירושלים שקלאב, ק״ק משפחות רבינוביץ׳, מ׳ ; 32

 לא זה משום וכמובן גינצבורג, למשפחת השתייך לא מינסק דגליל אבד׳׳ק אשר שר׳ מפורש יוצא ומעתה
 בהסכמת ולא אריה, שאגת בעל ליב אריה ר׳ בנו של המרובים בהסכמות לא גם ״גינצבורג״, בשם מעולם חתם

 לא מינסק, העליון בגליל אב״ד ואביו, אחיו מקום שמילא אברהם יצחק ר׳ אריה, שאגת בעל אחי של המרובים
 היה אריה שאגת בעל הגאון של בנו קארלסרוה אבד׳׳ק אשר ר׳ משפחת שם אדרבה ״גינצבורג״, השם מצינו

גינצבורג. ולא ״וואלערשטיין״
 ועוד ;232-249 עמ׳ שם, גינצבורג׳, משפחות ׳לתולדות בספר הנדפס במכתבו גינצבורג דובער ר׳ דברי ראה 60

 ׳הגאון העיר וכבר .306 עמ׳ ובסוף ,276-277 עמ׳ גינצבורג, משפחות לתולדות לספר אחדות בהערות שם
 וילנה וחכמיה, מינסק רבני אייזענשטאדט, ב׳׳צ בתוך דבאברויסק׳, אב״ד שליט׳׳א רפאל ר׳ הצדיק האמיתי
 ׳תולדות ישר, מאיר משה הרב גם אשר. ר׳ אבי של בשמו שם נפלה סופר שטעות בהערה, 12 עמ׳ תרנ׳׳ט,

 בהשלמה תשל׳׳ג, ירושלים סופר, חתם מכון הוצאת אריה, שאגת שו״ת בסוף נדפס אריה׳, השאגת רבינו
 לאביו והגליל דפינסק הגאב׳׳ד אשר רבי את החושבים אלה בזה טעו דעתי ״לפי כתב: קא, עמ׳ ל׳התולדות׳

 רבי של כבנו עצמו את חותם היה תצ׳׳ב, בשנת צבי׳ ׳גאון ספר על בהסכמה הבא זה אשר רבי השאג׳׳א. של
 בהערתי ואמנם הנ׳׳ל״. אשר רבי בנו מקומו מילא ושאחריו ופינסק. וויזון דק״ק האב׳׳ד גינצבורג שאול

 את לשמו מצרפים הזה היום עצם שעד מפני הטעות, את ולהדגיש לחזור וכדאי הוכחות, עוד הוספתי הקודמת
״גינצבורג״. המשפחה שם

 עמ״ס חדש׳ ׳אור בעל קליר, אלעזר ר׳ הגאון שנשא בהספד וראה צ״ע, עדיין זה בעניין המערכת: [הערת
 ״הוא לז): דף שני, דרוש יקר, אור חלק תקנ׳׳ב, פראג יאיר׳, ׳חות (בספרו אריה שאגת בעל רא״ל על פסחים,

 אריה כמו׳׳ה והמקובל החסיד פונה. אליו הי׳ שהכל תל פנה, ממנו יתד ממנו ישראל, כל של רבן הגדול הגאון
 הגאון בן ארי, בן ארי יצ׳׳ו. יע״א מיץ דק״ק ור׳׳מ אב״ד שהיה אבן, וטורי אריה שאגת בעה׳׳מ עילאי, דבי

פינסק׳׳.] דק״ק אב״ד שהיה ז״ל אשר מו״ה
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שנזמיץ קהילת לתולדות נוספות

מיץ אבד״ק ברייטבארט הלוי יעקב ר׳ טז.

 משה ר׳ דודו ע״י מים ויצק שנתגדל מפודסם והדיף בתודה גדול במיץ, כאב״ד שימש הוא
.“מפדאג מהד״ל הגאון נכד מאגנצא אבד״ק הדיף סג״ל

האחרונים בדורות מיץ קהלת יז.
 הראשונה... עולם מלחמה בסוף הרע״ט, כסליו ״בחודש שסא): (עמ׳ במאמר כתוב
 לפי במיץ, יסדו הם חסידים. הרבה ביניהם למיץ, מפולין רבים יהודים הגרו זו, בתקופה

 של הכנסת בבית אך ישורון׳, עדת ׳קהל נפרדה, חרדית קהילה באשכנז, החרדים מסורה
ספרד״. בנוסח התפללו הקהלה...

 עדת ב׳קהל ומו״צ רב ששימש גליציה, מגולי אחד כתבי מתוך זה בעניין להעתיק כדאי
 קוטשערמארא אבד״ק שימש קודם קאהלענבערג. יהודה] אברהם ןב״ר משה ר׳ במיץ, ישורון׳

 ואח״כ בודאפעסט, דקה״י חברה בש״ס השיעור ולומדי הצדק לינת בחבורת ואח״כ בבוקווינא,
 לערך תר״ץ משנת ואח״ב וויען, הבירה בעיר סדיגורא בקלויז ומ״מ חסידים קהל דחבורת רב

 משה׳), ׳דרש ספרו בשער שנאמר מיץ״(כפי מגדולי ודורשיו ״דור ספר חיבר הוא למיץ. עבר
 קהילה פרשת גולל תרצ״ה) משה׳(בילגוריי ׳דרש לספרו ההקדמה ובתוך נדפס, לא כנראה אשר

 דור ״ודור יהודיים: חיים סימני להראות התחילה בימיו אשר השוממה, מיץ ועתיקה קדושה
 ולאסוקי לאמיתו דבר לכוין זוכה פשוט חכם תלמיד ולפעמים וחכמיו, ודור דור ודורשיו

 והשירה שבהיכל, תורה ספר אפי׳ במזל תלוי והכל דשמיא, סיעתא דהלכתא אליבא שמעתתא
 החרש ישב בתוכה חכמים, מלאה עיר היתה מעולם אשר מיץ עירנו על לעדה תהי׳ הזאת

 המכיר חכם איזהו לאמור: בצדק משלו משלו המושל ישא עליה סביבותיה, בכל וכן והמסגר
 לעיר היהדות בעולם מיץ עיר נתודע מעולם בה שישבו הגדולים החכמים ידי שעל מקומו, את

 לדאבונינו אבל בכמות. ממנה הגדולות עירות משאר יותר מיץ מעיר ידעו ותמיד בישראל ואם
 תמות ואתה זיוה פנה הודה פנה מעליה אורה ונוטל שכניה ככל פלאים עירנו ירדה הבינים בימי

 הישן החיים הבית גם ונוטל בה היתה ה׳ יד וגם ממנה, התורה חכמי חכמת אבדה החכמה
 איה מקומה לא כמעט אשר עד כבודה ונוטל תרס״ג, בשנת האשכנזית הממשלה ע״י ממקומו

 לא קברים וגם התורה אדירי הרזים חכמי וצדיקים גדולים נפשות קרבנה אל באו כי נודע ולא
 ואוי לבנו דוה זה ועל האלה היבשות העצמות של תחנותם מקום אפילו נודע ולא להם הי׳

 מבהמה יותר ועד מאדם מלחמות חירום שעת גם ובתוכן שנים שמטות עברו ככה בושה. לאותה
 חדר מועד באי מבלי חרבות והמחוזות הערים שוממין שעריה חלפו וזמנים עברו עתים נדדו,

ואחרי אור יהל החשך אחרי אבל מתארה, חשוך העולם בעירנו נפרץ חזון ואין התורה, בחדרי

 יעקב מ׳ הרב זקני ״אבי שחר׳; ׳עורה לספר ובהקרמה תרס״א), נטע׳(פארגורזע ׳לבנון ספר בראש הנאמר לפי 61
 איטינגא ר״א מש״ב גם וראה מפורסם״. וחריף בתורה גדול הי׳ בצרפת מעטץ אבד״ק ברייטבארט הלוי

תר״צ). ח״א(פיעטרקוב יהונתן גדולת בר״ס במכתבו מדוקלא
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וועבער דובעריש הרבשנח

 הקדושים השי״ת, בעזרת בקרוב גדול אור יראו חשך והולכי עולם וגבעת המישור יבוא העמק
 דעבדי ואינהו נפרדו לא ובמותם בחייהם קרתא הנטורי היום גם הן והן שהיו המה בארץ אשר

 נפשות עושין אין חז״ל אמרו לחנם ולא עירנו, גם ובתוכם מישראל תשתכח שלא לתורה
 הקיימים וכרונן הן הן דבריהם אבל ועוברים בטלים הגשמיים והזכרונות המצבות לצדיקים,

 עירנו לתוך לנוד שוב התחילו האחרונות בשנים וכן היהודים. מתוך ימוש לא וזכרם לעולם
 חברון בישיני המזרח פני האיר וכמעט תורה בני דמעלי אינשי יד על לה להסתפח שנית ולהקבץ

 היראים ובעזרת השי״ת ובעזרת שם, זעיר שם זעיר בעירנו להתנוצץ שוב התחילו חמה וזהרי
 מאז לתוכה ניתן שלא הכנסת בית ואין עמדם, אנכי שנים חמש לי זה תורה ואוהבי מצות חובבי

 שבחבורת מלבד במספר כנסיות בתי חמשה והם ק׳ ספרי ושאר ויותר כשרה חדשה תורה ספר
 קודש ספרי ושאר ש״ס מלבד חדשות תורות ספרי שלושה להם הרכישו כבר לבדה שבת שומרי
 וקנאת לנו רכשנו תורה בני אברכים כמה קודש, בשבת ובפרט יום בכל נלמדים ושיעורים הרבה

בישראל״. תרבה כזאת וקנאה חכמה תרבה סופרים
 ביהכ״נ משה, אוהל ביהכ״נ ומהם: כנסיות, בתי חמשה בה היו כבר תר״ץ בשנת כאמור,

 שרובם נראה המתפללים ומרשימת תורה. תלמוד ביהכ״נ ישורון, עדת ביהכ״נ הדת, מחזיקי
.“השואה לפני במיץ ליושנה עטרה החזירו והם וגאליציה, פולין מפליטי היה

 שקורותיה נימה, כמלוא אפילו מיץ״ קהלת ״תולדות את להשלים הגעתי שלא ידעתי גם ידעתי
 יד כתבי הישנים, האוצרות את חקרתי ולא עברתי לא עצומות, בידינו שנותרו וידיעותיה מרובות
 רק מיץ. קהילת תולדות לערוך לעצמי מטרה הצבתי שלא גם מה לרוב, המצויים קהילות ופנקסי

שם. זעיר שם זעיר רק והערתי הנייר, גבי על העליתי קצר בזמן בידי שעלה מה
 והרביצו בהוראה ששימשו צדק ומורי הדיינים של שמותם את ולפקוד להזכיר לו היה ועוד

 ור״מ אב״ד ואח״כ במיץ דיין שהיה מוורמס יצחק ר׳ כגון מיץ, בק״ק השנים כל משך תורה
 במיץ דיין מוורמס] אברהם ןב״ר ישראל יוסף יוזל ר׳ תל״ז), במרחשון כט עלזוז(נפטר במדינת
 דיין שמואל זנוויל ר׳ תמ״ה), שנת השנה בראש נפטר ובינג(שם טריער לאב״ד נתקבל ואח״כ

 ב שם (נפטר במיץ דיין רוטשילד אלחנן] דוד ןב״ר יוסף יעקב ר׳ תנ״ב), בשבט טז (נפטר במיץ
 אור׳(נפטר ׳מאורי בעל וירמיש אברלי אברהם ר׳ במיץ, דיין הכהן פייביש אורי ר׳ תנ׳׳ט), בניסן

 אריה, שאגת בעל של דינו בבית דיין מערכינגען ליבן ןב׳׳ר יודל ר׳ תקמ׳׳ז), במרחשון כא שם
מיעוטם. אלא כאן ציינתי ולא והמפוארת, העתיקה העיר את שפיארו רבים רבים ועוד

מיץ״. מעיר הפרענומעראנטען ״שמות משה׳, ׳דרש ספרו שבסוף המנויים ברשימת ראה 62
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גולדשמיט דוד הרב
עילית מודיעין

זצ״ל אנסבכר שלמה רבי תולדות
 נירנברג - ישראל׳ ׳עדת ק״ק של ומייסדה רבה

בפייטסהוכהיים אנסבכר משפהת

 נסיכות מאיזור מוצאה באשכנז, והידועות המיוחסות המשפחות אחת אנסבכר, משפחת
 זצ״ל^ דוד שלמה רבי המשפחה^ ראש התיישב לערך, תק״נ בשנת גרמניה. בדרום אנסבאך
וירצבורג^ לעיר הסמוכה פייטסהוכהיים^ בעיירה

 השישי לאלף החמישית המאה בתחילת פייטסהוכהיים התיישבו הראשונים היהודים
 הגדולות, בערים להתגורר עליהם ואסרו אשכנז יהודי צעדי את הצרו שהשלטונות אחר ).1644(

 של מצוצמם מספר רק מלכתחילה לקלוט העדיפו שיושביהם בכפרים להתגורר נאלצו הם
 היה לא הכלכלי ומצבה במיוחד גדולה הייתה לא בפייטסהוכהיים היהודית הקהילה יהודים.
 עד 50 לכדי מספרם פחת מכן שלאחר ובשנים חברים^ 105 הקהילה מנתה ת״ר בשנת מזהיר.

 מיהודי חלק עקרו ליהודים זכויות שויון חוק הענקת עם האמנציפציה, בעידן חברים. 70
יותר. מכובדת בצורה להתפרנס כדי הסמוכה, לוירצבורג בעיקר גדולות, לערים פייטסהוכהיים

 תקצ״ח. אלול כ״ח דסליחות ג׳ ביום שנה, וחמש שישים כבן נפטר אנסבכר דוד שלמה רבי
ת.נ.צ.ב.ה.

 שמשון הר״ר בת (מריאנה) מערלא למרת נישא מארקס) (המכונה מרדכי רבי בנו
ילדים, ששה להם נולדו שם בפייטסהוכהיים, התגוררו הם אויערבאך^ מהעיר ז״ל שטערנבערג

 חוק נחקק )1813(תקע׳׳ג בשנת יחודי. משפחה שם אנסבכר משפחת לבני היה לא )1817(תקע׳׳ז שנת עד 1
 השם את המשפחה אימצה )1817( תקע׳׳ז בשנת משפחה. שמות לשאת היהודים את שחייב בבוואריה
תשס׳׳ב.) אדומים, מעלה אנסבכר, שמעון ר׳ מאת אנסבכר׳, מ.מ. למשפחת והשלמות ׳פרטים (ע׳׳פ: אנסבכר.

 אנסבכר (מקס) מרדכי ר׳ ידוע. אינו לידתו מקום ),1772-4( תקל״ד או תקל״ב בשנת נולד אנסבכר רש״ד 2
 שמוצאו שיער שם, שהתגוררו האנשים עם ושוחח בפייטסהוכהיים פעמים מספר שביקר (וירצבורג-ירושלים),

 אף ),1781( תקמ״א בשנת נולדה ע״ה קעלה מרת אשתו (ש.א.). לכך ברורה הוכחה לו אין אך מגונצנהאוזן,
ידוע. לא מוצאה מקום היא

 Kulturamt Gemeinde ברשות הנמצאים המסמכים מתוך עולה כך בפייטסהוכהיים, ופעל חי רש״ד 3
Veitshoecheim, ושוחט. כש״ץ־מ״צ גם ששימש וכנראה

יהודים. 90 מהם נפש, 1282 פייטסהוכהיים מנתה )1814(תקע״ד בשנת 4
 לשואה סמוך קהילתיים. ומוסדות מקווה ולצידו ),1727-1730(תקפ״ז-תק״ץ השנים בין נבנה המקומי כנסת בית 5

 בליל הכנסת בית שרד כך האש. מכבי עבור המבנה את הלאים המקומי והשלטון חברים, 12 רק הקהילה מנתה
 בית שוחזר )1986(תשמ״ו בשנת ימ״ש. הנאצים ידי על נחרב ולא השניה, העולם מלחמת פרוץ ערב הפרעות
יהודי. כמוזיאון המקום משמש וכיום השואה, מלפני תצלומים פי על המקומית, המועצה ידי על הכנסת

).Unterfranken(שוויינפורט מהעיר רחוקה לא 6
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גולדעזמיט דוד הרבעזם

גיטא. וגידל (יונאס)^^ יונה רבי דוד^ רבי שלמה, רבי פוגל^ חנה\ בנות: ושלוש בנים שלושה
 לשמש שהתמנה אחר מונכסרוט, לעיר משפחתו ובני אנסבכר מרדכי רבי עקר תרט״ז בתמוז

 הכהן יוסף רבי מקרלסרוה ה׳אוברראט׳ של מחותנו היה הוא . “צדק ומורה שוחט כחזן, שם
רבקה. מרת האוברראט של בתו את נשא יונה בנו “שם, ישיבה וראש רב זצ״ל אלטמאן
 בבית ונקבר “ווירצבורג, בעיר עולמו לבית מרדכי רבי הסתלק תרמ״ו, ראשון אדר בי״ג

 ששימש למי לעשות שנהוג כפי שופר, נחקק מצבתו על (גרמניה). לאודנבאך שבעיירה עולם
 אנשבאכער מרדכי מהר״ר ישר תם ״איש נאמר: “שעליה ובכיתוב השנה, בראש תוקע כבעל
כל נתיבתו; שם אמונה דרך בתוכחתו; השיב מעון רבים לעדתו; היה צדק מורה מ״ץ... ש״ץ

 לייב(ליאופולד) לר׳ נשואה הייתה ז׳׳ל, יוסף ר׳ סבו מפי הי׳׳ו, אנסבכר (יוני) יונה ר׳ ש״ב של הרישומים לפי 7
 אנסבכר שלמה ר׳ מר׳ה אשתו, אח לגיסו, נישאה גוגנהיימר (אמילי) חוה מרת אחותו מדיטנהיים. גוגנהיימר

בירושלים). המרכזי בארכיון הנמצא דיטנהיים של הרישום מחברת ע׳׳פ זצ״ל(ש.א.
ארבע. בגיל נפטרה 8
 עליו: נאמר בגרמנית המקביל ובכיתוב ע׳׳ה״, מרדכי מוהר׳׳ר ב׳ דוד ״מוהר׳׳ר נחקק בוירצבורג מצבתו על 9

 האדמר׳ר באגרות ציבור, בצרכי גם עסק ר׳׳ד אנסבכר). ש. אלי ששלח צילום (מתוך והרבינר..״. ״המורה
 יעקב רבי מורנו עם שם להיפגש מנת על דמיין לפרנקפורט יחד נסעו שהם מסופר מליובאוויטש, מוהרש״ב
 איתי..״ שיסע נ״י אנזבאכער דוד והנעלה הנכבד ידידי את היום ״ואבקש חשוב: ציבורי לצורך ז״ל רוזנהיים
שסח). סי׳ שם עוד וראה קסב, סי׳ קודש, (אגרות

 להלן). (ראה קארלסרוה מרבני אלטמן יוסף רבי של חתנו היה תרע׳׳ו, שבט בי׳ ונפטר תר״ו אייר בט״ו נולד 10
 משפחת ספר (עורך), וולף (י׳ יינות לשיווק מפעל הקים לפרנסתו בווירצבורג, ציבורי ועסקן כמוהל שימש

 החולין(באגרות בחיי וכינויו הלועזי שמו היה Jonas - יונאס ).149 עמ׳ תשס׳׳ו, שבע-ירושלים באר אלטמן,
 מופיע מצבתו על תו׳׳ת...״). על מארק עשרים לי ונתן פה הי׳ אנזבאכער יאניס ״ידידינו רפט: סי׳ שם קודש

 בארץ כאן השורות לכותב הידועים אנסבכר משפחת בני מרבית וחסד״. צדקה רודף תמים ״איש התואר:
ז״ל. יונאס יונה- הר״ר של צאצאיו הינם ישראל,

 בקהילות בעיקר האחרונים בדורות השואה. ועד הראשונים מימות באשכנז קיים היה ומו׳׳צ ש״ץ של הצירוף 11
אב׳׳ד. רב להחזיק בידם סיפק היה שלא קטנות,

 מודיעין משה, ישיר אז בתוך: שלמה׳, (׳זכרון ומטה ד״ה במדבר פרשת התורה על בחיבורו אנסבכר, ר״ש 12
 של משמו יפה בחידוש אזכור זכור בו דברי ״ומדי משמו: תורה דבר ציטט קלד), עמ׳ תשס׳׳ז, עילית

 האדמה ׳ארורה שנאמר הראשון אדם אצל שמצינו מה על זצ׳׳ל, אלטמאן הכהן יוסף מו״ה הגאון האבערראט
 דווקא. זה בעונש הראשון אדם נענש מדוע להבין ויש יח), ג, לך׳(בראשית תצמיח ודרדר וקוץ בעבורך...

 השלם, ביהוד באמונה לו חסר כי שם) ר״ח בפי׳ ועי׳ ב לח, (סנהדרין היה מין הראשון דאדם בחז׳׳ל יש אמנם
 ׳קוץ׳ הוא ביניהם שההבדל ב׳אחר׳, ה׳אחד׳ את החליף שהוא נמצא בה. עמד ולא לו ניתנה אחת שמצוה
 רי׳׳ש, של 200 למספר דל״ת של 4 המספר בין וההבדל לזה. זה קרובים כך כל הכפירה וח״ו האמונה כי בלבד,
 נענש לרי׳׳ש דל״ת בין שהחליף ובעבור דווקא. בקוץ נענש ולכן וכנ׳׳ל, ׳קוץ׳ בגימטריא שהוא 196 הריהו

 הנ״ל החידוש את שמע שהוא להניח סביר השמועה, בעל עם מחותן היה מרדכי רבי שאביו כיון ב׳דרדר״׳.
 יהודי של - העליונה המועצה ראש - Oberrat בתוארו: ידוע היה מקארלסרוה אלטמאן הרב ראשון. ממקור
רנג-רצ. עמ׳ ה׳תשס׳׳ז, ראשון ספר ירושתנו, אודותיו: ראה שבגרמניה. באדן נסיכות

 (ש. היא ולא פייטסהוכהיים, בעיירה היה פטירתו מקום כי בטעות נכתב אנסבכר משפ׳ של היוחסין באילן 13
אנסבכר).

לאודנבאך. תושב שנאבל בשם מקומי גרמני תושב מאת זליג הרברט מר שקיבל המצבה תמונת מתוך 14
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שסאזצ׳׳ל אנסבכר שלמה רבי תולדות

תנצב״ה״ פטירתו. עד אמונה היה ידיו בתורתו; הגה ימיו

אנסבכר שלמה רבי

 רבי הגדול אביו בבית תר״ב^^ שבט י״ח יתרו פרשת קודש בשבת נולד אנסבכר שלמה רבי
 היה לימים וצעיר אשכנז, בארץ דור מדור המסורה בדרך הטהור חינוכו את כנער קיבל מרדכי,

מולדתו. ארץ גדולי של בישיבותיהם תורה ללמוד כשנשלח
 תורה ינק וכן באמברגר, דוב יצחק רבי הגאון דווירצבורג הרב של בישיבתו למד ראשונה

לוירצבורג. הסמוכה צעל בקהילת רוזנבאום^^ יונה רבי הגאון מפי
 ושמירת ההלכה עניני בכל הקפדה המצוות, כל בקיום דבקות והתמדה, נחושה שקדנות

 בין אנסבכר שלמה את הבליטו - מעולם עורערה שלא בעקביות ביותר, הקלים אף מנהגים
ווירצבורג. ישיבת בחורי חבריו,

 אנסבכר שמעון ר׳ הר׳ל תש׳׳ס בשנת נערץ״. כ״צדיק מתואר הוא הבאה) בהע׳ (ראה האיזראעליט בעיתון 15
 המידע כל על לו נתונה תודתי ימינו, עד מרדכי-מרקס רבי של צאצאיו כל (כמעט) רשומים בו יוחסין׳ ׳אילן
מאוצרותיו. ששאבתי הרב

 שהלידה יתכן ,1842 ינואר 29 הוא, נירנברג עיריית מארכיון שנשלחו מסמכים פי על הלועזי הלידה תאריך 16
 שהתפרסמה כתבה פי על מבוססים דלהלן הפרטים שאר עצמה. בשבת ולא חצות קודם שבת במוצאי היתה
 משה ר׳ דודי בן של תרגומו (ע׳׳פ .1911 אוקטובר, Der Israelii, 19 איזראעליט׳, ׳דער בעיתון פטירתו אחר
נ׳׳י). גולדשמיט אריה

 [אביו להועיל מלמד שו׳׳ת בעל בברלין לרבנים המדרש בית ראש זצ׳׳ל הופמן צבי דוד רבי הגאון של חותנו 17
 אנסבכר מרדכי הרב זקני תר׳׳ה. שנת בסביבות בצעל ישיבה הקים טיילהיים, יליד זצ׳׳ל, רוזנבאום מנדל הרב

 במברגר הלוי רי׳׳ד מוירצבורג הרב ע׳׳י וסודרו תר׳׳ג בשנת שנערכו השניים לנשואיו כעד שימש ואף הכירו
).1962 לונדון ,The Rosenbaums of Zell שטראוס, ב. של בספרו המסמך צילום בפייטסהוכהיים(ע׳׳פ
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גולדעזמיט דוד הרבעזסב

 של הכותרת גולת אך וביראה. בחכמה בתורה, ונתעלה עלה אנסבכר שלמה הבחור
 הילדסהיימר עזריאל רבי הגאון של ישיבתו אייזנשטאט^^ בישיבת היתה בתורה התעלותו

ומופת. כדוגמה לו ושימש חייו להמשך דרכו את לו שהאיר ומדריך מורה מצא כאן זצ״ל^^
 לקבל זכה ואף אייזנשטאט, בישיבת בלימודיו וכוחות מרץ מלא השקיע אנסבכר שלמה רבי
 עזריאל ורבי וירצבורג ישיבת ראש במבוגר הלוי דוב יצחק רבי מרבותיו הוראה סמיכת

אייזנשטאט^^ ישיבת ראש הילדסהיימר
 מורה בתור שימש עצמו בכוחות להתפרנס ובכדי אייזנשטאט, את עזב עשרים לגיל בהגיעו

 ישותו כל את שמילאה השמחה התורניים, התחומים כל את שהקיפה לחכמתו מעבר פרטי.
 במיוחד לפניו. נפתחו וברצון החוגים מכל תלמידיו לבבות את כבשה ומחנך, כמורה בתפקידו

 יותר מאוחרות בשנים שהיו תכונות לו, שהיו התגובה ומהירות הקולע ההומור חוש את אהבו
בוואריה. מדינת בכל דבר לשם

 הוא אקדמאיים. ללימודים הכישרונות ברוך הצעיר הלך בגרמניה, דורות באותם כמקובל
 אמנם העתיקות^^ מדעי ללימודי לו היתה מיוחדת משיכה מינכן, בעיר באוניברסיטה למד

 מרצו מירב את להשקיע לו גרמה בטוח, עתיד לו מובטח לא המדע של זה שבענף ההכרה
היהדות. בלימודי
 למשפחת בת גוגנהיימר (אמילי) חוה למרת רבינו נישא תרכ״ז, אלול בחודש כ״ה, בגיל

 של במצב הייתה בדיטנהיים הקהילה התיכונה, בפראנקוניה הנמצאת דיטנהיים^^ מהעיר רבנים
בקהילת אוהלה נטעה הצעירה אנסבכר ומשפחת מלהתקיים, חדלה תר״ם שבשנת עד הצטמקות

 ר״י של מאמרו ראה אייזנשטאט, בישיבת הילדסהיימר עזריאל רבי תולדות על באוסטריה. כיום הונגריה, 18
רמא-רנב. עמ׳ ה׳תשס׳׳ז, ראשון ספר ירושתנו, גולדהבר,

 במברגר רי׳׳ד של תלמידו היה רבנו כי בנו מזכיר ,3 עמ׳ תרצ׳׳ו, פרנקפורט שלמה, זכרון לקונטרס בהקדמה 19
 שלמד גם מופיע בכת׳׳י שליט׳׳א המבורגר שלמה בנימין הרב ש״ב של ברשימותיו הילדסהיימר. ר׳׳ע של וכן

 תלמיד היותו את כתבתי מי מפי זוכר ״איני השיבני: וכך זאת, לו מניין ושאלתיו ז״ל סופר הכתב מרן אצל
 הוא הדברים. נאמרו יום ובאיזה מי מפי בדיוק לציין כיום כדרכי נזהרתי ולא בצעירותי, זאת רשמתי הכת״ס.

 ואפשר מאייזנשטאט, רחוקה אינה פרשבורג אבל רעז״ה, איפוא היה המובהק ורבו באייזנשטאט בודאי למד
קצר״. לזמן לישיבתה גם שהגיע

 מדור תשכ״ט, ברק בני אמת, נביאי קליין, רא״י של ספרו אל וצורף אנסבכר יונה ר׳ בנו שכתב מאמר ע״פ 20
.3 עמ׳ אנגלית

 דברי להבנת שימוש בהן עשה ואף ומדע, מחקר בספרי גם ידע לו שהיה חידושיו בתרי בין לראות ניתן 21
 למת״ ממנו נתתי ״ולא מעשר בוידוי הנאמר הפסוק את פירש תבוא, כי לפרשת בביאורו לדוגמא, התורה.
 מנהגם שהיה העתיקה, במצרים הארכיאולוגיות בחפירות שהתגלה מה ״לפי הבא: באופן יד) כו, (דברים
 שכוונת מאוד יתכן הנפש, השארת את מסמלים אמונתם פי שעל תבואה, גרעיני עם יחד המתים את שקברו
 רואים שהיו זה נפסד נוהג בתוכם ינהגו לא ישראל שבני להזהיר כאן שבא מפשוטו, רחוק אינו המקרא

 פרשת קלח), עמ׳ (שם, ומה ד״ה לך שלח בפרשת מש״כ עוד: וראה קסד). עמ׳ שם, שלמה, במצרים״(זכרון
קנט). עמ׳ לא(שם, ד״ה ראה ופרשת קנב) עמ׳ (שם, ומצרים ד״ה מסעי
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שסגזצ״ל אנסבכר שלמה רבי תולדות

̂'‘קילא. הבכורה בתם להם נולדה תרל״א בתמוז בכ״ו הסמוכה. לויטרסהאוזן^^

ברולצהיים בכפר נס

 היא אף ברולצהיים, לקהילת אנסבכר משפחת עקרה תרל״ג שנת תחילת או תרל״ב בשנת
 נולד בברוצלהיים ומו״צ^^ כש״ץ בקודש לשמש שלמה רבי התקבל שם התיכונה, בפראנקוניה

שמחה(סימון). הראשון, בנם תרל״ד אסתר תענית צום ביום להם
 הכנסת. בבית התפלה של בעיצומה בנס שלמה רבי חיי ניצלו תרל״ד כיפור יום בליל

 קביעות הייתה נדרי כל לתפילת אבל השנה, תפילות בכל התיבה לפני לרדת היה כחזן תפקידו
 כדרכו, לעמוד הלה ניגש תרל״ג הכיפורים ביום התפילה. לעמוד לגשת הקהילה מחברי לאחד

 יום בהתקרב הבאות. לשנים חזקתו נשמרה מתפילתו, מרוצה היה לא אנסבכר שלמה שרבי ואף
 לפני לרדת הקהילה חזן בתור התבקש שלמה ורבי חבר אותו חלה הבאה, השנה של הכיפורים

 נשמע התפילה במהלך כשלפתע בקולו, להנעים והחל לעמוד ניגש שלמה רבי במקומו. התיבה
 היום לכבוד שהודלקו נרות עמוסת מימדים רבת נברשת תלויה הייתה בו חבל אדיר, רעש קול

 לחזן השמור מיוחד מקום שלמה, רבי של מושבו מקום על היישר וצנח ממקומו התנתק הקדוש
 סמוך הכנסת בית בקדמת הקהל מנהיגי של מושבם ליד - התיבה לפני מתפלל שאינו לזמן -

הקודש. לארון
 (דפוס נדרי כל ליל מחזור כריכת בפנים יד^^ בכתב שלמה רבי רשם הנס סיפור את

תקפ״א): רעדלהיים
 ראיתי בעראלצהיים, בכפר ראשונה פעם שהייתי לפ״ק, תרל״ג בשנת !תודה לזכרון

 כמה אחד], ביה בעל [= א׳ ב״ב שהתפלל נדרי] כל בתפילת [= כ״נ בהפ׳ ושמעתי
להתפלל ממני ובקשו זה, ב״ב נחלה חבאח ולשנח עליחם, שנצטערתי ענינים

 הויסנר ק. גב׳ ששלחה אנסבכר משפחת פרטי ברשימת כי לציין יש באיזראעליט. הנ״ל במאמר מופיע זה נתון 23
 בלנררהאוזן, ?) (ומו״צ כמורה אנסבכר שלמה רבי כיהן לנירנברג הגיעו קורם כי נאמר אנסבכר לש. מגרמניה

 הוא; והכיתוב נכון אינו היר כתב שפענוח יתכן ברם, התחתית. שבפראנקוניה הופהיים ליר קהילה
 במרינות מקומות בכמה פעל אנסבכר שר״ש נמסר הנ״ל בכתבה באיזראעליט. שנזכר וכפי לויטרסהאוזן,

לנו. ירועים ר״ש של התורנית פעילותו מקומות על הנתונים כל שלא כך ובוואריה, וירטמברג
רוטר. קילא ;לימים 24
.37-40 עמורים הגרמנית), שלמה(מהרורה זכרון הקונטרס בסוף המחבר״ מחיי קטנים ״קטעים ע״פ 25
 כתב מי ירעו לא שנים שבמשך לי סיפר הנ״ל תקוה). הי״ו(פתח אנסבכר יונה ר׳ ש״ב ברשות נמצא המחזור 26

 מקנרה ז״ל אנסבכר שלמה ר׳ את שהכיר יהורי אליו הגיע הימים מן שבאתר ער האלה, השורות את במחזור
 שאירע הזה הנס סיפור את וסיפר שמו) על ונקרא זצ״ל, רבינו פטירת אחר ספורים ימים הסוכות בחג (שנולר
 ספר בשער כת״י ירו(חתימת כתבי השוואת אלי). ששלח כת״י צילום על אנסבכר לר״י נתונה (תורתי לרבינו.
 ירושלים) הילרסהיימר, משפחת שבירי רע״ה רבו אל כת״י במכתב וכמו״כ בבעלותו שהיתה חורש״ ״עולת
 חי שרבינו נזכר לעיל ,JSL לועזיות; באותיות חתום הנ״ל המחזור בשער אגב, לחלוטין. זהה שהכתב מראה

.Juedisches Schulhaus(?) Leutershausen;של תיבות ראשי אלה אולי כך אם בלויטרהאוזן, מסוימת תקופה
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גולדשמיט דוד הרבשסד

בע״ה. עשיתי וכן תחתיו,
 המקום על החבל נתוק ע״י וגדולה כבדה מנורה ותפול התפלה, באמצע ויהי

 עומד הייתי ח״ו ואילו] [=צ״ל: ואולי העמוד, לפני יהיה שלא בעת לש״ץ המיוחד
 ברוך ליצלן]. [=רחמנא ר״ל מוחי את מנורה קני רצצו ספק שום בלי כנהוג שם

!הנ״ל במקום כזה נס לי שעשה המקום

 דעתו על העלה לא איש אנסבכר. שלמה רבי של חייו את הצילה בית בעל אותו של מחלתו
רבינו. של פטירתו יום בדיוק, זה יום יהיה מכן, לאחר שנים ושמונה ששלושים

('ילמ עיי/: W׳׳ ״!■ ז’ך*-ל"'■■׳-  ■V/ - b, ,
) ׳ ״ |H ״ י ע l ז i i f U i s v t T -  i

•’■ 1rj!> o'’־ s, ׳ ,W. ל J « « , ; . , ; מ ,

ג ״ o י j י ( !2י7 י ] ן ץ “־ <

 המחזור של הפנימית הכריכה גבי על ידו בכתב הנס סיפור

בנירנברג ישראל׳ ׳עדת קהילת

 שלו הקודש עבודת ברולצהיים, קהילת הנהגת כס על אנסבכר שלמה רבי ישב בלבד שנתיים
 ה׳ נאמני של קריאתם מרווחת. הייתה ומשכורתו מנוחות מי על הייתה זו קטנה בקהילה

 הוא רשם, ההררית הקהילה ביסוד לעזרתם לבוא אותו עוררה נירנברג, בעיר לרבת והחררים
שמים. שם קידוש למען האישית נוחיותו על ויתר

 רציחות לאחר הראשונים. בימי עתיקה קהילה התקיימה באוואריה שבמדינת בנירנברג
 מאות לחמש קרוב מיהורים ריקה העיר עמרה העיר, יהורי של ונשנים חוזרים גירושים ופרעות,

\^1 מקום גירוש א איז ״נירנברג כי: המקום יהודי בפי מורגל היה לשואה וער שנה, ״

 חבריה בין נשבה קצר זמן תוך לב לדאבון אך יהודית, קהילה בנירנברג נוסדה תרכ״ב בשנת
 ההם בימים הרפורמות חללים. והפילה ימים באותם חברתית לאופנה שהייתה הרפורמה רוח

 קלה שסטייה להרגיש היה יכול בלבבו אמת ודובר שמים ירא אדם רק ״קטנים״, בדברים החלו
מקיפה. לרפורמה הימים ברבות תהפוך

 גילה בה חמישי או שני מימי באחר נולד בנירנברג נפרדת חרדית קהילה להקים הרעיון

ע״ה. המבורגר-פולק חוה(אנסבכר) מרת אמו מפי המבורגר רב״ש 27
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שסהזצ׳׳ל אנסבכר שלמה רבי תולדות

 רחום״ ״והוא תחינת את להתפלל ״אוסרות״ הקהילה שתקנות בה, לגור בא שמקרוב יהודי
 להקים ולמסורת, להלכה נאמנים עוד עם יחד החליט הרבה תדהמתו את לכבוש במקום בציבור.

 המנץ התקיים זמני באופן ישראל. ומנהגי ערוך השולחן מדיני סטיות ללא שיתנהל כנסת בית
 מרווח חדר שהקציב הכללית, מהקהילה הפורשים אחד שוורץ, יוסף הרב של בביתו החדש
 ההחלטה התקבלה אז או קהילה, לכדי הקבוצה התגבשה הזמן עם 1̂זו קדושה למטרה בביתו
 ׳עדת בפרנקפורט, ישורון׳ ׳עדת קהל דוגמת פורשת, חרדית לקהילה מסודרים מוסדות להקים

שנים. באותם והתבססו הלכו אשר נפרדות חרדיות קהילות מקומות, ובעוד בברלין ישראל׳
 והנהגת בהקמת לסייע נקרא בלבד, שנים ל״ג בן אנסבכר שלמה רבי בהיות תרל״ה, בשנת

 יותר במשך הרבנות^^ הנהגת כס על ישב שם נירנברג. בעיר ישראל׳ ׳עדת החרדית הקהילה
 שתי ״בין ישראל׳, ׳עדת קהילת צעדי את להצר ניסו הכללית הקהילה מנהיגי שנה. משלושים
 לאסור העיר יועצי לפני השתדלה והראשונה עצומה, קנאה שוררת האלה הקהילות

 רבינו לתנוקות״^^ ללמד העירוני הספר בבית להשתמש או תפלה בית ליסד לאורתודוקסים
 הויכוחים למרות הכללית, הקהילה מנהיגי עם להבנות להגיע בכדי גדולים מאמצים השקיע
השנים^^ במשך ביניהם שעלו הרבים

ליהדות עתידי כמרכז המשגשגת המסחר עיר את זצ״ל אנסבכר שלמה רבי ראה רוחו בעיני

 התפילה׳/ ב״אולם להתפלל עברו מסויים בשלב שם. אמת, נביאי לספר אנסבכר יונה ר׳ בנו הקדמת ע״פ 28
.586 עמ׳ ח״ב אשכנז מנהג שרשי ראה היהודי. זקנים במושב שסודר

 בגרמנית מילה שזו התברר חיפוש אחר ״,Rabbiner-Verweser"תוארו: מופיע שלמה זכרון הקונטרס בשער 29
 מוסד של התפתחותו לנהמשך] לדאוג שתפקידו איש פירושה: דתים שבמונחים )Althochdeutsch( עתיקה

 דק״ק..״, ורב ״מייסד לתואר תואם זה נתון זה). בפענוח עזרתו על דרפר מ. לר׳ נתונה דתית(תודתי קהילה או
 האיזראעליט גליון העתק לידי הגיע זאת כתבי אחרי מדבריו. ציטט בהם במקומות לו הצמיד יונה רבי שבנו

 כל במשך נשא זה )ובתפקידRabbinatskandidat( לרבנות כמועמד לתפקידו נכנס שרבינו נאמר בו (הנ״ל),
 שמו לצד ברשותו שהיה דוד אהבת בספר המוטבעת האישית בחותמתו גם נמצא זה רבני כינוי חייו, ימי

 מ. ד״ר הרב של בספרו המבורגר). רב״ש נינו ברשות (כיום אנשבאכער״ שלמה ״הק׳ ידו: בחתימת
 החל קליין שהרא״י נזכר 104 עמ׳ 1925 ״,Die Israelitische Kultusgemeinde Nuernbergפרוידנטהל״

 שמנהיגה נאמר שם 7 ובהע׳ ,1909 שנת מתחילת החל בנירנברג ישראל׳ ׳עדת קהילת של רשמי כרב לכהן
 הנתונים צירוף .1875 בשנת מברולצהיים שהגיע אנסבכר, שלמה רבי היה היווסדה מיום הקהילה של הרוחני
 המציאות כורח זה היה בפועל. כרב בה שימש שלמעשה אף בקהילה, רשמי רב היה לא שרבינו מעלה

 שני רשמי באופן למנות אפשרות הייתה לא בנירנברג כללית קהילה של קיומה מחמת בגרמניה, המשפטית
 בקהילה השלטונות הכירו ,1813תקע׳׳ג- בשנת כבר שנקבע מקומי חוק פי על עיר. באותה קהילתיים רבנים

 בית סדרי את הללו קבעו מכריע, רוב לליברלים היה ובנירנברג הואיל בלבד. אחד רב עם בלבד, אחת יהודית
 שתי בין הסכם הושג 1908תרס׳׳ח- בשנת רק החרדית. הקהילה חברי עבור גם הדתיים המוסדות וניהול הכנסת

 על חלו עדיין כי אם רשמי, רב למנות יכולת עם מוגבלת עצמאות ישראל׳ ל׳עדת ניתנה ולפיו הקהילות,
 דבר, לכל כקהילה הוכרה לא בנירנברג ישראל׳ ׳עדת וקבורה. שחיטה כגון דת, בעניני הגבלות חבריה

 עמ׳ באוואריה, הקהילות, (פנקס דתית׳ ׳חברה Religionsverein בתור: הוגדר שלה המשפטי הסטאטוס
324.(

נירנבערג. :ערך ישראל(אייזנשטיין), אוצר 30
.18 עמ׳ אמת,שם נביאי 31
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גולדשמיט דוד הרבשסו

 הדרך את ביותר מצומצמים חיים בתנאי לסלול כדי מובטחת משרה עזב הוא הבאווארית,
 האמיתית^^ פעילותו ומקום שלמה רבי של למולדתו הפכה נירנברג ישראל׳. ׳עדת של לייסודה
 שהייתה מידה בה׳, האיתן בטחונו ביטוי לידי בא וכאן בנירנברג\^ נולדו ר״ש ילדי רוב

 משכורת קיבל ממנה ברולצהיים בקהילת משרה לו היתה שכן הבולטות. ממעלותיו אחת
 סכום רק לו הבטיחה הצעירה הנירנברגאית ישראל׳ ׳עדת קהילת ואילו ומכובדת, קבועה
 לעזרת לבוא הזאת המשרה את לקבל הסכים זאת בכל דירה, שכירות דמי את לכסות שאמור

 מספר והוכפל כמעט השנים שבמשך אף יהבו, ה׳ על והשליך שמים״ לשם שהיא ״הכנסיה
 רבינו התחייב צרכים, ושאר לביגוד לדאוג צריך היה להם הנפשות וכמות להאכיל שעליו הפיות

̂“השנים. כל בהתחייבותו ועמד שכר העלאת פעם אף לדרוש לא
 אגב ידו על שנכתבו הילדסהיימר, עזריאל רבי רבו, של בדבריו זה פרק את לסיים הראוי מן

 על לסמוך יש ״הנה בנירנברג: ̂’אנבסכר שלמה רבי שהקים המקווה בכשרות הלכתי דיון
 פסיעה בכל ואשר ן=נירנברג], בנ״ב והעבודה התורה למשמרת העומד הצדיק הרבני תלמידי
“עמי״. ונתן נשא המקווה עשיית של ופסיעה

ברבנות הנהגתו

 נמצא התורה על בחיבורו בנירנברג, ישראל׳ ׳עדת עדתו בני למען התמסר אנסבכר שלמה רבי
 מאחריו, עומדים עדתו שבני מרגיש שהמנהיג הזמן ״כל לתפקיד: התייחסותו לאופן הד

 עוזבים כשהם אך ונצורות. גדולות לפעול בידיו הרי לדבריו, ולציית מרותו את לקבל ומוכנים
ממנו״^^ אוזלים רוחו ואומץ כוחותיו גם אז - אותו

 ויתר לא אף הוא מרותו, את יקבל שהציבור בכדי שלמה רבי נדרש פופולאריים לצעדים לא
 בכך, צורך כשראה מוסר לתת היסס לא רבינו “עמיתך״, את תוכיח ״הוכח מצות על אחת פעם ולו
 שעלול מי מצד מסוים סיכון בזה שהיה ואף לאוזן, מפה ישיר באופן גם אם הבימה, מעל אם

 ‘‘“לכל. מעל אצלו עמד “איש״ מפני תגורו ״לא האלוקים ציווי מהדברים, נפגע עצמו למצוא
שם לקדש עליהם השפיע רבינו הקהל, מנהיגי לידידיו הנחיל מתפשרת הבלתי נחישותו את

הנ״ל. האיזראעליט בעיתון עליו שנכתב הערכה מאמר מתוך רברים ע״פ 32
 כסלו בי״ר שרה-חולרה ובתו תר״מ סוכות המוער בחול יונה בנו תרל״ז, אייר א׳ השבת ביום נולר רור בנו 33

תרמ״ב.
בסופו. שלמה,שם זכרון קונטרס 34
 עליה. רעתם חיוו באשכנז הרבנים מגרולי וכמה מורכב, הלכתי-הנרסי מבצע היה בנירנברג המקווה הקמת 35

כח-לא. עמ׳ תשס״ג), יא(שבט צוהר, בקובץ אריכות וביתר רב סי׳ ח״א הילרסהיימר ר״ע שו״ת ראה;
לא. עמ׳ שם צוהר, 36
קנח. עמ׳ משה, ישיר אז :בתוך שלמה, זכרון 37
יט,יז. ויקרא 38
יז. א, רברים 39
בסופו. שם שלמה, זכרון קונטרס 40
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שסוזצ״ל אנסבכר שלמה רבי תולדות

 יוצאת וישרות חזק אופי היה לרבינו ‘לעקרונותיהם." חת ללא נאמנים ולהישאר ברבים שמים
“כולם^ אותו העריכו חוץ, כלפי מאבקיו כל אף ועל רופן,

יחורית. משאלה לרבינו הייתה ישראל׳, ׳עדת בקהילת לכהונתו שנה שלושים מלאת לרגל
 לרדת לו שיתנו אחד: דבר ביקש הוקרה ובמתנת בה״ב, סליחות מימי שני תענית של יום זה היה

 בעבורו; מאד חזקה סמלית משמעות הייתה זו לבקשה הסליחות. סדר באמירת התיבה לפני
 לסדר זכר היה לא התפלל בו ובמנין בה״ב סליחות יום זה היה לנירנברג שבא הראשונה בפעם

 המיוחדת ובבקשתו מקומו, על המנהג את החזיר הקהילה הנהגת כסא על בישבו שני״, ״תענית
 שמירת :לרבם להעניק יכולים קהילה שבני ביותר הנפלא הדורון מהו קהילתו לבני המחיש הזו

ישראל. מנהגי
 לדור מדור שעברו מנהגים בהשבת ליושנה, עטרה אנסבכר שלמה רבי החזיר זה מנהג מלבד

 על נכתבו חרדי לא גרמני בעיתון ‘‘למענם^ נלחם אף צורך וכשהיה הקודש, קהילות במסורת
 עמד שהוא ישראל׳ ׳עדת קהילת ״עבור :כדלהלן הערכה מילות השאר בין פטירתו אחר רבינו

 לטובת נשגבת משמעות ומורה, דיין ציבור, שליח בתור שלו להקרבה הייתה במסירות, בראשה
 בנוסח תפילה שעבודת המודעות, את קהילתו לבני להחדיר שאף הוא היהודית. המורשת

 האבות, בדרך החיים אורח כל את לצידה לקיים יש מספקת, אינה האבות התפללו בה ובצורה
 בתור דגלה את להניף יכולה ישראל׳ ׳עדת אם לסיכום, דורות. מדורי בידינו המסורה הדת פי על

 אנסבכר שלמה רבי של חייו למפעל שיש הרי המסורה, היהדות שורות בתוך מפוארת קהילה
“בכך״\ נכבד חלק זצ״ל

 בנו מסר עליו דלהלן המנהג כגון בקהילתו, מנהגים להוסיף ראה הצורך בשעת שני, מצד
 גם תחנון בהם שאומרים יום בכל לומר ארוך זמן זה נהגו נירנבערג מולדתי ״בעיר :יונה רבי

 זצ״ל אבי של בכתב-יד ומצאתי בצרה]׳... [הנתונים ישראל בית כל ׳אחינו הקצרה התפלה
 ‘רוסיא״^' בארץ והריגות רדיפות בעת זצ״ל אבי תקנת שזאת זו, בקהילה המייסדים מן שהיה

 תלמוד ב׳חברת בבוקר בשבת כסדרם, תמירים קהילתו לבני תורה הרביץ כרב בתפקידו
‘התפילה.*' באולם קבוע שיעור במסירת הצהריים ואחר תורה׳,

 תיאורו פי שעל - מסוקס אלון לעץ דומה קהילתו, בראשות רבינו עמד שנים ושש כשלושים
שנשבו הזמן סערות איתן, וגזעו - התורה ממי יונקים שורשיו ‘תהלים" בספר המלך דוד של

.18 עמ׳ שם אמת, נביאי 41
42 Deutsche Israelitische Zeitung] DIZ 19-20 עם׳ ,44 גליון ,1911 צייטונג], איסראעליטישע -דויטשע.

בסופו. שם שלמה, זכרון קונטרס 43
44 DIZ.שם

.45 עמ׳ תשכ״ו, לונדון ח״ד, יונה, כנפי אנסבכר, ר״י 45
 הרשמית הישיבה ממש. של ישיבה לו היתה לא אבל תורה, לצמאי פרטיים שיעורים כנראה נתן רבינו 46

קליין(ב.ש.ה.) רא״י מקומו ממלא ידי על נוסדה בנירנברג
ג). א, יצליח״(תהלים יעשה אשר וכל יבול לא ועלהו בעתו יתן פריו אשר מים פלגי על שתול כעץ ״והיה 47
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גולדשמיט דוד הרבשסח

 איחד ציבור כשליח אותו. לכופף פעם אף הצליחו לא למאבק שותפיו קומץ וסביב סביבו בעוז
 ביותר העיקש ללב גם עמוק חדרו המאלפות שיחותיו הכנה, בתפילתו קהילתו בני לבבות את

 והמובנת הפשוטה האמונה בדרך ביתו התנהלות לרבים, מופת שהיה החזק אופיו ביניהם.
 עבודה, לתורה, חדשים תלמים לחרוש הצליחו בעיקר אלה קדם, כבדורות ה׳ אמונת מאליה,
 הולכים המקורית היהדות בסגנון שחיים נדמה היה שבו לאתר יהודית ותקומה חסדים גמילות

 לראות האושר את לו היה ‘‘מתרחב^ ישראל׳ ׳עדת חוג את בסיפוק לראות זכה הוא להעלם...
 תחושת בקרבו גדלה כך חייו כגבול לו שנקבע ליום שהתקרב וככל ברוחו, גדלים ילדיו את

 הכוללת נוכחותו לחיות; שזכה מחייו חלקיק בכל בבירור עליו שנחה תחושה לקב״ה, קירבה
 שלושים במשך ניגש אליו התפלה עמוד על ה׳ בבית עליו זהרה תמיד, לפניו הלכה אשר ה׳ של

וקיום פעולותיו בכל אותו והדריכה עת בכל רוחו את האירה קדושה, אווירת רוויי בזמנים שנה
4 9 חובותיו.

בתורה גדלותו
 לשעות עד נמשכו ולימודיו מגירסא, פסק לא פיו ובהרבצה. בתורה שלמה רבי עסק ימיו כל

 תלמידים אליו התלוו לרוב אז וגם בטבע, לטייל מיוחד תחביב לו היה הלילה. של המאוחרות
 פרשת על יפה אמרה או שקוע היה בה סוגיה על למדני חידוש איזה בפיו היה קבע דרך בדרך.

השבוע.
 בבקיאות ומסכת מסכת בכל הש״ס, מסכתות בל״ו עצום כידען בציבור נודע שלמה רבי

 המקיפה ״שלמדנותו נאמר פטירתו לאחר איזראעליט דער בעיתון שהופיע במאמר מפליאה.
*“בדורנו״. ורע אח לה אין והכללי התלמודי בתחום

 במשך קורא כבעל בשמשו וכן שבכתב, התורה חלקי כל הקודש, ספרי בכ״ד שלט רבינו
 זכרון ׳קונטרס התורה, על חידושיו באוסף בטעמיהם. נגינתם על התורה פסוקי כל את ידע שנים

 וטעמי הלשון דקדוק בענייני הרב כוחו את רואים פטירתו, אחר בנו ידי על לאור שיצא שלמה׳
המקרא.

*‘הנסתר. בתורת גם עסק שרבינו ידוע המשפחה במסורת

 המחבר של זו גם ובפרט - קרושות קהילות כמה ראינו ״ובעינינו זה; ענין נזכר קנח, עמ׳ שלמה, זכרון בקונטרס 48
 לתורה רקרושה ובלהט הקהילה חברי במאמץ ה׳ ובעזרת אמונה, אנשי קומץ ידי על שנוסדו - זצ״ל מו״ה

 שמות לטובה נזכרו הנ״ל הספר שבסוף ברשימות ישראל״. ולתפארת לשם יפה והתפתחו ה׳ ברוך זכו ומצוות
 פי על ע״ה. בערנשטאט מאיר ור׳ גולדשמידט יוסף ר׳ גולדבערגר, יעקב ר׳ במיוחד; באופן לצידו שעמדו ידידיו

 100כ- ימים באותם מנתה הקהילה כי עולה תרפ״ז׳ אייר ח״י פפד״מ הקהילה, לרבנות הבחירות ב׳עלון הנאמר
חברים.

הנ״ל. האיזראעליט בגליון הערכה מאמר לשון ע״פ 49
שם. 50
 נדירים קבלה ספרי שברשותו מוסר ,3 יודאיקה ,Studien zur juedischen Mystik שלום, ג׳ כן כמו 51

 שמו וחתם צעיר בהיותו עוד רבינו רכש אותם מנירנברג״, אנסבאכר שלמה הרב ״המקובל של מספרייתו
והשיבני קל. ברמז לא אף בנסתרות, עסק לו היה שרבינו נזכר לא אחר מקור שבאף בעיני היה לפלא עליהם.
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שסטזצ״ל אנסבכר שלמה רבי תולדות

חסדים וגמילות עבודה

 כשליח התיבה לפני ברדתו הן ובכוונה, באימה תמיד הייתה תפלתו מנעוריו. רבינו היה ה׳ עובד
קונו. לפני הציבור בתוך כיחיד בעמדו הן ציבור,
 תמיד הכנסת, לבית אחר לא פעם אף כמעט דעתו, על אביו שעמד מיום כי מסר יונה רבי בנו

 1̂מנחה לפני ראשרי׳ עולם׳, ׳אדון בפיוט שחרית תפילת פתיחת עם מקומו על הכן עמד
מהאחרונים. וביציאתו ראשונים מהעשרה היה בכניסתו

 אם ביתו: מבני אחד ידי על רבינו נשאל פעם הבא. הסיפור התהלך המשפחה בני בקרב
 פעם, אף לדעת אוכל לא זה ״דבר הדעת: בבדיחות השיבו רבינו בתפילה? נוכח היה פלוני

 התפילה ובזמן כולם, יצאו כבר - משם אני כשיוצא נמצא, לא איש - הכנסת לבית נכנס כשאני
”אחורה...״. פני את מסובב אני אין גופא

 לפנות לצאת חייב היה לברלין בחייו הראשונה בפעם אביו נסע כאשר כי בנו סיפר עוד
 דרך לעבור בחר במנין, שחרית תפילת מאחר היה שערך הזמן חישובי שלפי כיון לדרכו, בוקר
”בציבור. שם להתפלל שיוכל כדי ביניים, לחניית לייפציג, העיר

 עוז. בכל חסדים׳ ׳גמילות השלישי העמוד את רבינו אחז ובעבודה, בתורה גדלותו לצד
 עלה כאשר לו הייתה מיוחדת שמחה צדקה. מטרות של ברישומים מלא ספר היה רבינו ברשות

 כ׳מתן בידיהם נמסרו הם ולרוב קהילתו, בני בקרב הנצרכים עבור כסף סכומי להשיג בידו
 ידי על בניו, את רבינו בכך שיתף לפעמים המקבל. מיהו כלל ידע לא שהנותן באופן בסתר׳
זו. מצווה לקיום הקשורות שונות שליחויות לבצע אותם שמינה

 הנדיבים צדקה, איסוף למען באזור הגדולות בקהילות ומסובב יוצא היה לזמן מזמן
 ידידו שם על רבינו הקים מיוחדת קופה יפות. פנים ובסבר פתוחה ביד בכבוד, תמיד קיבלוהו

 צדיק, זכר היה: הקופה שם נירנברג, שליד (פירט) מפיורדא זצ״ל מאסענבאכר ליפמאן רבי
”תורה. ללומדי מכובדות ותמיכות נזקקים אורח עוברי פרנסת היו: מטרותיה

”תרס״ז). ולנערים(בשנת תרס״ג) לנערות(בשנת מחסה בית בנירנברג הוקמו רבינו ימי בערוב

 בדרך נשמר וכך בחייהם, סוד היה הדבר הקבלה, בתורת עיסוקם את הסתירו אשכנז שחכמי המבורגר הרב״ש
 אלחנן(הילה) משה פנחס רבי המקובל הרב של מתומכיו היה שרבינו לציין יש אגב, מותם. לאחר גם כלל

עמ׳ לישראל׳, אזהרה ׳דבר לספרו במבוא (ראה רבים מתנגדים לו היו אשר משוואבאך־הוכברג, זצ״ל וכסלר
 לסבול צריך היה וכי כראוי הוערך לא המנוח כי להזכיר ״יש באמרו: קברו על הספד דברי נשא וכשנפטר כב),

 ונעמד צערו ברוב רוחו את רבינו עצר לא בארוכה, ויסמן ליב רבי ידידו שהספידו אחרי שטנה״. דברי לעתים
).1894 יולי, Der Israelii, 12(ומספד נהי דברי עוד והוסיף

למנחה. סמוכה הייתה ערבית תפילת 52
 יש רבינו. בן ז״ל שמחה ר׳ בת בטי מרת דודתו מפי וכן רבינו, אחי ז״ל יונה ב״ר יוסף ר׳ סבו מפי אנסבכר ר״ש 53

 ציבור הכנסת בבית יש האם לשאלה רבינו של זו מקורית תשובה הובאה שם, שלמה זכרון שבקונטרס לציין
התפילה. בזמן גדול

בסופו. שלמה,שם זכרון קונטרס 54
ג״זשם. 55
שם. ישראל, אוצר 56
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גולדשמיט דוד הרבעזע

מיוחדים צומוה

 פי על זו להנהגתו הסבר ונתן ”הולדתו, ביום לצום רבינו נהג במשפחה מקובלת מסורת פי על
 ״ימשמש או במעשיו״, יפשפש שנברא ועכשיו נברא, שלא לאדם לו ״נוח בגמרא: האמור

 יום בו נהג לכן המעשים, ותיקון הנפש חשבון של יום הוא אדם, נולד בו שיום הרי ”במעשיו״,
ותענית. תשובה של

 במדינת מפורסם חכם תלמיד שהיה זצ״ל ״אבי יונה: רבי בנו סיפר אחרת תענית על
 מנהגים כל לרבות המצוות בכל מדקדק וצדיק בנירנבערג, ישראל עדת ק״ק מייסד באוואריה,

 להתענות עליו וקיבל מסוכן, חולה היה מקרוביו שאחד בחלום שמע הלילות באחד קדושים,
 הפרה, להם אין חלום שנדרי בחלומו נזכר כי נדר׳, ׳בלי לומר והוסיף וה׳, ב׳ יום כל אחת שנה
 יום שלו בלוח וציין שלמה שנה התענה משפחתו, בתוך חולה איזה על כלום ידע לא כי ואף

 להרגעה, לו היתה נפטר. זצ״ל שאביו מאחיו מברק קבל ”האחרון החמישי ביום ויהי ההתחלה.
 מזה, ידע שאילו התחרט אחר ומצד תעניתו, קבלת ידי על לחייו שלמה שנה לו שהוסיף שאפשר

“לתענית...״. ארוך יותר זמן עצמו על מקבל היה
 הפיזית הסכנות מחמת ולא מזה, גדול לב שבר לו היה צבאי, לשירות גויס '׳‘בכורו כשבנו

 יהא ולא שבת, לחלל ח״ו בנו את יכריחו שמא שחשש מפני אלא זה, בשירות הכרוכות
 פי אמלא ״שלא :ימים שנתיים למשך בנדר עצמו על קיבל לפיכך בציבור. להתפלל באפשרותו

 יוצא שבנו אבלות תחושת עבורו זו הייתה מצוה״, מסעודת אפילו אהנה ושלא הזמן, בזו שחוק
איסור. דבר איזה על לעבור יצטרך - צבאית ובכפיה באונס אם אף - חלציו

 שתדלנות ידי על לשחררו דשמיא בסייעתא והצליח להתגייס נקרא יונה, השלישי, כשבנו
ומלכות). שם והמטיב׳(בלי ׳הטוב ברכת שמחתו ברוב בירך

הכיפורים כיום מכפרת הצדיקים מיתת

 בקודש כדרכו ברע. רבינו חש השנה דראש שני יום תפילת של בעיצומה תרע״ב, השנה בראש
 לא בהליכה לצאת לו שגרם כאב כאב, אותו תקף ולפתע שבלב׳, ב׳עבודה מיוחד באופן התאמץ

'׳1בכך שהבחינו המתפללים לתדהמת הכנסת מבית יציבה

 של בנו חתן ז״ל גולדשמיט (ויקטור) פנחס ר׳ חח׳ אביו בשם כנראה שליט״א מאיר פסח ר׳ מו״ה אבי מפי 57
ז״ל. אנסבכר דוד הר״ד דבינו

עידוביןיג,ב. 58
 שתאריך משום הזה, המשפט את השמטתי אך אסתר״, תענית ביום שהיה זוכר ״אני בסוגריים כאן נוסף במקור 59

 ״נשמתו מצבתו; גבי על וכנאמר מעוברת, הייתה אביו של הפטירה שנת אבל היאהר-צייט, לגבי רק נכון זה
לפ״ק״. תרמ״ו ראשון אדר י״ג למרום עלתה

.10 עמ׳ ח״א, יונה, כנפי אנסבכר, ר״י 60
 כי ציינתי ,קז עמ׳ משה׳, ישיר ׳אז בתוך שלמה, זכרון לקונטרס במבוא שכתבתי רבינו חיי תולדות בקיצור 61

 (סימון). שמחה רבי לבנו הכוונה כי התברר הנתונים חישוב לפי אך דוד, רבי זקני לבנו מתייחס הבא התיאור
.39 עמ׳ שלמה, זכרון בקונטרס מקורו

איסראעליטישע -דויטשע Deutsche Israelitische Zeitung] DIZ בעיתון רבינו פטירת על דיווח מתוך 62
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שעאזצ׳׳ל אנסבכר שלמה רבי תולדות

 הכבוד, לכסא קהילתו בני קול עלה בו ערב בשעת נדרי כל ובליל הורע, רבינו של מצבו
 לבית הגיעה פטירתו על הידיעה שנה. שבעים בן והוא מנהיגם של הקדושה נשמתו עמו עלתה

 הקהילה. בני על ניחת כבד ואבל לשלומו, התפילה באמצע הכנסת
גרמניה: חרדי של איזראליט׳ ׳דער בעיתון שהופיע תיאור להלן

 בבית נרגשת בתפילה עמדה בנירנברג ישראל עדת שקהילת שעה הכיפורים, יום בליל
 בתמימות והנערץ האהוב המנהיג לרפואת כנה תחינה רחשו השפתיים וכל הכנסת,

השמימה. הזה מהעולם והטהורה הקדושה נשמתו התרוממה בחוליו, שכב אשר
 על היורד ככפור והמרוממת, הקדושה האווירה גבי על צנחה המעציבה השמועה

 את לשמוע לו שינתן - הנפטר כמיהת^^ התממשות על המחשבה רק פרחים. ערוגת
היגון^^ את לשכך בכוחה היה - זה ביום ביותר הנעלה הקריאה קול

 בבית נקבר רבינו עולמים. למנוחת רבינו הובל תשרי י״ב הכיפורים׳, יום של חג ׳איסרו למחרת
 את מלווים רב ועם קהילתו כשבני העיר, לנירנברג הקרובה גאורגענסגמינד בכפר הקברות
הנ״ל: בגליון נמסרו וההספדים ההלוויה תיאור ארונו^^

זה). עיתון העתק לי והשיג שטרח שליט׳׳א פראגר יוסף לרב נתונה (תודתי 20 עמ׳ ,44 גליון ,1911 צייטונג],
 בספר צוטט וכך הכיפורים. ביום העולם מן להסתלק רבינו, של משאלתו זו הייתה כי זה מלשון להבין ניתן 63

Juedischer Friedhof Georgensgmuendיום בערב ״מת חז״ל: אמרו והנה .383 עמ׳ )65 הערה להלן (ראה 
 סימן אינה גופא הכיפורים ביום שפטירה ומשמע לו״. יפה סימן הכיפורים יום במוצאי לו, רע סימן הכיפורים

 שעה בכל אם בספק תלוי זה שענין הי״ד, וסרמן בונם אלחנן רבי של בשמו הובא וראיתי לכאן. ולא לכאן לא
 בגמרא מהנאמר שער. בנעילת כולו היום שעבר לאחר רק היא שהכפרה או כפרה, בה יש הכיפורים מיום

 לו״, יפה וסימן עוונותיו ״נמחלו שם: רש״י של פירושו פי ועל יפה, סימן הכיפורים יום במוצאי שפטירה
 גאון אחאי רב פטירת על קח, סעיף רש״ג אגרת גאון, שרירא רב מדברי נראה גם כך מכפר. היום שסוף משמע
 ביום הדור בעוונות ונפטר אף חרון שהיה כלומר אחאי״, רב ושכיב זעפא הוה כיפור ביום תתכ״ב ״בשנת

 מיוחד ענין יש האם מבינתנו נשגבה עדיין כך אם קל). עמ׳ ח״ב אלחנן״ ב״אור סורסקי (א. הכיפורים
הכיפורים. ביום בהסתלקות

 אינה זה״, ביום ביותר הנעלה ״הקריאה שמיעת לגבי יונה?) ר׳ בנו באיזראליט(אולי הכותב כוונת כן כמו
 ״סלחתי!״. הכיפורים: יום של המיוחלת השמימית בקריאה שמדובר יתכן כאן? מדובר קריאה באיזה ברורה.

 ״מקראי בתור בכללם הכיפורים ויום המועדים של להגדרתם קשר כאן יש ואולי סוד. פי על ענין כאן יש שמא
 אשכנז, יהודי לכל המקרא בלימוד יסוד אבן הנם (שפירושיו זצ״ל הירש רש״ר הסביר משמעותו את קודש״,

 מלפרש נמנעו זצ״ל הירש הרב גם וביניהם מהמפרשים ״וכמה קכ: עמ׳ ויחי פ׳ בזכ״ש רבינו בדברי גם ראה
 נקרא ה׳ בקהל חבר בתור יהודי שכל הבורא, עם מחודש מפגש מעין הם המועד ימי דבריו: תמצית וזו כן...״)

 רשר״ה פי׳ (ראה והמקודש המשותף הייעוד למרכז סביב ברוחו לפחות או בגופו להיאסף היינו הקודש, אל
 את משיב אדם כאשר כך, אם הזוה״ק.). בשם פ״ב הקדושה שער חכמה ראשית בס׳ משמע טז,וכך יב, שמות

 ואכן הכיפורים. יום השנה, של המקודש ביום ובפרט ה׳..״ אל קרוי שהוא ״נשמע שהוא הרי ליוצרו נשמתו
יט). קמה, יעשה..״(תהלים יראיו ״רצון הכתוב: ברבינו נתקיים

64 16 ,Der Israelii ,תרע׳׳ד). תשרי כ״ד סוכות, מוצאי (גליון 1911 אוקטובר
65 25 Georgensgmuend בשנות שנה. 400מ- למעלה בן בגאורגענסגמינד הקברות בית לנירנברג. דרומית ק׳׳מ 

 זאת ומנעו התעקשו הכפר שראשי אלא הקברות, בית את להשמיד פעמים כמה ימ״ש הנאצים ניסו השואה
יצא 2006 באפריל הקברות. בית ניצל כך שימור, טעון היסטורי׳ ׳אתר בתור מוגדר הקברות שבית בטיעון
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גולדעזמיט דוד הרבעזעב

 וידידיו, משפחתו של הקדוב לחוג דק הגיעה נ״ע הנעדץ של פטידתו שבשודת אף על
 בנסיעה כבוד ליווי דבם את ליוו התלמידים בלווייתו. מאד גדול ציבוד השתתפו

 קליין, יצחק אבדהם ד״ד הדב נידנבדג, בדבנות מקומו ממלא תיאד המטה ליד לילית.
 אשד לתפקיד המופתית נאמנותו ואת זצ״ל הדב של הצנוע אופיו אישיותו, גודל את

 נכבד אב אביו, על בן קינת תינה מהיילבדון אנסבכד יונה ד״ד הדב כולנה. על עלתה
 על ובקפידה בעקביות ושמד תודתו חידושי את מעולם פדסם לא ענוותנותו שבדוב
 הכדיז: אחדיו הספיד אנסבאך אב״ד קאהן פנחס ד״ד הדב שלו. החסד מפעלי סודיות

 איש עם יחד לקבודה כעת מובילים אנו יחיד, אדם בן כאן קובדים אנו אין לכם, ״דעו
 הדב באדצנו!״. עוד מכיד אינו שזמננו אמיתיים צדיקים של דוד שלם, דוד זה גדול

 נגד הנפטד של המודא חסד מאבק את נס על העלה שוואבאך דק״ק דב מאנעס שלמה
 כקנה התודה את הכיד זצ״ל אנסבכד שלמה דבי היהדות, בדוח ושינויים חידושים

 לקבד דבינו של אדונו הודד הדין צדוק אחדי סיטואציה. לכל ומוחלטת אמתית מדה
זצ״ל^^ ויסמאן ליב דבי ללימודים וחבדו נעודיו ידיד של קבדו לצד לו שנכדה

 פני על ובו גאורגענסגמינד, הכפר מועצת בחסות /Juedischer Friedhof Georgensgmuend׳ הספר לאור
 השנים. מאות בני המצבות כיתובי פי על המקומית היהודית הקהילה של תולדותיה נפרשות עמודים 728

 הכפר של הוראה כמורה שימש זה, קברות בבית כן גם שטמון זצ״ל טאכאוער יששכר מוהר׳׳ר זקיני (אגב,
 מלחמת סיום אחר ושופר]. מילה סכין חרוט קברו [על תוקע ובעל מוהל רלב], עמ׳ משה, ישיר אז [ראה:
 משניות כרך הגרמני, האוויר חיל - ה׳לופטוואפה׳ בסיס יד על הסמוכה, בשוואבאך התגלה השניה, העולם

 מלחמת בתקופת כנראה לאדמה מתחת והוטמן בבעלותו שהיה תע׳׳ח] זולצבאך [דפוס יומין עתיק נשים׳ ׳סדר
הכפר). במוזיאון הספר מוצג כעת הראשונה, עולם

 מ״ג בכהונה שימש והמדינה... שוואבאך דק״ק אב״ד וויסמאנן פנחס ר׳ החבר בן יהודה מהור״ר הגדול ״הרב 66
 נוסח (מתוך לפ״ק״ תרס״ד חשון י״ט ב׳ ביום ונקבר חשון י״ח מש״ק מעלה של בישיבה ונדרש שנים,

 הילדסהיימר עזריאל רבי בתשובת וראה הנ״ל, ידידו ליד להיקבר היה רבינו של שרצונו יתכן המצבה).
 יעשה לא פנים כל ״ועל לו: הציע דבריו ובסוף המקוה בניית בענין רבו לו שהשיב ),35 בהערה לעיל (שצויין

 ומוחזק מומחה הצדיק הרב ידידנו עם פא״פ סוד שימתיק אחר רק כרת לאיסורי הנוגע כזה חמור בדבר דבר
 שנמצא מהמקורי העתק שהוא ב״צהר״ התשובה נוסח (כך עכ״ל. נ״י״, שוואבאך דק״ק הגאב״ד זה בדבר גם

 את שהעתיק תלמיד איזה -כנראה רב סי׳ רע״ה בשו״ת שמופיע וזה מלונדון, פרייליך נתן ישעי׳ ר׳ ש״ב בידי
ד.ג.) דק. ולא לנירנברג, שנשלחה לפני התשובה

 עליו הלוח בלבד. בהשערה אלא רבינו, של המדויק קבורתו מקום היכן צאצאיו ידעו לא לאחרונה עד
 הידיעה, המשפחה לבני שהתגלתה אחרי רק השנים, ברבות ואבד נפל המצבה גבי שעל הכיתוב נחרת

 מנוחתו, מקום היכן התברר הנ״ל, הרב נפשו ידיד ליד נקבר שרבינו ׳האיזראעליט׳, בעיתון זה מאמר באמצעות
עפר. שוכני וירננו כשיקיצו המתים בתחיית הגדולה לשמחה עד הספיקות כהתרת שמחה ואין

 בני מרבני כמה ועוד שרבינו ,117 עמ׳ ,Juedischer Friedhof Georgensgmuend בספר מצוין נוסף דבר
 הקבורה שטח וכל בערך ש׳ משנת יהודים נקברו שם העלמין, בית של הישן בחלקו נטמנו לידו, שנקברו דורו
 מחמת בשכבות שקברו באשכנז הישנים הקברות בבתי כמו נהגו בגאורגענסגמינד מקום. אפס עד מלא היה

 ששה של הפסק לארון ארון בין יש שאם שם, ובש״ך ד סעיף שסב סי׳ יו״ד שו״ע (עי׳ קבורה, מקומות חוסר
 שייך היה הקברות בבית החדש החלק שג). עמ׳ ה׳תשס״ח, - שני ספר ירושתנו, עוד, וראה מותר. טפחים

צדיק״). אצל רשע קוברין ״אין ה: סעי׳ הרבנים(שם את שם לקבור ראוי היה ולא לליבראלים,
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שעגזצ״ל אנסבכר שלמה רבי תולדות

 בדרכו שילווהו כדי מיטתו על הונחו אחריו, המנוח שהשאיר תורה חרושי רשימות
קברו^* בתוך הונח פסול תורה וספר האחרונה,

 ונסתם ההלוויה הסתיימה ז״ל, נויפלד החזן מיוחד באופן שהשמיע רחמים׳ מלא ׳א-ל בתפילת
“זצ״ל. אנסבכר שלמה רבי של ארונו על הגולל

 מיוחד זכרון ובלוח בנירנברג, ישראל׳ ׳עדת בקהילת סוכות לאחר התקיימו נוספים הספדים
 עולם ״לזכר הבאות: במילים רבם של פועלו את הקהילה בני הנציחו הכנסת בית לקיר שהוצמד

 ודיין חזן אנסבאכער למשפחת זצ״ל מרדכי ר׳ החבר בן שלמה ר׳ מוה״ר הר׳ ה״ה צדיק, יהיה
 מתניו אזור צדק בצע. שונא ד׳. ירא אמת. איש יצ״ו. נירנבערג פה ישראל עדת קהל דקהלתנו

 ד׳ עבודת ועבד ולמד למד תלם. על ישראל תפלות מנהגי להעמיד טרח חלציו. אזור ואמונה
 כבוד ומנוחתו לפ״ק. ב׳ע׳ת׳ר׳ יו״כ בליל טוב בשם נפטר שנה. ושלשים מששה יותר שלם בלב

יע״א״. געארגענסגעמינד דק״ק החיים בבית
“ע״ה. חוה הרבנית אשתו נפטרה תרע״ה, תשרי בט׳ מכן, לאחר שנים שלוש בדיוק

שלמה זכרון

 את ולהעלות גדולים במקום לעמוד ראוי עצמו ראה שלא איש שלמה, רבי היה ועניו צדיק איש
 כתבם נפלאים וחידושים תורניים רעיונות לעצמו כשרשם ואף הדפוס, מכבש על תורתו חידושי
 תורה חידושי אחריו הניח כך, מחמת דמיסתפינא״. ״לולא בחינת בלבד, הצעה דרך ספק בלשון
 בדברי התכתב שרבינו מצאנו נשתכחו. וגם אבדו העתים שבמצוקות כתבים בלבד, יד בכתב
בדפוס. התפרסם מעט רק אך תורניים לקבצים הערות שלח רבנים,™ עם תורה

 תלמיד אצל אותו וקוברין חרס בכלי אותו נותנין נפסל, או שבלה תורה ״ספר :ב) כו, (מגילה התלמוד כדין 67
י. סעיף רפב סי׳ יו״ד, :ה סעיף קנד סי׳ או״ח, בשו״ע נפסק וכן גניזתו״. היא וזו חכם,

68 Deutsche Israelitische Zeitung, .שם
 ,1959 לפברואר 25 מתאריך מבאזל, ז״ל גולדשמיט (ויקטיר) פנחס ר׳ החבר סבי של מכתבו מתוך עולה כך 69

 אך קבריהם, את לזהות ניתן בקלות לא כי שם ציין הוא וגן. מפפד׳׳מ-בית ז״ל לאנג זאב(וואלף) הר׳׳ר גיסו אל
 הוא פטירתה שתאריך נאמר ובה רבינו אשת של היא שלמה״ בת ״חוה השם חרוט עליה שהמצבה מאמין הוא

 שבשעת ,47 עמ׳ ח״ג, יונה, כנפי אנסבכר, יונה רבי בנה מעיד מעניין פרט ).1915( העת״ר שנת תשרי ט׳
 לא ״אבל הרעש מקור את חיפשו הבית בני כבד, זכוכית כלי נפילת של קול עז, נפץ קול בביתם נשמע פטירתה

 הולכין קולות ״שלש ב): כ, חז״ל(יומא מאמר בביאור שהאריך עוד שם ועי׳ אחר״. רושם או שבר שום מצאו
הגוף״. מן שיוצאה בשעה נשמה קול סופו... ועד העולם מסוף

 שלמה מו״ה כ׳ ״להרבני טו: סי׳ והשמטות, ליקוטים ח״ב, חיים, דברי מצאנז, הלברשטאם ר״ח תשובת כגון 70
ביירען...״. במדינת נ״י אנסבאכער

 מוה׳׳ר ״הרה׳׳ג בשם הערה הורוויץ הלוי פנחס רבי ציין תרנ׳׳ג), בשבט (ט״ו ט גליון ב שנה תלפיות, תל בקובץ 71
 וראה תקג. עמ׳ תשנ׳׳ז, בעתו, דבר לוח גנוט, (ר׳׳מ חרפו״. בימי כן הוקשה לו שגם מנירנבערג, אנשבאכער שלום
 עוד נזכר מנירנבערג״ אנשבאכער ״שלמה הרב מאת תשובה תשנ׳׳ט). ירושלים לדורות, פרנס פרינץ, רא״ל עוד:

 השם בקריאת המדפיסים טעו ודאי בנירנברג, זה בשם חכם שהיה ידוע שלא ומאחר ,83 עמ׳ א שנה הנ׳׳ל, בקובץ
 המעטפה בדש אנסבכר״ ״סלומון בגרמנית שמו כתב שרבינו לשער (ניתן שלום. קראו שלמה ובמקום היד מכתב

שישנם כיון אנשבאכער, ש. שמו: בקיצור חתם המכתב ובגוף הדואר, בשירות הנשלחים במכתבים כמקובל האחורי,
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גולדעזמיט דוד הרבעזעד

 גם כאביו שבהונגריה. בצעלים בישיבה תורה למד זצ״ל אנסבכר יונה רבי ד״ר^^ הרב בנו
 וויסבאדן, שטוטגארט, היילברון, ידועות: קהילות בכמה כרב ושימש ההוראה כס על ישב הוא

 בחודש ,25ה- היארצייט יום לקראת לונדון^^ - האמפסטד ישראל׳ ׳עדת בק״ק מכן ולאחר
 על אנסבכר שלמה רבי אביו מחידושי חלק יונה רבי קיבץ בוויסבאדן רב בהיותו תרצ״ו אלול

 בשם: בפראנקפורט והדפיסם גרמנית, דוברי לתועלת אשכנז ללשון והעתיקם התורה פרשיות
שלמה׳. זכרון ׳קונטרס

דבריו: ואלה יונה, רבי להגדיר הטיב החיבור של המיוחד הסגנון את
 או דבר ולא בסיני, נתנה באות אות שהיא העמים, כתבי מכל מצוינת הקדושה תורתינו

לזה. כמוס טעם יש השערה, כחוט הדבור נשתנה ואם מכם, הוא ריק אות
 ישראל עדת ק״ק מיסד שלמה מוה״ר זצ״ל מורי אבי בשם דקדוק אוסיף וכאן

 והדפסתי זה, בענין ביחוד ודורש חוקר שהיה שנה, שלושים בקרוב שם ורב נירנבערג,
 יהיו ושפתיו תרצ״ו, דמיין פראנקפורט שלמה׳ ׳זכרון בחיבורי יקרים חידושים מספר

בקבר^^ דובבות
 הם ממנו וחלק האב, מתורת הינו החיבור תוכן כל שלא הנ״ל לקונטרס בהקדמתו בנו ציין עוד

 עצמו דברי הם מהדברים אלו יונה רבי ציין לא כלל בדרך העניין. צורך לפי המו״ל, בנו הוספות
 חומר על התריע שבהם הבן דברי שהם בעליל נראה מקומות בכמה אך אביו, דברי הם ואלו

בימיו^^ שהתפשטה האנטישמיות של המצב
ללשון מגרמנית שלמה׳ ׳זכרון הקונטרס את לתרגם השורות כותב זכה תשס״ז בשנת

״שלום״). בתור שמו את המדפיסים או העורכים פענחו סלומון, הוא הלועזי ושמם שלום בקודש ששמם כאלה
 לו שהיה עולה פייטסהוכהיים שבארכיון במסמכים הנאמר ולפי ספריו, כל של השער בעמודי שמו חתם כך 72

 ואמר סטודנט, בתור בשווייץ מסויימת תקופה שהה תרס״א שנת שבסביבות שם נאמר עוד רב. של רשמי תואר
פי זצ״ל ארלנגר אברהם הר״ר החבר בבית פרטי כמורה שימש שהוא לו שידוע שליט״א אאמו״ר לי צרן(ל  בלו

 נישא אשר מליטא, ז״ל גולדשמידט מאיר פסח הר״ר זקיני עזיבת אחרי לשם הגיע שהוא יוצא הנ״ל התאריך
 ספרים למכירת חנותו את פתח מכן לאחר ושנתיים מ״גיאורגנסגמינד״, זצ״ל טאכאוער יששכר מוהר״ר לבת

אנסבכר). דוד ר׳ אחיו בת עם הנישואין בברית גולדשמיט פנחס ר׳ בנו יבוא שלימים הדבר יצא ומה׳ בבאזל.
ץ) הי״ו גולדשמיט מרדכי שלמה הר״ר דודי מפי 73 שוויי  ׳יונה׳ לבנו קרא וגם איתו, מיוחד בקשר שהיה מבאזל(

שמו. על
נב. עמ׳ תש׳׳כ, לונדון ח״א, שבת, מנחת 74
 תתראו״, ״למה א): מב, (בראשית הכתוב על לא, עמ׳ ח״א שבת, מנחת בספרו מדבריו לצטט כדאי זה בענין 75

 כשהייתי - אזכיר מוסר לקח בעבור אבל לי, שקרו מעשים תורה חידושי בין לספר דרכי ״אין שם: לשונו וזה
 במעמד היו בריתנו מבני רבים כאשר הראשונה, העולם מלחמת שאחר שנים באותן שטוטגארט, בעיר

 נזהרים היו לא אשר מהם ויש חברים, מ׳ או ל׳ עם אחר תפלה בית שלנו הכנסת לבית סמוך היה עשירות,
 מן אחד נכרי אצלי בא היום ויהי תפלתם. מבית הלכו או כשבאו ביו׳׳ט ובפרט בעניוות, עצמן להראות
 ואני ותכשיטיהם, בגדיהם ידי על בסביבותם וקנאה כעס לעורר שלא בריתנו לבני ליעץ ממני ובקש השכונה

 קיימנו שלא על עלינו באו צרות כמה והרגשנו שהכרנו עד ארוכים ימים היו ולא לטובה, היתה שכוונתו בטוח
ה ומאמר תתראו׳, ׳למה לבניו אבינו יעקב מצות שעי א(י זעם״׳. יעבור עד בחדריך בא עמי ׳לך ל) כו, הנבי
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שעהזצ׳׳ל אנסבכר שלמה רבי תולדות

משה׳^^ ישיר ׳אז הזכרון בספר והודפס אחרון, לדור ולזיכרון הרבים לתועלת הקודש,
 משנה התורה; על שבת, מנחת הספרים: את חיבר דאבוה, כרעא ברא אנסבכר, יונה רבי
 מתורת ודלה הביא אלו בספרים גם ועוד. הש״ס אגדות על יונה, כנפי המשניות; על למוסר,

 היו וכאמור, שלמה׳\^ ׳זכרון בקונטרס מוזכרים שאינם כאלה אף בחלקם זצ״ל, רבינו אביו,
משתכחין. ולא דאבדין על וחבל בידינו, שאינם רבים תורה חידושי עוד לרבינו

ת.נ.צ.ב.ה.

 זצ״ל אנסבכר שלמה רבי מצבת
נירנברג יד על גאורגענסגמינד דק״ק הקברות בבית

 נלב׳׳ע זלה׳׳ה, גולדשמיט משה רפאל הר׳׳ר האברך אחי של הראשון השנה יום לקראת לאור שיצא זכרון ספר 76
 בשם: בהלכה ומערכות והמועדים, התורה על חידושיו כולל לפ׳׳ק. תשס׳׳ו אייר לחודש ד׳ ביום לחייו ל׳׳ד בשנת

 המשפחה מבני התורה על חידושים חיבור צורף כן לזכרו. ומאמרים הספדים חייו, תולדות וכן משה״, ״שירת
 אותיות גם הם ״למשה״ תיבת שכן שלמה׳, ו׳זכרון משה׳ ׳שירת לקונטרסים השלמה בו שיש למשה״, ״יד בשם:

״שלמה״.
 ד״ת יונה, רבי ספרי מתוך התורה פרשיות על חידושים גם שולבו משה״ ישיר ״אז שבספר שלמה׳ ב׳זכרון 77

שלמה׳. ׳זכרון בקונטרס ידו על נכללו שלא
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קאהן בצלאל הרב
יורק ניו ברוקלין,

זצ״ל קאהן הכהן ליפמאן אליעזר רבי
וויסבאדן של רבה

 העמידו אשר והאחרונים הראשונים רבותינו, גדולי בידי אשכנז קהילות הונהגו קדם משנות
 באשכנז הרוחני המצב כאשר האחרונים, בדורות לתפארה. ישראל קהילות והנהיגו תלמידים

 מקצת הובאו זו ביריעה סבא. ישראל מלחמת שילחמו רוח גדולי הקב״ה שתל רע, בכי נעשה
 שזכה זצ״ל, קאהן הכהן ליפמאן אליעזר רבי דודי, הללו, הלוחמים מן אחד של חייו מקורות

 הדת, לחיזוק נפש מסירות שמים, יראת תורה, מלאי שנים מאה כמעט ושנים, ימים לאריכות
התורה. והרבצת צבאות ה׳ קנאת

 הוא המפוארות. קהילותיה של לקיומן האחרון בדור בגרמניה, הרבנים זקן היה רא״ל
 והיה החרדית, היהדות של החיה והרוח התווך מעמודי תלמידים, של דורות שלוש העמיד

 כסא על ישב בה וויסבאדן, בעיר נפרדת חרדית קהילה לייסד מהממשלה רשות שקיבל הראשון
שנים. ושש ששים במשך הרבנות

ילדותו

 כהונה מיחוסי הכהן יצחק רבי לאביו תר״ג, שנת גדליה בצום נולד קאהן ליפמאן אליעזר רבי
 (עיר אשכנז בארץ באדן מחוז זלצבורג^, בעיר הסופר'), עזרא עד יוחסין מגילת לו (היתה

מולדתי^.
 בירת נתנאל׳''), ׳קרבן בעל וויל נתנאל רבי של רבנותו (עיר בקארלסרוה תחילה למד רא״ל

 ׳ערוך בעל עטלינגער יעקב רבי של תלמידו אלטמן, יוסף רבי בראשות בישיבה באדן, מחוז
 בעל מאת תורה דברי לשמוע זכה שנים ח״י בן רא״ל בהיות באלטונא. ור״מ אב״ד שהיה לנר׳

 רבותיו. שיעורי במחברת אותם וכתב קארלסרוה, מולדתו בעיר שביקר בעת לנר׳ ׳ערוך
 יעקב ר׳ מאת לפ״ק תר״ך אלול י״ד תצא כי ״פרשת הכותרת: תחת דרשה נמצאת זו (במחברת

אלטאנא״^). עטטלינגער
 ה׳ווירצבורגר של המובהק לתלמידו ונעשה ווירצבורג לישיבת תורה, למקום גלה כשבגר

טהרה׳ ׳גדולי בעל קארגוי מענדל רבי של תלמידם היה רי״ד במברגר. הלוי דוב יצחק רבי רב׳

תשכ״ג. פרייבורג זלצבורג, אויס קאהן פאמיליע די קאהן, דוד 1
בזלצבורג. לפניו דורות שמונה ישבה קאהן משפחת 2
 (מאינץ מישרים״ ״ארח בעל זצ״ל, דרייפוס) (עמנואל טריוש מנחם ר׳ היה בזלצבורג הרבנים מגדולי אחד 3

תרל״ח).
זלצבורג. של רבה זצ״ל, קאהן יצחק ר׳ הגאון הרב אא״ז של מחותנו היה 4
רטט. עמ׳ ה׳תשס״ז, ראשון ספר ירושתנו, ;ראה תרמ״ז. פרנקפורט זקן, פני קונטרס 5

תעזס״ט עזליעזי ספר | ירועזתנו



שעזזצ״ל קאהן הכהן ליפמאן אליעזר רבי

 ראש הילדסהיימר עזריאל רבי אצל גם למר כן הזקנים/ ׳שער בעל המבורגר, ודלף בנימין ורבי
לנר/ ׳ערוך בעל של תלמידו הוא גם בברלין, לרבנים׳ המדרש ׳בית

 היא גם שמים יראת אשה דוקאס, לבית שרה מרת דודו, בת את רא״ל נשא לפרקו בהגיעו
זלצבורג. ילידת

וויסבאדן רבנות

 ממדינות מפורסם. נופש מקום ההם בימים היתה בפרוסיה, הסן דוכסות בירת וויסבאדן העיר
 הערים בין וויסבאדן נמנתה כך בשל במעיינותיה. ולהתרחץ בה להתרפא אנשים באו רבות

גרמניה. בכל ביותר העשירות
 בוויסבאדן התורנית היהדות מצב הרוחנית. דלותה הייתה החומרית, עשירותה כגודל

 הרפורמים בנו תר״ל לשנת קרוב מתמדת. בעלייה הרפורמה של וכוחה בשפל, היה ימים באותם
עוגב. בו והתקינו ׳טמפל׳, תיפלה היכל בוויסבאדן

 רבן בית של תינוקות נמצאו ולא כמעט וויסבאדן בכל והצטמק, הלך החרדים של כוחם
 קירבה סבא. ישראל ברוח חרדית קהילה בה להקים נקרא ורא״ל כשורה, להתפלל שידעו

 עשורים לשני קרוב כבר התקיימה שם דמיין, לפראנקפורט וויסבאדן בין הייתה גיאוגרפית
 בוויסבאדן החרדים הירש. רפאל ב״ר שמשון רבי בהנהגת ישורון׳, ׳עדת נפרדת חרדית קהילה

נפרדת. קהילה לעצמם ולייסד קהילתם, אל ׳ההפרדה׳ רעיון את להעתיק רצו
 לשמש כדי לוויסבאדן בואו בעת רא״ל היה שמים, ויראת בתורה חדור כ״ז, בן צעיר

 של רבה להמן מאיר רבי ביניהם וחבריו, ברבותיו נמלך נסיעתו לפני החרדית. הקהילה ברבנות
 ביניהם מידידיו, רבים לשם. לצאת יעצהו הם ׳איזראעליט׳. החרדי העיתון מייסד מינץ(מגנצא),

לוויסבאדן. בדרכו הרכבת לתחנת אותו לוו הילדסהיימר, עזריאל רבי האהוב מורו
 כנסת בית הקמת למטרת מבנה שכירות הייתה בוויסבאדן רא״ל של הראשונה פעולתו

 יארן 25 אין ווירד ״ווער לו: לעגו הם בלגלוג, עליו הביטו המקומיים הרפורמים תורה. ותלמוד
 התלמוד מיהודי משהו לדעת ירצה ״מי תלמוד-יודען?״; דיעזען פאן וואלען וויזען עטוואס נאך

 שאן די תורה ״אונזערע בנחישות: השיבם אבותיו דרך בצדקת בטוח רא״ל שנה?״. 25 בעוד
 יותר לפני לנו שניתנה הקדושה ״תורתינו לעבען!״; עוויג ווירד לעבט, יארע 3000 איבער

!״^לנצח תחיה שנה אלפי משלושת
 להקדים נהג נועם, בדרכי רא״ל הלך הנפרדים הקהילתיים המוסדות לביסוס בפעולותיו

 לוויסבאדן, כשבא הראשונה דרשתו את בהזכירו דבדיחותא. מילתא ואהב אדם לכל שלום
 הכנסת בית כלל...״(מבנה ספסלים שם היו שלא מפני ריקים... ספסלים לפני דרשתי ״לא כתב:

ארעיים). היו וריהוטו
 לשלטונות הלשינו הם הרפורמים. ידי על רא״ל נרדף הציבוריות, הליכותיו נועם למרות

הסמכה וללא אדם׳, ׳חיי ספר למשל כמו הגון״, ״בלתי לימודים חומר בחורים מלמד שהוא

וויסבאדן״. געמיינדע דער געשיכטע ״צור 6
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קאהן בצלאל הרבשעח

 בפני הציג רא״ל פלילית. חקירה לשם המחוז(״לאנדראט״), מועצת אל הוזמן הוא מתאימה.
 חינו את העלו אשר משכנעות תשוהות להם וענה שקיבל, הרבנית ההסמכה תעורות את חוקריו

 ״הערר :לפיה הורעה פרסמה ה״לאנדראט״ לשכת העליונה. על וירו משם יצא הוא בעיניהם.
 מתאים והוא ומורה, מנהיג לרב, הררושים והכשרונות המעלות כל את לו יש קאהן, ראבינער

עליו״. המתלוננים קבוצת ראשי מאשר יותר אפילו זה תפקיר למלא לראוי
 לזמן ישיבה ולהקים תורה, ותלמור כנסת בית להקים רשמי אישור קיבל רא״ל מתוק. יצא מעז
 חברת שחיטה, מערכת טהרה, מקווה קהילתו לבני לארגן הרב הצליח אלה על נוסף מוגבל.
 יסר הקהילה צרכי כל את מצות. מאפיית ואפילו תורה לשומרי נפרר קברות בית שבת׳, ׳שומרי

הירש. רש״ר של פרנקפורט קהילת ברוח ״ההתברלות״, לשיטת מוחלטת בנאמנות הרב
 צור - בוויסבאדן ישורון ערת קהלת ״תולרות הקונטרס את רא״ל כתב בערך תר״ס בשנת
 לה תקווה הביע ובסופו וויסבארן״, צו געמיינרע קולטוס איזראעליטישען אלט רער געשיכטע

ה״׳. קויתי ״לישועתך חייו: כל ייחל

הפרישה׳ ׳חוק למען פעילותו

 אישורי לקבלת פעל הוא וויסבארן. בעיר היחסית בהצלחתו הסתפק לא רבה, כי בצרקתו רא״ל
 הרפורמית, השליטה מן נפררות קהלות להקים החררים יוכלו אשכנז ארץ שבכל השלטונות,

 קהילה, אחר קחילה אז כבשה בגרמניה הרפורמית התנועה בהונגריה. רבות קהילות שעשו וכפי
 המקומיות, בקהילותיהם חברים להיות חוק פי על היו שאנוסים ומצוות תורה שומרי יהורים
ואמונתם. למצפונם בניגוד קהילתיים מיסים לשלם נאלצו

 הירש רפאל ב״ר שמשון רבי דמיין בפרנקפורט החרדים קהילת של מנהיגה ההם, בימים
 המחדשים. נגד משותפת למלחמה אליו הצטרף רא״ל ברמה. הנאמנה היהדות דגל את נשא

 ההלכה פי על - יהודי חיים באורח חחפץ לכל שתאפשר ממשלתי אישור לחשיג עמלו יחדיו
 עצמאית חרדית לקהילה ולהצטרף המקומית, הקהילה מן חוקי באופן -לפרוש והמסורת

ואתר. אתר בכל (אויסטריטס-געמיינדע)
 עם רבים מכתבים החליף הוא זה. עניין למען נפש במסירות ועמל מעיניו שינה מנע רא״ל

 ׳חוק קידום לצורך אתו לחיפגש כדי לפרנקפורט פעמים ספור אין נסע ואף הירש, רש״ר
 מזכירו כן וכמו ומוקירו״, ״מכבדו במילים: הירש הרב חותם לרא״ל במכתביו הפרישה׳.

האידיאולוגים^. ממאמריו בכמה לטובה
 רבים (פעטיציאנען) בקשה מכתבי נסח חוא חפוגח, ללא רא״ל עמל שנים שלוש במשך

 שיפנו אחרים רבנים על השפיע וגם כך לשם לברלין נסע בגרמניה, השונים המחוזות למושלי
 נשאו הרבות ההשתדלויות בס״ד דבר של בסופו המבוקש. החוק את להפעיל כדי לממשל בכתב

סינאגעגען- רער אויס אויסטריט פיר (געזעץ היציאה״ ״חוק את אישרה הממשלה פרי:

.420 עמוד ד, חלק שריפטען, געזאמעלטע 7
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שעטזצ״ל קאהן הכהן ליפמאן אליעזר רבי

למניינם). 1876 ביולי 28(תרל״ו אב מנחם ד בידם געמיינשאפט)
 ולהתחבר מגוריו, במקום הכללית הקהילה את לעזוב יהודי לכל רשות העניק הפרישה חוק

 לחרדים מזהיר ניצחון היה זה הישג תורה. לשומרי מיוחדת נפרדת, בקהילה לדעה אחיו עם
 חיחודיים חחיים בהנחגת הבלעדית שליטתם את בכך איבדו אשר לרפורמים גדולה ומפלה

הדת. בעניני עול לפורקי משועבד להיות אנוס תורה שומר יהודי היה לא שוב בגרמניה.
 כסלו ד מיום מינץ, אב״ד להמאן מאיר רבי של בעריכתו איזראעליט׳, ׳דער החרדי בעיתון

:כך נאמר תרל״ז,

 ראסטלאזען אונערמידליכען איהרעם מיט וויסבאדן, צו געזעלשאפט רעליגיאנס ״די
 זעהר איינען בעמיהונגען אונאבלעסיגען איהרע דורך האטע קאהן, הרב פיהרער

 אויסטריט דעס קאמען צושטאנד רעם אן אנטייל מיטעלבארען ראגענדען הערפאר
״ !געזעצעס

 מאוד חלק היה קאהן, הרב נלאה, הבלתי מנהיגה עם יחד בוויסבאדן, [-״לקהילה
הרף״]. בלי מאמציה ידי על הפרישה חוק בחתגשמות בולט

 רשיון שקיבלה בפרוסיה הראשונה הקהילה היתה בוויסבאדן, רא״ל של ישורון׳ ׳עדת קהילת
 קיסר ידי על נחתם הרשיון היציאה!* חוק בעזרת עצאיים קהילתיים מוסדות להקמת ממשלתי

בברלין. ווילהעלם
 באופן בחרדים. ממלחמתם ידיהם להרפות מהרפורמים מנעה לא החרדית ההצלחה

 הכנסת בית בניין של השכירות חוזה על ביטול הודעת בוויסבאדן הקהילה קבלה ״פתאומי״
 למשימה, רא״ל נרתם תיכף מאומה. הועילה לא בנושא החרדים השתדלות תורה, והתלמוד

 ולרכוש קצר, זמן תוך ההם בימים רב הון מארק, 130,000 סך לגייס הקהילה הצליחה בס״ד
 כדי והדר פאר ברוב נחנך ומרשים, מושקע הבניין תורה. ותלמוד הכנסת כבית שישמש בניין

שבשמים. אבינו לעבודת הצעירים לב את למשוך
 גורף כמעט ניכור בו היה לכן קודם רב לא שזמן במקום הקדושה, הקהילה כינון נשלם כך

המסורתית. היהדות לרוח
 קטן דבר, בכל חייו. ימי אורך לכל נמשכה החרדית היהדות לטובת רא״ל של השפעתו

הכלל. לטובת שכמו והטה גבול ללא עזרתו רא״ל הגיש היהדות, בעניני כגדול

דודו גדולי עם
 עוזר חיים רבי ביניהם, הדור, גדולי עם מכתבים בחליפת ועמד בדורו, מפורסם היה רא״ל

 .’בברלין ישראל עדת ק״ק של רבה הילדסהיימר עזריאל ורבי ווילנה של רבה גרודז׳ינסקי
רבי ווינה. בקהילת הפרישה בעניין דעתו לחוות רא״ל נדרש שנים 30 לו מלאו טרם עוד

. 11 עמוד וויסבאדן, געמיינדע דער געשיכטע צור 8
ליפמאן...״. אליעזר רבי הצדיק הרב המופלג ידידי ״תלמידי ;בתארים במכתביו אליו פנה רע״ז 9
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קאהן בצלאל הרבשם

 דורו לרבני פנה וינה, ישראל׳ ׳עדת קהילת של רבה סופר׳) ה׳חתם של שפיצר(חתנו זלמן שלמה
 ׳דעת מכתב על התפילה. בסידור ״תיקונים״ על שהחליטה המקומית ההנהגה עם לנהוג כיצד

 דורו: וצדיקי גדולי חתימות לצד מתנוססת רא״ל של חתימתו את מוצאים הוינאי לציבור '“תורה׳
 סופר׳", ׳שבט בעל שיק, מהר״ם קאלאמאי, הלל רבי לב׳, ׳ייטב בעל מצאנז, חיים׳ ׳דברי בעל

!בלבד שנים כ״ט בן אברך אז היה קאהן ליפמאן אליעזר רבי ומצ׳ורטקוב. מוויז׳ניץ האדמורי״ם
 עמדתו מהי רא״ל נשאל והמתקנים, המחדשים נגד המאבק בחזית העומדים מראשי כאחד

 בידי שנערך ״מתוקן״ תפילה סידור געבעטבוך״, וועסטפעלישעס ״נייעס הרפורמי הסידור לגבי
 המתים לתחיית הקשורות התפילות קוצצו בו בגרמניה, ווסטפאליה במחוז הקהלות ראשי

 בסידור להשתמש אסר והוא כבוגדים, נחשבים אלה מדפיסים כי השיב רא״ל המשיח. ולביאת
 אלא הגדולה, כנסת מאנשי המסור בנוסח שיתפלל מי גם הרב, הבהיר בלבד, זו לא שלהם.
 ככופר הוא הרי מרעיהם, וחבר הווסטפאלים המתקנים של התיפלה בהיכל יהא תפילתו שמקום
האמונה"'. בעיקרי

התורה קרן הרמת

 די פיר פעראייניגונג ״פרייע החרדית״; היהדות של האינטרסים למען ״האגודה הקמת
 הירש רש״ר של הברוכות מפעולותיו אחת הייתה יודענטומס״, ארטאדאקסען דעס אינטערעסען

 הדת חיזוק למען זה במפעל להשתתתף לדעה, אחיו הרבנים, לחבריו קרא הוא חייו. בשלהי
בביסוסה. לו וסייע הירש הרב של לצידו נעמד זו, לקריאה שנענה הראשונים מן היה ורא״ל

 תורה תלמודי בישיבות, תמכה החרדים, בקרב והמצוות התורה שמירת את חיזקה זו אגודה
 תעמולה בהפצת ועסקה החרדית היהדות של האינטרסים הגנת משמר על עמדה מדרש, ובתי

 היה הוא נפשו. ובכל לבו בכל למענה והתמסר האגודה מראשי אחד היה רא״ל מודפסת.
לייטונג״ פירענדע ״געשעפטס ההנהלה ובוועד ״אויסשוס״, הפועל בוועד נציג ״פארשטאנד״

 הראשונים הכרוזים אחד ועל קאמיסיאן״, ״ראבינער רבנים, וועדת עמדה האגודה בראש
 אשר הרב וויסבאדן, של רבה - קאהן ליפמאן אליעזר הרב :הרבנים חתמו האגודה שפרסה
 יוסף הרב גיעזען, של רבה - הירשפעלד אריה יהודה הרב דרמשטט, של רבה - מארקס

 - אדלער מנחם הרב פולדא, של רבה - כהן מיכאל הרב שטראסבורג, של רבה - בוטענוויזער
רבה - ברייער זלמן שלמה הרב קיסינגען, של רבה - במברגר ליב משה הרב קיצינגען, של רבה

תרל״ב. וויען גוטאכטען״, ״ראבינישע בגרמנית: נדפס 10
 את קיבל שפיצער והרב תרל״ב, טבת בי״ט זה, לפני קצר זמן רק נפטר שהוא בגלל חתם לא סופר״ ה״כתב 11

 י״א ביום זצ״ל, סופר״ ה״כתב גיסו על הספד להתחיל שעמד בשעה בדיוק הרפורמים החלטות אודות הבשורה
תרל״ב. שבט

 איבער גוטאכטען לעווערטאף, א׳ ע״י הרבנים, מגדולי תשובות עוד עם מיוחד בקונטרס נדפסה זו תשובתו 12
תרנ״ה. העקטער געבעטבוך, וועסטפעלישע נייע דאס
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שפאזצ״ל קאהן הכהן ליפמאן אליעזר רבי

”בינגען. של רבה - שלעזינגער הרב פרנקפורט, של
 הירש הרב ביניהם: אשכנז, לגבולות מחוץ מפורסמים רבנים גם נמנו האגודה רבני בין

 סופר״ ״שבט בעל מניקלשבורג, פייכטוואנק הרב (שווייץ), מבאדן עהרמאן הרב מפראג,
ועוד. מווינה, שפיצר הרב מלונדון, ריינאוויץ הרב מפריז, שטערנהיים הרב מפרשבורג,

 על העומדים בעניינים לדון אסיפות האגודה קיימה הדת, לחיזוק מכתבים פירסום מלבד
 כללית לאסיפה (ראבינערקאמיסיאן) הרבנים וועד נאספו תרס״ה מרחשון ט״ו ביום הפרק.

בחריפות: נגדה יצאו אחד ופה ה״ציונות״, ברעיון ראש בכובד ודנו פערזאמלונג) (גענעראל

 מיט זינד ציוניסמוס דעס אינערהאלב פראקציאן איינע אלז מזרחי דעס פרינציפיען די
 דער !פעראיינבארען צו ניכט יודענטומס איבערליפערטען דעס גרונדגעזעצען רען

 פאם אבפאל אונד רעליגיאן די געגען פערברעכען טאט דער אין איזט ציוניסמוס
געגענזעצע. אונפערזענליכע זינד ציוניסמוס אונד ארטאדאקסי יודענטום.

 אבלענענדע בעאבאכטענדע צו געגענאיבער יודענטום רעפארם רעם אונו פאן דאס
 מיט געגענאיבער אפיקורסות אונד מינות ציונאיסטישען רעם איזט פערהאלטען,

!איינצוהאלטען האפטיקייט געוויסען אונד זארגפאלט גרעסערער אומזא
 של הדת יסודות עם אחד בקנה עולים אינם הציונות בתוך כסיעה ה׳מזרחי׳ [עקרונות
 מהיהדות. ונשירה הדת נגד פשע בעצם היא הציונות היהודית. המסורת

 לאיחוד. ניתן בלתי בניגוד עומדות והציונות האורתודוקסיה
 קפדנית להיות אמורה הרפורמים, כלפי בה נוקטים שאנו השלילית התייחסותינו

הציונית״.] והאפיקורסות המינות כלפי יותר ואחראית
 לאור שיצאה מיוחדת חוברת האגודה, של הרבנים הנהלת וועד פרסם תרס״ה אייר בחודש

 מארקס אשר הרב מוויסבאדן, קאהן ליפמאן אליעזר הרב הרבנים נימקו ובה בפרנקפורט
 כהן מיכאל הרב ממאינץ, באנדי יונה הרב מגיעזען, הירשפעלד אריה יהודה הרב מדרמשטט,

 ברייער זלמן שלמה והרב מליבק קרלבך שלמה הרב מהאנוי, במברגר שלמה הרב מפולדא,
הציונית. התנועה נגד החלטתם את ובפירוט בהרחבה מפרנקפורט,
 הממשל במסדרונות פוליטית פעילות כמו החרדי, היהודי של הפרט לחיי גם דאגה האגודה

 לתלמידי פטור והשגת בצבא לחיילים כשר מזון ארגון ומועדים, בשבתות עבודה כפיה למניעת
בשבתות. לכתוב הספר בתי

 פרסמו הרבנים השחיטה, לפני הבהמות הימום למניעת התחוקתי במישור פעלה האגודה
 דעס פערבאט ואמיט ווירד ׳בעטויבונג׳ ״די השחיטה״, כאיסור כמוהו ״ההימום כי דעת חוות

 השתדלות קאהן. רא״ל גם נמצא זו חוו״ד על החותמים הרבנים בין !״,גלייכקאמען שעכטענס
הוסר. היהודית השחיטה על והאיום בס״ד הצליחה הרבנים

תרנ״ט. פראנקפורט ״מיטטיילונגען״, קונטרס 13

תשס״ט שלישי ספר | ירושתנו
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הרפורמים נגד במלחמה

 גג ארגון להקים רצו ההדדית״ והעבודה ״האחדות ולמען רבנים, אגודת הם אף הקימו הרפורמים
 שיגרו כך ולשם בגרמניה, הרבנים כל חברים יהיו שתחתיו פערבאנד״ ראבינער ״אלגעמיינער

 על עמד פעראייניגונג״ ״פרייע החרדית האגודה של הרבנים וועד באשכנז. הרבנים לכל הזמנות
 להיות אפשר ״אי כי: נאמר בו בתוכם ורא״ל שם ידועי רבנים חתמו עליו מכתב ופרסם המשמר,

 בתורה מאמינים שאינם כופרים אנשים עם הקדושה תורתינו יסוד על שעומדים רבנים אחד באיגוד
 קדושת ודיני קודש השבת ברגליהם ודורסים ביה״מ, ובנין המתים תחיית הגואל, ביאת השמים, מן

עמהן״. מיסב מי יודעים היו כן אם אלא בסעודה נכנסים היו לא שבירושלים הדעת נקיי !ישראל
 הזאת התורה דברי כל את להקים ישראל אמוני שלומי ״כל את הזהירו וחבריו קאהן הרב

!״רבנים באיגוד כאלה אנשים אם אופן בשום להתאחד ולא אחד בלב אחד כאיש
 מתחרה, ארגון להקים תורה שומרי רבנים כמה החליטו שנוצרה המהומה כל בתוך

 שחבריו ראבינער״, טרייער געזעצעס טראדיציאנעל ״פעראייניגונג בשם רבנים״ ״הסתדרות
 לכל תינתן בבד בד אך ערוך, ולשולחן לתלמוד ההלכה, לעקרונות נאמנים להיות מחוייבים

 ולשמש ראבינערפערבאנד״, ״אלגעמיינער הרפורמים של באיגוד גם חבר להיות הרשות החפץ
הרפומיים. מהארגונים פרשו שלא בקהילות גם כרב

 פעראייניגונג״, ״פרייע החרדית האגודה של קאמיסאין״ ״ראבינער בהנהלת חרדים רבנים
 ראבינער ״ארטאדאקסער החרדים״, הרבנים ״אגודת חברי בין כי וקבעה לכך התנגדו

 ׳אלגעמיינער באיגוד חבר ואינו חרדית בקהלה דאתרא כמרא שכיהן רב ״רק יכלל פערבאנד״,
 היווסדה, מיום החרדים״ הרבנים ״אגודת הנהלת חבר היה רא״ל פערבאנד״׳. ראבינער
 הרבנים אגודת של פארזיצער״ ״עהרען ראש״ ״יושב הכבוד בתואר התמנה ימיו ובאחרית
הכבירים. מעשיו על כהכרה החרדים

 מלמטה. הפיכה לבצע פנו תצלח, לא הרבני הממסד על שהשתלטותם ראו כשהרפורמים
 געמיינדע ״דייטש-איזראעליטישער הארגון את הקים מפרייבורג האפראט געהיימער פרופ׳
 אחר ממשלתית. להכרה שיזכה אחד ארגוני בגוף גרמניה קהילות בני כל את לאחד כדי בונד״
 באמצעות אשכנז יהדות על להשתלט הרפורמים ניסו הרבנים, על השפעה עוד להם שאין שראו
הבתים. בעלי

 עמוד פני על שהתפרס דעת בגילוי ויצאו ובאה, המתרגשת הסכנה את החרדים הרבנים ראו
 ח״ו תהיה זו כפיה ישראל, אמוני ״לשלומי תרס״ו: סיון ה׳ ביום ״איזראעליט״ בעיתון שלם
 הרב חתמו: ההודעה על חוץ!״ וכלפי פנים כלפי אלו עם יחד להיות החרדית ליהדות מות מכת

 רבנים ועוד הופמן הרב מונק, הרב פאזען, הרב לרנר, הרב במברגר, הרב ברייער, הרב קאהן,
זו. קשה גזירה גם בטלה העדה, רועי של נאמנה ועבודה עצומה השתדלות אחרי חשובים.
 עם ישראל, ומסורת מההלכה יו״ד של קוצו לעקור נסיון לכל חריף אידאולוגי יריב היה רא״ל

מאישיותו להתעלם יכלו לא מתנגדיו גם בטבעו, נעים מזג בעל אדם היה זאת לעומת אבל זאת
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 חת, ללא הלוחם קאהן, הרב של הנכבדה ״אישיותו מהם: אחד כתב כך והנעלה. המוסרית
 הפרישה קהילת לגבולות מעבר הרבה לו רכשו הנעלות האנושיות ותכונותיו העמוקה דתיותו

‘היהדות״.'' של וידידותה אהדתה את

זצ״ל קאהן הכהן ליפמאן אליעזר רכי

אחרון ליום ותשחק

 עד וכמעט תלמידים, של דורות שלוש העמיד מופלגת, ימים לאריכות זכה ליפמן אליעזר רבי
דורש. לכל תמיד פתוחים היו וליבו ביתו כסדרם, תמירים שיעורים מסר האחרון יומו

 צעד החול בימי שבקדושה. דבר לכל נעורים במרץ מותניים ושינס זריז היה זקנותו למרות
 קאהן הכהן מרדכי ר׳ דודני לי סיפר !כלל סיוע ללא הלך קודש בשבת אבל מקלות, שני בסיוע

 עירוב להניח רא״ל שכח שבת, בערב להיות טוב יום כשחל האחרונות, בשנותיו אחת שפעם נ״י,
 לביתו, ושב כוחותיו על חס לא הכנסת, לבית כבר כשהגיע רק בזה ונזכר יו״ט בערב תבשילין

שבחג דודני, לי סיפר עוד הכנסת. לבית וחזר תבשילין עירוב הניח דרך, כברת חזרה צעד

ב). קאבער(עמי אדאלף ע״י וויעזבאדענס״, יודען דער געשיעטע ״צור 14
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לסוכה. מחוץ אחת סעודה אפילו אכל לא מאוד, חלוש כבד היה שדא״ל הגם הסוכות,
 חייו, לימי וחמש התשעים בשנת תדצ״ז מדחשון י״ב ביום הסוכות, חג אחד שבועות שלוש

 חשנים. כל במשך עליו שחתפלל מהסטנדד עשו אדונו את ימים. ושבע זקן עמיו אל דבינו נאסף
ע״א). יז בזה!״(ב״ק שכתוב מה זה ״שקיים להודות שבלה, תודה ספד הניחו בקבדו דאשו וכנגד

 דבנים וכן מאשכנז, החדדים הדבנים כל כמעט ובדאשם עם, המון השתתפו בלוויתו
 עד המלווים, היו דבים כה קדושות׳. ו׳חבדות ישיבות דאשי קהלות, שליחי אחדות ממדינות

חמסע. על להשגיח תבוא צבאית שפלוגה צודך שהיה
 דבדים שנשא דמיין פדנקפודט אב״ד הודוויץ, הלוי צבי יונה יוסף דבי ובדאשם המספידים,

 חוזדת. שאינה אבידה החדדית, ליהדות הכבדה האבידה את ביכו החדדים, הדבנים אגודת בשם
שעות. גבי על שעות נמשכו עולם׳, ב׳בית גם כן ואחדי הכנסת בבית קודם ההספדים,

 גדמניה חדדי של בעיתון דא״ל, על והעדכה הספד מאמדי נכתבו דבים בעיתונים
 מובן במלא וצדיק ״חכם לזכדו: מאמד בדאש נכתב תדצ״ז, חשון כ׳ מיום ״איזדאעליט״,

 אולי ביותד, הישיש כדב בדוכה פעילות שנות 66 אחדי 95 בגיל שנפטד קאהן הדב היה המילה
הגולה״. כל של

דבינו מצבת נוסח וזה

נ׳ פ׳
 ויקידנו אהובנו דבנו

 ליפמאן אליעזד ד׳ מוה״ד מ״ו

 זצ״ל כ״ץ יצחק בד
 תד״ל בשנת קהלתנו מיסד

שנה ״ו ס נהלה
קצו בא עד עליה לבו שם מנוחתו בימי גם

 כבודך מעלת לפני נקדא, אבינו אבינו
 ימיך כל כימים לילות שמת וללמד, ללמוד
 לביתך הקדב לכל באהבה, פדושה ידך
 בגבודתך היית אמונתנו, בעד הבדזל עמוד

 חסדך בנעימותך נשאת ומלכות, כהונה תודה זד

 תדצ״ז חשון י״ב בש״ט נפטד
ת.נ.צ.ב.ה.
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בכתובים והמה
ומועד שבת בברכות לחתימה סמוך הפתיחה מעין

 ספרים עוד להוציא שתזכו להבא על ובברכה הנפלאים, ירושתנו ספרי שני - לשעבר על בהודאה אפתח
דברי. לעיקר אבוא ועתה הנהדרה, אשכנז ירושת הנחלת למען מועילים

 ישראל בך ״וישמחו שבת: של שמו״ע תפילת של אמצעית ברכה בסיום לומר פפד״מ מנהג כידוע
 מנהג שרשי בספרו המבורגר ב״ש הרב בזה האריך וכבר שמך״, מקדשי וכר ״וינוחו ולא שמך״ אהבי

 פפד״מ מנהג שלכאורה להוסיף, יש זאת אמנם העניין. אריכות ולשנות לחזור מקום ואין ח״ב, אשכנז
 לחתימה סמוך הפתיחה מעין שיאמר צריך אי אמוראים נחלקו ע״א) (קד בפסחים שהרי יותר. מתיישב

 השבת לאחר הבא ביו״ט דאף שכתב בין) ד״ה הרי״ף בדפי ע״א בר״ן(כא ויעוי״ש החתימה, מעין או
 הלכה נפסקה דילמא ליה דמספקא משום המעשה״, ימי לששת השביעי יום ״בין הבדלה בברכת אומרים

 ועיקר החתימה, מעין אף היינו החתימה מעין למ״ד דאף דילמא או הפתיחה מעין שיאמר דצריך כמ״ד
 מעין מסיימין אנו שאין הברכות מן בכמה לדון יש זו ולשיטה שם. חלאווה במהר״ם גם מבואר הדבר

 נוסח מעין שנתקנו דכיון לומר אפשר אלו שבברכות אלא הביננו, וברכת שבע מעין ברכת כגון הפתיחה,
 להעיר יש עדין אך הפתיחה, מעין בה לסיים שייך לא ברכות כמה מעין אחת ברכה והוי התפילה
 ומסיימין ובתורתו, בהקב״ה ישראל שמחת דהיינו משה״, ״ישמח שמתחילין שבת של שחרית מתפילת
בהשי״ת. ישראל שמחת מענין הוא הסיום דאף א״ש פפד״מ ולמנהג השבת, במנוחת

 אחד״, ושמך אחד ״אתה הברכה שתחילת מפני הנוסחאות, לכל שפיר אתי שבת של מנחה ובתפילת
 ״שבת ומסיימין שבת״ ״תכנת שאומרים מוסף ובתפילת שמך״. ״אוהבי או שמך״ ״מקדשי ומסיימין
 את קדשת ״אתה שפותחין בערבית וכן הפתיחה. מעין שפיר הוי השבת, מקדש הוא שהקב״ה קדשך״,

 נמי מחני השביעי״, ביום מלאכתך כלית וכר יצרת ״אתה במוסף שאומרים ר״ח ובשבת השביעי״, יום
 בחרתנו״ ״אתה שמתחילין נוראים וימים המועדים בתפילת עוד לדון ויש קדשך״. ״שבת שאומרים מה

 ל״ותתן הקדמה זו בחרתנו״ ד״אתה נראה אך וכר, אתה״ ״כי ויוה״כ ובר״ה וכר בך״ ״וישמחו ומסיימין
 בר״ה וכן שפיר. אתי בסופו וכן הברכה בתחילת ועניינו המועד שמזכירים וכיון וכר, יום״ את וכר לנו

 אומרים וביוה״כ הברכה. בתחילת שמוזכר הזיכרון ענין שזהו וכר אמת״ ״ודברך הברכה בסוף שאומרים
 שמסיימין שפיר אתי וכר, ולסליחה״ ״למחילה אומרים הברכה ובתחילת וכר לישראל״ סלחן אתה ״כי

הפתיחה. מעין לחתימה סמוך
 ההקפות בענין הספר, שבסוף הכנסת בית מנהגי בלוח שנכתב מה על קטנה הערה עוד להוסיף רצוני

 כמנהג שבקהילות מה על להעיר מקום כאן יש פסוקים, לשיר שלא באשכנז ההקפדה על תורה בשמחת
וכדר. רב בהכתרת כגון התפילה בסדר שלא פסוקים שרים המתחדשות, אשכנז

 ליוש ליפא יו״ט חנניה
עילית מודיעין
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בכתובים והמהשפו

הארץ? לעמי או תורה לבני - לחלב בשר בין המתנה שיעור

 את הופנר ברוך יוסף הרב מצטט קכו), עט׳ א, (ירושתנו, לחלב בשר בין המתנה שיעור אורות במאמרו
שעות. שש להמתין יחמיר תורה״ ״ריח בו שיש שמי ט), סי׳ פ״ח חולין מהרש״ל(יש״ש רברי

 לאחר תעב). סי׳ החירושים (חלק הישר בספר תם רבינו של הוא זה לעניין הביטוי מקור לרעתי,
 והרחה, בקינוח ורי לחלב בשר בין כלל להמתין צריך שאין הסבורים וראשונים גאונים חבל שהביא

 רווקא] זמן המתנת שצריך וסובר והרחה, בקינוח [שרי פיסקא אהאי פליג רר״ח ״ואע״פ תם: רבינו כותב
 גרר, בה וגרר מצא ובקעה דאורייתא, בני שאינן משום] הוא כן שהורה [הטעם דאורי דהא דסמכא, לא

דסמכה״. והיא פירשה גאון יהודאי ור׳ ההלכה מתוך נראה שפסקי וכמו
 פיסקא אהאי פליג חננאל שרבינו ״ואע״פ ):38 עט׳ תרט״ו, המנהיג(ברלין בספר הועתקו ר״ת דברי

גדר״. בה וגדרו מצאו ובקעה חששו תורה בני שאינם ולמקום נינהו דסמכא לאו אלפסי, הרב וכן
 היא חלב, לאכילת בשר אכילת בין ההמתנה זמן הפלגת כי האומר מהרש״ל שלעומת תמוה, כמה

 יסוד כל שאדרבה, - וצרפת אשכנז וחכמי הגאונים גדולי בדעת - תם רבינו כותב תורה, לבני הראוי מנהג
בדוקא. תורה בני שאינם אלו עבור ונתקנה היא ראויה לחלב, בשר אכילת בין ההמתנה זמן הפלגת

 אומן אברהם
ביתר ישורון עדת קהל

עינינו׳ ׳יראו אמירת טעם

 ׳יראו ברכת נתקנה גאון עמרם רב שלדעת קלא) עט׳ א, כהן(ירושתנו, יחיאל דוד הרב שכתב מה בדבר
 שם (הובא דאמר ד״ה ע״ב ד דף ברכות תוס׳ עיין רשות, ערבית שתפילת להודיע כדי עינינו׳

 ערבית, לתפילת גאולה בין קדיש אומרים שאנו מה פירש עמרם רב ״בסדר הדברים): בהמשך
עינינו׳. ׳יראו ברכת ולא כך, משום נתקנה קדיש כלומר רשות״. ערבית דתפילת משום לאשמעינן...

 קלאנג דוד יוסף
ברק בני תורה, ארחות ישיבת

יש״ו למגילת סופר משה ר׳ הגהות על עוד

שליט״א המבורגר בנימין הרב וידידי הנכבדה ירושתנו מערכת כבוד
יש״ו, מגילת על זצ״ל החת״ס הגהות השאר, בין מצאתי בו שני, חלק הנפלא, הקובץ הגיעני היום

 בנוסף וזאת בהדרו. כלול הדבר יצא למען שהושקעה הרבה העבודה על התפעלותי להביע מילים לי ואין
 - משה ׳למטה בחיבורי הרבה בה עסקתי אשר פרנקפורט העיר אודות ובפרט הנפלאים, המאמרים לשאר

החת״ס׳. לרבינו היוחסין שלשלת
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עזפזבכתובים והמה

 נפתלי יוסף רבי הגאון של כת״י מפנקס בזה מעתיק הנני יש״ו, תולדות על החת׳׳ס הגהות אודות
 לונדון: פה חיים עץ תורה ק״ק רב שליט״א פלדמאן הלוי זאב הרב של באוצרו המונח זצ״ל, שטרן

 של כתי״ק ראה הוא סופר ושבט הכ״ס בבית משמש שהי׳ פריידער משה ר׳ הב׳ פ״ב מיליד ״שמעתי
 הוא מי לדעת חשבה שנפשו כ׳ ח׳׳ס של הג׳׳ה ותחילת מח׳׳ס, הגהות כמה עם איש אותו של מעשה ח׳׳ס

בירושלים״. זכאי בן יוחנן ר׳ דברי אלה הח׳׳ס: כ׳ ולבסוף המעשה, המחבר
 ראקאוו ליפמן יו״ט

לונדון

שני ספר על הערות כמה

 חידושים ודקדוק, היסטוריה ומנהג, הלכה ענפים: מכמה המגוון שני, חלק הנכבד, הספר מן רבות נהניתי
עניינים. בכמה ולהעיר להוסיף והנני האחרונים. מדורות בירורים עד הראשונים, מדורות והערות
 ראשי מרום, צבא כל לו נותנין ״שבח יו׳׳ד: אות מנהגים׳, וטעמי פרפראות ׳ילקוט במאמר א.

 המהדיר העיר 36 ובהערה לשמש״׳. ׳קרא - למעלה זה חמה מאדים. צדק כוכב לבנה נוגה שבתי תיבות:
 הוזכרה הלבנה גם אכן קודם. הוזכרה כבר שהחמה אמר הלבנה, את ביניהם שמנה ״משום סטל: רי״י
הלבנה״׳. צורת והתקין ראה אור, ויזרח לשמש ׳קרא שם.

 הוזכרה שכבר אמר לכן ביניהם, החמה וחסרה לכת כוכבי שבעת שמנה משום לכתוב, נכון יותר היה
 נרמז כבר וזה לעולם, שמאיר היא החמה דשבח לתרץ יש אולי הלבנה, הוזכרה שכבר קושייתו ועל לעיל.
 בחולין וכדאיתא שקטרגה, על עונש היא הלבנה צורת כן שאין מה אור׳, ויזרח לשמש ׳קרא שאמר במה

 את שמיעטתי כפרה עלי הביאו כביכול הקב׳׳ה ואמר עצמך, את ומעטי לכי הקב׳׳ה לה שאמר ע״ב) (ס
להקב׳׳ה. שנותנת השבח וכפל חזר לכן הלבנה״, צורת והקטין ״ראה גורסין: ויש הירח,

 עשה וכנגדן מעלות, ו׳ ויתנשא, ויתרומם ויתפאר וישתבח ויתקדש יתגדל הכל ״על פ: אות שם
 אתה מכאן ארון. נושאי של צעדות ו׳ כנגד בו, יש תיבות ו׳ ד), לד גדלו(תהלים [קרבן]. ע״ה שלמה
 ובהערה ה״׳. ארון נושאי צעדו כי ויהי יג): ו שנאמר(שמ׳׳ב תורה, ספר אחר צעדות ו׳ לילך שיש [למד],

 הקריבו פסיעות שש כל ״שלאחר קרבן״: ע״ה שלמה עשה ״וכנגדן שאמר מה סטל רי״י מבאר ,194
 זה פסוק אמנם ומריא׳. שור ויזבח צעדים, ששה ה׳ ארון נושאי צעדו כי ׳ויהי יג): ו (שמ׳׳ב ראה קרבן.
 עשה ״וכנגדן שאמר ומה ״קרבן״, תיבת להוסיף שאין פשוט ונראה שלמה״. על ולא דוד על נאמר

 מעלות ״שש יט): י א (מלכים ראה מעלות, שש שלמה לו שעשה מלכותו כסא על קאי ע״ה״ שלמה
 למגלת שני בתרגום ועי׳ ממלכות״. לכל כן נעשה ״לא שם: כדכתוב גדול, כבוד לו והיה וגו׳, לכסא״
 משבחים ״דהיו שם: ובהערה שלמה״, תיקן מלכנו לעד שמך ״ישתבח כתב: לב באות ולעיל ב. א אסתר

 שלמה להם ואמר כזה, כסא תבנית לעשות ודעת חכמה הקב׳׳ה לו שנתן לשבח, נאה כזה למלך ואומרים
וכו׳. שמך״ ישתבח ואמר ופתח שלו, והגבורה שהחכמה המלכים מלכי מלך לשם והודו שבחו המלך,

 על שיגיע לכסאו, מעלות ו׳ שלמה עשה וכנגדן מעלות, ו׳ - וגו׳ וישתבח יתגדל הכל על יתבאר, ועפ׳׳ז
 לילך תורה הספר הוצאת בעת אותו ואומרים המלכים, מלכי מלך של שמו וישתבח שיתגדל לה׳ שבח ידו

 דכתיב יתיר, ולא בהו, לסלקא דרגין בשית דלהוי כורסייא ״וההיא :ע״א) רו בזוהר(ויקהל שכתוב לבימה,
לבימה(זוהר)״. מדרגות מו׳ יותר עושין ״ואין ו: ס״ק קנ בסי׳ המג׳׳א ומביאו לכסא״, מעלות ושש
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בכתובים והמהשפח

 הטהור, שלחן בעל בדברי קצה) (עמ׳ דרפר מרדכי הרב נתקשה הכנסת, בית חלונות אודות במאמר ב.
 רוח בכל שתים גדולים, חלונות ששה ועושין חלונות, י״ב בה פתוחים ״ויהיו ד): סעיף קן (סי׳ שכתב
 בעל עליו והעיר חלון״. בכל טפחים מארבע חלונות שתי יהיו חלונות ובאותן ודרום׳ צפון ׳מזרח

זו״. חלוקה מנין לו ברור ״ולא המאמר:
הצורך״, כפי אחד כל נשים עזרת עושין מערב ״ובצד הטהור: בשולחן שם שמסיים פשוטה. וחלוקתו

 בבית חלונות להיות ״צריך ג: סעיף צ בסי׳ כן וכותב צדדים, בג׳ רק החלונות לעשות נשאר לא ולכן
 חלונות הגדולים בחלונות יעשה מערב לצד נשים שעזרת שלנו וביהכ״נ טפחים, ד׳ חלון ושיעור הכנסת,
 ״ושיעור אחר: נוסח מכת״י מביא שם וציונים ובהערות עשר״. שנים ויהיו טפחים ארבע ארבע של קטנים

 אחד, גוש חלון וכל חלון, בכל קטנים חלונות לעשות שדרך בביהכ״נ זה וכל טפחים, ד׳ על טפחים ד׳ חלון
 ארבע, על ארבע הזכוכית חלון ובכל חלונות, שתי החלון חור לכל שיש שלנו כעין החלונות נעשה אם אבל

 עצמה, בפני חלון אחת כל דחוה לסמוך יכול זה לענין לזה, זה בין מועט הפסק אלא שם שאין פי על אף
הבנין״. יפסיד כי חלונות, עשר שנים ממש לעשות אפשר אי כי בדוחק סמכינן וע״ז

 שהיתה הכנסת בית אודות שנט) (עט׳ פראגר יוסף הרב כתב מיץ, קהילת אודות המקיף במאמר ג.
 הדפוס בית הקלויז, הרב, בית ביהכ״נ, הקהילה: מוסדות כל מוקמו שבה רחבה, מעין חצר לקהילה

 שו״ע על בהגהותיו ז״ל, קובלנץ גרשון מו״ר הגאון מיץ, דק״ק רבא דינא מבי חד שכותב ומצאתי ועוד.
 שיהיה נזהרין שאין הטעם המג״א מ״ש על קצא, גליון שלמה׳ ׳כרם העת בכתב שהועתקו קן, סי׳ או״ח

 הכנסת, לבית היכרא ליכא הכי ובלאו גבוהין עכו״ם בתי הרבה שיש דכיון הבתים מכל גבוה הכנסת בית
 הכנסת בית וגם מעורבין, ביחד דרים והגוים שהיהודים המקומות באותן דהיינו ״ונ״ל וכותב: ומעיר

 הכנסת והבית עצמם, בפני מיוחד רחוב להם יש שהיהודים במקום אבל כלל, היכרא ליכא כן אם בתוכם,
 מיץ לעירו כוונתו ואולי פשוט״. כנ״ל מכולן גבוה כנסת הבית להיות וצריך היכרא איכא א״ב בתיהם בין

עצמו. בפני כמקום עומד הקהילה רחוב שהיה
 בענין תקמ״ט בשנת שהשיב מיץ, ראב״ד שארליוול מאיר ר׳ הגאון תשובת הועתקה קובץ ובאותו

 הנודע ובתשובת עי״ש נשמה. יציאת אחר שעות מ״ח עד המת יקבר שלא הקיסר שגזר מתים, הלנת
המערכת. ובהערת שם ביהודה

 שפ״ה, בשנת נפטר אשכנזי הלוי יוסף שהג״ר כותב שלט), (עמ׳ הראשונים הרבנים אודות שם,
 שני אדר ז׳ א׳ ביום ונקבר שבת, ביום מעלה של בישיבה שנתבקש כתוב בפפד״מ מצבתו בנוסח אמנם

 ומקביעות סופר, טעות הוא (ואולי עד עט׳ שושנים גני קונטרס יצחק גבורות בספר הועתק וכן שפ״ח.
 זכרון דברי בספר נכדו כותב וכן כן). הקביעות היה שפ״ח שנת וגם שפ״ה שנת דגם ראיה, אין השנה

פפד״ט. בק״ק שפ׳׳ח בשנת ונפטר שנה משלושים יותר במיץ אב״ד היה שזקנו סט, דף תס׳׳ה) (אמסטרדם
 ובענין צ״ב. ועדיין תורה, שהרביץ ורק אב״ד שם היה שלא שם, יצחק בגבורות כותב אביו ועל
 התשובה ,34 עט׳ ההוספות, חלק הצדק, עיר בספר ראה נגדו, פח סי׳ בשו״ת לובלין מהר״ם התקפת
 בחיים״, מלובלין המהר״ם אז הי׳ ״ועדיין ז״ל: הצדיק אאמ״ו אביו על כותב בתשובה ושם לו. שהשיב
 הלוי יוסף ר׳ של אביו אינו ש״פ, בשנת שנפטר אלעזר בן יצחק רבי כן ואם שע״ו, בשנת נפ׳ ומהר״ם
מקודם. כבר שנפטר אשכנזי,

 לוצאטו חיים משה ר׳ המקובל ביקר אייבשיץ יונתן הר׳׳ר שבימי מסופר שנג) (עט׳ המאמר בהמשך
 לכוון מנת על ביחידות מתפלל והיה לשבח׳ ׳עלינו תפלת בסוף לביהכ״נ מגיע היה יום כל מיץ, בעיר

מביא המשולש חוט דבספר להעיר ויש תמיד. ״עלינו״ עובר קדוש איש הרב: לו ואמר אר״י, כוונת
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שפטבכתובים והמה

 בפרנקפורט החיד״א ביקר תקי״ב דבשנת זצ״ל, אדלער נתן ר׳ החסיד הגאון עם החיד״א על הסיפור
 שיושב המופלא, העלם של מעשיו קדושת אחרי ולדקדק להשגיח העיר חכמי ידי על ונתעורר דמיין,

 כמה מאחר זה ידי ועל היום, אור קודם השינה עליו תקפה כי לו גורם וזאת כימים, לילות תורה אהל
הנ״ל. בפסוק עליו והגיב תפילה, גמר אחר הכנסת לבית ובא פעמים

 פייבל חיים ר׳ ״ראה בראדט: רא״י כותב ריח) הקהלות׳(עמ׳ מנהגי לספר ומילואים ׳ציונים במאמר ד.
 ועל חיים, ר׳ שמו היה דאביו פלויט, פייבל חזקי׳ ר׳ צ״ל ״.198 עמ׳ החת״ס על ומסורות זכרונות פלויט,

 פה עט׳ עולמות שלושה בספר [גם חיים. בן ר׳בקה ב׳ן ח׳זקיה חיים׳, בן חבר ׳לקוטי חיבורו נקרא שמו
 עקסמפלרין 6-500 נובומסטא המבורגר משה ר׳ לחבירו ששלח שם ועי׳ רחל. בן חזקי׳ בטעות כותב

ישראל]. שבארץ חכמים לתלמידי בחינם שיחלק מספרו
 בוכינגער בנימין יונתן

יארק נוא מאנרו

הכנסת בית חלונות על

 ובתי לחוד כנסיות בתי היו חז״ל שבזמן כמדומה דרפר. מרדכי ר׳ של מאמרו בשולי קצז, עט׳ שני בספר
הכנסת. בית חלונות לנידון נוגע אינו הזקן הלל עם המעשה וא״כ לחוד, מדרשות

 גרינבוים אברהם ישראל
ירושלים

יהושע׳ ׳פני בעל מצבת על

 הובאה בפרנקפורט׳, הקברות בבית ישראל גדולי קבורת מקום ׳זיהוי במאמר רצט, עט׳ שני בספר
 תרצ״ב שנת לפני צולמה התמונה דמיין. בפרנקפורט הישן הקברות בבית יהושע פני בעל מצבת תמונת

 מובאת רצא בעט׳ שם זאת, לעומת עליה. ניכר ויושנה הקמתה, אחר שנה וחמש שבעים כמאה )1932(
מקורית. המצבה היא שאין בבירור ורואים המצבה, של מעודכנת תמונה

 הצילום שנעשה לאחר ספורות שנים שוחזרה היא השואה. לפני קברו על שעמדה היא זו מצבה אמנם
 ספט. 27( תרצ״ה תשרי י׳׳ח מתאריך מהמבורג, ״Israelitisches Familienblatt״ בעיתון בידיעה הישן.
 תשרי ח׳ ביום התקיים החדשה המצבה הקמת ומעמד .1934 בשנת נחרתה החדשה שהמצבה נאמר )1934

מגרמנית: חופשי בתרגום הנ״ל, בעיתון שהופיעה הידיעה נוסח להלן ספטמבר). 17(תרצ״ה

 ממצבה הלוט הסרת - המיין נהר על פרנקפורט
 מבין העתיקה אשר ,1828 שנת מאז פעיל אינו שכבר בבערנעפלאטץ העתיק העלמין בבית

 הלוט בספטמבר 17ה- שני ביום הוסר עשרה, השלש המאה של השניה מהמחצית היא מצבותיה
 ז״ל פאלק יהושע יעקב רבי הפרנקפורטאי המפורסם המלומד הרב של החדשה מצבתו מעל

ע״י אדומה חול מאבן פוסלה החדשה המצבה יהושע׳. ׳פני חיבורו שם על כלל בדרך הקרוי
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בכתובים והמהעזצ

 שלו, אזכרה בדברי הופמן יעקב ד״ר הקהילה רב הישנה. המצבה דוגמת פי על הורביץ ליאו
 וכאדם, כרב כמלומד, יהושע הפני של המיוחדת המשמעות את למטרה קולעות במילים העביר
 הפכה גרוס, החזן מפי רחמים׳ מלא ׳א-ל בנעימת הסתיימה אשר השעה, חייו. עושר את ותיאר

 כמו אתגר, לנו הציבה היא עצמית. התבוננות לשעת הגדול, לנפטר הכבוד של משמעותו ידי על
אליו. להדמות ולשאוף הגדול הנפטר של דמותו את עינינו לנגד לשוות הופמן, ד״ר הרב שאמר

 פראגר יוסף
עילית מודיעין

התנועות מבטא על עוד

 לויפר יעקב הרב שכתב מה על קצת להעיר במחשבתי עלה שבספר, הנפלאים המאמרים בתרי בין בעברי
האומ׳ר. בקציר׳ת אלא אאריך ולא התנועות׳, ׳מבטא בעניין
 הבדולח מעינו נעלם במחכ״ת וכו׳, קמץ סוגי שני כלל הזכיר לא שהראב״ע קסא בעמ׳ מש״כ א.
ז. יב, שמות עה״ת ובפירושו ע״ב נד דף צחות בספרו הראב״ע שכ״כ
 הוא שם שהחיריק אף נע כשוא ׳יהיה׳ מתיבת הה״א את תופסים שהקדמונים 21 בהע׳ מ״ש ב.
 הפייטנים מדברי להוכיח שאין כרחך ועל אהח״ע, באותיות נע שוא שייך לא הרי צ״ע וכו׳, חסר חיריק
 באופנים ליישבו אפשר גבירול אבן הר״ש על הראב״ע תלונת ולגבי המשקל, לצורך הנח את הניעו שהם

 שם שאין הבבלי בניקוד ועכ״פ רלו-רלט. עמ׳ כהן) (לרב״צ אמת בשפת באורך ועיין ואכמ״ל. אחרים,
הרד״ק. המצאת זו ואין נע שזה מוכח א״כ גדולה, תנועה שאחרי השוא מסומן נח, לשוא סימון כלל

 המג״א על לא גדולה. תנועה שהיא אפילו חסר חיריק במקרא הרבה שמצינו המג״א על תמה 22 בהע׳ ג.
 גדולה, תנועה הוא חסר חיריק כי מיללו ברור ששפתותיו קנח) בעמ׳ עצמו(שהובא הרד״ק על אם כי תלונתו

ופשוט. ההברה, את שמאריך הגעיא או הטעם מחמת גדולה תנועה שהיא דפעמים צ״ל כרחך ועל
 שוא או דגש אחריהם שאין וקובוץ חסר חיריק של במקרא רבות דוגמאות שיש הקשה קסב בעמ׳ ד.

 ועל דגש, אחריהם שאין וקובוץ לחיריק רק דוגמאות הן לכאורה דוגמאות. לזה הביא 22 ובהע׳ וכו׳, נח
 כרחך ועל בגעיא מסומנים יהיו תמיד נע שוא שלפני וקובוץ חסר חיריק אבל גדולות, תנועות הן כרחך

 יטעה שלא כדי געיא לשים צריך אז שלפניו, התנועה פי על נח או נע הוא אם שנקבע השוא שלענין
 גדולה, תנועה הוא שהחיריק ע״כ דגש שאין דכיון שיתבלבל חשש שום אין הדגש לענין אבל הקורא,
ודו״ק. נע, שוא הוא גדולה תנועה שלאחר ששוא גדולה ראיה ומכאן
 פיה״. ומחתה ״אכלה מצינו הרי והקשה דכוותיה, דלית בשלה״ ״אכלה על מהמסורת הביא 28 בהע׳ ה.
פיה׳. על הקערה ׳נהפכה והשתא רחב לקמץ חטוף קמץ בין הבדילו המסורה שבעלי הוכחה מכאן לענ׳׳ד
 תנועה אחרי חזק דגש יבוא מדוע לבאר משקלוב שיסלאוויץ יהודה ר׳ מדברי הביא קסו בעמ׳ ו.
 האריך כבר אמנם כ). אות הדגש (תיבת לתיבה צוהר בספרו הרז׳׳ה קדמו שכבר להעיר יש וכו׳. גדולה
 ד סי׳ ביאורים שי, דקדוקי (ועי׳ הראשונים לדברי נוגד שזה (יט־כ) שכל בשום הרוו׳׳ה עליו לחלוק

 במצב הם כי ושורוק חיריק אחרי דחיק לבוא צריך פעם כל דא׳׳כ זו, שיטה נגד גדולה וראיה בהערה).
ודו׳׳ק. קמץ, כמו בדיוק קטנה תנועה של

אינו מצינו שלא ידוע הנה וכו׳, ספרדי במבטא שמדבר אדם בזמנינו מצוי שלא כתב קסז בעמ׳ ז.
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אבכתובים והמה צ עז

 החזנים עתה שגם סי״א ח״ו אומר יביע בשר׳ת מש״כ עיין ואדרבה, מ״ב), פ״ב עדויות (משנה ראיה
 חזק דגש ועושים גדולה תנועה אחר השוא להניע שהמדקדקים ובאמת ביניהם. מבדילים המדקדקים

 מהר״ם (וכמ״ש תליא בהא דהא מקצרים, ובת׳׳ק מאריכים שבת׳׳ג להם יוצא ממילא קטנה, תנועה אחרי
 מדגיש שאינו ומי בפתח, שאמרה נמצא בק״ש אחד של ד׳ שהמדגיש קז, דף ידות שתי בספרו לוזאנו די

 דס״ל לטעמיה אזיל לת״ג, ת״ק בין להבדיל יודעים אנו שאין אלמולי ר״ש ומש״כ בקמץ). שאמרה נמצא
ודר׳ק. לת׳׳ק, ת״ג בין הבדל אין ולכן נח הוא ת״ג אחר ששוא
 בפירושו הרס׳׳ג שכ״כ ממנו נעלם במחכ׳׳ת וכר. במחקר המקובל לפי כתב 53 הע׳ קע בעמ׳ ח.
 (לכאורה ביחד ושורוק חולם הברת כגון מורכבות ואותיות תנועות בלה״ק שאין מ״ב, פ״ב יצירה לספר

דבריו. להכחיש יבוא ומי לעד וקיימין שרירין אלו ודבריו עיי״ש. וכר, האשכנזי) לחולם כוונתו
 לנהוג יכולים לא וסגול פתח למה דא״כ מובן, לא זה וכר. התחתונה בקומה ד״ה קעא עמ׳ ט.

והצירי. מהקמץ להבדילם כדי קטנה תנועה להיות מוכרחים שהם כרחך ועל גדולה, כתנועה
 עזיאל שבמילה הקובוץ התחלף איך מובן לא עדיין לפי׳׳ז וכר. יפה עולה והדבר ד״ה קעד עמ׳ י.

 כרחך ועל חטוף, בקמץ קרבן במקום קרבן כתוב נחמיה בסוף וכן כז) ג, העזיאלי(במדבר למשפחת
מידי. לא ותו כחולם מבוטא חטוף שקמץ

בעז׳׳ה. למועד חזון ועוד במקומו קנה עמד וכעת
 כהן יהודה

ברק בני

להנ״ל המאמר כותב תגובת

 חמש בעלת הרד״ק שיטת על להגן מתניו וחגר ספרדי, במבטא רגיל שהוא הבנתי המעיר דברי מתוך
 הניקוד למסורת מתאימה אינה הרד״ק שיטת כי המסקנה דיוקם. על פרטים אעמיד ובכן, התנועות.
 תנועות, של איכויות שבע היו שלטברנים ברור היום. כנכון נכונה והיא שלי, אינה זו מסקנה - הטברנית
 נחשב לא קיים, שהיה אף התנועה, באורך הבדל להיפך: התנועה. באורך הבדל היה לא ביניהן וההבדל

 ארוך שורק ובין וקצר ארוך חירק בין סימון של הבדל להם שאין הסיבה זו נוסף. לסימון כסיבה אצלם
זו. מסקנה על שחולק מי החוקרים מבין אין לי, הידוע לפי במאמר. שהוכחתי כפי וקצר,

 הבדל רק אלא לחטוף, רחב קמץ בין איכות הבדל היה לא הטברנים שאצל גם ברור לכך: בנוסף
במאמרי. הוכחתי זאת גם וקצר. ארוך ושורק חירק שבין הבדל אותו בדיוק התנועה, באורך

 שהחולם האשכנזי המבטא עם היטב יתיישבו הטברני המבטא שכללי כתבתי אלו, הנחות שתי לאחר
 הדגשתי אמנם גרמניה). דרום בני של 0U אאו לחולם כמובן (כוונתי תנועה דו - דיפתונגים הם והצירי

 החולם, ובין הפתח בין אמצע דרגת הוא שהקמץ הוא העיקר סבירה. השערה אלא מוכח בגדר זה שאין
 ׳הקמץ שמכונה מה היה שהקמץ לקבל זאת לעומת אפשר החירק. בין הסגול בין אמצע הוא והצירי

 הוא והחולם התורה׳), ׳נזר בקובץ גבאי אברהם לאחרונה שהאריך כפי לס A בין צליל הממוצע׳(שהוא
 ואף סגול שאינה נוספת תנועה למצוא אולי אפשר הצירי בענין גם הספרדים. אצל כמו פשוטה 0 תנועת

 שהיא המעולה ההסבר משום במאמרי, שהעליתי לתיאוריה מוכחת עדיפות שקיימת אלא דיפתונג. אינה
 ובחירק גיסא מחד בסגול צירי וכן גיסא, מאידך ובשורק גיסא מחד חטוף בקמץ חולם לחילופי נותנת

 מכיון כן, כמו בישראל. ותיקה בקהילה דורות דורי הנהוג מבטא עם יפה המסתדר הסבר גיסא. מאידך
אחיד החטוף הקמץ - כן וכמו לחטוף, רחב קמץ בין איכות הבדל היה לא הטברנים אצל כי לי שברור
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בכתובים והמהשצב

 וזולת זולתו ישראל, תפוצות בין מבטאי הבדל יש התנועות (ברוב ישראל קהילות כל אצל במבטאו
 הרחב הקמץ שבהכרח הרי - השתנה לא ואם השתנה, לא מבטאו כי מסתבר לכן והחירק), הפתח

כמוהו. נשמע הטברני
:אחרון אחרון ועל ראשון ראשון על המעיר, להערות וכעת

 היא צחות מספר הערתך אכן - קמץ סוגי שני מזכיר אינו שראב״ע קסא בעמ׳ שכתבתי למה בנוגע א.
 ישוב בחול״ם שהיא ה) ג, ׳קידש׳(שמות ״ומלת :הרביעיים בשער שכתב מה את כן גם להוסיף ויש נכונה,
 ל׳קדשים׳ כוונתו אם לחקור יש זה (בענין קדלזים״. נב,י), קדשו(ישעיה כב,טו) קדשי(ויקרא :חטף בקמץ

 דלא היא ראב״ע של עדותו כן ואם רחב, בקמץ תמיד הוא שאז שימוש, אות בלי בתורה מופיע שהוא כפי
חטוף]). קמץ [לא קמץ בחטף הוא תמיד שאז הידיעה, בה״א ל׳הקדשים׳ שכוונתו או שלנו. כמסורת
בדקדוק, משונה בתים ״ומלת :שם לשונו וזו ראיה. אינו ז, יב, בשמות ראב״ע מדברי שהביא מה אך

 מד (ישעיה שמים רנו כמו חטף, הקמץ היה אם רק - הלשון משפט זה ואין גדול, קמץ אחר דגש יש כי
 כדרך קטן קמץ לכנותו נוהג שהוא מהצירי לאפוקי בא ראב״ע אצל גדול׳ ׳קמץ הלשון כי ידוע כג)״.
 הרחב, הקמץ ממבטא שונה החטוף שהקמץ ראיה כאן מדבריו אין לפיכך ראשונים. מרבותינו הרבה
 כמו זה והרי קטנה. תנועה כלומר - חטוף הוא כן אם אלא קמץ אחר מופיע דגש שאין אומר הוא אלא

חטוף. הוא כן אם אלא שורק אחר מופיע דגש שאין שיאמר
 להיות יתכן ״ולא הרחב: הקמץ על ע״ב) ג דף פיורדא צחות(דפוס בספר גם ראב״ע כותב דבר אותו

 רנו מד,כג) כמו(ישעיה נכונה), יותר ונראית ׳חטוף׳, אחרת: (נוסחא חט״ף יהיה אם רק כלל, דגש אחריו
 מדבר, הוא קמץ שבאותו קצת משמע חטוף״ יהיה אם ״רק מהלשון יהודה״. חגי ב,א) (נחום שמים,
אחריו. דגש יבוא - נחטף קמץ אותו שאם ואומר
 לומר נכון אין אבל המראה, על השתוממתי אני אף - ׳יהיה׳ שבתיבת השוא על שכתבתי מה לגבי ב.
 גדולה תנועה לאחר נע שוא זולת הכללים על בחרוזיהם מקפידים הם כי הפייטנים, מדברי להוכיח שאין
 שבתיבת השוא עם וכך מוחלטת, טענותו שאין רבות ראיות יש ואכן רבות. פעמים אותו מניחים שהם

 לנוע צריך שהשוא שבמקום היא יותר המדויקת ההגדרה - בגרוניות״ נע שוא ״אין טענתו לגבי ׳יהיה׳.
 שמא בדעתי עלה אך נח. שהוא סימן אזי שוא של ניקוד יש שאם כך החטפים, לאחד ממילא הופך הוא

 היום, עד התימנים מנהג כפי החירק כגון גונו - יו״ד לפני הבא נע שוא (שהרי הירק חטף גם יש באמת
 שכן - סימן לו עשו ולא סימן, אין הזה שלחטף אלא דקדוק׳). ספרי ב׳שלשה חיוג׳ ר״י של עדותו וכפי
 על תמיד להקפיד הטבע מדרך יכול שאינו יד בכתב כסגול בטעות להתפרש יכולים לידו ונקודה שוא
הירק. לחטף אחרת וזוית לסגול מסוימת זוית

א, יד בתהלים פעמיים, התעיבו״(שמופיעות ״השחיתו במילים צובה ארם שבכתר מעיד לוין אליהו ר׳
 יו״ד, לפני בשוא מדובר לא שם אמנם עליו. מדבר שאני הכלל לפי בדיוק מתאים וזה הירק. חטף יש ב) נג

 נע שוא הוא אם שלאחריו הגרונית כתנועת היא תנועתו הכללים לפי שכידוע גרונית, לפני שוא שם יש אבל
׳יהיה׳. של הה״א כמו לאחריה, וגרונית לפניה מתג עם שואית שי״ן כאן יש בימינו) התימנים בפי (וכן

 דוגמא נקט רק הרד״ק הנה כן. אומר הרד״ק שאף המעיר והעיר אברהם, המגן על 22 הערה לגבי ג.
 תנועה תמיד הוא יו״ד עם (כי קטנה תנועה הוא יו״ד בלא שהירק לנכון אומר הוא זה ועל קטנה, לתנועה
 שהוא משמע המג״א מלשון זאת לעומת קטנה. תנועה תמיד הוא יו״ד שבלא מדבריו הכרח אין אבל גדולה),

 שמדברי הנך סבור אם מקום, ומכל נכון. סימן לא והוא השוא, להניע מתי שידע למתפלל סימן לתת בא
מאות שיש בכותחא כביעתא פשוט כי המג״א, על כמו בדיוק עליו נופלת שהקושיא הרי - כך מוכח הרד״ק
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שצגבכתובים והמה

 של דוגמא נקט אלא גורף סימן לתת התכוון לא שהרד״ק פשוט (ולדידי גדולה תנועה שהם חסרים חירקים
 הגעיא או הטעם מחמת גדולה תנועה שהיא דפעמים ״ועכצ״ל המעיר: לדברי ובאשר קטנה). תנועה

 של דוגמאות וכמה כמה שהבאתי 23 בהערה יעויין נכון, ואינו פשוט אינו - ופשוט״. ההברה, את שמאריך
 הוא ואעפ״כ געיא), שם אין כלל(ואכן בדרך שם לבוא יכולה געיא שאין לטעם הסמוכה בהברה הבא הירק

כאלו. מאות עוד ויש ד. באות זאת ציין המעיר ואף כנ״ל. קיבוץ של דוגמאות הבאתי וכן גדולה. תנועה
 כרחך ועל בגעיא מסומנים יהיו תמיד נע שוא שלפני וקובוץ חסר חיריק ״אבל המעיר: כתב ד.

 יטעה שלא כדי געיא לשים צריך אז שלפניו התנועה פי על נח או נע הוא אם שנקבע השוא שלענין
 זו אם קובע אינו כשלעצמו החירק שסימן מוכיח אני דנים, אנו גופא זה על הבנתי: לא - הקורא״.

 שזו אלא לא. או קיים הוא אם הדגש לפי זאת לזהות ידע שהקורא משיב והוא גדולה, או קטנה תנועה
 לעשות הטברנים דאגו חטוף וקמץ חולם או ופתח, קמץ או וסגול, צירי לגבי מדוע השאלה: בדיוק

 ואילו והמתג, הדגש לפי להבדיל שידעו הקוראים על וסמיכה אחד בסימן הסתפקו ולא - שונים סימנים
 באיכות שווה היה כחסר מלא שהירק רבים, אצל מקובל וכן מוכיח, זה הסתפקו. הם ובשורק בחירק

 - החטוף ולקמץ לחולם ולפתח, לקמץ ולסגול, לצירי ואילו והקיבוץ, השורק גם כך טבריה, חכמי אצל
געיא. לפי או דגש לפי היא הקביעה אכן התנועה אורך לענין שונות. איכויות היו

 כך כל פשוט באופן לקבל שקשה כך הניקוד, למערכת לא הטעמים, למערכת שייכת הגעיא ואגב,
 שלאחר הגעיא - זאת זולת הטעמים. למערכת ששייכת געיא על יסתמך לניקוד הנקדנים שקבעו שהסימן

 המקרא׳(עמ׳ ׳טעמי בספרו ברויאר ר״מ שכותב כפי רשות, געיית היא נח, שוא לפני הבאה גדולה תנועה
 רבות, פעמים נמצאת אינה צובה ארם כתר כגון היד בכתבי ואכן כלל. לסמנה חובה היה שלא )175

 קצר או גדול הירק זה אם לדעת לנו שיאפשר הסימן זה אם המקרים. של רובם ברוב הוא שכך וכמדומני
? זאת לציין חשוב היה לא מדוע -

 דברי את ציטטתי אני כהלכה. דבריי הובנו לא כנראה - בשילה׳ ׳אכלה על שכתבתי מה אודות ה.
 לבין החטוף הקמץ בין גרפי הבדל להיות שמוכרח שטוען זה והוא אלדר, שמביא המקרא׳ ׳טעמי ספר

 ומחתה ׳אכלה והרי דכוותיה, דלית בשילה׳ ׳אכלה על המסורת אומרת מדוע - כן לא שאם הרחב, הקמץ
 פה, שבעל הקריאה את מציינת המסורת שכן מוזרה, טענה כמובן היא זו טענה נקודות. באותן מנוקד פיה׳

 תנועה וזה לנוח) חייב שאחריו (והשוא קטנה תנועה שזה בכך לרחב חטוף קמץ בין הבדל שיש וכמובן
 כמובן המסורת אבל המסורת. על ילין כי המקרא׳ ׳טעמי לבעל לו ומה לנוע). יכול שאחריו גדולה(והשוא

 שורק ובין לחסר מלא הירק בין ההבדל כמו בדיוק אלא לפתח, קמץ בין איכות הבדל שיש לכך ראיה אינה
 ההבדל המקרא׳ ׳טעמי לבעל לו חשוב היה כך שכל להראות כדי הזה הציטוט את הבאתי אני לקיבוץ.

 בחרא בשילה׳ ׳אכלה עם פיה׳ ומחתה ׳אכלה את לכלול חייבת שהמסורה מכך שהסיק כך כדי עד הגרפי
המקרא׳. ׳טעמי דברי אלא דבריי אלו שאין כמובן אבל הצורות. בין גרפי הבדל אין אם מחתא
 צריך הייתי אכן הרז״ה. לדברי שהפנני על למעיר אודה - שיסלאוויץ יהודה ר׳ של הסברו בענין ו.

 רז״ה לפי שיסלאוויץ יהודה ר׳ מפרש מרחיק׳ ו׳אתי ה׳דחיק׳ כינויי את כי ידעתי שכבר כיון זאת לבדוק
 מבואר הדבר קעב) שכתבתי(עמ׳ התיאוריה לפי מקום, מכל שי. מנחת בעל שהגדירם מכפי זאת ששינה
 מהשורק פחות בו משתתפים הפה שמוצאות לפי החירק) מן (וכן השורק מן מורכב פחות הקמץ היטב:

 לתנועה בקלות יותר הופך הוא לכן מעלה), כלפי הלשון גב (לחיצת והחירק גדולה) שפתיים (התעגלות
 כמו מועטות, פעמים - ושורק בחירק רבות. מופיע בקמץ מרחיק אתי מעניין: מאוד זה דבר ואגב, קטנה.
קטנה לתנועה להפוך לה קשה ולכן לגדולה נוטה יותר התנועה כלומר, ועוד. יה׳ ׳קראתי צאו׳ ׳קומו
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בכתובים והמהשצד

 אר״ץ כתר לפי סגרו׳ 1׳חלבמ זולת - מרחיק אתי או רחיק פעם אף אין וחולם בצירי ואילו רחיק. בגלל
 בקמץ. מסתיימת היתה חלבמו תיבת אם גם מרחיק אתי לכללי מתאים זה אין ממילא ושם לנינגרר, וכ״י
 שהן משום ביותר הכברות התנועות הם והצירי החולם שם: שהצעתי לתיאוריה בריוק מתאים וזה

 אם מרחיק אתי לידי להגיע יכולים והחירק השורק מרחיק. ואתי דחיק בכלל נמצא לא כן על דיפתונגים,
הרף. ללא מרחיק אתי יש בקמץ ואילו בדוחק, כי

 להוי ת״ג. לאחר השוא הנעת ידי על וכן לת״ג, ת״ק בין ההבדל מתבטא הדגש ידי שעל שכתב מה ז.
 ויש אצלם, גורף כלל היה לא נע הוא ת״ג לאחר ששוא שהכלל הראשונים מכל להוכיח שאפשר ידוע

 הפך בחור אליהו ר׳ להיפך: אלא - בלבד אלמולי שלמה ר׳ של חידוש הדבר אין זה. בנושא רב חומר
 הא זאת: זולת פסקנית. בצורה אצלו תפוס היה זה שכלל ראשון שום היה לא ולפניו גורף לכלל זאת

 שהתנועה בהם וכיוצא אמר, - אמר בין למשל ההבדל מה אבל המילה, לאחר שוא או דגש כשיש תינח
נע? שוא ולא דגש שם ואין המילה בסוף

 את לקרוא כדי כך כל בערבית בקיא איני לצערי מ״ב), (פ״ב יצירה בספר רס״ג לדברי בנוגע ח.
 לא שהיא הערבית הג׳ים נגד כותב רס״ג כזה. דבר שם כתוב לא קאפח ר״י של התרגום לפי אבל המקור.

 כל שכמעט שם כותב אלא מדבר, לא הוא תנועות של דיפתונג על ממש. אותיות שתי אלא !)דיפתונג(
 להן, דומה שאינו מה והקוף הכף מבין שעשו ״כדרך מהמקובל, קצת שונה באופן לבטא אפשר אות

 מהן״ לאחד דומה שאינו מה והשורק ההלם ומבין להן, דומה שאינו מה והפתה הקמץ תנועת ומבין
 שאי נראה כי וקו״ף, כף של לדיפתונג כוונתו אין והקוף׳ הכף ש׳מבין פשוט והנה קאפח). תרגום (לפי

 היה איך לדעת (וצריך והקו״ף הכ״ף בין ממוצעת לאות כוונתו אלא כלל. במציאות כך לעשות אפשר
 המקורי לקמץ לו דומה שאינו ממוצע היינו והפתח׳ הקמץ ׳בין באמרו כוונתו גם כך קו״ף), האות מבטא

 האמיתי). הקמץ שהוא הטוענים שיש הממוצע הקמץ כנגד מכאן להוכיח יש המקורי(ואולי לפתח ולא
 קאפח ר״י אמנם משניהם. המורכב לדיפתונג ולא והשורק החולם בין ממוצעת לתנועה כוונתו גם וכך

 רס״ג שכוונת כלום מוכיח זה אין אבל שעשו׳, ׳כמו במקום שחברו׳ ׳כמו לתרגם שאפשר כותב
חדשה. תנועה שהמציאו לכך אלא לדיפתונג,

 כוונתי - גדולה״. כתנועה לנהוג יכולים לא וסגול פתח למה דא״כ מובן, לא ״זה המעיר: כתב ט.
 של שיתוף פחות שיש שככל שהסברתי עיי״ש קטנה, תנועה הוא מטבעו והסגול הפתח שצליל לומר

 פשוט קול שהוא הפתח לכן קטנה. תנועה יותר זו - מהגרון היוצא פשוט קול הוא והקול הפה, מוצאות
 הלשון התרוממות מעט בו שיש הסגול היא אליה והקרובה ביותר, הקטנה התנועה הוא שיתוף כל ללא

 החירק מכן לאחר השפתיים, קימוץ מן יותר ועוד הלשון מן מעט בו שיש הקמץ ולאח״ז החיך. כלפי
 ובפסגה הקמץ). מן יותר הרבה בו מתקמצות והשורק(שהשפתיים מהסגול) יותר בו מתרוממת (שהלשון

 מורכבת תנועה הכלל: שלהם. התנועה בכובד להרגיש ואפשר דיפתונגים שהם והצירי החולם נמצאים
יותר. גדולה - יותר

 צריך שהיה וזמרת׳ שב׳עזי מהקמץ כך להקשות אפשר שב׳עזיאלי׳. מקמץ הקושיא מבין אינני י.
 עזי או ל׳עזי׳ שהתארכה בחולם ׳ע'ז׳ המלה שורשם ׳עזיאלי׳ וגם ׳עוזיאל׳ גם בשורק. מנוקד להיות

 נח, בשוא נסגרת ההברה אם חטוף לקמץ חסר חולם הופך רוב פי שעל כתבתי אל). שם לזה (ובנוסף
 התנ׳׳ך. בכל ומוכח ברור הזה הכלל אבל מעטים, חריגים שיש וכמובן בשורק. נסגרת ההברה אם ולדגש

 קמץ של התחלפות כאן אין אבל ע'ז, של החולם במקום חטוף קמץ שבא החריגים מן אחד הוא ׳עזיאלי׳
נגיד אם ממנה: נובעת הזאת שהמלה המקור צורת מה היא השאלה ׳קרבן׳ במלה בנוגע בשורק. חטוף
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שצהבכתובים והמה

 שזו נאמר ואם המקרים. בכל כמו בדיוק הוא הענין אזי ואוהל. בוקר משקל על ׳קירב׳ צורה שהיתה
 הכלל. על ממנה להקשות שאין כמובן אבל מתיישבת, שלא אחת דוגמא כאן יש אזי המקורית, הצורה
 בין מאשר יותר גדול אמנם ביניהם המרחק ? להתחלף יכולים לא ושורק שקמץ אמר מי זאת, וזולת

 הקמץ תנועת של הישיר המשכה הוא שהשורק להרגיש יכול אחד כל אבל מהן, אחת לכל החולם
השורק. לכיוון האשכנזי הקמץ של סטיה שהוא המזרח-אירופאי מהקמץ בכך להווכח ואפשר האשכנזי,
 שלי ההסבר שאם לטעון אפשר היותר לכל כחולם? מבוטא חטוף שקמץ ראיה זו מדוע מקום, ומכל

 ראיה זו מדוע אבל בשורק, החולם התחלפות לעובדת נכון הסבר הוא שאין הרי זו תופעה כולל לא
כחולם? נהגה שק״ח

 לויפר יעקב

ירושלים

הקדום האשכנזי ההיגוי

 הג״ר כתבי מתוך זה בעניין הובא וכמו״כ בטוטו״ד, לויפר יעקב הרב בו שהאריך התנועות מבטא בעניין
בס״ד. אלה בימים במצודתי שהעליתי מה להביא הנני תובב״א, מירושלים זצ״ל שווארץ יהוסף

 הגיית בענין א׳ חלק אשכנז׳ מנהג ׳שרשי בספרו המבורגר שלמה בנימין ר׳ ש״ב האריך כבר הנה
 ועוד כיהודה בקודש. כדרכו עברו מדורות מחברים וספרי חז״ל מדברי והוכחות מקיף במחקר החולם

 :חסדא רב בשם יונה ר׳ אמר ע״ב טז דף ברכות בירושלמי טבא. מרגניתא בזה להוסיף ברצוני לקרא
 בהגהות אך חשדו״. לישתמע דלא ובפסוקים ״בהלל פירש: משה ובפני חסדו״. לעולם כי להתיז ״צריך

 דמשמע דו׳ ׳חס נראה יהא שלא מחסדו החולם שיתיז מהרא״פ בפירוש ״עיין בזה״ל: הובא שמעון שער
 והוי שתים, לשון משמעותו שאז בשורוק ׳דו׳ קוראים אם רק שזה שם מבואר ובהמשך רשויות״. ב׳

 במדבר (מדרש תחזה ואתה למשה יתרו אמר שכן שררה, לשון שהוא נחזה מלשון דחז דו׳, ׳חז כאומר
עכת״ד. שררות, לשתי כמהלל נראה וח״ו פ״ב)

 (או ואנגליה וצרפת אשכנז יוצאי כמבטא 0U - אאו הוא החולם הגיית אם רק שייך זה כל אולם
 החולם לפי אך להתחלף, ויכולים לזה זה קרובים והשורוק שהחולם הספרדים) של החולם כמו לפחות
לשורוק. חולם בין להחליף מאוד קשה והליטאי הפולני

 איש הלוי שמעון רבי הוא שמעון׳ ׳שער מחבר אשכנז. מגדולי היו הנ״ל הירושלמי מפרשי שני והנה
 שכבר רואים מפולדא. אליהו רבי שהיה מהרא״פ פירוש את מצטט והוא לייפציג, אבד״ק ז״ל הורוביץ

 זה סמך ועל כן היה הירושלמי תלמוד חכמי בזמן שגם נקטו ואף כזה, באופן החולם את הגו בזמנם
הנ״ל. באופן הירושלמי דברי את פירשו

!חוצה מעיינותיכם שיפוצו בברכה
 גולדשמיט דוד

עילית מודיעין
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בכתובים והמהשצו

אשכנז? מורשת הזו

 - אחד מצד וחול. קודש וחושך, אור עירוב עתה, עד שיצאו ׳ירושתנו׳ ספרי בשני לראות נצטערתי מאוד
 חכמי של תורתם להפצת החשובה וההשתדלות קודש בהררי שיסודם אשכנז למנהגי מתאימה הערצה
 רעיונות והבאת הכתיבה בדרך עליון וחסידי חכמים תלמידי בזיון - שני מצד אבל לדורותיהם. אשכנז וחסידי

 האפיקורסים המשכילים של הטומאה מעומק נובעת זו מחשבה מהלך שמקור ודעותיהם, מחשבתם ׳להבנת׳
 ההכרה ובלי מסיני, לנו המסורה פה ושבעל שבכתב לתורה קשר בלא ישראל׳, ׳חכמת שמכונה במה שעסקו

שלמה. תורה היא שלהם חולין שיחת ושגם אש כגחלי הדורות גדולי ורבותינו חז״ל דברי שכל האמיתית
 הדורות במשך באשכנז ומצוות תורה שומרי יהודים בקרב שנשתרשו וההנהגות הדעות כל לא

 להעמיד הרבנים בידי היה לא שונות סיבות (שמחמת וכדומה ההשכלה ההתבוללות, בהשפעת האחרונים
 ׳מנהג בגדר הן כוחם) כפי לבטלם והשתדלו להם הסכימו לא ספק שבלי אף אלו, בעניינים תילה על הדת

וד״ל. לדורות. ולהנהיגם לפרסמם בהם, להמשיך דורנו בני על שחובה תורה׳ ישראל ו׳מנהג אבותינו׳
 (כמו בלבד המשפחה בשם חכמים ותלמידי רבנים להזכיר המלומדים אצל נהוג בעלמא. לדוגמא

 או ׳הילדסהיימער׳ ׳הירש׳ בשם אשכנז רבני גדולי שמות שמזכירים תומ״צ שומרי אשכנז בני ששמעתי
 בלוי הכהן רמ״י הרה״ג דודי זה. בנוסח מופלגים חכמים תלמידי נזכרים ב׳ירושתנו׳ גם ׳באמבערגער׳).

 בשאנכיי, מיר ישיבת תלמיד בהמבורג, זצ״ל ראבינאוו יוסף שמואל הג״ר תלמיד אשכנז, (מילידי זצ״ל
 לאור שהוציא ולילות, ימים בתורה ויגע מהשו״ע יו״ד של קוצו כל על וחרד ירא יורק) בניו רב ואח״ב

 רד: עמ׳ שני (ספר אצלכם מתואר תורה, לומדי עיני שהאירו הראשונים מרבותינו חיבורים עשרות עולם
 דרך מיעוט (או ארץ דרך ובאותו נוסח באותו כותב״) בלוי ״מ.י. בהערה: שב בעמ׳ ושם בלוי״, ״מ׳

 בצירוף כתב-יד לאור הוציא או ישראל בתולדות מאמר שכתב אפיקורוס פרופסור שמתארים כמו ארץ)
 בגדר באמת הם דבריו וכל שהוא - גסה בכתיבה הכתוב ב׳מבוא׳ ומלווה דעתו על העולה כפי הגהות

 שום כזה ל׳חכם׳ לו שאין - אשכנז וחסידי גדולי של ומהותם משנתם כל היפך - מיאוס׳ מחמת ׳מוקצה
כלל. המדרש לבית להכניסם ואין דבריו על לסמוך ואין נאמנות

 ׳הנועזת׳ וסברתו ׳הבנתו׳ אבל ברלינר, פרוס׳ אודות בדורו הרבנים דעת היתה מה בבירור יודע אינני
 בגמטריאות וכוונתם ובקדושה) בתורה לקרסוליהם הגיע לא ספק אשכנז(שבלי חסידי של במשנתם

 על אשכנז קהלות תולדות וחקר תורה חידושי בקובץ מקומו אין לח), עמ׳ שני (ספר התפילה בנוסח
דוגמאות. עוד ויש הקודש. טהרת

זרק״, קליפתו אכל ״תוכו בבחינת החילונים, החוקרים בדברי להשתמש הצדקה לפעמים יש אם אף
 על החרדים אמיתיים חכמים תלמידי של עולמם תורה, של לעולמה לביהמ״ד, הכנסתם מצדיק זה אין

חייהם. והליכות תורתם אשכנז, גדולי רבותינו כבוד ועל ה׳ דבר
 הישנים אשכנז ונוסחאות מנהגי לחיזוק ׳ירושתנו׳ משמש אחד מצד הסעיפים. שתי על אתם פוסחים
 בו כותבים שני מצד אבל האחרונים, בדורות שונים ׳מדקדקים׳ ע״י שהונהגו השינויים כנגד והמקוריים

 והתמימים הישרים אבותינו מסורת נגד שהם מפוקפקים דברים ומביאים למיניהם הפושעים בסגנון
 לתקן פרי ויעשו הלב אל יכנסו שהדברים מקווה הנני נבג״ם. אשכנז מדינת דרי ישראל בית המוני

ליושנה. עטרה להחזיר והחשובה הגדולה בפעולתכם לפגם טעם הנותנים הנ״ל החסרונות

 מארמארשטיין יונה אהרן יששכר
לונדון
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הספר כבא

לוחות שברי
התוספות. בעלי של אבודים ספרים

תשס״ז. ירושלים מאגנס, הוצאת עמנואל. שמהה

 מאחרים אך נובעת עליהם והידיעה שאבדו, התוספות בעלי של חיבורים על יסודי מחקר לפנינו
 הש״ס, למסכתות ב׳תוספות׳ בעיקר התרכז בצרפת התוספות בעלי של עיסוקם קיומם. על המעידים

 היא שלפנינו בספר העיקרית ההתמקדות ׳תוספות׳. שאינם הלכה ספרי בעיקר נתחברו באשכנז ואילו
מאשכנז. התוספות בעלי של האבודה בספרות

 הספרים אבדן את הראשונים, תקופת בראשית והלימוד הכתיבה אופני את סוקר הראשון הפרק
 תו׳ןספות] ״רוב מינץ: מהר״ם נמלטנו״; ואנחנו ותוספתיי, ספריי בבינגא ״נשללו (ראבי״ה: ושריפתם

 האבודים. הספרים לשחזור כלים חמשה בו מעניק והמחבר מענץ״), בביזת נאבד לי שהיו ופי׳ןרושים]
משפחתו. ובני הראב״ן של לחיבוריהם מוקדש שאחריו הפרק

 רבינו של סיפר׳ ״פ׳ על הראבי״ה נכדו דברי את מלבן ראב״ן׳, ׳תוספות של ייחוסו את בודק המחבר
 על ה׳תוספות׳ לראב״ן. אבות׳ למסכת ׳פירוש יחוס את ומבקר לספרי בפירוש מדובר אם זקיני״ אב״ן

 לצד ביסודיות, נחקרות הראב״ן של חתנו (רשב״ט) נטרונאי בן שמואל רבי שחיבר הש״ס מסכתות
 ״הרושם לאשכנז(לדעתו: ישראל מארץ חז״ל תורת של מעבר ארץ - איטליה כבן רשב״ט של מוצאו
 האשכנזי״, הספרים בארון ממש של לשינויים שהביא זה הוא נטרונאי בן שמואל ר׳ שדווקא הוא שעולה

 תורתו, מדברי רבים ציטוטים תוך נידון הראב״ן, נכד לראבי״ה הלוי׳ יואל רבינו ׳תוספות ).80 עמ׳
שני׳. בית בנין ו׳סדר ׳אביאסף׳ העזרי׳, ׳אבי ספריו על מחקר ואחריו

 ממגנצא, שמואל ב״ר ברוך לרבינו החכמה׳ ׳ספר גורל על עמ׳) 43( מקיף פירוט השלישי בפרק
 איש עד וארוצה כצבי רץ הייתי יתן (״מי החכמה׳ מ׳ספר חדשות תשובות שתי מיוחד: נספח ובסופו

).152 עמ׳ שם השניה, התשובה בראש ברוך רבינו מדברי תשובה״, מוצא הייתי שם כי ואשובה, האלהים
 תולדות את בקצרה מגיש המחבר ותלמידיו. משפירא שמחה רבי של לתורתו מוקדש הרביעי הפרק

 נידונו תלמידיו מספרי שמריה. רבי בנו של בו׳ כל ו׳ספר שטרות׳ ׳תיקון עולם׳, ׳סדר בספריו ודן חייו,
 רבי הוא הלוי אברהם בר שמואל רבי של וכן חייו, ושנות צדק כהן אביגדור רבי של חיבוריו שרידי

מוורמיישא. החזן בנופנט
 תלמידיו פסקי מפריס, יחיאל רבי של ופסקיו לתוספותיו ימיה, בסוף לצרפת עוברים החמישי בפרק

 יחזקיה רבי של מנהגים ספרי כולל: הספר את החותם הפרק פרץ. ורבי יצחק רבי מקורביל רבותינו
 תשובות קבצי ליקוטים, והיתר, איסור ספרי רוטנבורג׳, ל׳מנהגי הקשורים השונים החיבורים ממגדבורג,

 אפרים לרבי פנים ׳ארבעה משפירא׳, שמריה רבי ׳פסקי תם׳, לרבנו הלכות כ׳פסקי נוספים וספרים
נחמני׳. ו׳ספר ממיץ׳ אליעזר רבי ׳תוספות אפרים׳, רבי ׳חיבור מרגנסבורג׳,

 כמה ועד ירושתנו׳ ׳יפה מה עד לנו ומגלה ומחוץ) (מבית להפליא מושקע ספר הוא לוחות׳ ׳שברי
 רבותינו מתורת ועוד עוד לחשוף המלאכה ליודעי פתח פותחת המחבר עבודת ממנה. חסרים אנו

התורה. לומדי לתועלת חדש באור כתביהם את לערוך ארצות, ושאר מאשכנז הראשונים
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הספר כבאעזצח

מעון ר׳ ט כהן ש פור ק פרנ  מ

השואה, בשנות והייו העדתי רקעו

תשס^^ה ירושלים מתוקנת, מהדורה דשן, שלמה מאת

 ״במקומו לספר. במבוא הרהוריו את המחבר פורש אלה״, בדפים הסבא את לכנות איך ״התלבטתי
 ׳חבר׳, לתואר שזכה למדן היה כהן שמעון ר׳ ׳חבר״׳. לתואר ׳רבי׳ תואר בין ההבחנה נהגה עוד ובזמנו

 לתת במקום בו, אשתמש שאם לחשוש ויש נוהג, ׳חבר׳ התואר אין כיום הכינוי... השתבש ״בארץ אולם
 אך הוא אם אדם כל על מוטל הוא שכן בארץ, פיחות חל ׳רבי׳ בתואר גם לתמיהה... יגרום הוא כבוד
הספר. שם נקבע וכך כהן, שמעון ר׳ הכינוי על המחבר התפשר לבסוף מצוות...״. על שומר

 הירש רש״ר של ובפרנקפורט בכלל באשכנז היהודים חיי על כוללת הקדמה הוא ראשון הפרק
 חרדי ״בפי כגון: אישיות, ידיעות המחבר שזר ולעתים למדי, כללי הינו הרקע בפרט. ברויאר ורש׳׳ז

 חרדי של גדול עסק בבית כפקידה רבות שנים עבדה אמי... וישר׳... ׳בשר כנף אימרת רווחה גרמניה
 כלום ויתרו לא אך המסורת, דקדוקי כל על הקפידו העסק בעלי בער-זונדהיימר, חברת פרנקפורט,
העסקית״. בקפדנותם
 ר׳ בנו בערך), תק״ל שנת הראשון(יליד שמעון בר׳ החל כהן. משפחת של סיפורה - השני הפרק

 בקשרי בא שם לפרנקפורט, עקר הנכד אך בהמבורג, התגוררה המשפחה ישעיה. משה ר׳ ונכדו ראובן
 על ׳קלאוז׳ הכנסת בית כרב שימש ישעיה משה רבי הנודעת. שוואב משפחת מבנות אחת עם שידוכין

 מהעובדה נלמד גדלותו על בתורה. נפשם שחשקה חכמים ולמדו ישבו בו בפרנקפורט, רייס א׳ לייב שם
אליו. סמוך נקבר אחריו שנפטר הירש ורש׳׳ר פרנקפורט, רבני בשורת נקבר שהוא

 של ישורון׳ עדת ׳קהל בקהילת לחבר היה כשבגר תרכ׳׳ה. בשנת נולד שמעון, כהן, רמ״י של בנו
 קהילת מחשובי ישראל׳, ׳אגודת של מנהיגה רוזנהיים יעקב רבי עם בחברותא למד ואף ברויאר, רש״ז

 בית אחיותיו עם פתח הקטנים אחיו לפרנסת ובדאגתו ,20 בן שמעון ר׳ היה אביו פטירת בעת פפד׳׳מ.
 את ולשקם היתומות אחיותיו את להשיא שדאג אחר תכריכים. בתפירת התמחה הוא בדים, למכירת עסק

 ׳קהל של הספר בבית מורה ז״ל, זולצבך אברהם ר׳ פרוס׳ של בתו את לאשה שמעון ר׳ נשא משפחתו,
בפרנקפורט. ישורון׳ עדת

 שמעון ר׳ ששלח לעברית] [בתרגום המכתבים אוסף הוא מכל, יותר והמזעזע הסתום הפרק
 עם השערים שנסגרו לפני מהעיר להמלט הצליחו פפד׳׳מ יהודי רוב ת׳׳ש-תש׳׳ב. בשנים מפרנקפורט

 במכתביו ימ׳׳ש. הנאצים הטרף מחיות להנצל זכה לא גבורות לגיל הקרוב שמעון ר׳ אך הפרעות, פרוץ
 במבטא הקודש מלשון במילים השתמש ואף כתיבה, במכונת שמעון ר׳ השתמש הראשונים

 לאחר אך השנה), (ראש raush hashonoh או שבת) (מוצאי mauzoe schabbos כמו הפרנקפורטאי
 שמעון ור׳ הנוצריים בשמותיהם נכתבו החגים שמות צנזורה, עברו ומכתביו המכונה ממנו נלקחה מכן
 עולם׳ ב׳בית אשתו לקבר עלייתו על סיפר ת״ש, אלול מער׳׳ח במכתב מצבו. על לרמוז רק היה יכול
 על כוונתו מה לדעת קשה עכשיו...*. עוד שהוא כפי תמיד ישאר שהמקום תקווה ומביע הקברות) (בית

 בסוף המסתתר הרמז את להבין נקל אבל להמבורג, מסחרי״ סמל בעלי נובעים עטים ״שני משלוח
הנוראים בימים הכנסת בבית תפילות על מוסר שמעון ר׳ מחניק״. אבל מחם, חוץ הכל, ״פה המכתב:

רצ. עמ׳ תשס׳׳ח, ב, ירושתנו, דמיין׳, בפרנקפורט הקברות בבית ישראל גדולי קבורת מקום ׳זיהוי לנג, ר׳׳ז ראה *
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שצטהספר כבא

 אשר אנשים על מספר הוא במכתביו לחגים. מארגנטינה שהגיע קפוא בשר ועל תש״א, שנת של

 שכדאי בקופנהגן לקרוביו רומז הוא טרזינשטאט. למחנה לנסיעה כמובן והכוונה מפרנקפורט, ״נוסעים״

 בחשבון לקחת חייב ״אני בכנות: כותב הוא תש״ב קיץ בסוף להסתתר. קרי: דירה״, ״להחליף להם

 למה אבל לי. יחסך שהדבר חשבתי הזקנים... עם נמנה אני שכן בקרוב, מאוד שייצאו אלה בין שאהיה

 המקום הוא הנסיעה שיעד אומרים, מקום!... בכל להגן יכול הכל-יכול כך? להיות צריך זה בעצם

אליו...״. הגיעו כבר אחרים ממקומות שהזקנים

 שמעון ר׳ של בדיווח מתבטאים בצוותא תורה לימוד של קביעות על ידיעה גם כמו האיתנה אמונתו

 שוב יקום שהוא בתקווה שלנו, הקטן הלימוד בחוג ׳סיום׳ אירוע לארגן ״הצלחנו תש״ב, אלול מי׳׳ח

הי״ד. לדרך...״, היום יוצאת גדולה ״קבוצה כי ידיעה גם נזכרת קצר מכתב באותו לתחייה״.

 גירוש על מדווח שמעון ר׳ לסוף. מתקרב הוא כי יודע שהכותב לכך רמזים ניכרים הבאים במכתבים

 הרבה כמה אלה קשים בימים רואה ״אני ומתוודה לאחור מביט הוא תש״ג, שנת של השנה בראש אפשרי

 אפל״. עתיד של ״בתקופה לצאצאיו יעמדו שזכויותיו ומקווה אביו זכר את מעלה הוא החמצתי...״,

 במזמור הארץ כל פני על היום מתחננים שבהם במילים החדשה, לשנה טוב כל :במילים סיים זה מכתב

 תש״ג גדליה בצום נשלח שמעון מר׳ האחרון המכתב נ״ג״. ״מזמור אל מפנה הוא הבא במכתב ט׳...״.

 ומקווים בריאים ״אנחנו שם כותב הוא לטרזינשטאט. ש״נסעו״ משפחה קרובי של חפוזה רשימה ובו

יותר״. טוב לעתיד

הי״ד. רעב. מחרפת טרזינשטט במחנה כהן שמעון ר׳ נפטר ספורים שבועות לאחר

ירחים גרש
 ז״ל לנגע גרשון הרב מאת קהלת פירוש פי על קהלת, על פירוש

אשכנז. בלשון שפירשו פרנקפורט בק״ק תורה של עולה מקים

 ציריך. בעלזא חסידי דומ״ץ פדווא לייבוש פינחס הרב המחבר נכר ירי על ועובר תורגם

_____________ה׳תשס״ז. בריסל אירופה, רבני מרכז ע״י לאור יוצא_____________

 'Das Buch של האנגלי התרגום גרשון׳, ׳דבר הספר את כאן סקרנו שעד-שעה, עמ׳ שני בספר אשתקד,

'Koheleth, פייגין בנימין יוסף הרב נינו בן בעריכת ז״ל, לנגה גרשון הרב מאת קהלת מגלת על ביאור 

 ומושתת מבוסס כי אם מדויק, תרגום שאינו הספר, של העברית המהדורה את נסקר עתה יורק. מניו

עליו.

 עליו ונוסף רש״י פירוש עם קהלת מגלת גרשון׳, ׳דבר כמעשה ירחים׳ ׳גרש מעשה כללי, באופן

 של לדמותו ״קוים המו״ל נכדו צירף לספר כמבוא הפשט. דרך על קולח ביאור לנגה, ר״ג של פירושו

אי המחבר הגאון זקני אבי Rabbi D. פייגין רי״ב של במאמרו עוד להחכים יוכלו אנגלית זצ״ל״(קור r 

Gerson Lange, zt” l 22-31 עמ׳ שני, ספר ירושתנו, של האנגלי בחלק שפורסם.(
 מסופר בברלין. הישן המדרש בית רב ביברפלד אברהם רבי חותנו תולדות גם בקצרה נכללים במבוא

 זו. להצעה - בברלין ידוע עסקן - שטרוק ר״ד התנגד המדרש, בית לרב רא״ב את הציעו שכאשר שם,

 את להחזיר נהג רא״ב בפורים, המנות משלוח עם יחד כסף לרבם נותנים הקהל אנשי היו הנהוג לפי

רא״ב נהג כך אישי. ממניע נובעת שההחזרה יחשוב שלא כדי עסקן, מלאותו חוץ השולחים לכל הכסף
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הספר כבא

 את שמר בו נרתיק מהארון להוציא וביקשו לנגה ר״ג לחתנו רא״ב קרא לפטירתו סמוך בשנה. שנה מדי
 כבר עתה האמת, עולם גבול על כעת אנוכי ״הנה לו. להחזירם וביקשו עסקן אותו לו ששלח הכספים כל

אותם...״. אני מחזיר טינה מחמת שלא לי יאמין
 פטירתו עם שנים, ארבע לאחר בווסטפליה. היראים קהילות לרב 26 בגיל התמנה לנגה גרשון הרב

 רש״ר של מיסודו בפרנקפורט שולע׳ ׳ריאל הספר בית למנהל התמנה הירש, רש״ר בן מנדל ד״ר הרב של
 המינוי, לרגל הקהילה שערכה פנים קבלת בעת דברים נשא פפד״מ אב״ד ברויאר זלמן שלמה רבי הירש.
לנגה. הרב בחירת על שמחתו את והביע

לובלין. חכמי ישיבת ראש שפירא מאיר רבי עם יומית בחברותא לנגה הרב למד חודשים כמה במשך
 כל משכים ר״ג היה בצוותא הלימוד ולשם לנגה, יעקב ד״ר אחיו של בסנטוריום מטופל היה שפירא ר״מ
 שר״ג לו יאמרו אם יתפלא ושלא עליה בן שהוא שפירא, מאיר רבי אמר עליו בוקר. לפנות בארבע יום
 שעון את וגנב לביתו שהתגנב יהודי ראה פעם מיוחדות. היו ר״ג של מידותיו ככלל, !אליהו לגילוי זכה

 גמורה. במתנה השעון את לו נתתי ענה: הגנב, את עצר לא מדוע אשתו לשאלת מעילו, מכיס הזהב
זצ״ל. אדלר נתן רבי מפפד״מ הגדול הנשר עם שארע דומה סיפור מזכיר זה מעשה

הימים. ברבות שאבדו הפיוטים, על פירושים גם כתב לנגה גרשון שהרב המו״ל מוסר המבוא בסוף

היהדות אל דרך - ההדש הכוזרי
ברויאר. יצהק ב״ר מרדכי פרום׳ עריכה: הנשקה. הכהן שמהה תרגום: ברויאר. יצהק ד״ר מאת

תשס״ה. ירושלים ברויאר, יצהק מוסד הוצאת נויגרשל. דוד מרדכי הרב סופית: עריכה

 כל עליית לפני שנתיים תרצ״ד, בשנת ישראל בארץ השני לביקורו במקביל ז״ל המחבר כתב זה ספרו את
 משני למעלה במשך הנחיל שאותה הגותו תמצית מהווה שהספר ספק אין ישראל. לארץ משפחתו
 הישיבה תלמידי בקרב והן החרדים האקדמאים בחוג הן הגותו, ולשומעי לתלמידיו עשורים

לה. ומחוצה בקהילה שונים במקומות גם כמו בפרנקפורט,
 תורה של הנצחית משמעותם ביהדות: יסוד אמיתות של מדוקדקת לבחינה אותנו מוביל הספר

 יסוד בעיות מתבססת; היא מה ועל היהודית אמונתנו שורשי שבע״פ; תורה מול שבכתב תורה ומצוות;
 שבתות של ללב נוגעים לתיאורים ועד לדורנו; ומשמעותם הקרבנות חוקי העולם, גיל ומדע, דת של

 הכתובים נוספים נושאים והרבה העיונית, במשנתו ולשלב לתאר ידע המחבר שרק כפי - ישראל ומועדי
 הכותרת גולת - ׳דרכי׳ בספרו כך על בעצמו המחבר שמעיד וכפי הנראה, ככל - אולם אומן. סופר ביד
 את מרחיב - המחבר של שיטתו כמייצג - רודן אלפרד כאשר סופו, לקראת דווקא היא זה ספר של

 עם ל׳׳תורה - המחבר בכתבי לראשונה - אותה והופך ארץ״, דרך עם ״תורה הירש: הרב של סיסמתו
 נאום - דרך׳ ׳ציוני בספרו המופיע ישראל ארץ על בנאומו גם ביטוי לידי הבא דבר ישראל״, ארץ דרך

לאור. ספרו צאת עם אותו נשא שהמחבר
 מנהיג ראה בו הירש, לרב הגדולה הערצתו את גם מכיר המחבר כתבי את - במקצת ולו - המכיר כל

 להוכיח עליו בו ישראל, לעם חדש כניסיון הסוציאלית האמנציפציה של שורשה את להבין שהיטיב גדול
 את שפתחה החברה תחומי בכל אלא היהודי, הגטו של הצרות אמותיו בד׳ רק לא שלטת שהתורה

מכירים אנו - היהודים להמוני זו שערים פתיחת שגרמה מה את באירופה. היהודים אלפי לפני שעריה
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תאהספר כבא

 הקב״ה מוביל שבה המיוחדת בהיסטוריה חדש שלב שזהו בלהט טען הירש הרב אולם ההיסטוריה, מן
 ולקבוע, לומר מה לתורה אין שבו והציבור החברה בחיי דבר שאין להוכיח עליו שבו שלב עמו, את

 בחייו רק מתמקדת ואינה החיים, שטחי לכל הנוגע ישראל עם של הלאומי החוק היא התורה שהרי
המצומצם. במובנם הדתיים

 האמנציפציה לתחום גם להרחבתה בהכרח מביאה - המחבר טען ארץ״, דרך עם ״תורה של זו הבנה
 כל על התורה את להשליט יצליח האם ישראל: לעם בניסיון נוסף שלב היא גם המהווה הלאומית,

 מה לתורה אין שבו זה לאומי בבית דבר יהיה לא ושוב י המתחדש הלאומי בבית המדיניים חייו תחומי
 של המלאה הגשמתה - נחרצות המחבר קובע - כן ואם היא. לאומית חוקה שהרי - לקבוע ומה לומר

!ישראל״ ארץ דרך עם ל״תורה הלאומית בהרחבתה בהכרח היא ארץ״ דרך עם ״תורה
 ברורה רוחנית אלטרנטיבה ישראל ארץ דרך עם בתורה ראה שהמחבר להבהיר, צריך כאן אבל
 בהסתדרות הרעיוני לארגונה נוגע שהדבר ככל בתוכה, השתלבות לא אופן ובשום החילונית, לציונות

 בתוכה. מקום לתורה לתת היותר לכל המוכנה זרה, רוחנית במציאות משתלבת לא התורה הציונית.
 תחת ישראל בארץ ההתיישבות מפעל כל את להעמיד ברורה תביעה זוהי - ישראל״ ארץ דרך עם ״תורה

ישראל. עם של היחיד הלאומי כחוק התורה של הבלעדית הנהגתה שרביט
 החרדית העדה לחוגי דוקא בואו, טרם עוד ישראל ארץ עם חייו את קשר שהמחבר אפוא, פלא, לא

 שותפות בשום להכיר מוכנה שאינה בפרנקפורט, הנפרדת לקהילה ישיר המשך ראה שבהם בירושלים,
לה. וצרות לה, זרות - אחרות תורות עם ישראל תורת של

 ככל - לעצמו וגם - הטוב לחברו להסביר מנת על המחבר כתב - ״דרכי״ - האחרון ספרו את
 הגדול. רבו למשנת המשך בהם לראות עוד יכל ולא החרדית, בעדה מחברותו פרש הוא מדוע - הנראה

 בשום אך הרפורמית, מהקהילה היתה הירש הרב של פרישתו - שם המחבר של הברורים דבריו לפי
 החיים בתוך לעמוד החובה עומדת המאמין היהודי כתפי על - להיפך עצמם. מהחיים פרישה לא אופן

 בודד. כקול רבות שנים נותר המחבר של קולו בלבד. התורה שלטון פי על אותם ולעצב המודרניים,
לאלוקינו״... מסילה בערבה ישרו ד׳, דרך פנו במדבר קורא ״קול

 והולך המתהווה החילוני הלאומי לבית שקשור מה מכל והתרחקו שהלכו אלו היו - האחד מצירו
 הרוחנית דמותו בעיצוב פעיל חלק לקחת בלא והלכה, תורה של אמותיה בד׳ מרצון והסתגרו עינינו, מול
 החילוני, הלאומי בבית מרצון להשתלב שבחרו אלה היו - המחבר של האחר מצירו הלאומי. הבית של

ולמצוותיה. לתורה זה לאומי בית של יחסו את מבפנים ולתקן לחזק האפשר ככל ולנסות
 גיסא, מחד החילוני הלאומי הבית לכל אלטרנטיבה שמהווה כמי - ישראל״ ארץ דרך עם ״תורה

 זה קול גיסא, מאידך התורה שלטון לפי ופתרונם המודרנית והמדינה החברה בעיות בכל שעוסקת וכמי
ממשי. ביטוי לידי עכשיו עד בא לא

 ארץ דרך עם ״תורה במשנת מחודש לעיון - זו בתקופה דוקא הקריאה יוצאת במקרה שלא דומה,
 אנחנו נדרש שבו לשלב מוכנים להיות השונים, גווניו על בציבור הקולות מתרבים ויותר יותר ישראל״.

 השתלבות לא - אחד מצד עינינו. מול וקורסת ההולכת לתרבות ומעשית רוחנית אלטרנטיבה להיות
 מהצד, ועמידה פרישה עוד לא - שני מצד במקומה. שבאה ברורה רוחנית אלטרנטיבה אלא זו, בתרבות

הקודש. אדמת על זו, בתקופה כולו ישראל עם בהנהגת והולכת גוברת ציבורית אחריות לקיחת אלא
 היה שעליהם האנשים של אופיים את בהתוותו - המחבר ייחל שאליו הזמן זהו לא אם יודע מי
אנושיות להם אשר בתורה, כל-כולם מושרשים יהיו אשר יהודים, אנשים של ״דור זו: משימה מטיל
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הספר כבאתב

 מצוות בין מבדיל שאינו דור ;התורה לאומיות זולת לאומיות בשום דוגלים אינם ואשר הן, חד ויהדות
 פחות לא למארה בעיניו ראוי חברתי עוול אשר לחבירו, אדם בין של ומצוות למקום אדם בין של

 נועם את יציג חייו סגנון כל ואשר וביושר, בצדק ומצטיין בחברה המתבלט דור ״דתית״; מעבירה
 מול ניצבים הם שכן ויכוח, משום לחשוש להם שאין דעת אנשי של דור ;התורה דרכי הקרויות הדרכים

 את הראש וקלות השטחיות נוכח ומעמידים שבהכרה, העליונות מתוך אלא אי־הכרה מתוך לא הזמן רוח
 הם לקראתו באידיאל השמחה את ההנאות ורדיפת הבצע תאוות לנוכח הכרתם, של העמוקה הרצינות
 בני כל עם אחווה בברית קשורים והתרברבות, מצדקנות משוחררים אוהבים, אנשים של דור ;חותרים

 מנהיגים לשמש והמוכשרים המוכנים יינתק, שלא האחדות בחבל אותם אוגדת התורה אשר עמם,
 אלא החברה נגד לא מופנה להיות זה חינוך על ישראל. של אביהם־מלכם אל לשוב הדרך מן לתועים

 את העובד התורה עם בשם הריבונית, התורה בשם יותר נחרצת בצורה ייעשה שהוא וככל החברה, כלפי
 סיסמא״(דרכי, כעל החברה מן בריחה על להכריז אף או החברה מן לחשוש שלו הצורך יפחת כן ד׳,

).202 עמ׳
 הקצרים בחייו ובפרט ימיו, כל הרבה כך כל בה הגה המחבר אשר - ירושלים של בברכתה אסיים

 המונח ואילו מעלה, של ירושלים את מסמל ״ציון״ המונח כי - המחבר מבהיר החדש בכוזרי בתוכה.
 היונקת מטה של ירושלים בבחינת עינינו, מול המתרחשת ירושלים של להתפתחותה מכוון ״ירושלים״
 בטוב וראה מציון, ד׳ ״יברכך בתהלים לפסוק הירש הרב של בפירושו הוא מקורו מעלה. של מירושלים

 ושל שלו באושרו רואה אינו ד׳ את הירא ״היהודי הירש: הרב שם מפרש כך חייך״. ימי כל ירושלים
 בציון שמרכזו הגדול החוג אותו של וחלק ענף אלא אינו כי יודע הוא והברכה, השאיפה עיקר את ביתו

 שייכים וביתו והוא שאיפתו, ומעיין ברכתו מקור הוא הכרובים כנפי תחת המונח ד׳ דבר וירושלים.
 ירושלים. טוב לקראת מביט הוא ימיו וכל הכוח, לו נובע מציון בירושלים. שיתקיים אידיאל לאותו
ירושלים״. לתקומת לתרום הוא אותו הממלא הרעיון

שנלר שמואל

 המיין נהר ליד
תשס״ח ירושלים צוף, דבורה

 ומופלאים, קסומים עולמות וממציאה לחמיה ממרחק המביאה ספרות-נוער של הטיפוסית בדרכה שלא
 ובשילוב עמנו, ימי מדברי מרהיב היסטורי רקע לבחור המחברת הטיבה לא-מציאותיים, בהכרח שהם

 אורח את אמן בידי המתאר מרתק סיפור שזרה ריאליסטית-אוטנטית אווירה עם מציאותיות דמויות של
 השואה. טרום בשנות גרמניה יהודי של סבלם ואת דמיין פרנקפורט בקהילת חרדית משפחה של חייה

 פרנקפורט, קהילת של ייחודיים מנהגים של תיאורים מקופלים צעירה, נערה של בקולה המסופר בסיפור
להלן. יצוינו מהם שכמה אשכנז, בקהילות דנא מקדמת המקובלים

 ה׳שאבעס כובעים... חובשות בנות גם הכנסת, לבית הולכים כאשר כובע לחבוש נהוג ״בעירנו
 את תראי אולי תזדזרזי, ׳אם רוח. בקורת אמה ציינה מאד!׳ יפה לתפילה? ללכת ׳החלטת הוט׳...

 שהשכמתי על נחמד פרס אכן, שמחתי. ׳אה!׳ טראגן׳. ה׳שול היום השלוש, בן בנם עם ויין משפחת
נושא הילד בבוקר. בשבת לתפילה בזרועותיו אותו נושא אביו שלוש, לגיל מגיע ילד כאשר קום.
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תגהספר כבא

 של שמו צבועות באותיות חקוק הלבן הסרט על מאד... וארוך רחב סרט - לגבוה מתנה בזרועותיו
 פנינה הכנסת. בבית הקבוע המקום יש הקהילה מבנות אחת לכל וגם הקהילה מבני אחד לכל הילד...

).227 מנחה״(עמ׳ לתפילת גם הכנסת לבית שבת מדי ללכת נהגה
 והבנות הנשים גם באות הכנסת לבית א. מקומיים: מנהגים שלושה שובצו בלבד זו בפיסקה

 מיוחדים בכובעים כולם באים לתפילה ב. מיוחד. מקום אחת ולכל להתפלל, מנת על השבת, לתפילות
 שנמנע מי כי התבטא יורק בניו ישורון עדת קהל אב״ד שוואב שמעון רבי כבשבת. בחול לתפילה,
 השם הוא טראגך ׳שול ג. !ממנו נודף ׳ציונות׳ ריח אשר כאדם בעיניו חשוד בתפילה, כובע מלחבוש
 כתרומה למעיל) מתחת התורה ספר סביב הנכרכת המפה היא ה׳וימפל׳(הלוא הבאת למנהג המקובל

הכנסת. לבית
 בערב המתקשר הומבורג תושב על פורימית מתיחה תיאור אגב הצעיר הקורא מתוודע אחר למנהג

 בדקדקנות הפורים. יום של בבוקרו שיתקיים מילה לברית להזמינו כדי הפרנקפורטי המוהל אל פורים
 הרכבת, יציאת של לזמנים במקביל הכנסת בבית התפילה זמני את המוהל מחשב אופייניים וקפדנות
 המיוחדת במנגינה בשחרית ישיר׳ ׳אז פסוקי לשירת עצמו ומכין היום, מצוות את להספיק במטרה
 חשב ״הוא הזמנתו. את לבטל כדי הפעם המוהל, אל המזמין מתקשר הפורים ליל באישון מילה. לברית
 המרוחקת הומבורג עד רגלי את ולכתת כמוהל, ישיר׳ ב׳אז קולי לסלסל לי לתת מצירו מוגזם זה שיהיה

).212 נבובה״(עמ׳ מהלצה ליהנות בשביל כך, כל עמוס ביום ועוד
 את מצא - קרייש׳ ׳חול - השם נתינת ומעמד יולדת׳ יציאת ׳שבת של והמיוחד הנדיר המנהג גם
 הכנסת. לבית היציאה לשבת עד מחדרה האם יצאה לא הלידה אחרי שבועות ששה במשך בספר. מקומו

 הדרום־גרמנית העגה פי על ׳הולגרש׳ - קרייש׳ ׳חול העתיק המונח פשר את בדיוק ידעו לא הילדים
 לבית פעמיה את היא שמה מהבית, היא שיוצאת הראשונה ״בפעם לקראתה. מאד שמחו אך - שבפיהם
 אמא ובשמירת משותפים בכוחות טוב... מזל לאחל לביתנו המתפללים הגיעו התפילה לאחר הכנסת.
 ניסרו החדר ובחלל על אל נישאה אסתר הפעוטה... את סביב שהתקבצו הקהילה ילדי כל הרימו

).157 <עמ׳ המיוחלות״ השקיות תור הגיע ואז הילדים, הריעו ׳אסתר!׳ !׳׳אסתר הקולות:
בספר, המופיע התיאור לפי פרנקפורט. של המיוחדת האווירה נשכחה לא לשבת החלות באפיית גם

 ביצע האפייה את ואילו חלה, הפרשת מצוות בו קיימה הבצק, את בביתה הכינה הקהילה מבנות אשה כל
 ;להן חלה צורת אך קלועות, אינן מכין מיינצר שהר ו״החלות בתנורו. הקהילה בני לכל המקומי האופה
 של אחד פס המנוסה האופה מניח ממעל דקיקים. קצוות לשני ומשתפל במרכזו התפוח מוארך כלחם

 יאיר׳ ׳חוות בעל וורמיישא של רבה ).148 (עמ׳ היום־חולי״ מהלחם החלות את מייחד זה פס - בצק
 הוא הרביעי ורק קלועים שאינם לחמים שלוש לשבת להכין הוא שהמנהג רעד) סי׳ חיים (מקור כתב

 ובמרכז בפולין שלישית״. לסעודה משנה וללחם המלכה, בו ללות ויהיה הבדלה, נר ״דמות קלוע
 הישן, אשכנז מנהג על שמרו בפרנקפורט אבל השבת, סעודות בכל קלועות חלות לאכול נהגו אירופה

 קודש בין ההבדל את מסמלת וצורתה שבת מוצאי לסעודת שנועדה קלועה חלה אוכלים אין שבשבת
לחול.

 המשוטט לובלינאי לאורח שניגש כזה מאורגן, ׳ייקה׳ גבאי של לאופיו מתוודעים הסיפור במהלך
 לא זה כאן מאן! ״יונגר באזניו: וגוער פולני, בשטיבל כמעשהו הפרנקפורטי הכנסת בית ספסלי בין

 התורן מצווה הבר נער את שבת לפני בוחן האחראי הגבאי ).229 מקומך״(עמ׳ על עמוד חיות, בגן כלוב
).179 הכנסת(עמ׳ בית פינות בכל כך לשם עובר והוא דיו, ברור יהיה הקריאה בעת קולו אם
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הספר כבאתד

 בסתר מתן על רחבה, ביד אורחים בהכנסת המצטיינת משפחה של לדמותה קווים פורשת המחברת
 בעל-בית על !האמת ממידת נימה תפגע שלא כדי הון להפסיד המוכן אדם על פרסום. ללא גדול בהיקף
פפד״מ. ישיבת מרמ״י אחד עם בצוותא אלול חודש מימי בוקר בכל ישרים׳ ב׳מסילת מוסר סדר שלומד
 השחיטה, איסור על הגזירה בצל מאמינים יהודים חיי של אותנטי חיים סיפור הוא המיץ׳ נהר ׳על

 מוכשרים שסופרים תקוותנו השניה. העולם מלחמת ערב הגואה והאנטישמיות לשלטון הנאצים עליית
 כראויים השנים, אלף בת אשכנז יהדות של חייה תולדות את וימצאו המחברת של בדרכה ילכו נוספים
איכותית. לספרות ורקע תוכן לשמש
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תשס״ט לשנת אשכנז לבני הכנסת בית מנהגי לוה

תשרי

השנה ראש ערב

 יום אחרי עד אותם ומשאירים לבנים, בכיסויים והבימה, החזן עמוד כסויי המעילים, הפדוכת, את מחליפים

לבנות. במפות המתפללים עמודי את גם לכסות נהגו האחדונים בדודות הכיפודים.

התפילה גירסאות

 לפני בעדבית והיינו: הש׳׳ץ, לאמידת שנתקנו בקדישים דק ולעילא׳ ׳לעילא כופלים השנה דאש בתפילות

 לפני במוסף התודה; קדיאת לאחד הש״ץ; חזדת ולאחד ׳בדכו׳ לפני - בשחדית ולאחדיה; העמידה תפילת

 ימי בשאד כופלים. אין יתום קדיש בכל וכן ש״ץ של מנחה בקדישי אך הש״ץ. חזדת ולאחד העמידה

כלל. ׳לעילא׳ כופלים אין הכפודים, יום מלבד התשובה,

:תשובה ימי עשדת בכל התפלה גידסאות

 ישראל(ולא בית עמך וכל אנו לפניך וכו׳ חיים בספר ׳כל׳); המילה (בלא בריתך בני טובים לחיים וכתוב

 עמו את ׳המברך (במקום השלום עושה העמידה: סיום ׳טובים׳); המילה (בלא ולשלום לחיים אנחנו)

 - הידיעה ה״א הוספת במרומיו(בלא שלום עשה הרגיל: הנוסח את אומרים בקדיש בשלום׳); ישראל

 בספר כתבנו בריתך; מבני ומגפה ומשחית ושבי ורעב וחרב דבר כלה מלכנו: אבינו בסדר ׳השלום׳);

 ומחילה׳). ׳סליחה וסליחה(ולא מחילה

הנוראים: בימים התפלה גירסאות

 זה אל זה וקרא ככתוב סילוק: כל אחר הקדושה בתחילת צדיקים׳); ׳ובכן וישמחו(ולא יראו צדיקים ואז

 לפניך ותערב ׳השלוחה׳); (ולא שנשתלחה חטאנו׳: ב׳ומפני במוסף נביאך׳). יד ׳על המילים (בלא ואמר

עליך׳). ׳ותערב עתירתנו(ולא

ופיוטים הוספות

 על ׳אמן׳ עונה: הקהל אך ׳וכתוב׳, כמוך׳, מי ׳זכרנו׳, אומר הקהל אין הש״ץ בחזרת התשובה ימי עשרת בכל

הש״ץ. לפני חיים׳ ׳בספר לומר מקדים הקהל וכן בריתך׳, בני טובים לחיים ׳וכתוב אמירת

 ואין ובנותיה, פפד״מ מנהג לפי המובהקים, אשכנז במחזורי אשר הפיוטים את אומרים הנוראים בימים

 שוים כולם כמעט השנה ראש של הפיוטים העמידה. בתפילות ולא שמע קריאת בברכות לא בהם, מדלגים

ופולין. אשכנז במחזורי

 על נאמר חזן, לאמירת בו שמצוין מה במחזור. המצוינות ההנחיות לפי כלל בדרך נאמרים הפיוטים חלקי

 הראשון חלקו את אומר חזן לעתים, הקהל. ידי על נאמר הקהל, לאמירת בו שמצוין ומה רם, בקול החזן ידי

 איומה׳, ׳אדירי מאמינים׳, ׳וכל - ׳האוחז׳ בפיוטים: כך על מקפידים השני. חלקו את עונה וקהל החרוז, של

 עם חרוז סוף העניין, ומשמעות הפייטן לכוונת בניגוד בהם לחבר שלא (ונזהרים ודומיהם דין׳, עורך ׳לא-ל

מקומות). בכמה כזו שירה או אמירה שפשטה אף שאחריו, חרוז תחילת
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אעזכנז לבני הכנסת בית מנהגי לוחתח

 דווקא נתקנו לא וכדומה, העני׳ ׳הנני האחדונים, בדודות במחזודים שנדפסו לש״ץ קבליות תפילות

 בימים התפילות כל של הציבוד לשליחי אישיות תפילות הן חזנות. בדדך נאמדות ואינן מוסף, לתפילת

 להקדים צדיך שחדית של ש״ץ ולכן הפסק. חשש בו שאין ובמקום בלחש, אומדם - האומדם נודאים.

שאמד׳. ׳בדוך לפני אמידתם

ש ארון פתיחת וסגירתו הקדו

 מלבד הש״ץ בחזדת פתוח הקודש אדון נשאד הכיפודים, יום תפילות ובכל השנה, דאש של ומוסף בשחדית

 כמה מכבדים וסגידות). בפתיחות להדבות המאוחדים המחזודים כציון (שלא כהנים ובדכת בקדושה

 לפני - סוגד מתפלל הש״ץ; חזדת תחילת לקדאת - פותח מתפלל אלה: ספודות בפתיחות וכהנים מתפללים

 אחד - פותח כהן ;׳דצה׳ אמידת בתחילת - סוגד כהן ;ודוד׳ ׳לדוד אמידת בתחילת - פותח מתפלל ;קדושה

׳תתקבל׳. קדיש לפני - סוגד כהן ;כהנים בדכת

מלכנו׳ ׳אבינו סדר

 בנעימה קהילה (כל מיוחדת בנעימה הש״ץ אומדה פיסקה כל פיסקה. פיסקה בנחת, נאמד מלכנו׳ ׳אבינו סדד

בלחש. נאמדת ועננו׳ ׳חננו האחדונה הפיסקה נעימה. באותה הקהל אומדה ואחדיו אצלה) המקובלת

 עלינו ׳חדש לפניך׳; ׳חטאנו בעיקד: בנעימה, יותד מאדיכים אחדות בפסקות הכפודים, ויום השנה בדאש

 ׳למען בדחמים׳; ׳קבל קולנו׳; ׳שמע החמש); בספד׳(כל ׳כתבנו דוע׳; ׳קדע וחדב׳; דבד ׳כלה טובה׳; שנה

 שוה. בניגון נאמדות הפסקות כל התשובה, ימי בשאד שמך׳. למען ׳עשה ;באש׳ באי

פולין. מנהג מסדד שונה אשכנז במנהג מלכנו׳ ׳אבינו סדד

ל) ט קי ס׳( רגנ א ס ׳

 (קיטל) ׳סאדגנס׳ לובשים צאתו, ועד מכניסתו הכפודים יום ובתפילות השנה, דאש של הבוקד בתפילות

 ומשלשלים ומאחוד, מלפנים סגוד המקובלים, אשכנז כתכדיכי שצודתו המקודי, ה׳סאדגנס׳ לבנה. ומצנפת

 לבנה בטלית להתעטף נהגו דבים לבן. אבנט עליו חוגדים למעלה. הפתוח הצוואד בית דדך הגוף על אותו

 בשנה חתן וכן ובחודים, נעדים זה. גבי על זה ׳סאדגנסים׳ שני ללבוש שנהגו כהנים יש לבנים. שפסיה לגמדי

לבנים. בגדים אחד מהדדות נשים ׳סאדגנס׳. לא אך לבנה מצנפת חובשים דאשונה,

 ומתעטף שחוד, דאש כיסוי תחת הלבנה המצנפת ואת חליפתו תחת ה׳סאדגנס׳ את לובש ב״מ אבל

 את בגלוי לובש מחליף, לו כשאין כש״ץ, משמש האבל בהן בתפילות שחודה. עטדה עם חול בטלית

לבנה. בטלית ומתעטף הלבנה והמצנפת ה׳סאדגנס׳

ש ערבית שנה רא ה

 קדיש לאחד בחודש׳. ׳תקעו הפסוק את אומדים ולאחדיה בנעימה, הש״ץ ידי על נאמדת ׳השכיבנו׳ בדכת

נודאים. לימים מיוחד בניגון נאמד התפילה אחד ׳יגדל׳ ׳שהחיינו׳. ומבדך הכוס על הש״ץ מקדש ׳תתקבל׳,

 ועונה ׳ותחתם׳), (בלא: תכתב׳ טובה ׳לשנה לדעהו: איש אומדים השנה דדאש של דאשון בליל

אתה׳. ׳גם המתבדך:
ש שחרית שנה רא ה

ההשכמות. מחמש אחת

שבת. בניגון הברכות שאר ידים׳, נטילת ׳על ובדכת עולם׳ ׳אדון - נודאים ימים של בניגון אומד הש״ץ

 תפילותיהם, סדד לפי התפלה בעלי שאד זה אחד בזה ואחדיו הדב, בטלית. מתעטפים שאמד׳ ׳בדוך לפני

ימים בניגון שאמד׳ ׳בדוך אומד הש״ץ בציצית׳. ׳להתעטף בדכת את נודאים, ימים בניגון דם, בקול מבדכים,
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 לפניה בעמדו ורק התיבה, לפני יורד שחרית של ש״ץ ׳נשמת׳ בסוף שבת. בניגון דזמרה ופסוקי נוראים,

ביותר. קולו מרים זו ראשונה ובמילה ׳המלך׳, לנגן: מתחיל

 הש״ץ רק הפיוט אחרי אבל אחריו, חוזר והקהל ותריע׳ ׳תעיר אומר הש״ץ ממלכה׳ ׳אדרת הפיוט לפני

זוכר׳. ׳מלך על חוזר לבדו הש״ץ ׳אאפיד׳, הפיוט אחרי כן כמו אומרו.

התורה קריאת

 תחינת פעמים), (שלוש בנעימה מידות י״ג אומרים נוראים. ימים בניגוני והכנסתו תורה ספר הוצאת סדר

פעמים). (שלוש בנעימה תפילתי׳ ׳ואני ופסוק בלחש, העולם׳ ׳רבון

 לתורה העולים ומוסף. שחרית של התפילה ובעלי המקרא גם אפשר, ואם התוקע, לתורה: לעלות חיובים

 וכוליה, ׳יעמוד׳, לעלות העולים וקריאת שבירך׳ ה׳מי וכן הקריאה, לניגון הדומה נוראים ימים בניגון מברכים

 החיים בספר ״ויכתבהו מוסיפים: שבירך׳ ב׳מי הרגיל. בניגון - וברכותיו המפטיר קריאת זה. בניגון נאמרים

 פעם בכל כמו ראשון ספר גלילת אחרי נאמר האחרון לעולה שבירך׳ ה׳מי אמן״. ונאמר אחיו, ישראל כל עם

השני. הספר בגלילת המקרא את מכבדים ויותר. ספרים בשני שקוראים

השנה בראש מילה

 חרוז את אומרים הנשכחות׳, כל זוכר ׳כי לפני זכרונות בסוף במוסף התקיעות. לפני ההפטרה, אחר מלים

אברהם׳. ברית ׳זכור הפזמון

דמיושב תקיעות

לפניהן. כלשהי הפסקה לערוך נהגו לא לפיכך התקיעות, לפני ולאכול לקדש הותר בלבד לחולים

 לעצמו אומר התוקע קורה׳. לבני ׳למנצח אומר הציבור אין ראשון. יום של התקיעות לפני דורש הרב

התקיעות״. כל גמר אחר עד יפה ״שתיקה מכריזים: התקיעות לפני וגומר. שט׳׳ן, קר״ע פסוקי בלחש

 בשעת לשבת ממשיכים התורה ספרי מחזיקי וכן דמיושב, התקיעות וכל הברכות בעת יושב המקרא

 אין שני ביום אך ׳שהחיינו׳, ברכת גם השנה ראש של ראשון וביום השופר, ברכת את מברך התוקע התקיעות.

בשבת). חל א׳ יום כאשר ׳שהחיינו׳(מלבד מברכים

באשכנז: המקובלת קדומים מסורת לפי מושמעים הם והתרועה, השברים התקיעה, קול

 לצליל חזרה עולה ותיכף יותר נמוך לצליל התוקע יורד ומיד רגיל, בצליל התקיעה תחילת תקיעה. ■

התקיעה. סוף עד בו וממשיך הראשון

ויורדים. עולים מחוברים קולות שלושה הם השברים שברים. ■

ורועדים. מחוברים קולות תשעה הם ה׳תרועה׳ תרועה. ■

 השמעתם אחר ותיכף ׳שברים׳, קורא: המקרא תשר׳׳ת. סדר של ו׳תרועה׳ ׳שברים׳ בין קמעה מפסיקים

 סדר ובין לתש׳׳ת תשר׳׳ת סדר בין יחד. תרועה׳ ׳שברים קורא המקרא אין אך מריע. והתוקע ׳תרועה׳ קורא:

 לפני בו נתון שהיה בסודר ומניחו מפיו השופר את מסיר התוקע ״שבי״. המקרא: אומר לתר׳׳ת תש״ת

פיו. אל ומשיבו השופר את ונוטל שחוזר עד דקה כשליש התוקע ונח התקיעות,

 נוראים, ימים בניגון זה פסוק על חוזר המקרא ׳יהלכון׳. עד העם׳ ׳אשרי הקהל אומר גדולה תקיעה אחר

 בניגון ואומר תורה ספר נוטל המקרא לדוד׳, ׳תהילה אמירת אחר ׳אשרי׳. של ראשון פסוק ניגון באותו ואומר

 ׳ובנחה׳ ואומרים להיכל הספרים את מכניס המקרא נוראים. ימים בניגון מזמור׳ ׳לדוד ואומרים ׳יהללו׳, הזה:

נוראים. ימים בניגון
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אעזכנז לבני הכנסת בית מנהגי לוחתי

השנה ראש מוסף

בלחש. לש״ץ התחינות אומר מוסף של ש״ץ

 ׳את עד אחד בדצף מתחילתו תקף׳ ׳ונתנה הסילוק את אומד שהקהל במחזודים, המצוין כפי נוהגים, יש

 וכוליה. ותפלה׳ ׳ותשובה לפני להפסיק בלא ׳הגזדה׳, עד בנגינה ואומדו חוזד הש״ץ מכן ולאחד הגזדה׳, דע

 זאת אומד והש״ץ שמך׳, מקדישי ׳על עד כשמך׳, ׳כי ואומד: הקהל פותח ׳הגזדה׳, לומד מסיים הש״ץ כאשד

 ׳ותשובה ביותד: גדולות באותיות המודפסים הקטעים לפני ממתין שהקהל נוהגים ויש בנגינה. אחדיהם

 במשותף אותם לומד כדי וקים׳, חי א-ל מלך הוא ׳ואתה וכן: הגזדה׳, דוע את מעבידין וצדקה ותפלה

גדולה. בהתעודדות

הקדושה. פתיחת שהם ו׳ככתוב׳ שיח׳ ׳כסוד אומד שהש״ץ לפני היא קדושה לקדאת האדון סגידת

פעלו׳). תמים שהוא מאמינים ׳וכל ׳ויאתיו׳(אחד ולא ׳תושגב׳ אומדים אין

 מוסיפים עמו. אומד והקהל המונם׳, ככל ׳וגודלנו עד לשבח׳ ׳עלינו ובנעימה דם בקול לומד מתחיל הש״ץ

 שלא להדהד הש״ץ על יושיע׳. לא אל אל ומתפללים ולדיק להבל משתחוים ׳שהם הצנזודה: מאימת הנשמט את

 יושיע׳. ׳לא עד חלקנו׳ שם ׳שלא באמידת הקודש אדון את סוגדים שאחדיה. למילים ׳שלא׳ מלת בין להפסיק

 מלך׳, ׳לפני המילים אמידת כדי תוך הזוקפים יש כודעים׳. ׳ואנחנו באמידת מתחילה הפנים על והנפילה הכדיעה

 ׳בגבהי עד שמים׳ נוטה ׳שהוא עמו אומד והקהל לנגן, ממשיך הש״ץ ׳הקב״ה׳. אמידת אחד הזוקפים ויש

 וממשיך ׳אמתי׳, גדול: בקול קודאים וכולם אחר׳ אין אלקינו ׳הוא הש״ץ עם בקול הקהל אומר ואז מרומים׳.

ומשתחוות. כורעות שלהן בעזרה הנשים גם עוד׳. ׳אין עד וכו׳ זולתו׳ אפס ׳מלכנו :הש״ץ עם יחד הקהל

 לשופדות. תד״ת אחת פעם לזכדונות; תש״ת אחת פעם מלכיות; לפסוקי תשד״ת אחת פעם תוקעים

שפתינו׳. ׳אדשת באמידת נוהגים וכן בניגון, עליו חוזד והש״ץ עולם׳ הדת ׳היום אומד הקהל התקיעות לאחד

 בהכדזת: לו מודיע הנוטל שהלוי עד ׳דצה׳ מתחיל אינו הש״ץ דב, כהנים מספד שבהן גדולות בקהילות

ידיהם. ליטול גמדו הכהנים שכל י׳, ׳דצה

דחמיך׳. זכוד מלכנו ׳אבינו אומדים אין החיים׳ ׳וכל לפני

 תכתבנו׳, טובים ׳לחיים עד: ׳ונאמד׳, לומד: וממשיך עליו חוזד והש״ץ חיים׳ ׳בספד לומד מקדים הקהל

 תאמצנו׳ ׳היום ׳אמן׳. עונה: והקהל החיים׳ בספד כתבנו חיים ׳אלקים ממשיך: הש״ץ ׳אמן׳. עונה והקהל

 ונעילה מוסף בשחדית, כן תתמכנו׳. ׳היום אומדים אין בלבד. ׳אמן׳ עונה והקהל בנעימה, הש״ץ אומד וכוליה

הכפודים. ביום

השנה. לדאש מיוחדים בניגונים זמידות׳ ו׳אנעים כאלקינו׳ ׳אין

טוב׳. יום ׳גוט דעהו: את איש מבדך התפילה אחד

התפילה בסוף תקיעות

 מקום בקידבת נוספות, תקיעות ששים התפילה בגמד תוקעים האחדונים, בדודות ההנהגה שהתקבלה כפי

 ׳עלינו לפני ודמעומד. דמיושב התקיעות באדבעים חובה ידי יצאו שכבד להודות הבימה, על ולא הדב למושב

 אומדים ולאחדיהן תקיעות, שלושים שוב תוקעים זמידות׳ ׳אנעים ואחד תקיעות, שלושים תוקעים לשבח׳

 אחת, בנשימה ׳שבדים־תדועה׳ תוקעים הש״ץ חזדת שאחד התקיעות בכל לאסף׳. מזמוד ו׳שיד יום של שיד

המקדא. מקדיאם וכך

 ו׳תדועה׳ ׳שבדים׳ ׳תקיעה׳, של הקולות את להשמיע זמידות׳ ׳אנעים שאחד בתקיעות נוהגים יש בימינו

אידופה. מזדח כמנהג
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ת שנ תיאתעזס׳׳ט ל

מנחה

 שתי חול. יום בניגון אחריו קדיש וחצי לציון׳ ׳ובא של אחרון פסוק אבל שבת, בניגון לציון׳ ו׳ובא ׳אשרי׳

 ו׳מי ׳זכרנו׳ ההוספות את אבל חול, יום בניגון נאמרות הקדושה וכן הש״ץ חזרת של הראשונות הברכות

 ׳וכתוב ההוספות כולל הש״ץ, חזרת של האחרונות הברכות שלש את נוראים. ימים בניגון הש״ץ אומר כמוך׳,

חול. בניגון אומר ׳תתקבל׳, קדיש וכן חיים׳ ו׳בספר לחיים׳

תשליך

 ד׳ את רק אומרים ב׳תשליך׳ ׳תשליך׳. לאמירת הנהר אל הולכים השנה ראש של ראשון ביום מנחה אחר

וגומר. כמוך׳ א-ל ׳מי הפסוקים

השנה ראש של שני ליל ערבית

 לברכת הש״ץ לפני חדש פרי מניחים הכוס. על מקדשים ׳עלינו׳ לפני ׳ברכו׳. לפני טובו׳ ׳מה שרים

טוב׳. יום ׳גוט בברכת: רעהו את איש מברך התפילה אחר ׳שהחיינו׳.

השנה ראש של שני יום שחרית

 פעם כל הש״ץ. ואחריו האמת׳, ׳שופט האחרון, החרוז את בנעימה ואומר מקדים הקהל עליון׳, ׳מלך בפיוט

 ה׳ מלך ה׳ נמליכך ׳ובכן אומר: הש״ץ כך אחר רם. בקול אותה אומר הקהל ׳אמת׳, המלה: את מזכיר שהש״ץ

מלך׳. ׳ה׳ המילים: את כופל ואינו מלך׳,

השנה ראש של שני יום מוסף

 - כמוך׳ ו׳מי ׳זכרנו׳ שבת. בניגון נאמרים הש״ץ חזרת של הראשונות הברכות ושתי העמידה לפני קדיש חצי

נוראים. ימים בניגוני

השנה ראש מוצאי ערבית

 ולעילא׳, ׳לעילא כופל הש״ץ אין הסליחות. בימי שבת מוצאי של הארוך בניגון ו׳ברכו׳ רחום׳ ׳והוא אומר ש״ץ

 לאחר ׳עלינו׳. לפני הכנסת בבית מבדילים הכיפורים. ויום השנה ראש שבין בימים תפילה באף כופלים אין וכן

טובה׳). חתימה ׳גמר טובה׳(ולא: ׳חתימה לרעהו: איש מאחל הכיפורים, ליום עד הימים בשאר וכן התפילה,

גדליה צום

מנחה. של התורה קריאת אחרי עד שחור במעיל התורה ספר את עוטפים

 שכבר אף ישראל׳, ׳שומר הפיוט את אומרים נדע׳ לא ׳ואנחנו לפני ובמנחה בשחרית אפים נפילת לאחר

 עליו חוזר והציבור ידועה, בנעימה חרוז כל אומר ש״ץ עשרה, שמונה אחר באמירתו סליחות. בסוף אמרוהו

 י״ג אומרים אין תורה, ספר בהוצאת אפים׳. ארך ׳א-ל אומרים שחרית של התורה קריאת לפני נעימה. באותה

הנוראים. הימים מלבד התשובה ימי בשאר ולא העולם׳, ׳רבון ותחינת מידות

 ישראל בארץ מפטיר״. ״יעמוד במילים: שמו, הזכרת בלא לתורה, לעלות לישראל קוראים במנחה,

לדוכן. הכהנים עולים

תשובה ימי בעשרת וסליחות תפילות

למנחה. לא אך שאחריהן, ושחרית שלפניהן ערבית התיבה לפני עובר סליחות של ש׳׳ץ

 התיבה לפני לעבור יכול ׳יאהרצייט׳ בעל נגדו). מתוח שהדין (לפי בעשי׳׳ת התיבה לפני עובר אינו אבל

דסידרא. וקדושה ל׳אשרי׳

תשס״ט שלישי ספר | ירושתנו



אעזכנז לבני הכנסת בית מנהגי לוחתיב

 דסליחות. ב׳ יום של רחמים׳ ׳מלאכי פזמון בניגון נאמר דעשי״ת, ב׳ יום של ישראל׳ ׳רועה הפזמון

 פזמון בניגון נאמרים דעשי״ת, ד׳ יום של קמתי׳ ׳שחר והפזמון דעשי״ת ג׳ יום של הבקר׳ ׳באשמרת הפזמון

השנה. ראש ערב של הארץ׳ כל ׳שופט

החיים״. בספר ״ויכתבהו מוסיפים: התורה לעולי שבירך׳ ב׳מי

וילך - שובה שבת

הקדוש׳. ׳המלך אומרים אבות׳ ׳מגן בברכת נוראים. ימים בניגון שאחריו קדיש וסוף ׳השכיבנו׳ אומרים במעריב

 בניגון סופו את האומרים (ויש ידועה בנעימה שם׳ אם ׳כי אופן קראו/ עולם ׳אור יוצר אומרים בשחרית

 מ׳על והחל הקצר ויציב׳ ׳אמת ברכת נוסח השנה), ראש של ראשון שחרית בקרובות מלך׳ כל על ׳רם הפיוט

 ו׳בספר לחיים׳, ׳וכתוב כמוך׳, ׳מי ׳זכרנו׳ ההוספות את אלקינו׳. ׳אל זולת בניגון, אותו אומרים הראשונים׳

שבת. בניגון הש׳׳ץ אומר חיים׳,

 באגדה, פותח דרשתו את שובה. שבת דרשת דורש הרב תורה, ספר הוצאת לפני ׳תתקבל׳, קדיש אחר

 הדרשה אחר אמן״. בימינו במהרה גואל לציון ״ובא במלים: מסיים הוא באגדה. ומשלים בהלכה ממשיך

דרבנן. קדיש אומרים

 לעלות חיוב הרב החיים״. בספר ״ויכתבהו מוסיפים: ובמנחה, בשחרית התורה, לעולי שברך׳ ב׳מי

 עד ׳שובה׳ מפטירים שובה. ושבת אלול לר״ח המיוחד בניגון נאמר התורה קריאת שלאחר קדיש חצי לתורה.

 ׳וידעתם... ומסיימים: האזינו) לפרשת נסדרה חומשים שופר׳(בכמה ׳תקעו בהפטרת וממשיכים בם׳ ׳יכשלו

פנוי. מעלים אין זו להפטרה כמוך׳. א-ל ׳מי פסוקי אומרים אין לעולם׳. עמי יבושו ולא

 ואומר: הש״ץ מוסיף ידיהם׳, מעשה ׳בכל המילים לאחר פורקן/ ׳יקום אחר הנאמר לקהל שברך׳ ב׳מי

 שחרית קרובות של מלך׳ כל על ׳רם בניגון ישמיענו׳ מ׳והוא אומר הש״ץ מוסף בקדושת החיים״. בספר ״ויכתבם

 קדיש שופט׳. ׳אלקיכם הפיוט: את אומרים אלקיכם׳, ה׳ ׳אני הקהל: עניית אחר השנה. ראש של ראשון יום

הכפורים. יום בליל להיאמר שעתיד מפני היחוד, שיר אומרים אין זו בשבת נבחר. בניגון מוסף שלאחר ׳תתקבל׳

 אף ׳צדקתך׳, אומרים אין קול. בהרמת נקרא ינחנו׳, בדד ׳ה׳ האחרון, הפסוק מנחה, של התורה בקריאת

נבחר. בניגון שלם קדיש של סופו את אומרים אין כן פי על

 ׳ויהי אומרים הסליחות. בימי שבתות מוצאי של הארוך בניגון ו׳ברכו׳ רחום׳ ׳והוא את אומרים בערבית

קדוש׳. ׳ואתה עם נעם׳

כפרות

 סליחות בין השחר בעלות ולשחטן כפרות לעשות נהגו מועט, לכפרה התרנגולים מספר בהן קטנות בקהילות

 התרנגולים בהן גדולות בקהילות שחרית. אחר - ויש לסליחות, הליכה לפני כן שעשו מקומות ויש לשחרית,

 יום ערב לפני הכפרות את לשחוט העדיפו השוחטים, על מופרז לחץ ויש מועטים, והשוחטים מרובים

 מלבד ערב, לעת הכיפורים יום ערב עד גדליה מצום הכפרות, לענין שוים תשובה ימי עשרת כל כי הכפורים,

רבה. בהושענא לעשותן יכול כיפור, יום לפני כפרות עשה לא אם הכפורים. יום בערב השחר עלות של הרגע

 הנאצים עלו כאשר תרנגולים. על )Kapores schlagen( כפרות לעשות נהגו באשכנז המקומות בכל

 גרמניה מיהודי נמנע מאז הימום. ללא שחיטה האוסר ארצי חוק חוקקו תרצ׳׳ג, בשנת בגרמניה לשלטון

 היה שכך הסבורים כיום יש לכן אחרים. תחליפים או דגים על לעשות והחלו תרנגולים על כפרות לעשות

מקדם. באשכנז המנהג
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תיגתעזס׳׳ט לשנת

 נקיבות. או זכרים לכמה אחד עוף ליקה ונהגו לנקבה, לבנה ותרנגולת לזכר לבן תרנגול לוקחים

 סביב שמסובבים ובשעה אדם׳, ׳בני הפסוקים: את אומרים ותרנגולת. תרנגול עבורה הנוטלים יש במעוברת

 תמורתן, את כלומר הכפרות, פדיון את והמחזורים. בסידורים שמובא הסדר כפי חליפתי׳, ׳זה אומרים הראש

עצמו. העוף את הנותנים ויש לעניים, צדקה נותנים

הכפורים יום ערב סליחות

השנה. ראש בערב כמו בסליחות ומרבים השחר עלות לפני משכימים

 ראש בערב אמירתה צורת כפי הסליחות בספרי נדפסה הראשון), הפזמון לפני עבדך׳(אחרונה ׳אני הסליחה

 ״בעשור אומרים: חגנו״, ליום ״בכסה לומר: במקום הכפורים. יום לערב בהתאמה אותה אומרים אבל השנה,

 הכתוב: במקום האחרון, בחרוז המליכוני׳. ׳קדושים קטנות: באותיות המודפס הקטע את מדלגים מחר׳/ לחדש

 החרוז לפני זו סליחה מתוך אחדים חרוזים [נשמטו לשנה״. בעשור ״למחר :אומרים השנה״, בראש ״למחר

אשכנז׳)]. מורשת ׳מכון של וסליחות׳(תדפיס ׳פיוטים בקובץ מופיע השלם הנוסח לך׳, הכינה ׳רחום

 ולפזמון הארץ׳, כל ׳שופט בניגון נאמר עמך׳ צום ׳ירצה פזמון הקודש. ארון את פותחים הפזמונים בשני

הפזמון. שבתוך ׳ושוב׳ ׳והשב׳ קטעי את הש״ץ עם אומר הקהל משלו. ניגון יש אברהם׳ ברית ׳זכור

 מדלגים הרשענו׳. ׳ואנחנו עד לפניך׳ תבוא מ׳או׳׳א אומרים דהיינו בלבד, אחת פעם אומרים הוידוי את

 שמך׳ רחום ׳א-ל אומרים אין והסליחות׳. ׳הרחמים עד צדקך׳ ׳משיח וממשיכים וכוליה, עם׳ מכל ׳אשמנו

לילה. בעוד אפילו תחנון ולא וכוליה,

הכפורים יום ערב שחרית

 כדי ידיהם ליטול - השחר עלות לפני שהשכימו - המתפללים כל הולכים השחר, לברכות סליחות בין

הידים. על השורה רעה רוח להעביר

ו׳למנצח׳. תחנון מלכנו׳, ׳אבינו לתודה׳, ׳מזמור אומרים אין

צדקה. ולחלק להתפלל קברות, לבית הולכים הכנסת, בית יציאת אחר

חכיפורים יום ערב של מנחח

 הכפורים. ביום כנהוג תפילתינו׳, לפניך תבוא ׳אנא אומרים לוידוי בפתיחה וידוי. עם גדולה מנחה מתפללים

הוידוי. לפני לרצון׳ ׳יהיו אומרים אין

מלקות

 קלות מלקות ל״ט עור, של (חגורה) ברצועה רעהו, את איש מלקים למלקות. חבר לו בורר אחד כל מנחה אחר

 הרצפה על נשען העליון גופו ופלג ארצה נשענות כשברכיו גמורה, כריעה צפון, לצד כורע הנלקה הגב. על

 ׳כל עד רחום׳ ׳והוא הפסוק את אומר המלקה לבו. להכאת פנויה הימנית כשידו השמאלית, זרועו באמצעות

 כך על חוזרים ׳אשמנו׳. וידוי אז אומר הנלקה אחת. מכה נותן הפסוק תיבות מי״ג מילה כל ובאמירת חמתו׳,

פעמים. שלוש

חכפורים יום נרות

 נקבה), זכר(ולא כל לעת. מעת הדולקים גדולים שעוה בנרות הכנסת בבית מרבים דליקה, חשש שאין במקום

 בית תאורת על הממונים הכפורים. יום ערב של מנחה תפילת לעת הכנסת לבית אחד נר מביא קטן, או גדול

 נהגו בהם מקומות יש גדול. היום בעוד המפסקת, הסעודה אחר ברכה, בלא הנרות, כל את מדליקים הכנסת

הזו. ההדלקה זכות את למכור
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 בבית לכפותם נרות להדליק שהנהיגו יש האחרונים ובדורות שמתו, הורים לכפרת נרות להדליק נהגו לא

בבית. או הכנסת

 לאורך קיבול כלי להם שקבעו מקומות ויש הכנסת, בבית מקומו לפני נרו את הניח אחד שכל מקומות יש

 אחד בכל יזכה מי גורל שנה כל והטילו לח׳׳י, הנרות מספר את שהגבילו מקומות יש שריפה למנוע כדי הקיר.

 כל את להדליק הכפורים יום מערב הוראה קיבל והלה הנרות, על לשמור נכרי שומר שמינו מקומות יש מהם.

 או דלת פתיחת כל בו במקום הנרות את להניח אין עצמו. הכפורים ביום לו ליתן שאסור הוראה שכבו, הנרות

 את להניח יש הכנסת, בית בתוך מוגן מקום נמצא לא אם הנרות. בעירת את ומגבירה משב-רוח יוצרת חלון

נפרד. בחדר הכנסת לבית מחוץ הנרות

 עליהם מברכות השינה. בחדר אחד נר ונותנות ומועד, שבת כבכל שבבית הנרות את מדליקות הנשים

׳שהחיינו׳. וברכת הכפורים׳, יום של נר ׳להדליק

והסליחות הפסוקים הפיוטים,

 אשכנז למחזורי זקוקים והמתפללים אשכנז, ממנהג שונים פולין־ליטא מנהג של הכפורים יום פיוטי

 אשכנז). כמנהג הם לגרמנית תרגום עם מחזורים או רעדעלהיים מחזורי כל לא לב: (לתשומת המובהקים.

ובנותיה. פפד״מ מסורת לפי נאמרים והתפילות הפיוטים

 עליו, עונה והקהל אחד, משפט אומר שהש״ץ באופן הפייטנים קדמונינו ידי על ניתקן מהפיוטים חלק

 וקהל, חזן בסירוגין לאומרם שצוין והסליחות בפסוקים המחזורים. בתוך מצוין האמירה סדר חלילה. וחוזר

הקהל. של פסוקו את לש״ץ וכן הש״ץ, של פסוקו את גם בלחש לומר לקהל ראוי

 לפני לומר יש לפיכך הקודמת, לסליחה תוספת ולא הבאה, לסליחה הקדמה הם הסליחות שבין הפסוקים

 סליחות אותן מלבד אבותינו״, ואלקי ״אלקינו במילים מתחילים סליחה כל שלפניה. הפסוקים את סליחה כל

׳אדון׳. כגון בתוארו או ה׳ בשם שפותחות

השנה. כבראש מנהגן - מלכנו׳ ׳אבינו לחיים׳, ׳זכרנו כגון השנה, בראש גם שנאמרות התפילות

ולעילא׳. ׳לעילא בהם: כופלים ש׳׳ץ, לאמירת שנתקנו הקדישים בכל

 רחמים של מידות י׳׳ג עם סליחות אמירת היא כפורים ביום התפילה שעיקר ובראשונים בגאונים מבואר

 סליחות שלש לפחות ומנחה מוסף שחרית, בתפילות גם לומר מאוד מקפידים לכן ריקם, חוזרות שאינן

 שנה מידי סליחות כמה נבחרות במחזורים המודפסות הסליחות כלל מתוך הקבוע. הפזמון מלבד נבחרות

 השואל׳ הוא ׳אני הסליחה את שנה כל בוחרים מוסף סליחות בין השמש. או הרב ידי על הכיפורים, יום לפני

הפחות. לכל אחת, עקידה תיאמר הכיפורים יום שבמשך משתדלים מיוחד. בניגון הנאמרת

 ׳פיוטים בקובץ מופיע במחזורים המודפסות שבנוסחאות הצנזורה שיבושי בלי הסליחות כל נוסח

אשכנז׳). מורשת ׳מכון של וסליחות׳(תדפיס

הוידויים

 אבותינו ואלקי ׳אלקינו במלים ולא לפניך׳ תבא ׳אנא במילה מתחילה הכפורים ביום וידוי לכל הפתיחה

מיוחד. בניגון יחד אומרים ׳אשמנו׳ הוידוי את וכן בניגון, כולו הקהל אומר הזו הפתיחה את תבא׳.

 ׳א-לוה המילים: לנו׳(בלא כפר לנו מחל לנו סלח כולם ׳ועל הוא: חטא׳ ׳על פסקאות שבין הבקשה נוסח

 אחר סליחות׳. ׳א-לוה המילים: את בה שמוסיפים חטאים׳, ׳ועל שבסוף כולם׳ ׳ועל בקשת מלבד סליחות׳),

לבב׳. ׳בתמהון עד ממשיכים אלא כולם׳, ׳ועל בקשת את אומרים אין מצח׳ ׳בעזות
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 ׳ועל מסדר פיסקה כל אומר הש״ץ העמוד. בתחתית המודפס פפד״מ, כמנהג חטאים׳ ׳ועל סדר את אומרים

חייבים׳. ׳שאנו במילים: זו, באמירה גם הלב על מכים רם. בקול עליה חוזר והקהל מיוחד, בניגון חטאים׳

נדרי כל

 עונה: והמתברך תחתם׳, טובה ׳לשנה רעהו: את איש מברכים הכנסת, לבית בהליכה הכפורים, יום בכניסת

אתה׳. ׳גם

 תפילותיהם, סדר לפי התפלה בעלי שאר זה אחר בזה ואחריו הרב, בטלית. מתעטפים נדרי׳ ׳כל לפני

 ׳כל גמר עד הקודש ארון את פותחים בציצית׳. ׳להתעטף ברכת את נוראים, ימים בניגון רם, בקול מברכים,

 הקהל מנכבדי שנים לצדיק׳. זרוע ׳אור אומרים ואין עמם מקיפים ואין תורה ספרי מוציאים אין אבל נדרי׳,

 ׳כל ידועה בנעימה אומר ש״ץ מעלה׳. של ׳בישיבה פעמים ג׳ עמו ואומרים הש״ץ, של ולשמאלו לימינו עומדים

 תם, רבנו כדעת הוא נדרי׳ ׳כל נוסח נמוך. בקול עמו אומר הקהל יותר. קולו מרים פעם ובכל פעמים ג׳ נדרי׳

 את אחת. פעם רק אומרים ׳ונסלח׳ לטובה״. עלינו הבא כפורים יום עד זה כפורים ״מיום בלבד: עתיד לשון

ברכתו. על ׳אמן׳ לענות כדי החזן לפני אותה לסיים מקדימים והם המתפללים, כל אומרים ׳שהחיינו׳ ברכת

הכפורים יום ליל ערבית

 בניגון יכפר׳ הזה ביום ׳כי הפסוק את אומרים ולאחריה בנעימה, הש׳׳ץ ידי על נאמרת ׳השכיבנו׳ ברכת

 תפלה׳ ׳שומע ׳תתקבל׳. קדיש לפני אותו וסוגרים ׳יעלה׳, אמירת לפני הקודש ארון את פותחים הכפורים. יום

העמוד. בתחתית המחזורים ברוב מודפס זה נוסח לב: לתשומת פפד׳׳מ. נוסח לפי אומרים

 לאמירה הכנסת בבית נשארים רבים נוראים. ימים בניגוני עולם׳ ו׳אדון ׳יגדל׳ שרים התפילה בגמר

הכבוד׳. ו׳שיר היחוד׳ ׳שיר של משותפת
הכפורים יום שחרית

ההשכמות. מחמש אחת

 שאמר׳ ׳ברוך לפני צרכי׳. כל לי ׳שעשה ברכת את משמיטים ואין יום, כבכל הוא השחר ברכות סדר

 רם, בקול מברכים, תפילותיהם, סדר לפי התפלה בעלי שאר זה אחר בזה ואחריו הרב, בטלית. מתעטפים

 ׳המחכים ולא לו׳ המחכים עיני ׳ומאיר גורסים יוצר בברכת בציצית׳. ׳להתעטף ברכת את נוראים, ימים בניגון

 הש׳׳ץ בחזרת בלחש. העמידה לפני אותו וסוגרים ׳ברכו׳, אחר הקודש ארון את פותחים בשחרית לסליחתו׳.

לעיל). השנה(ראה בראש כמו אותו וסוגרים פותחים

 במחזורים נדפס תודה׳, ׳כי לבין תר׳ ׳מלך בין לאומרו שנקבע חשובים׳ נגדך ותהו אפס ׳הגוים הפיוט

 שנקבע ואדומים׳ קדר זמזומים אימים ׳הגוים הפיוט הצנזורה; יד מחמת ומשובשת חלקית בצורה המאוחרים

 באבדך ׳מלכותם הפיוט גם הצנזורה; מחמת לגמרי נשמט תוקף׳ ׳ובכל לבין תום׳ ׳חכמי הפיוט בין לאומרו

 כמוך ׳מאין לבין תוקף׳ ׳ובכל בין לאומרו שנקבע המלכים׳, מלכי מלך מלכותך תכון נסכים פסילי עובדי

 נוסחי השתבשותם. מחמת שלשתם מאמירת נמנעו בפפד׳׳מ הצנזורה. ליקויי עם במחזורים נדפס באמצך׳,

 אשכנז׳). מורשת ׳מכון של וסליחות׳(תדפיס ׳פיוטים בקובץ מופיעים בשלמותם הפיוטים

׳ותחזינה׳. במקום לפניך׳ ׳ותערב אומרים ׳רצה׳ אחר

חתורח קריאת

 לעלות העולים וקריאת שבירך׳ ה׳מי וכן הקריאה, לניגון הדומה נוראים ימים בניגון מברכים לתורה העולים

מחילה בספר ויכתבהו ״ויברכהו מוסיפים: התורה לעולי שבירך׳ ב׳מי זה. בניגון נאמרים וכוליה, ׳יעמוד׳,

תשס״ט שלישי ספר | ירושתנו



אעזכנז לבני הכנסת בית מנהגי לוחתטז

השנה. בראש עליה קיבלו לא אם ומוסף, שחרית בעלי את לתורה להעלות ראוי אחיו״. ישראל כל עם וסליחה

 ״מלך זה: בנוסח היא ההפטרה של האחרונה הברכה חתימת הרגיל. בניגון - וברכותיו המפטיר קריאת

 מקדש הארץ כל על מלך ושנה, שנה בכל אשמותינו ומעביר ישראל בית עמו ולעונות לעונותינו וסולח מוחל

הכפורים״. ויום ישראל

 ובני אבותיו נשמות את בעצמו אחד כל מזכיר בו נשמות, להזכרת מאוד קצר זמן מיחדים ההפטרה אחר

 קוראים אין רחמים׳, מלא ׳א-ל אומרים ש״ץ או יחיד אין וכוליה. נשמת״ אלקים ״יזכור בנוסח: משפחתו

הכנסת. בבית נשארים הם אף בחיים, שהוריהם מי הרחמים׳. ׳אב אומרים ואין ׳ממורבוך׳, מתוך נשמות

הכפורים יום מוסף

:הכיפורים יום עבודת של הכריעות סדר

 מכים ה״. ׳לפני עד במילה מילה עמו אומר והקהל אומר׳, היה ׳וכך בניגון: לומר מתחיל הש״ץ

ולפשעים, ולעונות, לחטאים, נא, ׳כפר פשעתי׳, עויתי, ׳חטאתי, הבאות: במילים הלב על

 ׳היו ובאמירת והעם׳, ׳והכהנים בלבד הקהל אומר כך אחר ושפשעתי׳. ושעויתי, שחטאתי,

 ובאמירת ראשיהם, כופפים ומודים׳ ׳ומשתחוים ובאמירת הבוכים, על כורע הקהל כורעים׳

 מלכותו כבוד שם ׳ברוך ובאמירת הרצפה, שעל חציצה על פניהם מניחים פניהם׳ על ׳ונופלים

כמותם. ומשתחוה כורע והעם׳, ׳והכהנים הקטע על הש״ץ חוזר בסיימם, זוקפים. ועד׳ לעולם

עמו. הקהל זאת אומר ועד׳, לעולם מלכותו כבוד שם ׳ברוך כשאומר

ומשתחוות. כורעות שלהן בעזרה הנשים גם

אחריו. ולא הש״ץ עם יחד בנעימה אומרם הקהל הזריקות, את כשמונים

הכפורים יום של מנחה

 התורה וברכות המקרא טעמי נעימה. בלא נאמר מזמור׳ ׳לדוד שבת. שחרית בניגון והכנסה תורה ספר הוצאת

 ״יעמוד במילים: שמו, הזכרת בלא לתורה, לעלות לישראל קוראים נוראים. ימים של ולא רגיל בניגון

כמוך׳. א-ל ׳מי מוסיפים אין ההפטרה בסוף מפטיר״.

נעילה

לכך. מוכשר הוא אם התיבה, לפני עובר הרב

 וסגירתו, הארון פתיחת לנעילה. מיוחד בניגון קדיש שבת. של מנחה בניגון לציון׳ ׳ובא סוף עד ׳אשרי׳

 הנאמרים הפזמונים ראשי התקיעה. אחר וסוגרים ה׳שמות׳ לפני שוב אותו פותחים התפילות. כבשאר

הסליחות. בימי אמירתו כבעת הקבוע בניגונו אחד כל נאמרים בסליחות,

 לתוך נעילה תפילת נמשכת אם אף לדוכן עולים כהנים ׳ותחזינה׳. במקום ׳ותערב׳ אומרים ׳רצה׳ אחר

מהרי׳׳ל. כהוראת הלילה,

ותקיעה שמות

 דלהלן: הסדר הוא העמוד, בתחתית רדלהיים במחזורי הנדפס הסדר לפי ה׳שמות׳ את אומרים תתקבל קדיש אחר

 ש״ץ ;פעמים שש עוד וקהל חזן חוזרים זו אמירה על זה. פסוק ואומר חוזר והקהל האלקים׳, הוא ׳ה׳ אומר: ש״ץ

 ׳ברוך בלחש: אחת פעם אומרים יחד כולם אחריו; חוזר וקהל אחד׳, ה׳ אלקינו ה׳ ישראל ׳שמע אחת: פעם אומר

 הבימה. אצל בלבד אחת תקיעה משמיע והתוקע ׳תקיעה׳, קורא: הרב ועד׳. לעולם מלכותו כבוד שם

ערבית. בתפילת פותחים כך אחר מיד
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הכפורים יום מוצאי ערבית

 בשמים. על ולא ששבת ונר יין על ומברכים הכנסת, בבית מבדילים שבת. מוצאי בניגון רברכר רחום׳ ׳והוא

 לרעהו: איש מאחלים התפילה אחר אכילה. אחר עד ממתינים ולא עדבית, אחד מיד הלבנה בדכת מבדכים

חול. ימי של לאלו והכסויים הפדכת את מחליפים טוב׳. יום ׳גוט

תשרי י״א

 הימים, משאר יותר לשחרית משכימים הכפורים׳] יום של חג ׳אסרו בשם גם [מכונה הכפורים יום למחרת

׳למנצח׳. ולא תחנון אומרים אין השם׳. ׳למען נאמען׳: גאטעס ׳אין המכונה: השכמה

האזינו פרשת

למו׳. עתדות ׳וחש עד חמישי קול. בהדמת נאמד לוי קדיאת של האחדון הפסוק

נבחד. בניגון שלם קדיש אומד ש״ץ מוסף, של הש״ץ חזדת אחד

הסוף. עד מ׳תתקבל׳ בניגון השלם הקדיש את אומד ש״ץ ולפיכך ׳צדקתך׳, אומדים אין במנחה

טוב יום ערב

׳למנצח׳. אומרים אין בשחרית

לחג. המיוחדים באלה והבימה החזן עמוד כסוי המעילים, הפדוכת, את מחליפים

המועד והול בהג תפילה נוסהי

 ׳או״א בקטע האמצעית, בבדכה במוסף, שמך״. אוהבי ישדאל בך ״וישמחו כבשבת: ׳והשיאנו׳ בסוף הנוסח

׳אלינו׳). עלינו׳(ולא ׳שובה הוא: הנוסח דחמן׳, מלך

סוכות של ראשון ליל ערבית

שני. טוב יום בליל רק בחו׳׳ל ׳ברכו׳. לפני טובו׳ ׳מה שרים

 הפסוק: את אומרים ׳השכיבנו׳ אחר פולין־ליטא). במחזורי גם (נמצאות בידם׳. ׳אוחזי מעדבות אומדים

טוב. יום בניגון ׳יגדל׳ ׳עלינו׳. ׳שהחיינו׳. בדכת עם הכנסת בית בתוך קידוש משה׳. ׳וידבד

סוכות של ראשון שחרית

׳הא ולא שמך׳ בכבוד ׳הגדול לנגן מתחיל טוב.ש׳׳ץ יום בניגון - שאמד׳ ׳בדוך סוכות, בניגון - עולם׳ ׳אדון

 יוצד אומדים סוכות. בניגון - ׳בדכו׳ לפני קדיש עם ישתבח בדכת סוף עד ההודאות׳ ׳א-ל בתעצומות׳. ל

 פיוטי של מצוקים׳ ׳דחם בניגון אומד הש׳׳ץ מ׳פוצחים׳ האופן סוף את אותך׳. ׳אאמיד אופן זד׳, ׳אכתיד

הושיעה׳. ׳אנא זולת בניגון, אותו אומדים הדאשונים׳ מ׳על והחל הקצד ויציב׳ ׳אמת נוסח ד׳׳ה. מוסף קדושת

 גם אומדים פולין־ליטא). במחזודי גם הם אלה (קדובות ׳אוימתי׳. הקדובות את הש׳׳ץ בחזדת אומדים

 הסלוק. סוף ואת בחסד׳ חיים ׳מכלכל בניגון אומד הש׳׳ץ אותם. מדלגים ואין נא׳, ו׳א-ל דגב׳ מצוקי לא ׳עד

סוכות. בניגון - כהנים בדכת

והלל נענועים

 כזו מסודת סימנים. לו שיש אף דוד, מדוד מסודת לו שאין אתדוג על לבדך אין באשכנז הפוסקים גדולי לפי

קאלאבדיה-יענעווע. אתדוגי על דק אשכנז לבני היתה

 הדאשון וביום הלל, בדכת של בניגון לולב׳ נטילת ׳על בדכת את דם בקול מבדך הש׳׳ץ הלל אמידת לפני

׳שהחיינו׳. בדכת את גם כן מבדך
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הנענועים, בכל למזרח המנענע פני סוכות. בניגון הקהל ואחריו ש״ץ אומרים ראנא׳ ׳הודו׳ פסוקי את

 ישראל׳, נא ו׳יאמר ׳הודו׳ באמירת לנענועיו בנוסף מטה. מעלה, צפון, מערב, דרום, מזרח, הרוחות: וסדר

 במלה ׳הודו׳. שעונים פעם בכל מנענע והציבור ה״, יראי נא ו׳יאמרו אהרן׳ בית נא ב׳יאמרו גם מנענע הש״ץ

 והן הש״ץ הן רוחות, לשתי ׳נא׳ במלה וכן רוחות לשתי ׳הושיעה׳ במלה וכן רוחות, לשתי מנענעים ׳אנא׳

נא׳. הצליחה ה׳ ב׳אנא מנענעים אין הקהל.

 יש שותק. והציבור רם בקול אומרם הוא כאשר הציבור את להוציא הש״ץ מכוין נא׳ ׳יאמרו בפסוקי בהלל

 כל על ׳הודו׳ של ומסודרת משותפת ענייה על מקפידים אבל נא׳, ׳יאמרו פסוקי את גם בלחש לומר הנוהגים

 רם. בקול הש״ץ של פסוקו את לומר רצון מתוך העניה סדר את משבשים ואין הדין, כפי ש״ץ, של ׳יאמרו׳ אמירת

נבחר. בניגון - הלל שלאחר ׳תתקבל׳ קדיש טוב, ביום

סוכות של בראשון התורה קריאת

 ותחינת מידות י״ג ברגלים לומר הנוהגים יש טוב. יום בניגוני נאמרים והכנסתו תורה ספר הוצאת פסוקי

נוראים. בימים כנהוג עולם׳, של ׳רבונו

סוכות. בניגון התורה קריאת אחרי קדיש חצי

הושענות

 הבימה על אותו ומחזיקים אחד תורה ספר מוציאים הושענות. סדר אומרים ׳תתקבל׳, קדיש לפני מוסף, אחר

 עונה: וקהל ׳הושענא׳, אומר: ש״ץ מיד. הארון את סוגרים התורה ספר הוצאת אחרי ההקפה. גמר עד

 אמירות שלוש בשאר הקהל עונה וכן ׳הושענא׳. עונה: וקהל אלקינו׳, ׳למענך אומר: ש״ץ ׳הושענא׳;

 אין עמו. וקהל כולו, שועי׳ ׳אערוך הפיוט את ידועה בנעימה הש״ץ אומר לאחריהן ש״ץ. של ׳למענך׳

 של ובניגון בקול הש״ץ אומר אותם האחרונים, החרוזים בשני מלבד מילים, צמד כל אחר ׳הושענא׳ אומרים

והמחזורים. בסידורים שנדפס וכפי ׳הושענא׳, הקהל: עונה מהם אחד כל ואחרי ׳למענך׳

המובהקים. אשכנז ומחזורי בסדורי ונמצא השנים, בכל קבוע הוא החג ימי לפי הושענות פיוטי סדר

 ואחריהם הרב, הולך ואחריו להקיף, ומתחיל לצפון פונה ש״ץ אמירתן. בעת ההליכה סדר הוא כך

 מתחילים הדרומיים הטורים בני השני. הספסל בני ואחריהם פניו, על שחולפים הראשון הספסל בני הולכים

 הספסל בני עם הולכים השמאלי לטור הסמוכים לשנים, נחלקים האמצעי הטור בני הרב. אחרי מיד להקיף

 לפתח מגיע כשהש״ץ שמימין. הסמוך הספסל בני עם הולכים הימני לטור והסמוכים שמשמאל, הסמוך

 לארון התורה ספר את להחזיר הש״ץ לפני והולך מהבימה יורד תורה בספר המחזיק הבימה, של הדרומי

 והקהל נא״, הושיעא והו ״אני רם: בקול אומר ההקפה, בסיום התיבה לפני למקומו הש׳׳ץ כשחוזר הקודש.

 נא׳. הושע ׳כן חרוז: כל על עונה וקהל אלים׳, ׳כהושעת של חרוז כל בניגון אומר הש׳׳ץ אחריו.

נבחר. בניגון נאמר ההושענות שלאחר ׳תתקבל׳ קדיש ושבת, טוב ביום

טוב יום של מנחה

 של הראשונות הברכות שתי העמידה, לפני הקדיש חצי שבת; בניגון נאמרים לציון׳ ׳ובא סוף עד ׳אשרי׳

 הברכות שלוש טוב; יום בניגון - האמצעית והברכה ודור׳ ׳לדור חול; בניגון - וקדושה הש׳׳ץ חזרת

טוב. יום של למנחה מיוחד בניגון - ׳תתקבל׳ קדיש חול; יום בניגון - האחרונות
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סוכות של שני ליל ערבית

 אומרים ׳השכיבנו׳ אחר המובהקים). אשכנז אסיף׳(במחזורי ׳חג מערבות אומרים ׳ברכו׳. לפני טובו׳ ׳מה שרים

׳יגדל׳. ׳עלינו׳. הכנסת. בית בתוך קידוש משה׳. ׳וידבד הפסוק את

סוכות של שני יום שחרית

 נאמר מ׳פוצחים׳ הקטע האופן בסוף אותך׳. ׳אאמיר אופן לארץ/ ׳המאיר ואיום/ לנורא ׳אאמיץ יוצר אומרים

 מ׳על והחל הקצר ויציב׳ ׳אמת נוסח ר״ה. של מוסף בקדושת הפיוטים של מצוקים׳ ׳דחם בניגון הש״ץ ידי על

 סוכות). של דאשון ביום נמצא פולין־ליטא הושיעה׳(במחזודי ׳אנא זולת בניגון, אותו אומדים הדאשונים׳

 בניגון אומד הש״ץ פולין־ליטא). במחזודי גם הם אלה (קדובות ׳אדחץ׳. הקדובות, את הש״ץ בחזדת אומדים

_______________________________________מעל׳. מ׳ושדפי הסלוק סוף ואת בחסד׳ חיים ׳מכלכל

יו״ט מוצאי ערבית

 שבת. כבמוצאי ו׳ברכו׳ רחום׳ ׳והוא באמירת מאריכים אך ברוך׳ ׳לדוד אומדים אין סוכות, של יו״ט במוצאי

׳עלינו׳. לפני הכנסת בית בתוך מבדילים

המועד בחול תפילין

 גמודה חובה היא הדודות, בכל באשכנז והאחדונים הדאשונים דבותינו לשיטת המועד בחול תפילין הנחת

 תפילין, מהנחת חדלו שאבותיו מי שגם הודה איגד עקיבא (ודבינו לאדץ בחוץ כמו ישדאל באדץ הקיימת

 לאדץ, בחוץ והן ישדאל באדץ הן תתגודדו׳, ׳לא בחשש אמנם ולהניחם), אבותיו אבות לקבלת לחזוד עליו

 על מבדך הש״ץ ישדאל. באדץ גם התפילין על מבדך בבדכה, אבותיו שמנהג מי בצנעה. אותם מניחים

ימים. כבשאד בקול ולא בלחש התפילין

הלולב. באחיזת תחצוץ שלא כדי מהיד, הדצועה את מתידים הושענות, לפני וכן לולב, נטילת לפני

 ׳ובא לפני החולצים יש הלל, לפני תפילין החולצים יש חליצה. לצודך מוסף או הלל לפני הפסקה אין

 השונים החליצה שמועדי אשכנז פוסקי והודו מוסף, אחד החולצים ויש קדיש חצי לפני החולצים יש לציון׳,

תתגודדו׳. ׳לא משום בהם אין אחד כנסת בבית

סוכות חמועד חול שחרית

 הלל תחנון. בו שאין יום בכל כנהוג שבת, מוצאי בניגון ׳ברכו׳ באמירת מאריכים סוכות. בניגון עולם׳ ׳אדון

סוכות. בניגון נאמד המועד חול ימי בכל הקדיאה בגמד קדיש חצי סוכות. של טוב ביום כמו ונענועים

ישראל בארץ

סוכות חמועד חול של חתורח קריאת

 ו׳בהר יעקב׳ ׳ביכורי וקציעה׳, ׳מור אשכנז(כשיטת כמסורת לקרוא ישראל בארץ גם הנוהגים יש התורה בקריאת

 שביום היינו, דיומא), ספיקא מחמת ואינה בדמ״א, להלכה שהובאה זו, לקדיאה מקום יש בא״י שגם ידאה׳

 ׳וביום קודא דאשון ישדאל השלישי׳, ׳וביום קודא הלוי השני׳, ׳וביום קודא הכהן המועד חול של דאשון

 הלוי אתמול, של ה׳יום׳ את קודא הכהן המועד, חול ימי בשאד השני׳. ׳וביום שוב קודא שני וישדאל הדביעי׳,

_______הנוכח. ה׳יום׳ שוב קודא שני וישדאל מחד, של ה׳יום׳ את קודא דאשון ישדאל הנוכח, ה׳יום׳ את קודא
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סוכות המועד חול של מוסף

 - וקדושה הש״ץ חזרת של הראשונות הברכות שתי את אומר ש״ץ ׳נקדש/ קדושת אומרים הש״ץ בחזרת

 חול; יום בניגון - האחרונות הברכות שלוש טוב; יום בניגון - האמצעית והברכה ודור׳ ׳לדור חול; בניגון

 קדיש לפני נאמרים ההושענות פיוטי הושענות. אמירת על להודיע טוב, יום בניגון - האחרונה הברכה סיום

חג. של בראשון שנאמרו באופן ׳תתקבל׳,

המועד חול שבת

 וחלקו ׳השכיבנו׳ ׳ונאמר׳, ׳מלכותך׳, ׳ברכו׳, בערבית, השנה. שבתות כבכל בשלמות, נאמר שבת קבלת סדר

 ׳במה אומרים תורה. ספרי בשני קוראים בהן לשבתות המיוחדים בניגונים נאמרים קדיש חצי של השני

הכנסת. בית בתוך ומקדשים מדליקין׳

 אומרים תורה. ספרי שני לשבתות המיוחד בניגון ישרים׳ ׳בפי סוכות. בניגון - עולם׳ ׳אדון בשחרית,

 זולת בניגון, אותו אומרים הראשונים׳ מ׳על והחל הקצר ויציב׳ ׳אמת ברכת נוסח הנכבד׳, השם ׳את יוצר

פלאך׳. מקדם ׳אזכרה

 קריאת ליום מיוחד בניגון נאמר ׳תתקבל׳ קדיש סוכות. בניגון נאמרים נא׳ הושיעא ה׳ ו׳אנא ׳הודו׳ פסוקי

 מ׳כי החל ׳יהללוך׳ ברכת את הש״ץ חותם ובו נא׳ הצליחה ה׳ מ׳אנא כבר זה בניגון שמתחילים יש המגילה.

להודות׳. טוב לך

 בהן בקהילות ׳שהחיינו׳. מברכים אין קלף. של מגילה על בברכה קהלת קוראים תורה ספר הוצאת לפני

יתום. קדיש הקריאה, אחר ברכה. שום מברכים אין מודפסים, חומשים מתוך לקרוא נהגו

 כאמור״ היום וקרבן שבת, קרבן ״זה אומרים: החג קרבן לפסוקי שבת קרבן פסוקי בין מוסף של בעמידה

כאמור״). הסוכות חג יום וקרבן שבת, קרבן ״זה והראשונים: הגאונים (נוסח

 עניית אחר קדושה בסוף שבת. בניגון הראשונות הברכות שתי את אומר הש״ץ מוסף, של הש״ץ בחזרת

 עד שבת, בניגון הש״ץ אומר ׳רצה׳ מברכת ישיב׳. ׳אלקיכם הפיוט: את אומרים אלקיכם׳, ה׳ ׳אני הקהל:

 אומרים הש״ץ חזרת בגמר הושענות. אמירת על להודיע טוב, יום בניגון אומר אותה האחרונה הברכה סיום

 באותה נאמרות ההושענות הקודש. ארון את פותחים אין ואף תורה ספר מוציאים אין ההושענות. סדר את

 עמו. והקהל נצורה׳, ׳אום הפיוט את בניגון אומר הש״ץ הלולב. עם מקיפים בהם החג ימי בשאר כמו נעימה

 קדיש נא׳. הושע ׳כן חרוז: כל על עונה וקהל המון׳, אב ׳כהושעת של חרוז כל בניגון אומר הש״ץ לאחריו

נבחר. בניגון - ההושענות לאחר תתקבל

נבחר. בניגון - ׳תתקבל׳ קדיש סוף במנחה,

 ׳ויהי אומרים אין ו׳ברכו׳. רחום׳ ׳והוא באמירת ומאריכים ו׳למנצח׳ ברוך׳ ׳לדוד מזמרים שבת במוצאי

הכנסת. בית בתוך ומבדילים לך׳ ׳ויתן אומרים נועם׳.

רבה הושענא ליל תקון

 רבה. הושענא ליל תקון סדר את וללמוד חצות, לאחר עד נעורים להיות רבים נוהגים רבה הושענא בליל

תהלים. ספר כל ואת דברים ספר כל את בבית), (או גדולה בסוכה בחבורה קוראים

 ליל של לקריאה דומה הקריאה ואופן חומשים, מתוך אלא תורה, ספר מתוך תורה משנה קוראים אין

 בקריאת פותח הרב לפרשיות. דברים ספר את מחלקים הרב. ובראשם שולחן סביב כולם יושבים שבועות.

רם בקול קורא ישיבתו וסדר תורו לפי ואחד אחד כל ואחריו בטעמים, רם בקול וקורא ׳שני׳, עד דברים פרשת
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 כמה לקום המקדימים יש הדברות. עשרת קריאת בשעת לעמוד נהגו בלחש. עמו קורא והצבור אחת, פרשה

 הברכה׳ ׳וזאת פרשת את וכן הדברות עשרת את קורא הרב תורה. דברי בין להבדיל שלא כדי כן לפני פסוקים

יתום. קדיש אומרים דברים, ספר קריאת בגמר כולה.

 אחד פסוק קורא המקריא היינו דנא, מקדמת המקובלת תהלים אמירת כדרך קוראים התהלים מזמורי את

 תחילת לפני חלילה. וחוזר שאחריו, הפסוק את רם בקול אחריו עונה והקהל נמוך), בקול עמו (וקהל רם בקול

 ג׳ את אומרים ספר כל סיום ואחר וגומר. נרננה׳, ׳לכו הפסוקים ג׳ את אומרים התהלים ספרי מחמשת אחד כל

ספר. לאותו המתאים רצון׳ ׳יהי ונוסח יתום קדיש וגומר, יתן׳, ׳מי הפסוקים

 סיום בין להגשתם הפסקה העורכים יש ומשקאות. מאכלים הלומדים לרשות עומדים הלימוד במהלך

תהלים. אמירת התחלת לבין דברים ספר קריאת

רבה הושענא שהרית

ההשכמות. מחמש אחת

 אגד של הערבות את מחליפים העליונה. הטבעת את לפחות הלולב, טבעות את מסירים התפילה לפני

 סוף עד נוראים, ימים של לבנים במעילים התורה ספרי את עוטפים וכן לבנה פרוכת תולים בחדשות. הלולב

סארגנס(קיטל). לובש אינו הש״ץ התפילה.

 ו׳ברוך דש״ץ בציצית׳ ׳להתעטף ברכת ידים׳, נטילת ׳על ברכת וכן נוראים, ימים בניגון עולם׳ ׳אדון

 ׳לאורו׳ עד חדש׳ ׳אור שבת. של דזמרה פסוקי אומרים אין חול. בניגון דזמרה ופסוקי השחר ברכות שאמר׳.

חול. בניגון - הברכה סיום נוראים, ימים בניגון הש״ץ אומר באהבה׳ ׳וליחדך עד ׳והביאנו׳ וכן

רבה בהושענא התורה קריאת

 אומרים אין תפילתי׳. ׳ואני נוראים, ימים של ו׳רבון׳ מדות י״ג אומרים נוראים. ימים בניגוני תורה ספר הוצאת

יום. כבכל - שבירך׳ ה׳מי נוסח וכן לתורה העולים וברכות הקריאה ניגון הכל׳. ׳על
 חוזר הרביעי :ישראל בארץ השביעי׳. ׳וביום שלישי הששי׳, ׳וביום לוי החמישי׳, ׳וביום קורא כהן

השביעי׳. ו׳וביום הששי׳ ׳וביום וקורא חוזר הרביעי :בהו״ל השביעי׳. ׳וביום וקורא

 ימים בניגון תורה ספר הכנסת ׳לעילא׳. בו וכופלים נוראים, ימים בניגון התורה, קריאת אחר קדיש חצי

נוראים.
רבה הושענא מוסף

 ימי כבשאר דמוסף, הש״ץ בחזרת הניגונים שבת. בניגון - וסופו חול, יום בניגון נאמר מוסף לפני קדיש חצי

׳נקדש׳. קדושת ואומרים המועד, חול

 נשאר הקודש ארון הבימה. על אותם מחזיקים והם תורה ספרי שבעה מוציאים אנשים שבעה להושענות

 מחזירים הראשונה ההקפה גמר לקראת הבימה של הדרומי לפתח מגיע כשהש״ץ בלבד. ההקפות במשך פתוח

 השניה ההקפה נוסף. ספר הקפה כל בגמר וכן השני, הספר את מחזירים שניה הקפה בגמר מהספרים, אחד את

 הכנסת בבית כשאין הקודש. ארון את סוגרים שביעי, ספר והחזרת שביעית הקפה אחר שועי׳. ׳אערוך היא

השביעית. ההקפה בגמר יוחזר שהאחרון בחישוב המצויים, הספרים מנין לפי מחזירים תורה, ספרי שבעה

 כל אחר המקובלים שהוסיפו הפסוקים הסוכות. חג ימי בשאר כמו הם ההושענות של הפיוטים ניגוני

לאמרם. נהוג אין ההקפות, משבע אחת

בסופו, סוכות. ימי כבשאר נאמר אלים׳ ׳כהושעת אחריו. חוזר והקהל נא׳, הושיעא והו ׳אני אומר הש״ץ
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נא/ הושיעא ׳אנא ממשיך הש״ץ אלא נא/ הושיעא והו ׳אני על חוזרים לא
 של במלכיות ׳אנסיכה׳ הפיוט סוף בניגון פתח׳ שמים ׳שערי האומרים יש עבדים/ כעיני ׳אז הפיוט בסוף

השנה. ראש

 הקדיש אחר טוב. יום של נבחר בניגון ׳תתקבל׳ קדיש אומר ש״ץ עמך/ את ׳הושיעה אמירת בגמר

 לאסף׳. מזמור ו׳שיר יום של שיר ׳עלינו/ אומרים החבטות לאחר ההושענות. את חובטים

מצות. לאפיית או חמץ לשריפת מצניעים ההושענא בדי את

בחו״ל

עצרת שמיני ערבית

 אומרים ׳השכיבנו׳ אחר המובהקים). אשכנז (במחזורי אותותיו׳. ׳שמיני עצרת: שמיני של מערבות אומרים

 עם קידוש הזה. העצרת חג שמיני יום את אומרים: המזון ובברכת בקידוש בעמידה, משה׳. ׳וידבר הפסוק את

טוב. יום בניגון ׳יגדל׳ ׳עלינו׳. ׳שהחיינו. ברכת

עצרת שמיני שחרית

 ננצרת׳, כאישון ׳אם יוצר אומרים בתעצומות׳). ׳הא-ל שמך׳(ולא בכבוד ׳הגדול במילים פותח שחרית של ש״ץ

 נאספו׳. אשר ׳אמונים זולת בניגון. אותו אומרים הראשונים׳ מ׳על והחל הקצר ויציב׳ ׳אמת נוסח לארץ׳, ׳המאיר

 נבחר. בניגון - הלל שלאחר ׳תתקבל׳ קדיש הנענועים. בניגון נאמרים נא׳ הושיעא ה׳ ו׳אנא ׳הודו׳ פסוקי

 של ׳רבונו ותחינת מידות י״ג ברגלים לומר הנוהגים יש טוב. יום בניגוני נאמרים תורה ספר הוצאת פסוקי

בניגון. הכל׳ ׳על אומרים נוראים. בימים כנהוג עולם׳,

 הרגל׳, ׳ולכבוד מוסיפים: התורה לעולי שבירך׳ ב׳מי הבכור׳. ׳כל בפרשת קרואים לחמשה קוראים

 שני ספר בגלילת הרב את מכבדים סוכות. בניגון נאמר התורה קריאת אחר קדיש חצי לרגל׳. לעלות ׳ויזכהו

עמו׳. ׳ולישראל עד שלמה׳ ככלות ׳ויהי הפטרה יד׳. ׳מתנת ברכת משום

יד מתנת

לארון. הספרים את מכניס והוא תורה, ספר הכנסת סוף עד הש״ץ הוא הרב

 ב׳מי הרב את ומברך בידו תורה ספר אוחז הקהל מראשי אחד יד׳. ׳מתנת עבור מברכים ההפטרה לאחר

 הקהל. כל את יד׳ ׳מתנת של שבירך׳ ב׳מי ומברך התורה ספר את הרב אוחז כך ואחר יד׳, ׳מתנת של שבירך׳

 אחר נאספות וירושלים, ישראל ארץ ועניי תורה לומדי עבור יד כמתנת לתת עצמו קיבל אחד שכל (המעות

ליעדן). ונשלחות החג

 בראשונים. כמבואר שמחה, של דאורייתא חיוב בימי עצב לעורר אסור כי ברגלים, ׳יזכור׳ אומרים אין

 יד׳. ׳מתנת של שבירך׳ ׳מי בזמן לאומרו יכולים פולין, כמנהג באמירתו המורגלים

נוראים. ימים בניגוני תורה ספר והכנסת ׳אשרי׳

גשם תפילת

(קיטל). סארגנס לובש אינו הש״ץ לבנה. פרוכת תולים מוסף לפני

 גשם לתפילות מיוחד בניגון מ׳לעילא׳ ואומרים ׳לעילא׳, בו כופלים נוראים, ימים בניגון - מוסף לפני קדיש

ומוריד הרוח ׳משיב אומר הקהל הגשם״. ומוריד הרוח ״משיב הש״ץ: מכריז בלחש התפילה קודם וטל.
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ואילך. זו בתפילה בקמץ) ולא בסגול הגימל הגשם׳(׳הגשם׳

 לפני אותו וסוגרים הש״ץ חזרת בתחילת הקודש ארון את פותחים הש״ץ. חזרת בתוך נאמרת גשם תפילת

 אומרים אין עדיין להושיע/ רב ׳אתה אחרי שבת. בניגון נאמרת הש״ץ חזרת של ראשונה ברכה קדושה.

 עד שבת בניגון בחסד׳ חיים ׳מכלכל וממשיך הגשם/ ומוריד הרוח ׳משיב אומר: ש״ץ אלא לפלג/ ׳יטריח

 המיוחדים. ניגוניהם לפי הנלוים הפיוטים וכל לפלג׳ ׳יטריח אומרים אז ורק מתים/ להחיות אתה ׳ונאמן

 כך ואחר לרזון, ול׳א לשובע מקדימים: הפיוטים בסוף זכור׳). ׳איום האחרון מלבד פולין, במחזורי גם (כולם

 ואין ישועה ומצמיח ומחיה ממית מלך מיוחד: בניגון ואומר הש״ץ ממשיך אז למנת. ול׳א לחיים אומרים:

המתים. מחיה בא״י שבת: בניגון ומסיים לך, דומה

 בניגון ׳תתקבל׳ קדיש יד׳. ׳מתנת בניגון כהנים ברכת נא׳. זכור ׳איום בניגון הש״ץ אומר הקדושה את

נוראים. ימים בניגון זמירות׳, ו׳אנעים כאלקינו׳ ׳אין ׳לעילא׳. בו וכופלים נבחר

טוב יום של מנחה

 חזרת של הראשונות הברכות שתי העמידה, לפני הקדיש חצי שבת; בניגון נאמרים לציון׳ ׳ובא סוף עד ׳אשרי׳

 - האחרונות הברכות שלוש טוב; יום בניגון - האמצעית והברכה ודור׳ ׳לדור חול; בניגון - וקדושה הש״ץ

_____________________קדיש׳). סליחות(׳פזמונים של פזמונים בניגוני - ׳תתקבל׳ קדיש חול; יום בניגון

תורה שמחת ערבית

 חיים, עץ והושטה, מפה קיפול חיפוש, להבדלה, נר להבדלה, יין לקידוש, יין השנה: לכל מצוות מכירת

באלה. וכיוצא
 מערבות אומרים :בחו״ל עצרת. שמיני של מערבות אומרים :ישראל בארץ ׳ברכו׳. לפני טובו׳ ׳מה שרים

משה׳. ׳וידבר הפסוק את אומרים ׳השכיבנו׳ אחר השמיני׳. יום ׳את

 הזה. העצרת חג שמיני יום את אומרים: המזון ובברכת בקידוש בעמידה,

 קדיש׳). (׳יאהרעס השנה מועדי בניגוני ׳תתקבל׳ קדיש

טוב. יום בניגון ׳יגדל׳ ׳עלינו׳. ׳שהחיינו. ברכת עם קידוש

(׳הקפות׳) וריקודים שירה
 שירת איסור טוב; ויום בשבת מחול היתר ויו״ט; בשבת וריקוד קיפוץ איסור המחולות; מקום אודות:
במקומם. וב׳ א׳ ירושתנו בכרכי ראה - הכנסת בבית ונערות נשים ;פסוקים

תורה של לכבודה טוב יום בליל שמחה

 והחפץ לגמרי, ערבית תפילת את לסיים ההנהגה התקבלה ישראל, בארץ המובהק אשכנז כמנהג הכנסת בבתי

 שאינו דלהלן הסדר לפי ונוהגים הכנסת בבית נשארים האחרים כן. לעשות יכול ולסעוד, לקדש לביתו, ללכת

האחרונים. בדורות באשכנז אחדות קהילות של מהנהגות ושאוב ערבית, מתפילת חלק
 לפני נמוך. בקול עמו אומרם והקהל זה אחר בזה הש״ץ ידי על רם בקול נאמרים הראת׳ ׳אתה פסוקי

 ׳ויהי הפסוק את נוראים, ימים בניגון ׳שמע׳ הפסוק את ואומרים הקודש, ארון את פותחים ישראל׳ ׳שמע
 של כבוד ״דרך הספרים, שאר את ׳חיפוש׳(ועמם לשם תורה ספרי מוציאים ׳גדלו׳ לפני שבת. בניגון בנסוע׳

 מספרי אחד את אוחז הש׳׳ץ התורה. ספרי שיוחזרו עד דולק, נר לשים נהגו הריק, הקודש ארון בתוך מעלה״).
נוראים. ימים בניגון ׳גדלו׳ ואומר התורה
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 שמכובד מי כל ואשמח/ ׳אגיל בניגון אומרים וכו/ הרוחות׳ ׳אלקי ה״, ׳אנא ורננה. בשירה הקפות
 שונים, שירים שרים ההקפות בין הציבור. כבוד משום טלית לובש והקפה הקפה בכל הללו החרוזים באמירת

 כל ׳ויאתיו עמך׳, כצאן ׳נחית כאלקינו׳, אין גאט אונזער וויא גאט קיץ גיבט ׳עס לבב׳, בכל ה׳ ׳אודה כגון

אשכנז׳). מורשת ׳מכון של מיוחד בתדפיס מופיעים לעבדך׳(השירים

 נערים מחר. של הקריאה למקום התורה ספרי ג׳ את שגוללים היינו ה׳חיפוש׳, את עושים ההקפות אחר

 בטעמי ברכה בלא הללו התורה בספרי קוראים החג, לפני לגבאים והודיעו שהתכוננו מצוה, בני שאינם
 בקול: לו אומר הקהל מכן ולאחר פסוקים כשלשה קורא נער כל מחר. לקרוא שעומדים בפרשיות המקרא

 ולכבוד המקום לכבוד רגילה, כבקריאה מסודרים, במקומות לישב הקהל על הקריאה, בשעת כח׳. ׳יישר

ולהרעיש. להסתובב ולא התורה,

 הכנסת לפני הארון מן הנר את מוציאים יאמר׳. ׳ובנחה מזמור׳, ׳לדוד ׳יהללו׳, בשירה: תורה ספר הכנסת

התורה. ספרי
תורה שמחת שחרית

 שחרית של ש״ץ טוב. יום בניגון - שאמר׳ ׳ברוך נא׳), הושיעה ה׳ (׳אנא הקפות בניגון נאמר עולם׳ ׳אדון

 בניגון - ׳המלך׳ טוב, יום בניגון נאמר ׳הגדול׳ בתעצומות׳). ׳הא-ל שמך׳(ולא בכבוד ׳הגדול במילים פותח

 ספרי שני בניגון - ישרים׳ ׳בפי המגילה, ברכת בניגון - ׳וכתוב׳ שבת, בניגון - עד׳ ׳שוכן נוראים, ימים

הקפות. בניגון - ׳ברכו׳ לפני קדיש עם ישתבח ברכת סוף עד ההודאות׳ ׳א-ל טוב, יום בניגון וסופו תורה,
 של יוצרות אומרים השנה. מניגוני מורכבת באהבה׳ ישראל בעמו ׳הבוחר עד יוצר מברכת שחרית תפילת

 אופן אשכנז), במחזורי ישראל׳(רק ׳אשריך היוצר סלוק פולין), במחזורי העם׳(גם ׳אשרי יוצר תורה: שמחת
 של מצוקים׳ ׳רחם בניגון הש״ץ אומר כסא׳ מ׳על האופן סוף את אשכנז). במחזורי קדוש׳(רק אום ׳אשרי
 בניגון. אותו אומרים הראשונים׳ מ׳על והחל הקצר ויציב׳ ׳אמת ברכת נוסח ר״ה. של מוסף קדושת פיוטי

 ׳ממצרים במילים המתחיל הקטע את פולין). במחזורי גם (נמצא בקשוב׳ ׳אז הזולת את בניגון אומרים
 וקדיש כהנים ברכת מילה. ברית בניגון - חדשה׳ ו׳שירה פסח, של שביעי בניגון הש״ץ אומר גאלתנו׳

קדיש׳). השנה(׳יאהרעס מועדי בניגוני - ׳תתקבל׳

 בקול אומר הש״ץ הקדש. ארון לפני עומדים בהוצאה והמכובד שהש״ץ בעת נאמרים הראת׳ ׳אתה פסוקי

 הקודש, ארון את פותחים ישראל׳ ׳שמע לפני נמוך. בקול עמו אומרם והקהל זה אחר בזה הפסוקים את רם

 מכבדים ואין התורה ספרי כל את מוציאים ׳גדלו׳ לפני נוראים. ימים בניגון ׳שמע׳ הפסוק את אומר והש״ץ

 אחד אוחז הש״ץ התורה. ספרי שיוחזרו עד דולק, נר לשים נהגו הריק, הקודש ארון בתוך בנשיאתם. בחורים

׳בישועתו׳. עד ׳רוממו׳ אומרים כך אחר ׳גדלו׳. ואומר התורה מספרי

 הלולב״(כמבואר עם שמקיפים ״כמו ממש הקפות פעמים, ג׳ הבימה סביב מקיפים התורה ספרי נושאי

 אומר אלה מהקפות אחת בכל פניהם. על בעברם התורה ספרי את מנשק אלא מקיף אינו והקהל ברמ׳׳א),

 התורה ספרי רוב את מחזירים שלישית הקפה בגמר ואשמח׳. ׳אגיל בניגון הרוחות׳, ׳אלקי ה״, ׳אנא החזן

 התורה. ספרי הכנסת לפני הארון מן הנר את מוציאים בהם. שקוראים התורה ספרי ג׳ מלבד הקודש, לארון

בניגון. הכל׳ ׳על ואומרים לבימה, הספרים ג׳ את מביאים שעמו ושנים החזן

תורה דשמחת התורה קריאת

 ימים של בניגון ולא הרגיל בניגון הן וקריאתה התורה עולי ברכות מצוה. בר בניגון אומרים ויגן׳ ׳ויעזור
לרגל׳. לעלות ׳ויזכהו הרגל׳, ׳ולכבוד מוסיפים: התורה לעולי שברך׳ ב׳מי :ישראל בארץ נוראים.
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 החפצים הכהנים כל עם עולה כהן בלבד. קרואים חמשה עולים הברכה׳ ׳וזאת בפרשת התורה לקריאת
 לצאת החפצים הישראלים כל עם וישראל בברכתו לצאת החפצים הלויים כל עם עולה ולוי בברכתו לצאת

 ׳עם עד - רביעי מנשה/ ׳אלפי עד - שלישי שכן/ כתפיו ׳ובין עד - לוי תהיה/ ׳מצריו עד קורא כהן בברכתו.

שחקים׳. ׳ובגאותו עד - הנערים כל עם חמישי ישראל/

עמו. לברך הרכים הנערים שיוכלו כדי מהרגיל, במתון התורה ברכות את מברך הנערים׳ ל׳כל העולה

 מברך ש״ץ המקרא. בטעמי הגואל׳ ׳המלאך הפסוק את הקהל כל אומר הנערים׳ ׳כל של אחרונה ברכה אחר

הנערים. כל עם החמישי העולה את משותף שברך׳ ב׳מי

 אל אותו ומוליכים טלית מעליו פורסים החתן, מושב אל הולכים תורה, לחתן ׳מרשות׳ אמירת אחר

 האחרונים הפסוקים שלושת את פרשתו. את בעצמו קורא תורה חתן מלך׳. בישורון ׳ויהי בשירת הבימה

 המסיים כלפי רם בקול הציבור קורא הספר בסיום תורה. חתן קוראם ואחריו רם, בקול ואומרם הקהל מקדים
 חזק ״חזק מילים: שלש (ולא יב י, בשמואל-ב ודקדוקו המקרא כלשון ונתחזק״, ״חזק המילים: שתי את

 מיד יחיד׳, ׳אחד הפיוט של הראשון החרוז את שרים אחרונה. לברכה הפסק מפני שותק תורה חתן ונתחזק״),

נתן׳. ׳אשר ברכת סיום אחר

בראשית. חתן של ׳מרשות׳ אומרים ואז שברך׳, ב׳מי התורה חתן את מברכים ראשון, ספר הגבהת אחר

 ׳ויהי בשירת הבימה אל אותו ומוליכים טלית מעליו פורסים החתן, מושב אל הולכים ׳מרשות׳, סיום אחר

 מימי אחד כל של ערב׳ ׳ויהי לקריאת הקורא כשמגיע פרשתו. את בעצמו קורא בראשית חתן מלך׳. בישורון

 קריאת אחר הקורא. כך על וחוזר יום...׳, בוקר ויהי ערב ׳ויהי ידועה: בנעימה לומר הקהל מקדים הבריאה,

 ערב ׳ויהי של הקהל ניגון על הקורא וחוזר לעשות׳, אלקים ׳ברא עד ׳ויכולו׳ לומר הקהל ממשיך הששי, יום

 החרוז את שרים יתירה. קול בהרמת ׳ויכולו׳ פרשת את המקרא בטעמי לקרוא וממשיך הששי׳, יום בוקר ויהי

נתן׳. ׳אשר ברכת סיום אחר מיד יחיד׳, ׳אחד הפיוט של הראשון

טוב׳, ׳מזל בדרכם: מהעומדים אחד כל להם אומר למקומם הבימה מן בשובם בראשית וחתן תורה חתן

תהיה׳. ׳ברוך עונים: והם

קדיש׳). ׳יאהרעס בניגוני - תורה(ויש שמחת בניגון נאמר הקריאה אחר קדיש חצי

שברך׳. ב׳מי בראשית חתן את מברכים שני ספר גלילת לאחר
עצרת. בשמיני לארץ חוץ לבני המקביל בלוח ראה יד. מתנת סדר עושים :ישראל בארץ

 התורה ספרי עם וזמרה שירה
נוראים. ימים בניגון ׳אשרי׳ :ישראל בארץ

 יחד ובעמדם ספרו, נוטל בראשית וחתן ספרו נוטל תורה חתן מפטיר, של תורה ספר נוטל ש״ץ

 ׳אגיל ישראל׳, ׳אשריכם וגילו׳, ׳שישו אבות׳, בגלל ׳אשר בנעימה: אומרים התורה ספרי ג׳ כשבידיהם

 מכרכרים וכן במקומם, וסובבים קלות מכרכרים הם ונשיש׳, ׳נגיל החוזר: החרוז את באמרם ואשמח׳.

חיים׳. עץ היא ׳תורה באמרם:

 למרום ״...עלה אומרים: ע״ה, רבנו משה של שמותיו מעשר אחד כל אחר מלאכים׳, ׳התקבצו בפיוט

 בפיוט הסדר. לפי אחריו, הבא השם לפני עלה׳ ו׳מי ׳התקבצו׳ בנעימה: שוב ואומרים מבטחה״, עז והוריד

 צמח יבוא בא תורה בשמחת ״...שמח הבית: כל את העולם אבות משמות אחד לכל מזמרים ואשמח׳ ׳אגיל

המדפיסים. קיצרו ובמחזורים חיים״, מקור עמך כי חיים לכולם חיים עץ היא תורה תורה, בשמחת

תשס״ט שלישי ספר | ירושתנו



אעזכנז לבני הכנסת בית מנהגי לוחתכו

בחו״ל ישראל בארץ

טוב. יום בניגוני נאמדים התודה ספדי הכנסת פסוקי ימים בניגוני נאמדים התודה ספדי הכנסת פסוקי

תורה דשמחת מוסף לאדון. הספדים את מכניס בעצמו הדב נודאים.

- כהנים ברכת זו. בתפילה גם לדוכן עולים כהנים גשם ותפילת מוסף

השנה. מועדי בניגוני עצדת. בשמיני חו׳׳ל לבני המקביל בלוח דאה

קדיש׳). (׳יאהרעס השנה מועדי בניגוני ׳תתקבל׳ קדיש

לילדים ממתקים

 לילדים, ובדאשית תודה מחתני תשודה-מזכדת חבילות חלוקת הכנסת, בית בתוך לאכול לא ההקפדה מחמת

מוסף. תפילת סיום אחד הכנסת, בית לכתלי מחוץ מסודדת בצודה נעשית

טוב יום של מנחה

 של הדאשונות הבדכות שתי העמידה, לפני הקדיש חצי שבת; בניגון נאמדים לציון׳ ׳ובא סוף עד ׳אשדי׳

 הבדכות שלוש טוב; יום בניגון - האמצעית והבדכה ודוד׳ ׳לדוד חול; בניגון - וקדושה הש״ץ חזדת
 קדיש׳). (׳פזמונים סליחות של פזמונים בניגוני ;ישראל בארץ ׳תתקבל׳, קדיש חול. יום בניגון - האחדונות

טוב. יום של למנחה מיוחד בניגון ;לארץ בחוץ

התורה לכבוד שמחה

 ספדי מוציאים אין התודה. לכבוד למחולות הקהל מתאסף לאחדיה, או מנחה לפני הצהדים, אחד בשעות

 משקאות, עם מתיקה ומיני פידות מזונות, מכינים הכנסת לבית מחוץ הדאת׳. ׳אתה אומדים ואין תודה,

מצוה. של שמחה ושמחים ושותים ואוכלים

טוב יום מוצאי

 מבדילים שבת. כבמוצאי ו׳בדכו׳ דחום׳ ׳והוא באמידת מאדיכים אך בדוך׳ ׳לדוד אומדים אין יו״ט במוצאי

׳עלינו׳. לפני
תשרי חודש וסוף חג אסרו

 בניגון ׳ברכו׳ באמירת מאריכים בשחרית ׳למנצח׳. אומרים אין חג ובאסרו החדש סוף עד תחנון אומדים אין

 בניגון התודה, קדיאת לפני אפים׳ אדך ׳א-ל אומדים וה׳ בב׳ תחנון. בו שאין יום בכל כנהוג שבת, מוצאי

תחנון. בהם אומדים שאין הימים
בראשית שבת

 מ׳על והחל הקצר ויציב׳ ׳אמת ברכת נוסח ידוע, בניגון התפאדת׳ ׳לבעל אופן נשא׳, ׳א-ל יוצד אומדים

לדעת׳. ׳אחשבה זולת בניגון, אותו אומדים הדאשונים׳

 שמו׳, ׳הוא עד דביעי ׳לעשות׳, עד שלישי חמישי׳, ׳יום עד לוי שלישי׳, ׳יום עד כהן התודה, בקדיאת

 שאחד קדיש של השניה מחציתו לתודה. עולה בדאשית חתן אלקים׳. אתו ׳לקח עד ששי ׳וילבשם׳, עד חמישי

ויאדיד׳. תודה ׳יגדיל במילים: ההפטדה את מסיימים החודש. בדכת מחמת מיוחד בניגון התודה, קדיאת

 וביום הדביעי ביום יהיה מדחשון חדש ״דאש ומכדיז: בידו תודה ספד נוטל ש״ץ החודש. מבדכים

 בניגון עליו חוזד והש״ץ הקצד, בנוסח ׳יחדשהו׳, תיכף אומד אלא זו, הכדזה על חוזד אינו הקהל החמישי״.

ותוספות׳. ׳הלכה
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 ש״ץ ישכיל/ ׳אלקיכם הפיוט: את אומרים אלקיכם/ ה׳ ׳אני הקהל: עניית אחר מוסף של קדושה בסוף

נבחר. בניגון ׳תתקבל׳ קדיש אומר

מוסף. תפילת אחר הקהל לכל בראשית חתן מסיבת

הסוף. עד מ׳תתקבל׳ בניגון השלם הקדיש את אומר ש״ץ ולפיכך ׳צדקתך/ אומרים אין במנחה

מרחשון

חדש ראש

 יום בכל כנהוג שבת, מוצאי בניגון רחום׳) ׳והוא באמירת לא ׳ברכו׳(אך באמירת מאריכים ובשחרית בערבית

תחנון. בו שאין

 חדש׳. ׳ראש :מכריזים שני ובליל ויבוא׳ ׳יעלה :מכריזים עשרה, שמונה תפילת לפני חודש ראש של ראשון ליל

 לפני תפילין החולצים יש למוסף. קדיש חצי בין הפסקה אין נבחר. בניגון נאמרים שבהלל ו׳אנא׳ ׳הודו׳

 עד ולברכה׳ מ׳לטובה הקטע את אומר הש״ץ מוסף, של הש״ץ בחזרת מוסף. אחר שחולצים ויש הקדיש,

חול. יום בניגון וממשיך מרחשון), חדש ברכת של ב׳יחדשהו׳ ותוספות׳(כמו ׳הלכה בניגון ׳עון׳

נח פרשת

 מבני להבדל אפשרות להם שאין בקהילות החדש. של השניה למחצית מאחרים מרחשון של בה״ב תענית
 זו בשבת מוסיפים לעניים׳, ׳וצדקה אחר קהל, של שבירך׳ ב׳מי אז החדש בתחילת בה״ב עמם ומתענים פולין

 ושני׳. וחמישי שני שיתענה מי ׳וכל המילים: את

הנגבה׳. ׳ונסוע עד קורא לוי במנחה,

ישראל בארץ שאלח

ומטר׳. טל ׳ותן לומר: לקהל להזכיר כדי ׳שאלה׳, רם: בקול מכריזים עשרה, שמונה לפני רביעי, ליל בערבית

לך לך פרשת

עבדך׳. ׳מעל עד קורא כהן במנחה

במרחשון ט״ז

 שהמשיכה חמה, באכזריות היהודים רדיפת והחלה בגרמניה הכנסת בתי חרבו תרצ״ט במרחשון ט״ז בליל

 ישראל קדשי שריפת ליל את לכנות שלא הרבנים הקפידו ת״ש-תש״ה. הנוראות הזעם בשנות בהשמדתם

 במרחשון׳(כמו ׳ט״ז בשם אלא לעג, מתוך הנאצים הפושעים ידי על שניתן השם שהוא הבדולח׳, ׳ליל בשם

 זה ענינים, כמה הניצולים גרמניה רבני הנהיגו זה פורענות ליל לזכר וכיו״ב). בתמוז י״ז בטבת, י׳ באב, ט׳

יבחר: והבוחר בכה, וזה בכה

 אחר תהלים מזמור אמירת הספד; דברי השמעת זה; ליום דוקא שנקבעה ח״ק תענית יחידים; תענית

 בני של מצטבר משניות ש״ס סיום פ״ג); מזמור או פ׳, מזמור או ע״ט, מזמור (או ע״ד מזמור היינו ערבית,

 מסכת); אותה את בצוותא למד הציבור כאשר רק שנערכת סעודה, וזכרון(בלא הספד בדברי מלווה קהילה

במרחשון. לט״ז הסמוך בה״ב תענית של שני ביום רבת׳ אלקי ׳ה׳ סליחה אמירת
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אעזכנז לבני הכנסת בית מנהגי לוחתכח

וירא פרשת

שלום/ ׳ותאמר במילים: ההפטרה את מסיימים

 ושני׳ וחמישי שני שיתענה מי ׳וכל המילים: את מוסיפים לעניים/ ׳וצדקה אחר קהל, של שבירך׳ ב׳מי

נח). בפרשת כבר כן שעשו קהילות באותן (מלבד

בה״ב) (של קמא שני תענית

שעות. תענית דק המתענים ויש עדוך, בשולחן כמבואד כולו היום כל המתענים יש

 המילים אחד הש״ץ חזדת של לנו׳ ׳סלח בבדכת סליחות אומדים הכנסת, בבית מתענים עשדה יש כאשד
 ואת ׳עננו׳ אומדים אין מתענים, עשדה אין כאשד ׳עננו׳. בדכת הש״ץ אומד ׳דפאנו׳ בדכת לפני פשענו׳. ׳כי

 מיד ופותחים לנו׳ ׳סלח הפתיחה משפט את משמיטים ובתחילתן הש״ץ, חזדת לאחד אומדים הסליחות

 וכוליה. ׳עננו׳ עשי״ת של התחינות את מוסיפים אין ובסופן אפים׳, אדך ׳א-ל באמידת

המובהק. אשכנז כמנהג הוא הסליחות סדד

 לימי הנועד פיוט שהוא ישדאל׳ ׳שומד אומדים ישדאל׳, אלקי ו׳ה׳ אפים נפילת הגדול, דחום׳ ׳והוא אחד

 נעימה. באותה עליו חוזד והציבוד ידועה, בנעימה ישדאל׳ ׳שומד של חדוז כל אומד ש״ץ בלבד. ציבוד תענית

׳ויחל׳. בפדשת בתודה קודאים מתענים עשדה יש כאשד

 עשדה שמונה ובתפילת ׳ויחל׳ בו וקודאים תודה ספד מוציאים הכנסת בבית מתענים עשדה יש כאשד במנחה

נדע׳. לא ׳ואנחנו כדגיל ממשיכים אלא אפים נפילת אחד ישדאל׳ ׳שומד אומדים אין במנחה ׳עננו׳. אומדים

חמישי תענית

המובהק. אשכנז כמנהג חמישי לתענית המיוחדות הסליחות את ואומדים קמא, כבשני נוהגים

 ׳ה׳ החוזד: החדוז את מוסיף הש״ץ קטע, כל בסוף דחמים׳. ׳מלאכי בניגון נאמד ישדאל׳ ׳דועה הפזמון

הוא׳. קטן כי יעקב יקום מי נא, סלח אלקים

שרה חיי פרשת

 אמו׳. ׳אחרי עד - ששי לה״, אדצה ׳וישתחו עד - חמישי אדני׳, ׳לבן עד - דביעי אבדהם׳, אדני ׳עם עד קודא לוי

 החודש. בדכת מחמת מיוחד בניגון נאמדת התודה, קדיאת שאחד קדיש של השניה מחציתו

 אינו הקהל הששי״. ביום יהיה כסלו חדש ״דאש ומכדיז: בידו תודה ספד נוטל ש״ץ החודש. מבדכים

צוד׳. ׳מעוז בניגון עליו חוזד והש״ץ הקצד, בנוסח ׳יחדשהו׳, :תיכף אומד אלא זו, הכדזה על חוזד

בתרא שני תענית

המובהק. אשכנז כמנהג בתדא, שני לתענית המיוחדות הסליחות את ואומדים קמא, כבשני נוהגים

 וסליחות׳(תדפיס פיוטים ב׳קובץ מופיע המלא הנוסח צנזודה, שיבושי כמה יש תחן׳ ׳אזון הסליחה בסוף

אשכנז׳). מודשת ׳מכון של

כסלו

תולדת פרשת

יהיה׳. ׳ברוך עד - ששי ׳ויבדכהו׳, עד קודא חמישי
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תכטתעזס׳׳ט לשנת

לארץ בחוץ שאלה

 לקהל להזכיר כדי ׳שאלה/ רם: בקול מכריזים בכסלו, ח׳ ששי, ליום אור ערבית, של עשרה שמונה לפני

ומטר/ טל ׳ותן לומר:

ויצא פרשת

כולה. בתורה ׳יששכר׳ בכל וכן אחת, שי״ן רק קוראים ׳יששכר׳ בשם

שובה. שבת של יואל ספר פסוקי תוספת בלא בם׳ ב׳יכשלו ומסיימים יעקב׳ ׳ויברח מפטירים

וישלח פרשת

עובדיה׳. ׳חזון מפטידים

וישב פרשת

החודש. בדכת מחמת מיוחד בניגון נאמדת התודה, קדיאת שאחד קדיש של השניה מחציתו

 עלינו הבא קדש שבת ביום יהיה טבת חדש ׳דאש ומכדיז: בידו תודה ספד נוטל ש״ץ החודש. מבדכים

 הקצד, בנוסח ׳יחדשהו׳, תיכף: אומד אלא זו, הכדזה על חוזד אינו הקהל דאשון׳. ביום ולמחדתו לטובה

חנוכה. מניגוני באחד עליו חוזד והש״ץ

חנוכה נר הדלקת

 נהגו הדאשונים דבותינו ימות מאז הכוכבים. צאת לאחד בבית חנוכה נד להדליק אשכנז תפוצות בכל נהגו

 חבדות שנוסדו מעת האחדונים בדודות עדבית. תפילת אחדי חנוכה נד ולהדליק יום, מבעוד עדבית להתפלל

חנוכה. לנד עדבית שהקדימו ויש לעדבית, חנוכה נד הדלקת את שהקדימו יש בזמנו׳, ׳מעדיב

 בבזיכים שמן של הן שעוה של הן זקופים, נדות הכנסת בבית מדליקים עדבית. לפני מדליקים הכנסת בבית

 עומד והמדליק הקודש, לאדון דדומית מוצבת המנודה המקדש. בית כבמנודת עולה הלהב בהם זקופים

 ימים ובשאד הקודש, לאדון הסמוך הנד שהוא מימינו, מתחיל הדאשון ביום לצפון. ופניו לדדום כשאחודיו

 הללו׳. ׳הנדות ולאחדיהן: הבדכות את מיוחדת בנגינה אומד הש״ץ לימינו. ופונה הנוסף מהשמאלי מתחיל
שלחנכח״. נד ״להדליק הוא: הבדכה נוסח

חנוכח לילי ערבית

עם. ברוב הנס פירסום את להגדיל הדאשון, בלילה בפדט הש׳׳ץ, להדלקת מגיע כולו שהציבוד נהוג

 מאדיכים ׳בדכו׳ בחול. בזמנו מעדיב כבכל קדיש, וחצי בדכו׳ הנה המעלות ׳שיד אומדים: עדבית לפני
 שמונה לפני הנסים׳ ׳על מכדיזים אין תחנון. בו אומדים שאין יום בכל כנהוג שבת, כבמוצאי בניגון לומד

 בגמד הנסים׳). (׳ועל החיבוד וי׳׳ו בלא הנסים׳ ׳על הוא הנוסח הנד. הדלקת מחמת לאומדו זוכדים כי עשדה,

בציבוד. צוד׳ ׳מעוז שדים התפילה

 תוספות בלא מדדכי, ד׳ הפייטן ידי על נתחבדו שבודאי הבתים חמישה את דק שדים צוד׳ ׳מעוז מהפיוט

ודומיו. זדוע׳ ׳חשוף כמו מאוחדת בתקופה שנתפדסמו

בטליתו. השחודה העטדה את מסתיד אינו אך חנוכה, תפילות בכל התיבה לפני עובד אינו אבל

חנוכה ימי שחרית

בשחרית. אותם ומדליקים חוזדים אפשד, אי ואם לעת, מעת בדציפות דולקים הכנסת בית של חנוכה נדות
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אעזכנז לבני הכנסת בית מנהגי לוחתל

 מאריכים זיתים/ ׳שני המאורה בניגון - ציון׳ בהר מושיעים ׳ועלו צור/ ׳מעוז בניגון נאמר עולם׳ ׳אדון
צור/ ׳מעוז בניגון - שבהלל ו׳אנא׳ ׳הודו׳ תחנון. בו שאין יום בכל כנהוג שבת, מוצאי בניגון ׳ברכו׳ באמירת

חנוכה של התורה קריאת

המזבח׳. ׳חנכת עד לוי ;הכהן׳ ׳אהרן עד כלות׳ ביום מ׳ויהי קורא כהן הראשון ביום

 כהן חנוכה, של חמישי יום עד שני מיום היינו לארץ, בחוץ כנהוג לקרוא ישראל בארץ גם הנוהגים יש

 בנשיא קוראים ולוי כהן חנוכה, של אחרון ביום מחר. של בנשיא וישראל יום אותו של בנשיא קוראים ולוי

 בהעלותך. פרשת מתחילת פסוקים מוסיף ואינו נשא פרשת את גומר וישראל שמיני יום של

זיתים׳. ׳שני חנוכה שבת של ה׳מאורה׳ בניגון נאמר התורה קריאת אחרי קדיש חצי

חדש וראש חנוכה שבת ליל

 פרשת לקריאת הספר הקדש. ארון בקדמת מחר של לקריאה התורה ספרי שלשת את מעמידים שבת, לפני

 מפטיר. לקריאת הספר ומשמאלו חדש ראש לקריאת הספר מימינו באמצע, השבוע

הכנסת. בבית חנוכה נר מדליקים מנחה לפני שבת בערב

 ׳מלכותך׳, ׳ברכו׳, שבת בליל זו. לשבת מיוחד בניגון מזמרים האחרון, החרוז את לפחות דודי׳, ׳לכה

 ספרי בשני קוראים בהן לשבתות המיוחדים בניגונים נאמרים קדיש חצי של השני וחלקו ׳השכיבנו׳ ׳ונאמר׳,

 העמידה, לפני זו. לשבת מיוחד בניגון - קדיש חצי של הראשון והחלק ׳השכיבנו׳ ברכת סיום תורה.

בציבור. צור׳ ׳מעוז שרים ׳יגדל׳ אחר ויבוא׳. ׳יעלה :מכריזים

חדש וראש חנוכה שבת שחרית

 ישרים׳ ׳בפי זיתים׳. ׳שני המאורה בניגון - ציון׳ בהר מושיעים ׳ועלו צור׳. ׳מעוז בניגון נאמר עולם׳ ׳אדון

 של אלים׳ ׳לך אופן אנפת׳, כי ׳אודך חנוכה שבת של יוצר אומרים תורה. ספרי שני לשבתות המיוחד בניגון

 בניגון נאמרת חדש׳ מ׳אור הברכה חתימת בניגון. זיתים׳ ׳שני חנוכה שבת של מאורה בניגון, חדש ראש שבת

 זולת בניגון, אותו אומרים הראשונים׳ מ׳על והחל הקצר ויציב׳ ׳אמת נוסח חנוכה. שבת של שומרינו׳ א-ל ׳כי

חלף׳. צור ׳אין

 ׳מי אומרים ראשון ספר של הגבהה אחרי ראשון. בספר עולים קרואים וששה תורה, ספרי שלושה מוציאים

 פרשת את השביעי לעולה קוראים שני. ספר בהוצאת שכובד למי הספר את מוסר והמגביה השישי, לעולה שבירך׳

 הראשון הספר את לשמאלו. השלישי הספר את ומניחים הספר את מכסים הקריאה בגמר השני, בספר חדש ראש

 לשבת מיוחד בניגון - השני וחלקו חדש, ראש בניגון - הראשון חלקו קדיש, חצי אומרים הבימה. על מניחים אין

 שכובד למי הספר את מוסר והמגביה השביעי, לעולה שבירך׳ ׳מי אומרים השני הספר הגבהת אחר חנוכה.

דעואל׳. בן אליסף ׳קרבן עד הששי׳ מ׳ביום נשא, בפרשת שלישי בספר קוראים למפטיר שלישי. ספר בהוצאת

 האוחז ואחריו הראשון בספר האוחז הולך אחריו השלישי, הספר את נוטל ש״ץ לארון, הספרים בהחזרת

 שני את מניח ולצידו מימין, בארון אותו ומניח הש״ץ מידי הספר את מקבל בהכנסה שכובד מי השני. בספר

לשמאל. מימין הבאים הספרים

 קרבן זה אומרים: חדש, ראש קרבן לפסוקי שבת קרבן פסוקי בין יצרת׳, ׳אתה בברכת מוסף, של בעמידה

 ׳אלקיכם הפיוט: את אומרים אלקיכם׳, ה׳ ׳אני הקהל עניית אחר קדושה בסוף כאמור. חדש ראש וקרבן שבת,

׳וביום ׳כאמור׳, עד יו״ט, בניגון - הקדוש׳ ׳הא-ל שבת, בניגון נאמר ודור׳ ׳לדור חדש. ראש שבת של יזריח׳
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תלאתעזס׳׳ט לשנת

 בניגון ממשיך חדשיכם׳ ובראשי כאמור, חדש ראש ומ׳וקרבן שבת׳, קרבן ׳זה עד שבת, בניגון - השבת׳
 - ׳עון׳ עד ולשמחה׳ ׳לששון יו״ט, בניגון - ולברכה׳ ׳לטובה עד ׳אלקינו׳ שבת, בניגון - ׳ישמחו׳ יו״ט,

נבחר. בניגון נאמר מוסף אחר ׳תתקבל׳ קדיש שבת. בניגון - העמידה סוף עד בעמך׳ ׳כי זיתים׳, ׳שני בניגון

חנוכה בשבת מנחה

הסוף. עד מ׳תתקבל׳ בניגון השלם הקדיש את אומר ש״ץ ולפיכך ׳צדקתך׳, אומרים אין במנחה

טבת
חדש ראש - חנוכה שבת מוצאי

 קדיש אחר הנרות. את עורכים נועם׳ ׳ויהי אמירת בעת חדש׳. ׳ראש מכריזים: עשרה, שמונה תפילת לפני

 מוצאי כבכל המעלות׳ ו׳שיר היין על הבדלה ההדלקה. אחר לך׳ ׳ויתן חנוכה. נרות ש״ץ מדליק ׳תתקבל׳,

בציבור. צור׳ ׳מעוז שרים התפילה בגמר שבת.

חדש דראש ב׳ - חנוכה של שביעי

זיתים׳. ׳שני חנוכה שבת של ה׳מאורה׳ בניגון נאמר התורה קריאת אחרי קדיש חצי

 ומשם זיתים׳, ׳שני בניגון ׳עון׳ עד ולשמחה׳ מ׳לששון הברכה את אומר ש״ץ מוסף, של הש״ץ בחזרת

חול. יום בניגון ממשיך

ויגש פרשת

מצרימה׳. אתו ׳הביא עד - רביעי אביהם׳, יעקב ׳רוח עד קורא שלישי

בטבת עשרה

מנחה. של התורה קריאת אחרי עד שחור במעיל התורה ספר את עוטפים

 כמנהג הוא הסליחות סדר פשענו׳. ׳כי המילים אחר הש״ץ חזרת של לנו׳ ׳סלח בברכת סליחות אומרים

 ב׳קובץ מופיע הצנזורה שיבושי ללא הנכון הנוסח הצנזור. בידי מאד שובש בטחו׳ כי ׳אבתי הפזמון אשכנז.

אשכנז׳). מורשת ׳מכון של וסליחות׳(תדפיס פיוטים

 בשאר ציבור בתעניות אותו אומרים ואין בלבד, תשובה ימי בעשרת לאמירה ניתקן מלכנו׳ ׳אבינו סדר

 תענית לימי הנועד פיוט שהוא ישראל׳, ׳שומר אומרים נדע׳ לא ׳ואנחנו לפני אפים נפילת אחר השנה. ימות

 לפני נעימה. באותה עליו חוזר והציבור ידועה, בנעימה ישראל׳ ׳שומר של חרוז כל אומר ש״ץ בלבד. ציבור

וחמישי. שני בימי כשאינה גם ציבור, תענית כבכל אפים׳, ארך ׳א-ל אומרים תורה ספר הוצאת

 ישראל בארץ מפטיר״. ״יעמוד במילים: שמו, הזכרת בלא לתורה, לעלות לישראל קוראים במנחה,

ישראל׳. ׳שומר ולא מלכנו׳, ׳אבינו אומרים אין לדוכן. הכהנים עולים

ויחי פרשת

 חשובה, לעליה נחשב חמישי רב׳. ׳עם עד - ששי ה״, ׳קויתי עד - חמישי מחלב׳, שנים ׳ולבן עד קורא רביעי

 קורא הספר בסיום קולו. מרים הקורא אלו מילים בקריאת שבסופה. ה״ קויתי ׳לישועתך הפסוק קריאת בגלל
 שלש (ולא יב י, ב בשמואל ודקדוקו המקרא כלשון ונתחזק״, ״חזק המילים: שתי את המסיים כלפי הציבור

 זו. קריאה על חוזר בתורה הקורא ורק אחרונה, לברכה הפסק מפני שותק העולה ונתחזק״), חזק ״חזק מילים:

הספר. סיום משום נבחר בניגון נאמר התורה קריאת שאחר קדיש
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וארא פרשת

החודש. ברכת מחמת מיוחד בניגון נאמרת התורה קריאת שאחר קדיש של השניה מחציתו

 חוזר אינו הקהל השני״. ביום יהיה שבט חדש ״ראש ומכריז: בידו תורה ספר נוטל ש״ץ החודש. מברכים

שקלים. פרשת בניגון עליו חוזר והש״ץ הקצר, בנוסח ׳יחדשהו׳, :תיכף אומר אלא זו, הכרזה על

שבט

בא פרשת

העם׳. ׳לפני עד לוי אתכם׳, ׳מזה עד קורא כהן במנחה,

בשלח פרשת

 במילים המתחיל הקטע את זו. בשבת בתורה קריאתה בניגון הים שירת את הש״ץ אומר דזמרה בפסוקי

מילה. ברית בניגון - חדשה׳ ו׳שירה פסח, של שביעי בניגון הש״ץ אומר גאלתנו׳ ׳ממצרים

 שלישי, בקריאת חשובות. עליות הן ורביעי שלישי קול. בהרמת נאמר לוי קריאת של האחרון הפסוק

 אחד כל לפני האחרונה ובמילה קול, בהרמת נקראים ׳ויט׳ ׳ויבא׳, ׳ויסע׳, המתחילים הפסוקים שלשת

 נאמרת מצרים׳, ׳ויאמר מן האחרון, הפסוק של השניה המחצית גם בנגינה. מאריך הקורא האלה, מפסוקים

קול. בהרמת נקראים המחלה׳, מ׳כל המילים האחרון, בפסוק רביעי בקריאת קול. בהרמת
שבת, כניסת לפני לעופות ליתנם המקפידים יש העופות. לפני חטים ונותנים חטים של תבשיל אוכלים

ממש. לפניהם ולא החלון לפני בשבת להניחם המקילים ויש

עשר׳) (׳חמשה בשבט ט׳׳ו

 בה שאין תפילה בכל כנהוג שבת, מוצאי בניגון ׳ברכו׳ באמירת מאריכים בשחרית תחנון. אומרים שלפניו במנחה

ו׳למנצח׳. ל׳אשרי׳ לא אף התיבה לפני עובר האבל אין אומרים. במנחה אבל בשחרית תחנון אומרים אין תחנון.

 תלמידיהם את מזמינים ישיבה ראשי חצות. אחר ותלמידיהם המלמדים ביה דמפגרי יומא הוא בשבט ט״ו

תורה. דברי בה שיש קטנה לסעודה לביתם

 פירות ולא המינים, משבעת בתוכם ט״ו, כמנין פירות עשר חמשה האוכלים יש פירות. באכילת מרבים

 טוב ריח שתתן וכו׳ רצון ״יהי האומרים: יש בשבט. בט״ו הנמצאים האילן מיני כל את האוכלים יש האדמה.

לטובה״. עלינו הבאה בשנה בפירות טוב וטעם
יתרו פרשת

וינפש׳. ׳שבת עד בניגון האומרים ויש בתורתך׳, כתוב ׳וכן עד משה׳, ׳ישמח מיוחד: בניגון החזן אומר בשחרית

 נהגו בקול׳. ׳יעננו עד - חמישי בהר׳, יעלו ׳המה עד - רביעי ישראל׳, בני אל תדבר ׳אשר עד קורא שלישי

 דברי בין להבדיל שלא כדי כן לפני פסוקים כמה לקום המקדימים יש הדברות. עשרת קריאת בשעת לעמוד

 מאריך ׳לאמר׳ ובמילה רגילה, בנגינה קוראים ׳לאמר׳ עד פרשה. תחלת ׳אנכי׳ עושים שאין נהגו ולפיכך תורה,

 רם. בקול נקראת ׳אנכי׳ פרשת התחתון. בטעם - וביחיד העליון, בטעם בציבור קוראים הדברות עשרת בנגינה.

׳שקר׳. ׳תגנב׳, ׳תנאף׳, ׳תרצח׳, ׳לך׳, ׳ויקדשהו׳, ׳לשוא׳(הב׳), ׳מצותי׳, במלים הקורא מאריך בדברות
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שקלים - משפטים פרשת

והבימה. הש״ץ עמוד של מיוחדים כיסויים ומניחים פדוכת תולים הפדשיות אדבע משבתות אחת כל לקדאת

 המיוחדים בניגונים נאמדים קדיש חצי של השני וחלקו ׳בדכר,׳מלכותך,׳ונאמד/׳השכיבנר שבת בליל

 בניגוני - קדיש חצי של הדאשון וחלקו ׳ושמדו׳ עלינו׳, ׳ופדוש תודה. ספדי בשני קודאים בהן לשבתות

שקלים. פדשת

 מתנשא ׳א-ל יוצד אומדים תודה. ספדי שני לשבתות המיוחד בניגון ישדים׳ ׳בפי הש״ץ אומד בשחדית

 הש״ץ בחזדת אהבת׳. ׳אתה זולת בניגון, אותו אומדים הדאשונים׳ מ׳על והחל הקצד ויציב׳ ׳אמת נוסח לכל׳.

דמות׳. מאז ׳אז קדובות אומדים

 קדיש של השניה מחציתו דאשון. ספד של הגבהה אחדי לשביעי שבידך׳ ׳מי הבעדה׳. את ׳המבעד עד לוי

יהואש׳. שנים שבע ׳בן מפטידים שקלים. פ׳ בניגון התודה, קדיאת שאחד

 הדביעי. וביום השלישי ביום יהיה אדד חדש ״דאש ומכדיז: בידו תודה ספד נוטל ש״ץ החודש. מבדכים

 מניגוני באחד עליו חוזד והש״ץ הקצד, בנוסח ׳יחדשהו׳, תיכף: אומד אלא זו, הכדזה על חוזד אינו הקהל

ל׳מיין׳). וכלה חתן מהולכת מושאל אלא פודים, של אינו המן׳ את ׳ויתלו (ניגון פודים

 קדיש מהקדושה. חלק מזמדים בהם שקלים, פדשת בניגוני איווי׳, ׳אשכול קדובות אומדים הש״ץ בחזדת

שקלים. פדשת בניגון - ׳תתקבל׳

אדר

חודש ראש

פורים. של בניגון ולשמחה׳ מ׳לששון המילים את הש״ץ אומר במוסף חודש בדאש

א׳ חפסקח - תרומח פרשת

זרוע׳. ׳אור יוצר אומרים בשחרית

בהר׳, ׳הראית עד - חמישי ׳מלמעלה׳, עד - דביעי בהד׳, ׳מדאה עד - שלישי תמיד, ׳לפני על קודא לוי

יעשו׳. ׳כן עד - ששי

השש׳. ׳ואת עד - לוי ולתפאדת׳, ׳לכבוד עד קודא כהן במנחה,

זכור פרשת - תצוח פרשת

 המיוחדים בניגונים נאמדים קדיש חצי של השני וחלקו ׳בדכו׳,׳מלכותך׳,׳ונאמד׳,׳השכיבנו׳ שבת בליל

תודה. ספדי בשני קודאים בהן לשבתות
 ה׳ אתה ׳בדוך בניגון תחלה׳, נאוה לישדים בה׳ צדיקים דננו ׳וכתוב המילים את הש״ץ אומד בשחדית

 ספדי שני בהן שמוציאים לשבתות המיוחד בניגון - ישדים׳ ׳בפי המגילה. בדכת של העולם׳ מלך אלקינו

 אותו אומדים הדאשונים׳ מ׳על והחל הקצד ויציב׳ ׳אמת נוסח עשה׳, אשד את ׳זכוד יוצד אומדים תודה.

 אומד דמי׳ אל ׳אלקים בסילוק סלה׳. ׳אזכיד קדובות אומדים הש״ץ בחזדת דחמים׳. מלא ׳אתה זולת בניגון,

זכוד. פדשת בניגון בה״, אשיש ׳שוש עד ה״ את ׳והמזכידים הקטע את החזן

המקובלת הקדיאה הדב. את מעלים למפטיד זכוד. פדשת בניגון נאמד התודה קדיאת שאחד קדיש חצי
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 הוראת על מקפידים רבים הקריאה. את לכפול נהגו ולא בצירה, ׳זכר׳ של הזי״ן עמלק׳, זכר את ׳תמחה היא

זכור. פרשת קריאת את תשמענה שנשים אדלר נתן רבינו
 את להבליט כדי מיוחד בהטעמה אותה האומרים יש באזני)׳, הזה הצאן (קול ׳ומה המילה את בהפטרה

הצאן. לגעיית הנביא של הרמז

זכור. פרשת בניגון נאמר מוסף אחר ׳תתקבל׳ קדיש

אסתר תענית שחרית

מנחה. אחרי עד שחור במעיל תורה הספר את עוטפים

 כמנהג הוא הסליחות סדר פשענו׳. ׳כי המילים אחר הש״ץ חזרת של לנו׳ ׳סלח בברכת סליחות אומרים

אסתר. ותענית בטבת עשרה גדליה, צום של לפזמונים מיוחד בניגון נאמר הפזמון אשכנז.

 בשאר ציבור בתעניות אותו אומרים ואין בלבד, תשובה ימי בעשרת לאמירה ניתקן מלכנו׳ ׳אבינו סדר

 תענית לימי הנועד פיוט שהוא ישראל׳, ׳שומר אומרים נדע׳ לא ׳ואנחנו לפני אפים נפילת אחר השנה. ימות

 נעימה. באותה עליו חוזר והציבור ידועה, בנעימה ישראל׳ ׳שומר של חרוז כל אומר ש״ץ בלבד. ציבור

התפילה. אחרי לימוד אין הכנסת בבית

השקל מחצית

 ׳מחצית פורים׳, ׳מעות במילים: המסומנות מיוחדות, קערות שלוש לתוך מנחה לפני צדקה כספי נותנים

ו׳צדקה׳. השקל׳
 מחציות ג׳ הנתינה: סכום לאביונים. מתנות היינו פורים, לסעודת העיר לעניי חלוקה עבור: פורים׳. ׳מעות

מדינה. אותה של מטבע
 ערך הנתינה: סכום לירושלים. שנשלחו לשקלים זכר בירושלים, תורה לומדי עבור: השקל׳. ׳מחצית

 והדל ירבה לא העשיר - טהור כסף גרם לעשרה קרוב שהוא קיים, היה המקדש שבית בזמן השקל מחצית

 כך). אחר ופדאה ברשותו, שהיתה אמיתית עתיקה שקל מחצית נתן סופר׳ ה׳חתם (מרן ימעיט. לא
 שלא הסעודות דמי הנתינה: סכום צדקתא. דתעניתא אגרא מצד שונות, צדקה מטרות עבור: ׳צדקה׳.

לבו. ידבנו אשר ככל בתענית, נאכלו
אסתר תענית של מנחה

 המילים קוראים אחרון בפסוק מפטיר״. ״יעמוד במילים: שמו, הזכרת בלא לתורה, לעלות לישראל קוראים

 אסתר. מגילת של ואזלא קדמא בניגון בקרבו׳ אתה ׳אשר

לדוכן. עולים כהנים עולים ישראל בארץ

תחנון. ולא מלכנו׳ ׳אבינו לא אומרים אין
פורים ליל

הכנסת. בבית ונרות באורות מרבים

פורים. תפילות בכל התיבה לפני עובר אינו אבל

 שאין ימים -בניגון ׳ברכו׳ בחול. בזמנו מעריב כבכל ערבית, לפני נאמרים קדיש וחצי המעלות׳ ׳שיר

המגילה. את וקוראים ׳תתקבל׳, קדיש אומרים עשרה שמונה אחר תחנון. בהם אומרים

 עד אותה ופושטים המגילה את פותחים לשמאלו. - והגבאי הקורא לימין הרב עומד המגילה לקריאת

יש הקריאה. בתחילת החזן לעיני הראשונות היריעות שתהיינה באופן זו על זו היריעות את וכופלים סופה
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לה. המחוברים ונרתיק בעמוד אותה ואוחזים ערום/ ׳האוחז משום הקריאה בעת במגילה לגעת שלא הנזהרים

 פורים ליל של בקריאה והברכות״. המגילה קריאת בשעת יפה ״שתיקה מכריזים: הברכות אמירת לפני

ביום. ׳שהחיינו׳ מברכים שאין מפני מחר, של פורים וסעודת מנות משלוח על ׳שהחיינו׳ בברכת לכוין ראוי

 עד ׳ומרדכי׳ / ה) ׳ימיני׳(ב, עד יהודי׳ ׳איש הש׳׳ץ: כך ואחר תחילה הקהל אומר הבאים הפסוקים את

 עד מרדכי׳ ׳כי / ו-י) ׳עשרת׳(ט, עד איש׳ מאות ׳חמש / טז) ׳ויקר׳(ח, עד ׳ליהודים׳ / טו) ׳ושמחה׳(ח,

האחרון). (הפסוק הסוף

 הגולה עם מירושלים הגלה ׳אשר / ז) שונים׳(א, מכלים ׳וכלים איכה: בניגון קוראים הבאים בפסוקים

 - טו ׳ומרה׳(ג, עד והמן׳ ׳והמלך / ו) בבל׳(ב, מלך נבוכדנצר הגלה אשר יהודה, מלך יכניה עם הגלתה אשר

 אשר ברעה וראיתי אוכל איככה ׳כי / טז) אבדתי׳(ד, אבדתי ׳וכאשר / ג) ׳לרבים׳(ד, עד גדול׳ ׳אבל / א) ד,

ו). מולדתי׳(ח, באבדן וראיתי אוכל ואיככה עמי את ימצא

 / כב) ׳עמו׳(א, עד ׳להיות׳ / יא) ׳היא׳(א, עד ׳להראות׳ ידועים: שמחה ניגוני משמיעים הבאים בפסוקים

 ׳בלילה / יז) ׳ושתי׳(ב, עד ׳ויאהב׳ / טו) אביחיל׳(ב, בת אסתר תור ׳ובהגיע / ד) כן׳(ב, ׳ויעש עד ׳והנערה׳

 ׳מהר׳ כסא׳/ על ׳יושב לפני נוראים שבימים ׳המלך׳ בניגון שאחריו ׳המלך׳ ומלת א) המלך׳(ו, שנת נדדה ההוא

 / טו) ׳ושמחה׳(ח, עד ׳ומרדכי׳ / יד) ׳הבירה׳(ח, עד ׳הרצים׳ / י) ׳שככה׳(ז, עד ׳ויתלו׳ / י) דברת׳(ו, ׳אשר עד

האחרון). (הפסוק הסוף עד מרדכי׳ ׳כי / ב) ׳ופרס׳(י, עד מעשה׳ ׳וכל / טז) ׳ויקר׳(ח, עד ׳ליהודים׳

 וכל ׳היא בסופן: או התיבות בראשי מופיע הוי׳ שהשם מפני קולו, את הקורא מרים הבאים בפסוקים

יג). לי׳(ה, שוה איננו ׳זה / ד) היום׳(ה, והמן המלך ׳יבא / כ) יתנו׳(א, הנשים

 יא). ׳ביקרו׳(ו, עד ׳ככה׳ / יד) ׳אחר׳(ד, עד והצלה׳ ׳רוח באמירת: קולו מרים וכן

 ׳ואתה אומרים יעקב׳. ׳שושנת ומזמרים הניא׳ ׳אשר אומרים שאחריה, והברכה המגילה קריאת בגמר

עלינו. ׳תתקבל׳. קדיש ושוב קדוש׳
פורים שחרית

ההשכמות. מחמש אחת

 ׳ברכו׳ באמירת מאריכים ׳לאמר׳. עד מושיעים׳ ׳ועלו וכן פורים, מניגוני באחד עולם׳ ׳אדון אומרים

תחנון. בו שאין יום בכל כנהוג שבת, מוצאי בניגון

 בניגון, האחרונים החרוזים שני את אומר הש״ץ קטע כל בסוף אומן׳. ׳ויאהב קרובות אומרים הש״ץ בחזרת

 ׳לכד׳ החרוזים את זה בניגון הש״ץ אומר המינים, בברכת קולו. את מגביה הש״ץ מהפסוק הנזכרת ובמילה

 הידוע בניגון אומר קמותיו׳ מ׳ראשי אבל פורים בניגון ליום׳ מ׳יום אומר הש״ץ המינים, ברכת סיום לפני ו׳רנן׳.

 תפילה׳. ׳שומע בברכת הנהוג בניגון קולו את הש״ץ מרים זדים׳ ומכניע אויבים ׳שובר באמירת הנ׳׳ל.

פורים. של בניגון נאמר התורה קריאת לאחר קדיש חצי

 ׳אשר אומרים אין אתמול. של בברכה יצאו שכבר שחרית, של המגילה בקריאת ׳שהחיינו׳ מברכים אין

 יעקב׳. ׳שושנת סופו את מזמרים אך הש׳׳ץ, בחזרת קרובות שאמרו מפני הניא׳,

ימים. כבשאר התפילה בסוף מלים מילה, ברית יש אם

התפילה. אחרי לימוד אין הכנסת בבית

פורים סעודת

גדול. היום בעוד הסעודה את להקדים ומהדרים גדולה מנחה מתפללים
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אעזכנז לבני הכנסת בית מנהגי לוחתלו

 יש ׳המך. הקרוי אדם בצורת המאפה ואת העישון), בעת שתלוי ׳המן׳(מפני ומכונה מעושן בשר אוכלים

וביידיש-דייטש. הקודש בלשון אחרים ושירים זמירות או ידידים׳, לאבד קם ׳אגגי לזמר נוהגים

הפרזים בערי פורים שושן

 תחנון. בו שאין יום בכל כנהוג שבת, מוצאי בניגון ׳ברכו׳ באמירת מאריכים בשחרית

ולמנצח. תחנון אומרים אין

פרה פרשת - תשא כי פרשת

 המיוחדים בניגונים נאמרים קדיש חצי של השני וחלקו ׳ברכו׳,׳מלכותך׳,׳ונאמר׳,׳השכיבנו׳ שבת בליל

תורה. ספרי בשני קוראים בהן לשבתות

 בך אשר ׳אום יוצר אומרים תורה. ספרי שני לשבתות המיוחד בניגון ישרים׳ ׳בפי הש״ץ אומר בשחרית

 בך׳. חוסי כל ׳אשרי זולת בניגון, אותו אומרים הראשונים׳ מ׳על והחל הקצר ויציב׳ ׳אמת נוסח דבוקה׳,

הקשה׳. ׳זאת הקטע את בהם אומרים אין אומן׳. ׳אצולת קרובות אומרים הש״ץ בחזרת

 ׳היום עד - רביעי לעמו׳, ׳לעשות עד - שלישי יעשו׳, צויתך ׳אשר עד - לוי ׳לדרתם׳, עד קורא כהן

 שני שבתות ערבית של קדיש חצי בניגון נאמר התורה, קריאת אחר קדיש חצי ׳ונחלתנו׳. עד - חמישי ברכה׳,

נבחר. בניגון - מוסף אחר ׳תתקבל׳ קדיש ;תורה ספרי

החודש פרשת - ויקהל־פקודי פרשת

 לשבתות המיוחדים בניגונים נאמרים קדיש חצי של השני וחלקו ׳ברכו׳,׳מלכותך׳,׳ונאמר׳,׳השכיבנו׳ שבת בליל

שקלים. פרשת בניגוני - קדיש חצי של הראשון וחלקו ׳ושמרו׳ עלינו׳, ׳ופרוש תורה. ספרי בשני קוראים בהן

 זה ׳אות יוצר אומרים תורה. ספרי שני לשבתות המיוחד בניגון ישרים׳ ׳בפי הש״ץ אומר בשחרית

 נפלאות׳. עושה ׳א-ל זולת בניגון, אותו אומרים הראשונים׳ מ׳על והחל הקצר ויציב׳ ׳אמת נוסח החודש׳.

דודים׳. עת ׳אתית קרובות אומרים הש״ץ בחזרת

 את המסיים כלפי הציבור קורא הספר בסיום טהור׳. ׳זהב עד לוי משה׳, ׳מלפני עד כהן התורה, בקריאת
 חזק ״חזק מילים: שלש (ולא יב י, ב בשמואל ודקדוקו המקרא כלשון ונתחז-ק״, ״חזק המילים: שתי

 הקריאה אחר זו. קריאה על חוזר בתורה הקורא ורק אחרונה, לברכה הפסק מפני שותק העולה ונתחזק״),

והחודש. שקלים פרשת בניגון קדיש חצי אומרים

 אינו הקהל החמישי״. ביום יהיה ניסן חדש ״ראש ומכריז: בידו תורה ספר נוטל ש״ץ החודש. מברכים

 הוא׳. ׳אדיר בניגון עליו חוזר והש׳׳ץ הקצר, בנוסח ׳יחדשהו׳, :תיכף אומר אלא זו, הכרזה על חוזר

 שקלים. פרשת בניגון נאמר ׳תתקבל׳ קדיש אמצת׳. ׳ראשון קרובות אומרים הש״ץ בחזרת במוסף

ה״. לפני ׳לרצנו עד קורא כהן במנחה

ניסן

חדש ראש

 וממשיך הוא׳, ׳אדיר בניגון ׳עון׳ עד ולשמחה׳ מ׳לששון הקטע את אומר הש״ץ מוסף, של הש״ץ בחזרת

חול. יום בניגון
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תלזתעזס׳׳ט לשנת

ניסן חודש ימי

 כנהוג שבת, מוצאי בניגון ובערבית בשחרית ׳ברכו׳ באמירת ומאריכים ניסן, חודש בכל תחנון אומרים אין

 חג. ואסרו פסח בערב חלים אם גם אפים׳, ארך ׳א-ל אומרים וחמישי שני בימי תחנון. בו שאין יום בכל

 ניסן. לחדש מיוחד בניגון נאמר התורה קריאת שלאחר הקדיש

עובר. ׳יארצייט׳ בעל התיבה. לפני עובר אינו אבל

ב׳ הפסקה - ויקרא פרשת

 לה״, ניחח ׳ריח עד שלישי מלח׳, ׳תקריב עד לוי התורה, בקריאת מאופל׳. ׳אורות יוצר אומרים בשחרית

נבחר. בניגון נאמר מוסף אחרי ׳תתקבל׳ קדיש תאכלו׳. ׳לא עד רביעי

הסוף עד מ׳תתקבל׳ בניגון השלם הקדיש את אומר ש״ץ ולפיכך ׳צדקתך׳, אומרים אין במנחה

הגדול שבת - צו פרשת

 לימי עד זו משבת החל הש״ץ עם לסירוגין אומרים יודוך׳ ׳הכל מלבנון׳. ׳אתי יוצר אומרים בשחרית

 בחזרת אני׳. ׳אומרת זולת בניגון. אותו אומרים הראשונים׳ מ׳על והחל הקצר ויציב׳ ׳אמת נוסח הסליחות.

פטרי׳. ׳אוני קרובות אומרים שחרית של הש״ץ

 דרשתו את פסח. מענייני הגדול שבת דרשת את דורש הרב תורה, ספר הוצאת לפני ׳תתקבל׳, קדיש לאחר

 אמן״. בימינו במהרה גואל לציון ״ובא במלים: מסיים הוא באגדה. ומשלים בהלכה ממשיך באגדה, פותח

דרבנן. קדיש אומרים הדרשה אחר

 בשל מפטירים ניסן. לחדש מיוחד בניגון נאמר התורה קריאת שלאחר הקדיש לתורה. לעלות חיוב הרב

׳וערבה׳. ולא השבוע פרשת

נבחר. בניגון נאמר מוסף אחרי ׳תתקבל׳ קדיש

הסוף. עד מ׳תתקבל׳ בניגון השלם הקדיש את אומר ש׳׳ץ ולפיכך ׳צדקתך׳, אומרים אין במנחה

היינו׳. ׳עבדים בציבור אומרים אין

פסח ערב

ושריפתו. חמץ אכילת זמני סוף הכנסת בבית מכריזים ׳למנצח׳. ולא לתודה׳ ׳מזמור אומרים אין
מנחה), לפני לשקיעה, סמוך (וכשמתפללים מנחה תפילת ואחר שחרית תפילת אחר ;בחו״ל

 תבשילין. עירוב לעשות הצורך את בהכרזה מזכירים

לחג. המיוחדים באלה והבימה החזן עמוד כסוי המעילים, הפרוכת, את מחליפים

חחמח ברכת

 פסח. ערב בניסן בי׳׳ד אמירתה מועד חל זו בשנה שנים. ושמונה לעשרים אחת נאמרת החמה ברכת

שחרית. תפילת אחר למחרת אמירתה על מכריזים ערבית אחר לי׳׳ד אור

 אם הצורך. לפי שחרית תפילת תחילת את ומקדימים ראשונות, זמניות שעות שלוש תוך אותה מברכים

החמה. לברכת המילה את מקדימים שחרית, בסוף הכנסת בבית מילה ברית יש

 ויוצאים זיין׳), מקדש ׳חמה אשכנז: החמה׳(בלשון ׳ברכת מכריזים: ההלכה, לימוד לפני התפילה, בגמר

 בנעימה הברכה את מתחיל הש׳׳ץ או הרב הכנסת. בית בחצר השמים כיפת תחת עם ברוב לברך כאחד כולם

בראשית׳. מעשה עושה העולם מלך אלקינו ה׳ אתה ׳ברוך עמו: מברך והציבור
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אעזכנז לבני הכנסת בית מנהגי לוחתלח

ה׳ את ׳הללו :קמח תהלים מזמור באמירת פותחים מזמורים. ולאחריה לפניה לומר נהגו האחרונים בדורות

׳א השבת: פיוט את אומרים הברכה ואחר בראשית/ מעשה ׳עושה מברכים יעבור/ ולא נתן ׳חק עד השמים׳ מן

התפילה. בסוף נאמר לא עדיין אם ׳עלינו׳ אומרים מספרים׳. ׳השמים יט: מזמור ואת המעשים׳ כל על אדון ל

 הש״ץ שרק הנהיגו זה שבמצב ויש כלל, נראית ואינה בעבים מכוסה כשהיא גם החמה את לברך נהגו

 לכן כלל. לאמרה שאסרו ויש ברכה, בספק המברכים מספר את למעט כדי חובה ידי הציבור את ומוציא מברך

החמה. את כשרואה ביחידות אפילו ולברך להזדרז אחד לכל ראוי מעונן ביום

מברכים. אין כן אחרי אבל ומלכות, שם בלי חצות עד מברכים שעות, ג׳ אחר עד מלברך נתאחרו אם

החמה. נץ אחר תיכף יברך ציבור, בו שאין במקום הנמצא יחיד

 ובלא בצניעות ומלכות, שם בלא אותה לברך ובחצרה בביתה אחת כל ויכולה זו, מברכה פטורות נשים

פומבית. התקהלות
בכורות תענית

 להיכנס שלא כדי התשיעית, השעה אחרי קמעה לאכול שהקל מי ויש להשלים, מקדם נהגו בכורות תענית

 את לפדות יכול חלש, האב אם עליהם. מתענים אבותיהם למצוות, הגיעו שלא קטנים בכורים מעונה. לחג

הקטן. בנו תענית

 מסכת סיום ידי על מתענית עצמו פוטר שהבכור ההנהגה, מקומות בכמה פשטה האחרונים בדורות

 לפטור כדי אך הזה הסיום אל ובא המסכת בלימוד נשתתף שלא מי שאף יותר עוד שהקילו יש בעצמו. שסיים

זה. בהיתר מפקפקים ויש חברו, של מסיומו נפטר הוא גם התענית, מן עצמו

חצרות עירוב

 לערב קבעו ולכן מתעפשת, ואינה רבים ימים שמתקיימת במצה חצרות עירוב לעשות קדמונינו הנהיגו

 ביותר גדולה מצה זה לעירוב מכינים היו בישראל לפנים המצות. אפיית זמן שהוא פסח, בערב החצרות

 ציבוריות במאפיות מצות לאפות שהורגלו אחר האחרונים ובדורות הקהילה, בני מכל שנאסף מקמח שנאפתה

 לבני ולהקנותה חצרות עירוב לשם מיוחדת גדולה מצה לאפות נהגו יש הקהילה, מבני קמח אוספים ואין

להלן. המבואר באופן הקהילה

 ובקהילות ׳ברכו׳, לפני חצרות עירובי עושים יום, מבעוד פסח ליל של ערבית מתפללים בהן בקהילות

שבת. קבלת או מנחה תפילת לפני כן עושים בלילה, ערבית להתפלל המאחרות

 הקהילה מבני אחד או השמש לידי ומוסרה המצה את נוטל ל׳אלממור׳, עולה שבקהל, החשוב או הרב,

 עמנו פה הדרים ישראל בני לאחינו זה בערוב זכה להם): המובנת אחרת בשפה (או הקודש בלשון לו ואומר

 לרשות מרשות It על לטלטל עליו שיסמכו הזה] בבית הזה, [בחצר הזאת בעיר השנה במשך לדור ושיבואו

 זוכה. הריני ואומר: עבורם לזכות ומתכוון טפח המצה את מגביה השמש הבאים. טובים ובןמים בשבתות

 במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אל׳דינו ה׳ אתה ברוך רם: בקול ומברך השמש מידי המצה את נוטל הרב

 ב׳ממורבוך׳ הרשום נוסח מתוך כן לקרוא הורגלו מקומות (בכמה ואומר וממשיך ערוב. מצות על וצונו

 ומהבתים ובתים, וחצרות ברחובות ולטלטולי, ולעיולי לאפוקי לנא, שרא יהא ערובא בדן הבימה): על המונח

 והחצרות ומהבתים לגג, ומגג לחצר, ומחצר לבית, ומבית לבתים, והחצרות ומהרחובות והרחובות, לחצרות

 הזאת. בעיר לדור והעתידים הדרים ולכל לנו טובים), (דמים השנה שבתות בכל לן, דצריך אתר ולכל לג-גות,

קצת. שונים בנוסחים זאת אומרים יש
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 אחרים, מזיקים או עכברים יאכלוהו ושלא יאבד שלא משומר במקום הכנסת בבית העירוב את מניחים
 בצורת שדלתה מפוארת, עץ קופסת בתוך לעין גלוי במקום הכנסת בית במערב לתקרה סמוך לתלותו ונהגו

 מחדש עושים התליעה, או השנה במרוצת העירוב מצת התעפשה אם המצה. את דרכה לראות וניתן דוד מגן

הצורך. כפי בפעם, כפעם חצרות עירוב

 בני בין הגדול שבת בערב מחלקים היו מהקהל, הנאסף מקמח נאפתה העירוב מצת כאשר בישראל, לפנים

 קמח לאסוף משחדלו חמץ. של מפת עירוב עושים היו בלבד שבת ולאותה אשתקד, של העירוב מצת את הקהל

הקדמונים. מנהג היה וכן פסח, בערב החמץ עם שרפוה אלא הגדול, שבת בערב חילקוה לא המצה, לאפיית

עירוב, תורת תשתכח שלא כדי אך חצרות, עירוב עושים אין בשבת, בהם לטלטל שאסור שכונה או בעיר

ברכה. בלא חצרות עירוב העושים יש

המועד וחול בחג תפילה נוסחי

 ׳אר׳א בקטע האמצעית, בברכה במוסף, שמך״. אוהבי ישראל בך ״וישמחו כבשבת: ׳והשיאנו׳ בסוף הנוסח

׳אלינו׳). עלינו׳(ולא ׳שובה הוא: הנוסח רחמן׳, מלך

פסח של ראשון ליל

׳ברכו׳. לפני טובו׳ ׳מה שרים :ישראל בארץ

 ׳השכיבנו׳ בברכת פולין־ליטא). במחזורי גם חצה׳(נמצאות א-ל אותו שימורים, ׳ליל מערבות אומרים

 משה׳. ׳וידבר הפסוק את אומרים הקדיש לפני שנות׳. ׳אזכרה הביכור את אומרים

 הכנסת. בבית קידוש עושים ואין הלל אומרים אין

טוב. יום בניגון ׳יגדל׳

 פיוט כלשון - המקדש בית בבנין היטב׳, גוט׳(׳בנה ׳בויא לרעהו: איש לאחל היו רגילים התפילה אחר

בקרוב׳). ביתו יבנה הוא ׳אדיר - שירה׳ טעמפל דיין בויא נון גאט ׳אלמעכטיגר החביב ההגדה

פסח של ראשון שחרית

 ׳אדיר בניגון - דזמרה בפסוקי הגדול הלל ;טוב יום בניגון - שאמר׳ ׳ברוך ;הוא׳ ׳אדיר בניגון - עולם׳ ׳אדון

 מ׳א-ל החל בתעצומות׳. ב׳הא-ל פותח ולא לנצח׳ ׳הגבור באמירת טוב יום בנעימת פותח ש״ץ הוא׳.

הוא׳. ׳אדיר בניגון - ׳ברכו׳ לפני קדיש עם ישתבח ברכת סוף עד ההודאות׳

 האומרים יש מיוחד. בניגון כסף׳ ׳עשה עד פנים׳ ׳תאר הסיום לומר הנוהגים יש ישע׳ ׳אור יוצר אומרים

 סוף את כתם׳. ׳ראשו אופן תאמצנו׳. ׳היום בניגון וראינה׳ מ׳צאינה מתחיל הקטע בתוך המקרא לשון את

 ׳אמת נוסח השנה, ראש מוסף קדושת פיוטי של מצוקים׳ ׳רחם בניגון הש״ץ אומר ממתקים׳ מ׳חכו האופן

 שתחפץ׳ עד דודי ׳ברח גאולה ׳אהבוך׳, זולת בניגון, אותו אומרים הראשונים׳ מ׳על והחל הקצר ויציב׳

 פולין־ליטא). במחזורי גם הם אלה (פיוטים בניגון.

הש׳׳ץ. בחזרת קרובות אומרים אין

 נבחר. בניגון - ׳תתקבל׳ קדיש הוא׳, ׳אדיר בניגון נאמרים שבהלל, ו׳אנא׳ ׳הודו׳ כהנים, ברכת

 כנהוג עולם׳, של ׳רבונו ותחינת מידות י״ג ברגלים לומר הנוהגים יש טוב. יום בניגוני תורה ספר הוצאת

 ההיא׳, ׳בעת מהפסוק ההפטרה את מתחילים הוא׳. ׳אדיר בניגון התורה, קריאת אחר קדיש נוראים. בימים

בא׳. ואין יוצא ׳אין ומסיימים
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אעזכנז לבני הכנסת בית מנהגי לוחתמ

טל תפילת

סארגנס(קיטל). לובש אינו הש״ץ לבנה. פרוכת תולים

 - מוסף לפני קדיש נוראים. ימים בניגון נאמרים תורה ספר הכנסת וסדר ׳יהללו׳ וסופו, ׳אשרי׳ תחילת

וטל. גשם לתפילות מיוחד בניגון מ׳לעילא׳ ואומרים ׳לעילא׳, בו כופלים נוראים, ימים בניגון
 הטל׳ ׳מוריד בקיץ להגיד והנוהגים בלחש, תפילה לפני הטל׳ ׳מוריד הש״ץ: מכריז :ישראל בארץ

 ׳מוריד ולא הרוח׳ ׳משיב לא אומרים ואין בחסד״, חיים ״מכלכל מכריז: :בחו״ל ואילך. זו מתפילה אומרים

הקיץ. ימי כל הטל׳,

 לפני אותו וסוגרים הש׳׳ץ חזרת בתחילת הקודש ארון את פותחים הש׳׳ץ. חזרת בתוך נאמרת טל תפילת

 אומרים אין עדיין להושיע׳ רב ׳אתה אחרי שבת. בניגון נאמרת הש׳׳ץ חזרת של ראשונה ברכה קדושה.

 ורק מתים׳, להחיות אתה ׳ונאמן עד בחסד׳ חיים ׳מכלכל וממשיך: הטל׳, ׳מוריד אומר: ש׳׳ץ אלא ׳תהומות׳,

 ול׳א לשובע מקדימים: הפיוטים בסוף המיוחדים. ניגוניהם לפי הנלוים הפיוטים וכל ׳תהומות׳ אומרים אז

 ומחיה ממית מלך מיוחד: בניגון ואומר הש׳׳ץ ממשיך אז למנת. ול׳א לחיים אומרים: כך ואחר לרזון,

 ׳טל בניגון הש׳׳ץ אומר הקדושה את המתים. מחיה בא׳׳י שבת: בניגון ומסיים לך, דומה ואין ישועה ומצמיח
 ׳לעילא׳. בו וכופלים נבחר, בניגון נאמר ׳תתקבל׳ קדיש השנה. ראש בניגון נאמרת כהנים ברכת לרצות׳. תן

השנה. ראש בניגון נאמר כאלקינו׳ ׳אין

טוב יום של מנחה

 של הראשונות הברכות ושתי העמידה, לפני הקדיש חצי שבת; בניגון נאמרים לציון׳ ׳ובא סוף עד ׳אשרי׳

 - האחרונות הברכות שלוש טוב; יום בניגון - האמצעית והברכה ודור׳ ׳לדור חול; בניגון - הש׳׳ץ חזרת
טוב. יום של למנחה מיוחד בניגון - ׳תתקבל׳ קדיש חול; יום בניגון

פסח של ראשון טוב יום מוצאי ערבית :ישראל בארץ

 ספירת שבת. כבמוצאי ו׳ברכו׳ רחום׳ ׳והוא באמירת מאריכים אבל ברוך׳ ׳לדוד אומרים אין טוב, יום במוצאי

הבדלה. לפני העומר
העומר ספירת

 החזן) (או הרב כלום. אומרים שאינם ויש מקיים׳, ׳הנני הברכה לפני האומרים יש יחוד׳. ׳לשם אומרים אין

 ׳הרחמן׳, אומרים הספירה אחר בלמ׳׳ד. ׳לעומר׳ אומרים הציבור. כך על חוזר ואחריו רם, בקול וסופר מברך

בנגינות׳. ׳למנצח גם אומרים ויש רצון׳, ׳יהי

 לך׳. ׳ויתן לפני סופרים שבת במוצאי לשבח׳. ׳עלינו לפני סופרים שבת בליל

וסופדות. מברכות נשים

בחר״ל

פסח של שני טוב יום

 ׳השכיבנו׳ בברכת ישראל׳, אור שימורים, ׳ליל מערבות אומרים ערבית. של ׳ברכו׳ לפני טובו׳ ׳מה שרים

 ואין הלל אומרים אין משה׳. ׳וידבר הפסוק את אומרים הקדיש לפני הנף׳. יום ׳אור הביכור את אומרים

 מאחלים התפילה אחר טוב. יום בניגון ׳יגדל׳ העומר. את סופרים ׳עלינו׳ לפני הכנסת. בבית קידוש עושים

טוב׳. יום ׳גוט לרעהו: איש
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תמאתעזס׳׳ט לשנת

נעול/ ׳גן אופן ראשון), יו״ט של כביוצר וניגונו אמירתו ושירים׳(צורת רנן ׳אפיק יוצר אומרים בשחרית

 נוסח ר״ה. מוסף קדושת פיוטי של מצוקים׳ ׳רחם בניגון הש״ץ אומר ממתקים׳, מ׳חכו החל האופן סוף את

 אל דודי ׳ברח גאולה עניתני׳, כי ׳אודך זולת בניגון, אותו אומרים הראשונים׳ מ׳על והחל הקצר ויציב׳ ׳אמת

 הקרובות את אומרים הש״ץ בחזרת פולין־ליטא). במחזורי גם הם אלה (פיוטים בניגון. לשבתך׳ מכון

בכשר׳. אשר ׳אסירים

 העם׳. כל את המלך ׳ויצו עד אחיהם׳ ׳בתוך המילים מאחרי ומדלגים חלקיהו׳, את המלך ׳ויצו מפטירים

________________________השבת. את לקבל למהר כדי חול יום בניגון מנחה אחרי תתקבל קדיש

המועד בחול תפילין

 גמורה חובה היא הדורות, בכל באשכנז והאחרונים הראשונים רבותינו לשיטת המועד בחול תפילין הנחת

 תפילין, מהנחת חדלו שאבותיו מי שגם הורה איגר עקיבא (ורבינו לארץ בחוץ כמו ישראל בארץ הקיימת

 לארץ, בחוץ והן ישראל בארץ הן תתגודדו׳, ׳לא בחשש אמנם ולהניחם), אבותיו אבות לקבלת לחזור עליו

 בלחש התפילין על מברך הש״ץ בא״י. גם התפילין על מברך בברכה, אבותיו שמנהג מי בצנעה. אותם מניחים

ימים. כבשאר בקול ולא

 ׳ובא לפני החולצים יש הלל, לפני תפילין החולצים יש חליצה. לצורך מוסף או הלל לפני הפסקה אין

 השונים החליצה שמועדי אשכנז פוסקי והורו מוסף, אחר החולצים ויש קדיש חצי לפני החולצים יש לציון׳,

תתגודדו׳. ׳לא משום בהם אין אחד כנסת בבית
המועד חול שחרית

 בו שאין יום בכל כנהוג שבת, מוצאי בניגון ׳ברכו׳ באמירת מאריכים הוא׳. ׳אדיר בניגון - עולם׳ ׳אדון
 קדושת אומרים חול. יום בניגון מוסף של הש״ץ חזרת של הראשונות הברכות שתי את אומר ש״ץ תחנון.

 חול. יום בניגון - האחרונות הברכות שלוש טוב; יום בניגון נאמרים האמצעית והברכה ודור׳ ׳לדור ׳נקדש׳.
הוא׳. ׳אדיר בניגון - התורה קריאת אחר קדיש חצי בהלל, ו׳אנא׳ ׳הודו׳

המועד חול שבת

השנה. שבתות כבכל בשלמות, נאמר שבת קבלת סדר

 המיוחדים בניגונים נאמרים קדיש חצי של השני וחלקו ׳השכיבנו׳ ׳ונאמר׳, ׳ברכו׳,׳מלכותך׳, שבת בליל
 מדליקין׳. ׳במה אומרים :ישראל בארץ תורה. ספרי בשני קוראים בהן לשבתות

׳עלינו׳. לפני העומר ספירת שבת. כבכל הכנסת בבית מקדשים

 ׳אהוביך יוצר אומרים תורה. ספרי שני לשבתות המיוחד בניגון ישרים׳ ׳בפי הש״ץ אומר בשחרית

 הש״ץ אומר נותן׳ מ׳דודי האופן סוף את שליט׳. ׳דודי אופן ראשון), ביו״ט כמו וניגונו אמירתו אהבוך׳(צורת

 הראשונים׳ מ׳על והחל הקצר ויציב׳ ׳אמת נוסח השנה. ראש מוסף קדושת פיוטי של מצוקים׳ ׳רחם בניגון

 פולין- במחזורי גם הם אלה שאנן׳(פיוטים אל דודי ׳ברח גאולה וכאלה׳, ׳אלה זולת בניגון, אותו אומרים

פסח). של שביעי פיוטי עמודי בתחתית נדפסו מחזורים בכמה ליטא.

 ליום מיוחד בניגון נאמר ׳תתקבל׳ קדיש הוא׳. ׳אדיר בניגון נאמרים נא׳ הושיעא ה׳ ו׳אנא ׳הודו׳ פסוקי

 ׳יהללוך׳ ברכת את הש״ץ חותם ובו נא׳ הצליחה ה׳ מ׳אנא כבר זה בניגון שמתחילים יש המגילה. קריאת

להודות׳. טוב לך מ׳כי החל
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אעזכנז לבני הכנסת בית מנהגי לוחתמב

 בקהילות ׳שהחיינו/ מברכים אין קלף. של מגילה על בברכה השירים שיר קוראים תורה ספר הוצאת לפני

 יתום. קדיש המגילה, קריאת אחר ברכה. שום מברכים אין מודפסים, חומשים מתוך לקרוא נהגו בהן

 פסח. בניגון - השני וחלקו שבת בניגון נאמר התורה קריאת שאחר קדיש של הראשון חלקו
 מזכירים אין ההפטרה שבברכות באחרונה ה׳. ׳נאום ומסיימים: יד׳, עלי מ׳היתה ההפטרה את מתחילים

פסח. ענין
כאמור. היום וקרבן שבת קרבן זה אומרים: פסח קרבן לפסוקי שבת קרבן פסוקי בין מוסף של בעמידה

 של המדויק הנוסח אך השונים, החגים בפירוט קיצרו שמדפיסיהם המודפסים הסידורים נוסח הוא (כך
כאמור). הפסח חג יום וקרבן שבת, קרבן זה הוא: והראשונים הגאונים

׳תתקבל׳ קדיש שבת. בניגון נאמרים האחרונות ושלש הראשונות ברכות שתי מוסף, של הש״ץ בחזרת

נבחר. בניגון נאמר מוסף אחר

 הסוף. עד מ׳תתקבל׳ בניגון השלם הקדיש את אומר ש״ץ ולפיכך ׳צדקתך׳, אומרים אין במנחה

 ומבדילים לך׳ ׳ויתן לפני העומר את סופרים נועם׳, ׳ויהי אומרים אין ברוך׳, ׳לדוד מזמרים שבת במוצאי

שבת. מוצאי כבכל הכנסת בבית
פסח של שביעי ליל

׳ברכו׳. לפני טובו׳ ׳מה שרים :ישראל בארץ

 הקטע נאמר ואמונה׳ ׳אמת בברכת המובהקים). אשכנז (במחזורי וישעי׳. ׳אורי מערבות אומרים

 אחר אבוא׳. ׳מתי הביכור את אומרים ׳השכיבנו׳ בברכת מיוחדת. בנעימה שירה׳ ענו ׳לך עד בניו׳ מ׳המעביר

משה׳. ׳וידבר הפסוק את אומרים ׳השכיבנו׳ ברכת

טוב. יום בניגון ׳יגדל׳ עלינו. העומר. ספירת ׳שהחיינו׳. בלא קידוש

פסח של שביעי שחרית

 בניגון - דזמרה בפסוקי הגדול הלל טוב; יום בניגון - שאמר׳ ׳ברוך הוא׳; ׳אדיר בניגון נאמר עולם׳ ׳אדון

 מ׳א-ל החל בתעצומות׳. ב׳הא-ל פותח ולא לנצח׳ ׳הגבור באמירת טוב יום בנעימת פותח ש״ץ הוא׳. ׳אדיר

 אין שושני׳. ׳ויושע יוצר אומרים הוא׳. ׳אדיר בניגון - ׳ברכו׳ לפני קדיש עם ישתבח ברכת סוף עד ההודאות׳

 הש״ץ פתרוס׳. ׳אי זולת בניגון, אותו אומרים הראשונים׳ מ׳על והחל הקצר ויציב׳ ׳אמת נוסח אופן. אומרים

גאולה. אומרים אין ישראל׳. ׳גאל ברכת סוף עד גאלתנו׳ מ׳ממצרים הקטע כל את מיוחדת בנעימה אומר

 ה׳ ׳חסדי בסילוק פולין־ליטא). במחזורי גם הם אלה (פיוטים ראינו׳ ׳אותותיך הש״ץ בחזרת קרובות

 מופיע המקורי הנוסח הצנזורה, בידי מאוד שובש ,76 עמ׳ תמנו׳, לא כי ה׳ ׳חסדי המתחיל הקטע אזכיר׳,

 הוא׳. ׳אדיר בניגון נאמרת כהנים ברכת אשכנז׳). מורשת ׳מכון של וסליחות׳(תדפיס ׳פיוטים בקובץ

נבחר. בניגון נאמר הלל אחר ׳תתקבל׳ קדיש
התורה קריאת

 עולם׳, של ׳רבונו ותחינת מידות י״ג ברגלים לומר הנוהגים יש טוב. יום בניגוני והכנסתו תורה ספר הוצאת
בניגון. נאמר תורה ספר בהוצאת הכל׳ ׳על :ישראל בארץ נוראים. בימים כנהוג

 ׳ויט׳ ׳ויבא׳, ׳ויסע׳, המתחילים הפסוקים שלשת רביעי, בקריאת חשובות. עליות הן וחמישי רביעי

 המחצית גם בנגינה. מאריך הקורא האלה, מפסוקים אחד כל לפני האחרונה ובמילה קול, בהרמת נקראים

 המילים האחרון, בפסוק חמישי בקריאת קול. בהרמת נאמרת מצרים׳, ׳ויאמר מן האחרון, הפסוק של השניה

קול. בהרמת נקראים המחלה׳, מ׳כל
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תמגתעזס׳׳ט לשנת

כחו״לישראל בארץ

התורה קריאת

 התורה לעולי שבירך ב׳מי

 ׳ויזכהו הרגל/ ׳ולכבוד מוסיפים:

לרגל/ לעלות

 לתורה לעלות חיוב הוא הרב

 משום שני, ספר בגלילת מכובד וכן

יד/ ׳מתנת של שבירך׳ ׳מי

יד מתנת

 ספר הכנסת סוף עד הש״ץ הוא הרב

לארון. הספרים את מכניס והוא תורה,

 עבור מברכים ההפטרה לאחר

 אוחז הקהל מראשי אחד יד׳. ׳מתנת

 ב׳מי הרב את ומברך בידו תורה ספר

 כך ואחר יד׳. ׳מתנת של שבירך׳

 ומברך התורה ספר את הרב אוחז

 כל את יד׳ ׳מתנת של שבירך׳ ב׳מי

 על קיבל אחד שכל (המעות הקהל.

 לומדי עבור יד כמתנת לתת עצמו

 וירושלים, ישראל ארץ ועניי תורה

ליעדן). ונשלחות החג אחר נאספות

 כי ברגלים, ׳יזכור׳ אומרים אין

 חיוב בימי עצב לעורר אסור
 כמבואר שמחה, של דאורייתא

 כמנהג לאמרו הנוהגים בראשונים.

 אמירת בשעה לאומרו יכולים פולין,

יד׳. ׳מתנת של שבירך׳ ׳מי

 פסח של שביעי מוסף

 ימים בניגוני וסופו תחילתו ׳אשרי׳
נוראים.

 בניגון נאמרת כהנים ברכת

 אחר ׳תתקבל׳ קדיש יד׳. ׳מתנת

נבחר. בניגון נאמר מוסף

מוסף

 מוסף אחר ׳תתקבל׳ קדיש הוא׳. ׳אדיר בניגון נאמרת כהנים ברכת

נבחר. בניגון נאמר

טוב יום של מנחח

 העמידה לפני הקדיש חצי שבת; בניגון נאמרים לציון׳ ו׳ובא ׳אשרי׳

 ודור׳ ׳לדור חול; בניגון - הש״ץ חזרת של הראשונות הברכות ושתי

 - האחרונות הברכות שלוש טוב; יום בניגון - האמצעית והברכה

טוב. יום של למנחה מיוחד בניגון - ׳תתקבל׳ קדיש חול; יום בניגון

פסח של שמיני ליל

 אמן׳. ׳אמונת מערבות אומרים ׳ברכו׳. לפני טובו׳ ׳מה שרים

 את אומרים ׳השכיבנו׳ ברכת אחר המובהקים). אשכנז (במחזורי

 העומר ספירת ׳ותודיענו׳. מוסיפים בעמידה משה׳. ׳וידבר הפסוק
טוב. יום בניגון ׳יגדל׳ ׳עלינו׳. ׳שהחיינו׳. בלא קידוש קידוש. לפני

פסח של שמיני שחרית

 הש״ץ הוא׳. ׳אדיר בניגון - דזמרה בפסוקי הגדול והלל עולם׳ ׳אדון

בתעצומות׳. ׳הא-ל ולא לנצח׳ ׳הגבור באמירת פותח

 ויציב׳ ׳אמת נוסח אופן. אומרים אין הארת׳. ׳אתה יוצר אומרים

פתרוס׳. ׳אי זולת בניגון, אותו אומרים הראשונים׳ מ׳על והחל הקצר

 גם הם אלה (פיוטים נוראתיך׳. ׳אימת הש״ץ בחזרת קרובות

 ׳בעטותו המתחיל הקטע את אומרים אין פולין־ליטא). במחזורי

שאחריו. נא׳ ׳א-ל את ולא קנאה׳

 מחרוזת כל סוף הש״ץ אומר סונים׳ מפרך ׳אצולים בפיוט

 אומר המחרוזות את המסיימים הפסוקים לשון את ידועה. בנעימה

 בנעימה הש״ץ אומר עד׳ ׳מלכות האחרונה במחרוזת עמו. יחד הקהל

 עם הזו המחרוזת את ומסיים יהפוך׳, ב׳אז המתחיל הקטע כל את

 כהנים ברכת הקודמות. המחרוזות כמו נעימה באותה הפסוק לשון

נבחר. בניגון נאמר ׳תתקבל׳ קדיש הוא׳. ׳אדיר בניגון נאמרת

 י״ג ברגלים לומר הנוהגים יש טוב. יום בניגוני תורה ספר הוצאת

 הכל׳ ׳על נוראים. בימים כנהוג עולם׳, של ׳רבונו ותחינת מידות

 התורה לעולי שבירך׳ ב׳מי בניגון. נאמר תורה ספר בהוצאת

 קריאת שאחר קדיש לרגל׳. לעלות ׳ויזכהו הרגל׳, ׳ולכבוד מוסיפים:

___________________________הוא׳. ׳אדיר בניגון - התורה
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בחו״לישראל בארץ

טוב יום של מנחה

 בניגון נאמרים לציון׳ ו׳ובא ׳אשרי׳

 העמידה לפני הקדיש חצי שבת;

 חזרת של הראשונות הברכות ושתי

 ודור׳ ׳לדור חול; בניגון - הש״ץ

 יום בניגון - האמצעית והברכה

 - האחרונות הברכות שלוש טוב;

 - ׳תתקבל׳ קדיש חול; יום בניגון

טוב, יום של למנחה מיוחד בניגון

 ספר בגלילת אותו מכבדים וגם לתורה לעלות חיוב הוא הרב

יד/ ׳מתנת ברכת משום השני

ומוסף יד מתנת

 ישראל. ארץ לבני המקביל בלוח ראה - יד׳ ׳מתנת

 ימים בניגוני תורה ספר הכנסת וכן וסופו, תחילתו ׳אשרי׳

לארון. הספרים את מכניס בעצמו הרב נוראים.

 מוסף אחר ׳תתקבל׳ קדיש יד׳. ׳מתנת בניגון נאמרת כהנים ברכת
נבחר. בניגון נאמר

פסח מוצאי

 ברכו׳). (׳חמצדיגען חמץ׳ של ׳ברכו אותו: ומכנים ו׳ברכו׳, רחום׳ ב׳והוא ביותר מאריכים פסח במוצאי

׳עלינו׳. לפני הכנסת בית בתוך ומבדילים העומר. את סופרים ׳תתקבל׳ קדיש לאחר

פסח של חג אסרו

תחנון. אמירת בהם שאין ימים בניגון אפים׳ ארך ׳א-ל אומרים ;ישראל בארץ ו׳למנצח׳. תחנון אומרים אין

אבות פרקי

 שבת מידי שונים בתמוז וי״ז שבועות בין אחד; פרק מנחה אחר שבת מידי שונים ושבועות פסח בין בשבתות

יתום. קדיש אומרים הפרקים לאחר כלל. פרקים שונים אין בתמוז י״ז אחר פרקים. שני

שמיני פרשת

׳זולת׳. אומרים אין בשחרית ספירה. בניגון ולא רגילות שבתות בניגוני נאמר דודי׳ ׳לכה

 - השניה ומחציתו ניסן, לחדש מיוחד בניגון נאמרת התורה, קריאת שאחר הקדיש של הראשונה מחציתו
החודש. ברכת שבת של מיוחד בניגון

 קדש שבת וביום הששי ביום יהיה אייר חדש ׳ראש ומכריז: בידו תורה ספר נוטל ש״ץ החדש. מברכים

 עליו חוזר והש״ץ הקצר, בנוסח ׳יחדשהו׳ תיכף אומר אלא ההכרזה, על חוזר אינו הקהל לטובה׳. עלינו הבא

ותוספות׳. ׳הלכה בניגון

נבחר. בניגון נאמר מוסף אחרי ׳תתקבל׳ קדיש

 מנחה אחר הסוף. עד מ׳תתקבל׳ בניגון השלם הקדיש את אומר ש״ץ ולפיכך ׳צדקתך׳, אומרים אין במנחה
ראשון. פרק שונים זו ובשבת אבות, פרקי לשנות מתחילים

אבות פרקי

 שבת מידי שונים בתמוז וי״ז שבועות בין אחד; פרק מנחה אחר שבת מידי שונים ושבועות פסח בין בשבתות
 ושלשה הראשונות, השבתות בג׳ פרקים; שני בתמוז לי״ז שבועות בין שונים זו בשנה :בחו״ל פרקים. שני

יתום. קדיש אומרים הפרקים לאחר כלל. פרקים שונים אין בתמוז י״ז אחר שאחריהן. השבתות בב׳ פרקים
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אייר

אייר חדש דראש א׳

 ימי של דודי׳ ׳לכה בניגון ׳עוץ׳ עד ולשמחה׳ מ׳לששון הקטע את אומד הש״ץ מוסף, של הש״ץ בחזדת

חול. יום בניגון - העמידה סוף עד בעמך׳ ׳כי הספידה.

חדש ראש - תזריע־מצורע פרשת

הספירה. ימי בניגון לא - דודי׳ ׳לכה

 המיוחדים בניגונים נאמדים קדיש חצי של השני וחלקו ׳בדכו׳,׳מלכותך׳,׳ונאמד׳,׳השכיבנו׳ שבת בליל

חדש׳. ׳דאש מכדיזים: שבת ליל עדבית של העמידה תפילת לפני תודה. ספדי בשני קודאים בהן לשבתות

 ודאש שבת של יוצד אומדים תודה. ספדי שני לשבתות המיוחד בניגון ישדים׳ ׳בפי הש״ץ אומד בשחדית

 אומדים הדאשונים׳ מ׳על והחל הקצד ויציב׳ ׳אמת נוסח בניגון, אלים׳ ׳לך אופן אמת׳, אלקים ׳אלקינו חודש

אמתי׳. ׳אמונתך זולת בניגון, אותו

 שבידך׳ ׳מי חדש. דאש בניגון נאמד התודה קדיאת אחדי קדיש חצי שנית׳. ימים ׳שבעת עד קודא כהן

דאשון. ספד הגבהת אחדי נאמד השביעי לעולה

 קדבן זה אומדים: חדש, דאש קדבן לפסוקי שבת קדבן פסוקי בין יצדת׳, ׳אתה בבדכת מוסף, של בעמידה

 הפיוט: את אומדים אלקיכם׳, ה׳ ׳אני הקהל: עניית אחד קדושה בסוף כאמוד. חדש דאש וקדבן שבת,

 - השבת׳ ׳וביום ׳כאמוד׳, עד יו״ט, בניגון - הקדוש׳ ׳הא-ל שבת, בניגון נאמד ודוד׳ ׳לדוד יזדיח׳. ׳אלקיכם

 ׳ישמחו׳ יו״ט, בניגון ממשיך חדשיכם׳ ובדאשי כאמוד, חדש דאש ומ׳וקדבן שבת׳, קדבן ׳זה עד שבת, בניגון

 דודי׳ ׳לכה בניגון - ׳עון׳ עד ולשמחה׳ ׳לששון יו״ט, בניגון - ולבדכה׳ ׳לטובה עד ׳אלקינו׳ שבת, בניגון -

נבחד. בניגון - ׳תתקבל׳ קדיש שבת. בניגון העמידה סוף עד בעמך׳ ׳כי הספידה. ימי של

הסוף. עד מ׳תתקבל׳ בניגון השלם הקדיש את אומד ש״ץ ולפיכך ׳צדקתך׳, אומדים אין במנחה

אבות. של ב׳ פדק שונים מנחה אחד

חאבלות תקופת

 בעומד. ל״ג יום בהפסקת שבועות, עדב עד ונמשכים אייד ב׳ ביום מתחילים הספידה ימי של אבלות מנהגי

 בעומד. ל״ג הוא בו ובי״ח אייד ד״ח מלבד שבועות, עדב עד אסודים הספידה בימי נישואין

הספידה. לימי המיוחד בניגון נאמד שבועות וחג אייד חודש דאש שבין בשבתות דודי׳ ׳לכה

 מ׳על והחל הדגיל ויציב׳ ׳אמת נוסח את אומדים אחד. זולת שבת מידי אומדים אייד חודש דאש אחד

וסופו. הזולת תחילת את בנעימה אומדים וכן עצב, בנעימת אותו אומדים הדאשונים׳

קדשים - מות אחרי פרשת

דודי׳. ׳אזכדך זולת

ישדאל׳. קהל ׳כל עד קודא כהן

ושני׳. וחמישי שני שיתענה מי ׳וכל המילים: את מוסיפים לעניים׳, ׳וצדקה אחד קהל, של שבידך׳ ב׳מי

אבות. של ג׳ פדק שונים מנחה אחד

תשס״ט שלישי ספר | ירושתנו
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בה״ב - שני וחמישי שני תעניות

מרחשון. חודש של בה״ב בתעניות כמו מנהגן אייר של שני וחמישי שני תעניות

שני פסח

כרגיל. תחנון אומרים
אמור פרשת

אלקים׳. ׳אתה זולת

אבות. של ד׳ פרק שונים מנחה אחר
בעומר ל״ג

 בו שאין יום בכל כנהוג שבת, מוצאי בניגון ׳ברכו׳ באמירת מאריכים בשחרית תחנון, אומרים שלפניו במנחה

אומרים. במנחה אבל בשחרית תחנון אומרים אין תחנון.

 ו׳למנצח׳. ל׳אשרי׳ לא אף התפילות בכל התיבה לפני עובר האבל אין

עולם. צדיקי ושאר רשב״י פטירת לציון בהילולות מלהשתתף נמנעים

בחקתי - בהר פרשת

נמכר׳. ׳אחרי זולת

 הקורא שירצה״. מי ״יעמוד הלשון: בזה לתורה לעלות קוראים לתוכחה אחזתו׳. אל ׳איש עד קורא כהן

 ושוב ׳וזכרתי׳, בפסוק קולו את ומרים עונם׳ את ירצו ׳ואז עד תשמעו׳ לא ׳ואם מהפסוק קולו את מנמיך

 מיוחד בנוסח שברך׳ ׳מי לו עושים עלייתו, אחרי סופו. עד זאת׳ גם מ׳ואף ומרים ׳והארץ׳ בפסוק מנמיך

בשמו. אותו מזכירים ובשניהם הרגיל, שבירך׳ ל׳מי בנוסף

 ודקדוקו המקרא כלשון ונתחדק״, ״חזק המילים: שתי את המסיים כלפי הציבור קורא הספר בסיום

 ורק אחרונה, לברכה הפסק מפני שותק העולה ונתחזק״), חזק ״חזק מילים: שלש (ולא יב י, ב בשמואל

 הספר. סיום משום נבחר בניגון נאמר התורה קריאת שאחר קדיש זו. קריאה על חוזר בתורה הקורא

בקר׳. מעשר מ׳וכל למפטיר קריאה

אבות. של ה׳ פרק שונים מנחה אחר

שבת׳ ׳שווארץ - במדבר פרשת שבועות לפני שבת

תתנ׳׳ו) בגזירות שחרבו אשכנז קהילות זכרון (שבת

 וסליחות׳(תדפיס ׳פיוטים בקובץ מופיע הצנזורה שיבושי ללא הנכון [הנוסח היום׳ כל ׳אותך אהבה אומרים

באזנינו׳. ׳אלקים זולת הרגיל. ויציב׳ ׳אמת נוסח אשכנז׳)]. מורשת ׳מכון של

 החודש. ברכת מחמת מיוחד בניגון התורה, קריאת שאחר קדיש של השניה מחציתו

חודש׳. מחר יהונתן לו ׳ויאמר מפטירים

 תחילה ׳ממורבוך׳. המכונה נשמות הזכרת ספר מתוך בלחש נשמות מזכירים פורקן׳ ׳יקום אמירת לאחר

 וכן בו, ושנרשמו לעולמם שהלכו האחרונים הנפטרים שלושת של ההזכרה את שבת בכל כנהוג הש״ץ קורא

 המיוחדת ההזכרה את מתחיל מכן לאחר בספר. הופעתם סדר לפי קודמים, נפטרים שלושה של ההזכרה את

 גדולי נשמות את וכן גזירות, ושאר ק״ט גזירות תתנ׳׳ו, בגזירות הקהילות הרוגי נשמות את היינו זו, לשבת

הש״ץ שמלבד דהיינו ההזכרה, את המפצלים יש ההזכרות, רשימת מאוד ארוכה אם בספר. הנזכרים החכמים
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חלקו. את אומר שהש׳׳ץ בזמן ההזכרה סדר של מוגדר חלק הקהל ממנהיגי אחד אומר

 הקהל הראשון״. ביום למחר יהיה סיון חדש ״ראש ומכריז: בידו תורה ספר נוטל ש״ץ החודש. מברכים

׳אקדמות׳. תחילת בניגון עליו חוזר והש׳׳ץ הקצר, בנוסח ׳יחדשהו׳, תיכף אומר אלא זו, הכרזה על חוזר אינו
 בלחש. עמו אומר והקהל הרחמים׳ ׳אב עצובה בנעימה אומר והש׳׳ץ רגליו על עומד הקהל ׳אשרי׳, אחרי

 הצנזורה). בידי שובש המודפס (הנוסח השפוך. עבדיו דם נקמת לעינינו בימינו וינקום הוא: המקובל הנוסח

׳יהללו׳ הרחמים׳ ׳אב של בניגון וממשיך התורה ספר את נוטל ש״ץ
 ימי קודם שבת׳ ׳שווארץ חלה זו שבשנה כיון ׳תתקבל׳, וקדיש קדושה בניגון אומר אינו ש״ץ במוסף

תחנון. בהם אומרים שאין סיון חודש

 ׳צדקתך׳, אומרים אין וה׳). ב׳ בימי ׳ויפקד׳(וכן לפני הכהן׳ אהרן ב׳בן מסתיימת התורה קריאת במנחה

 אבות. של ו׳ פרק שונים מנחה אחר הסוף. עד מ׳תתקבל׳ בניגון השלם הקדיש את אומר ש״ץ ולפיכך

חודש. ראש מכריזים: העמידה קודם חודש. ראש ליל שבת, מוצאי ערבית

שבת. מוצאי של בערבית אף חודש, בראש התיבה לפני עובר אבל אין

סיון

סיון חדש ראש

 תחילת בניגון ׳עון׳ עד ולשמחה׳ מ׳לששון הקטע את אומר הש״ץ חדש, ראש מוסף של הש״ץ בחזרת

חול. יום בניגון וממשיך ׳אקדמות׳,

שבועות ערב

׳למנצח׳. אומרים אין אבל בניגון אפים׳ ארך ׳א-ל אומרים בשחרית

 את בהכרזה מזכירים מנחה), לפני לשקיעה, סמוך (וכשמתפללים מנחה תפילת ואחר שחרית תפילת אחר

תבשילין. עירוב לעשות הצורך

החג. מוצאי עד אותם ומשאירים לחג, במיוחדים והבימה החזן עמוד כסוי המעילים, הפרוכת, את מחליפים

ואילנות עשבים

 קולעים ילדים סרק. אילנות ענפי בו ומעמידים הכנסת, בית את מקשטים שבועות, של טוב יום לקראת

 ארון את בם מעטרים גזל), חשש בהם שאין ממקומות (שנלקטו ריחניים מפרחים צבעים בשלל מחרוזות

 כתרים הקולעים יש התורה ספרי לעיטור המגורים. ובתי הכנסת בית פתחי את בם ומקשטים והבימה הקודש

 שלא הקפידו רבותינו הכסף. ורימוני הכסף כתרי במקום התורה ספרי על אותם ומניחים צבעוניים מפרחים

התורה. ולכבוד הרגל לשמחת זה, קדמונים מנהג לבטל

בחג תפילה נוסחי

 ׳או׳׳א בקטע האמצעית, בברכה במוסף, שמך״. אוהבי ישראל בך ״וישמחו כבשבת: ׳והשיאנו׳ בסוף הנוסח

׳אלינו׳). עלינו׳(ולא ׳שובה הוא: הנוסח רחמן׳, מלך
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שבועות ליל ערבית

׳ברכו/ לפני טובו׳ ׳מה שרים ;ישראל בארץ

 ׳השכיבנו׳ אחר פולין־ליטא). במחזורי גם הם דידן שבועות פיוטי (כל אביר/ ׳וירד מערבות אומרים

טוב. יום בניגון ׳יגדל׳ ׳עלינו׳. לפני קידוש משה׳. ׳וידבד הפסוק את אומדים

לערנען׳ ׳שבועות - שבועות ליל תיקון

 בני זה. בלימוד משתתפים גדולים ילדים גם שבועות׳. ליל ׳תיקון סדד את בחבודה ולומדים הלילה כל נעודים

 קטע דם בקול קודא הישיבה, סדד לפי לסידוגין מהנוכחים, אחד כל הדב. ובדאשם שולחן סביב יושבים החבודה

 בקדיאת לימינו היושב מתחיל שלו, הקטע את הדאשון כשגמד בלחש. עמו אומדים החבודה בני ושאד מהתיקון,

פעמים. כמה תודו בהגיע לקדוא אחד כל חוזד הם, מדובים והקטעים הואיל הסוף. עד הלאה וכן הבא. הקטע

 או המגילות בנגינת - הכתובים חלק ההפטדה, בנגינת - הנביאים חלק המקדא, בטעמי נקדא התודה חלק

 בפסוק. פסוק סידוגין נאמדים התהלים מזמודי בלחש. נקדאים איכה מגילת פסוקי תהלים. אמידת נגינת

 המקדימים ויש לעמוד, נוהגים הדבדות עשדת באמידת פה. שבעל תודה לימוד בניגון נלמדים המשניות

תודה. דבדי בין להבדיל שלא כן, לפני פסוקים כמה לעמוד
 מפני האחדונים, פסוקים וג׳ הדאשונים הפסוקים ג׳ את דק האומדים יש דות במגילת ;ישראל בארץ

בשחרית. כולה את שקוראים

 משנה סדרי מששה סדד כל גמד אחד בכתובים. וכן בנביאים וכן התודה, בסיום יתום קדיש אומד אבל

דדבנן. וקדיש עקשיא׳ בן חנניא ׳ד׳ אומדים

 הלימוד. שבסוף כדת תיקון על והתפילה הקבליות התחינות את מלומד שנמנעו מדבותינו יש

 מיוחדים. בנגונים עולם׳ ו׳אדון ׳יגדל׳ לזמד נהגו הלימוד בגמד קהילות בכמה

 לימוד בין להגשתם הפסקה העודכים יש ומשקאות. מאכלים הלומדים לדשות עומדים הלימוד במהלך

פה. שבעל לתודה שבכתב תודה

שבועות שחרית

׳אקדמות׳. תחילת בניגון נאמד עולם׳ ׳אדון

טובים׳ חסדים ׳גומל עד ידים׳ נטילת מ׳על דם בקול הבדכות את אומד בלילה ישן אשד המתפללים אחד

לצאת. המכוונים את להוציא ומכוין התודה, בדכות את וגם
 מ׳א-ל החל בתעצומות׳. ׳הא-ל באמידת טוב יום בנעימת פותח ש״ץ טוב. יום בניגון נאמד שאמד׳ ׳בדוך

 אמנני׳ ׳אדון יוצד אומדים ׳אקדמות׳. תחילת בניגון - ׳בדכו׳ לפני קדיש עם ישתבח בדכת סוף עד ההודאות׳

 אומד ׳וצודים׳ עד מ׳דדכי׳ האופן סוף את בנים׳. ׳ועתה אופן פסח), של דאשון ביו״ט כמו וניגונו אמידתו (צודת

 חוזד והש״ץ ׳קדושו׳ עד מ׳ישמדו׳ ממשיך הקהל השנה. דאש מוסף קדושת פיוטי של מצוקים׳ ׳דחם בניגון הש״ץ

שמעת׳. ׳אנכי זולת בניגון, אותו אומדים הדאשונים׳ מ׳על והחל הקצד ויציב׳ ׳אמת נוסח ניגון. באותו כך על

 של שני יום לשחדית הקדובות הן פולין־ליטא (במחזודי חיים׳. ׳אודח קדובות אומדים הש״ץ בחזדת

 המה׳, ׳תעתועים המתחיל הקטע מסובל׳, ׳אלוף בסדד דדלהיים־באזל, [במחזודי נא׳. ׳א-ל אומדים שבועות).

 מודשת ׳מכון של וסליחות׳(תדפיס ׳פיוטים בקובץ מופיע המקודי הנוסח הצנזודה, בידי מאוד שובש ,59 עמ׳

׳אקדמות׳. תחילת בניגון שחדית של כהנים בדכת מעלה׳. מ׳חילי בנעימה מתחיל הש״ץ הסילוק בסוף אשכנז׳).
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ורות הלל

 קדיש ׳אקדמות/ תחילת בניגון נאמדים נא׳ הושיעא ה׳ ו׳אנא ׳הודו׳ פסוקי

 בניגון שמתחילים יש המגילה. קדיאת ליום מיוחד בניגון נאמד ׳תתקבל׳

 החל ׳יהללוך׳ בדכת את הש״ץ חותם ובו נא׳ הצליחה ה׳ מ׳אנא כבד זה

 על בבדכה ׳דות׳ קודאים תודה ספד הוצאת לפני להודות׳. טוב לך מ׳כי

יתום. קדיש אומדים הקדיאה אחד ׳שהחיינו׳. מבדכים אין קלף. של מגילה

הלל

 הושיעא ה׳ ו׳אנא ׳הודו׳ פסוקי

 תחילת בניגון נאמדים נא׳

׳אקדמות׳.

 בניגון הלל לאחד תתקבל קדיש

נבחס

התורה וקריאת אקדמות

 כנהוג עולם/ של ׳דבונו ותחינת מידות י״ג בדגלים לומד הנוהגים יש טוב. יום בניגוני והכנסה הוצאה
נודאים. בימים

 ׳ויזכהו הדגל/ ׳ולכבוד מוסיפים: התודה לעולי שבידך׳ ב׳מי בניגון. נאמד הכל׳ ׳על :ישראל בארץ

יד׳. ׳מתנת של שבידך׳ ׳מי משום בגלילה הדב את מכבדים לדגל׳. לעלות

 פסוקי לא כלל, ׳אקדמות׳ אומד אינו לתודה העולה בתודה. דאשון פסוק קדיאת אחד אומדים ׳אקדמות׳

 אומד אינו בתודה הקודא הש״ץ שאף נוהגים יש שלו. בדכה הפסק משום הציבוד, פסוקי ולא הש״ץ

המתודגמן. כדמות שהוא הצבוד מן זולתו איש אם כי ׳אקדמות׳,

 כן. לפני פסוקים כמה לעמוד המקדימים ויש לעמוד, נוהגים הדבדות עשדת בקדיאת ׳אדכין׳. אומדים אין

 מאדיך וכן בנגינה, מאדיך שלפניה, ׳לאמד׳ המילה את הקודא כשאומד עליון. בטעם קודאים הדבדות עשדת

 ׳לך׳, ׳ויקדשהו׳, ׳לשוא׳(השני), ׳מצותי׳, במילים היינו האמצעיות, הדבדות שמונה של אחדונה מילה בכל

 אחד קדיש חצי האחדונה. בדבדה ולא הדאשונה בדבדה לא מאדיך אינו אך ׳שקד׳. ׳תגנב׳, ׳תנאף׳, ׳תדצח׳,

הדב. את קודאים להפטדה נבחד. בניגון נאמד התודה קדיאת

ישרא^ בארץ

יד מתנת

לאדון. הספדים את מכניס והוא תודה, ספד הכנסת סוף עד הש״ץ הוא הדב

 ב׳מי הדב את ומבדך בידו תודה ספד אוחז הקהל מדאשי אחד יד׳. ׳מתנת עבוד מבדכים ההפטדה לאחד

 הקהל. כל את יד׳ ׳מתנת של שבידך׳ ב׳מי ומבדך התודה ספד את הדב אוחז כך ואחד יד׳, ׳מתנת של שבידך׳

 אחד נאספות וידושלים, ישדאל אדץ ועניי תודה לומדי עבוד יד כמתנת לתת עצמו על קיבל אחד שכל (המעות

ליעדן). ונשלחות החג
 בדאשונים. כמבואד שמחה, של דאודייתא חיוב בימי עצב לעודד אסוד כי בדגלים, ׳יזכוד׳ אומדים אין

יד׳. ׳מתנת של שבידך׳ ׳מי אמידת בשעה לאומדו יכולים פולין, כמנהג לאמדו הנוהגים

__________________טוב. יום בניגוני תודה ספד הכנסת נודאים. ימים בניגוני וסופו תחילתו ׳אשדי׳

שבועות מוסף

 השנה ׳בדאש בניגון מאות׳ שש ׳אז אומד הש״ץ האזהדות אחד הנחלת׳. ׳אתה אזהדות אומדים הש״ץ בחזדת
 ׳אקדמות׳. תחילת בניגון :בחו״ל יד׳ ׳מתנת בניגון :ישראל בארץ כהנים, ברכת יכתבון׳.

נבחר. בניגון ׳תתקבל׳ קדיש
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טוב יום של מנחה

 של הראשונות הברכות ושתי העמידה, לפני הקדיש חצי שבת; בניגון נאמרים לציון׳ ׳ובא סוף עד ׳אשרי׳

 - האחרונות הברכות שלוש טוב; יום בניגון - האמצעית והברכה ודור׳ ׳לדור חול; בניגון - הש״ץ חזרת

 שבת קבלת סדר מנחה, אחרי השבת. את לקבל למהר כדי רגיל בניגון נאמר ׳תתקבל׳ קדיש חול; יום בניגון

השנה. שבתות כבכל בשלמות, נאמר

חג אסרו - נשא פרשת

ערבית. אחר מדליקין׳ ׳במה אומרים אין

 כהנים ברכת קריאת בגלל חשובה, לעליה נחשב רביעי ׳ויפקד׳. לפני הכהן׳ אהרן ׳בן עד קורא כהן

נבחר. בניגון מוסף אחרי ׳תתקבל׳ קדיש שבסופה.

הסוף. עד מ׳תתקבל׳ בניגון השלם הקדיש את אומר ש״ץ ולפיכך ׳צדקתך׳, אומרים אין במנחה

_________________________________________אבות. של א׳-ב׳ פרקים שונים מנחה אחר

בחו״ל

שבת - שבועות של שני ליל ערבית

 הביכור את אומרים ׳השכיבנו׳ בברכת ה״. אלקים ׳א-ל מערבות אומרים ׳ברכו׳. לפני טובו׳ ׳מה שרים

 אומרים העמידה אחר משה׳. ׳וידבר הפסוק את ולאחריו ׳ושמרו׳ אומרים ׳השכיבנו׳ לאחר ישראל׳. ׳אשריך
 בניגון. זכור׳ שבת ׳יום הפיוט, את מוסיפים וארץ׳, שמים ל׳קנה מגיע כשהש״ץ שבע. מעין וברכת ׳ויכלו׳

טוב. יום בניגון ׳יגדל׳ עלינו. ׳שהחיינו׳. עם קידוש מדליקין׳. ׳במה אומרים אין ׳תתקבל׳ קדיש אחר

שבועות של שני יום שחרית

 ׳אילת יוצר אומרים בתעצומות׳. ׳הא-ל טוב יום בנעימת מתחיל ש״ץ ׳אקדמות׳. תחילת בניגון נאמר עולם׳ ׳אדון

 פיוטי של מצוקים׳ ׳רחם בניגון הש״ץ אומר ׳וצווים׳ עד מ׳דרכי׳ האופן סוף את בנים׳. ׳ועתה אופן אהבים׳,

 הקצר ויציב׳ ׳אמת נוסח ניגון. באותו כך על חוזר והש״ץ ׳קדושו׳ עד מ׳ישמרו׳ ממשיך הקהל ר״ה. מוסף קדושת

המובהקים). אשכנז (במחזורי בנועדים׳. גדול ׳אנכי זולת בניגון, אותו אומרים הראשונים׳ מ׳על והחל

 של ראשן לשחרית הקרובות הן פולין־ליטא ורעשה׳(במחזורי מטה ׳ארץ קרובות אומרים הש״ץ בחזרת

 בקטעים שורות כמה המדפיסים השמיטו דרכו׳, ראשית קנני ה׳ ׳ובכן המתחיל בסדר נא׳. ׳א-ל אומרים שבועות).

 מורשת ׳מכון של (תדפיס וסליחות׳, ׳פיוטים בקובץ מופיע המלא הפיוט נוסח רי״ש, עד עי״ן באותיות המתחילים

השבת. מחמת כהנים בברכת תחינות אומרים אין ׳אקדמות׳. תחילת בניגון - כהנים ברכת אשכנז׳).

 מיוחד בניגון נאמר ׳תתקבל׳ קדיש ׳אקדמות׳. תחילת בניגון נאמרים נא׳ הושיעא ה׳ ו׳אנא ׳הודו׳ פסוקי

 ברכת את הש״ץ חותם ובו נא׳ הצליחה ה׳ מ׳אנא כבר זה בניגון שמתחילים יש המגילה. קריאת ליום

להודות׳. טוב לך מ׳כי החל ׳יהללוך׳

 הקריאה אחר ׳שהחיינו׳. מברכים אין קלף. של מגילה על בברכה ׳רות׳ קוראים תורה ספר הוצאת לפני

יתום. קדיש אומרים

של ׳רבונו ותחינת מידות י״ג אומרים אין בשבת תורה ספר בהוצאת טוב. יום בניגוני תורה ספר הוצאת
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בחר״ל

 לרגל/ לעלות ׳ויזכהו הרגל/ ׳ולכבוד מוסיפים: התורה לעולי שבירך׳ ב׳מי בניגון. נאמר הכל׳ ׳על עולם׳.

יד׳. ׳מתנת יום כבכל לתורה לעלות חיוב הוא הרב קרואים. לשבעה תעשר׳ ׳עשר קורים

יד מתנת

לארון. הספרים את מכניס והוא תורה, ספר הכנסת סוף עד פרקן׳ מ׳יקום הש״ץ הוא הרב

 לאחר לרגל׳. לעלות ׳ויזכם :מוסיפים אחיהם׳, ישראל כל ׳עם המילים לפני שבת של לקהל שבירך׳ ׳מי בסוף

 שבירך׳ ב׳מי הרב את ומברך בידו תורה ספר אוחז הקהל מראשי אחד יד׳. ׳מתנת עבור מברכים לקהל שבירך׳ ׳מי

 שכל (המעות הקהל. כל את יד׳ ׳מתנת של שבירך׳ ב׳מי ומברך התורה ספר את הרב אוחז כך ואחר יד׳, ׳מתנת של

ליעדן). ונשלחות החג אחר נאספות וירושלים, א״י ועניי תורה לומדי עבור יד כמתנת לתת עצמו קיבל אחד

 בראשונים. כמבואר שמחה, של דאורייתא חיוב בימי עצב לעורר אסור כי ברגלים, ׳יזכור׳ אומרים אין

יד׳. ׳מתנת של שבירך׳ ׳מי אמירת בשעה לאומרו יכולים פולין, כמנהג לאומרו המורגלים

מוסף

נוראים. ימים בניגוני תורה ספר והכנסת וסופו תחילתו ׳אשרי׳

 הוא כך כאמור. היום וקרבן שבת קרבן זה אומרים: החג קרבן לפסוקי שבת קרבן פסוקי בין בעמידה

 הגאונים של המדויק הנוסח אך השונים, החגים בפירוט קיצרו שמדפיסיהם המודפסים הסידורים נוסח
כאמור. השבועות חג יום וקרבן שבת קרבן זה הוא: והראשונים

 בניגון מאות׳ שש ׳אז הש״ץ אומר האזהרות אחר ראשית׳. ׳אזהרת האזהרות את אומרים הש״ץ בחזרת

נבחר. בניגון נאמר מוסף אחר ׳תתקבל׳ קדיש יד. מתנת בניגון נאמרת כהנים ברכת יכתבון׳. השנה ׳בראש

מנחה

 שבת. בניגון נאמרים התורה קריאת לפני קדיש וחצי לציון׳ ׳ובא ׳אשרי׳,

וה׳). ב׳ בימי ׳ויפקד׳(וכן לפני הכהן׳ אהרן ב׳בן מסתיימת התורה קריאת

חול. בניגון - העמידה לפני הקדיש חצי

 בניגון - האמצעית והברכה ודור׳ ׳לדור חול; בניגון - וקדושה הש״ץ חזרת של הראשונות הברכות שתי

טוב. יום של למנחה מיוחד בניגון - ׳תתקבל׳ קדיש ;שבת בניגון - האחרונות הברכות שלוש ;טוב יום

______________________________________________זו. בשבת אבות פרקי אומרים אין

בחו״ל) (ויו״ט שבת מוצאי

 לך׳, ׳ויתן נועם׳. ׳ויהי אומרים שבת. מוצאי בניגון ו׳ברכו׳ רחום׳ ׳והוא ו׳למנצח׳. ברוך׳ ׳לדוד מזמרים

בנעימה. המעלות׳ ׳שיר ואומרים מבדילים

בחו״ל ישראל בארץ

חג אסרו

 בכל כנהוג שבת, מוצאי בניגון ׳ברכו׳ באמירת מאריכים בשחרית

 ׳למנצח׳. אומרים ואין אפים נופלים אין תחנון. בו שאין יום

תחנון. אומרים המילואים ימי שבעת סוף עד חג אסרו למחרת

 תחנון. אומרים המילואים ימי שבעת בכל

בהעלתך פרשת

בניגון קוראים המסעות פסוקי את
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בחר״לישראל בארץ

 - ששי ,׳ויסעד עד קורא חמישי מיוחד.

 שונים מנחה אחר עליהם׳. רוחו ׳את עד
אבות של ג׳-ד׳ פרקים

שלח פרשת

 עד - שלישי לה/ נוכל ׳יכל עד קורא לוי

 הארץ/ כל ׳את עד - רביעי מאד/ ׳מאד

 עד - ששי לה׳/ ניח׳ח ׳ריח עד - חמישי

 פרקים שונים מנחה אחר אתכם׳. ׳הגר
אבות של ה׳-ו׳

קרח פרשת

 לו׳. משה ׳ביד עד קורא שלישי

 אחר עולם׳. ׳לחקת עד לוי במנחה,

אבות. של א׳-ב׳ פרקים שונים מנחה

נשא פרשת

 לעליה נחשב רביעי ׳ויפקד׳. לפני הכהן׳ אהרן ׳בן עד קורא כהן
 שונים מנחה אחר שבסופה. כהנים ברכת קריאת בגלל חשובה,

אבות. של א׳-ב׳ פרקים

בהעלתך פרשת

 עד קורא חמישי מיוחד. בניגון קוראים המסעות פסוקי את

 פרקים שונים מנחה אחר עליהם׳. רוחו ׳את עד - ששי ׳ויסעד,

אבות. של ג׳-ד׳

שלח פרשת

 עד - רביעי מאד׳, ׳מאד עד - שלישי לה׳, נוכל ׳יכל עד קורא לוי

 ׳הגר עד - ששי לה״, ניח׳ח ׳ריח עד - חמישי הארץ׳, כל ׳את

אבות. של ה׳-ו׳ פרקים שונים מנחה אחר אתכם׳.

 ש״ץ החודש. מברכים החודש. ברכת מחמת מיוחד בניגון התורה, קריאת שאחר קדיש של השניה מחציתו

 הכרזה על חוזר אינו הקהל השלישי״. וביום השני ביום יהיה תמוז חדש ״ראש ומכריז: בידו תורה ספר נוטל

המצרים. בין של דודי׳ ׳לכה בניגון עליו חוזר והש׳׳ץ הקצר, בנוסח ׳יחדשהו׳, תיכף אומר אלא זו,

תמוז

בחו״ל ישראל בארץ

קרח פרשת חקת פרשת

לו׳. משה ׳ביד עד קורא שלישי ג׳- פרקים שונים מנחה אחר
אבות. של א׳-ב׳-ג׳ פרקים שונים מנחה אחר עולם׳. ׳לחקת עד לוי במנחה, אבות. של ד׳

חקת־בלק פרשת בלק פרשת

כלי׳ ׳אל עד קורא כהן ה׳- פרקים שונים מנחה אחר

אבות. של ד׳-ה׳-ו׳ פרקים שונים מנחה אחר אבות. של ו׳

בתמוז עשר שבעה

 להלן). (ראה המצרים לבין המיוחדים התפילה ניגוני את לנגן הש׳׳ץ מתחיל זה ביום

מנחה. של התורה קריאת אחרי עד שחור במעיל התורה ספר את עוטפים

 הסליחות סדר פשענו׳. ׳כי המילים אחר הש׳׳ץ חזרת של לנו׳ ׳סלח בברכת הש׳׳ץ בחזרת סליחות אומרים

חוזר הראשון החרוז את אומרו אחר מיוחדת. בנעימה הש׳׳ץ אומר נאסר׳ ׳שעה הפזמון את אשכנז. כמנהג הוא
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 חוזר בסופו נמוך. בקול עמו והקהל החרוזים שאר את לומר בניגון ממשיך הש׳׳ץ נעימה. באותה הקהל עליו

 ואין בלבד, תשובה ימי בעשרת לאמירה ניתקן מלכנו׳ ׳אבינו ובנעימה. רם בקול הראשון הקטע את לומר הקהל

נאסר׳. ׳שעה הפזמון בניגון אפים׳ ארך ׳א-ל אומרים תורה ספר הוצאת לפני ציבור. בתענית אותו אומרים
 :ישראל בארץ מפטיר״. ״יעמוד במילים: שמו, הזכרת בלא לתורה, לעלות לישראל קוראים במנחה,

ישראל׳. ׳שומר ולא מלכנו׳, ׳אבינו אומרים אין לדוכן. הכהנים עולים

המצרים בין

 וכן אירא׳, ולא לי ׳ה׳ במילים: קולו ומשפיל המצרים, בין של חול לימי מיוחד בניגון עולם׳ ׳אדון אומר ש׳׳ץ
באהבה׳. ישראל בעמו ׳הבוחר ואמן׳, ׳אמן בתשבחות׳, מהולל ׳מלך ידים׳, נטילת ׳על במילים קולו את משפיל

 זה אל זה ׳וקרא המתים׳, ׳מחיה אברהם׳, ׳מגן במילים: קולו משפיל ומנחה שחרית של הש׳׳ץ בחזרת

 חתימת ואת קינות, של ידוע בניגון אומר כולה עירך׳ ׳ולירושלים ברכת את יאמרו׳. ברוך ׳לעומתם ואמר׳,

איכה. טעמי בניגון - הברכה

 קדיש חצי בסוף קולו משפיל ש׳׳ץ נאסר׳. ׳שעה הפזמון בניגון אפים׳ ארך ׳א-ל אומרים וחמישי בשני

התורה. קריאת שאחר

השנה. ימות כבכל היא הש׳׳ץ חזרת נעימת תחנון, אומרים אין בה חדש, ראש וערב שבת ערב של במנחה

פינחס פרשת

המצרים. בין לשבתות מיוחד בניגון נאמר דודי׳ ׳לכה

 עד הראשונים׳ ׳על ידועה עצב בנעימת אומר ש׳׳ץ הרגיל. ויציב׳ ׳אמת נוסח את אומרים בשחרית

 בנעימה. נאמרים וסופו תחילתו ארנן׳, חי א-ל ׳אל זולת אומרים ׳זולתך׳,

מנחה. אחר אבות פרקי שונים אין והלאה, זו משבת

מטות־מסעי פרשת

המצרים. בין לשבתות מיוחד בניגון נאמר דודי׳ ׳לכה

 עד הראשונים׳ ׳על ידועה עצב בנעימת אומר ש׳׳ץ הרגיל. ויציב׳ ׳אמת נוסח את אומרים בשחרית

בנעימה. נאמרים וסופו תחילתו הדיחו׳, ׳אריות זולת אומרים ׳זולתך׳,

 הספר בסיום מיוחד. בניגון קוראים מסעי בפ׳ המסעות פסוקי את אביה׳. ׳בית עד קורא כהן התורה בקריאת

 (ולא יב י, ב בשמואל ודקדוקו המקרא כלשון ונתחזק״, ״חזק המילים: שתי את המסיים כלפי הציבור קורא

 קריאה על חוזר בתורה הקורא ורק אחרונה, לברכה הפסק מפני שותק העולה ונתחזק״), חזק ״חזק מילים: שלש

 החודש. וברכת הספר סיום מחמת מיוחד בניגון נאמרת התורה, קריאת שאחר קדיש של השניה מחציתו זו.

מ׳כאשר׳. מתחילה למפטיר הקריאה

 חוזר אינו הקהל הרביעי׳. ביום יהיה אב חדש ״ראש ומכריז: בידו תורה ספר נוטל ש״ץ החודש. מברכים

 מתחיל ובו ציון׳ ׳אלי בניגון עליו חוזר והש׳׳ץ הקצר, בנוסח ׳יחדשהו׳, תיכף: אומר אלא זו, הכרזה על

׳אשרי׳. אמירת
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אב מנחם

אב ר״ח ערב

התורה. ספרי מעל והרימונים הכתרים את מסירים

שבת׳ ׳שווארץ - חזון שבת

 שבאשכנז. רבותינו הפוסקים גדולי כך על והקפידו לאבלות, היכד לעשות כדי חזון בשבת חול בגד לובשים

שבת. של - נעלים כתונת, כובע, - השאד כל את ללבוש ניתן היכד, נעשה כבד חול של חליפה בלבוש אם

 הפסוק מלך׳. ו׳ה׳ השבת׳ ליום שיד ׳מזמוד באמידת בה וממשיכים ציון׳, ׳אלי בניגון נאמד דודי׳ ׳לכה

שבת. בניגון נאמד נאמנו׳, ׳עדותיך האחדון,

 ׳בדוך ניגון. סוף שבו חדוז כל נמוך בקול ומסיימים הכפודים יום בניגון עולם׳ ׳אדון אומדים בשחדית

 ׳ביום עד שבת׳ אשד מ׳לא-ל אומד ש״ץ אדון׳. וב׳א-ל יודוך׳ ב׳הכל מאדיכים אין פשוט. בניגון נאמד שאמד׳

 היום׳ כל ׳אותך אהבה אומדים שבת. לניגון חוזד אלקינו׳ ה׳ מ׳שמך והחל עצב, של מיוחד בניגון קדש׳ שבת

 אשכנז׳)], מודשת ׳מכון של (תדפיס וסליחות׳ ׳פיוטים בקובץ מופיע הצנזודה שיבושי ללא הנכון [הנוסח

שבת. בניגון הדאשונים׳ ׳על מסיים הש״ץ הדגיל. ויציב׳ ׳אמת בדכת נוסח באזנינו׳. ׳אלקים זולת

 קדיש חצי איכה. בניגון ולא הדגיל בניגון אשא׳, ׳איכה מהפסוק ללוי לקדוא מתחילים התודה בקדיאת

חזון. לשבת מיוחד בניגון נאמד התודה קדיאת אחד

 הפסוק את ההפטדה. טעמי בניגון - האדון׳ נאם ׳לכן ומפסוק ׳איכה׳, בניגון ההפטדה את קודא הדב

המפטיד. כך ואחד דם, בקול הקהל אומד ההפטדה של האחדון

 תחילה ׳ממודבוך׳. המכונה נשמות הזכדת ספד מתוך בלחש נשמות מזכידים פודקך ׳יקום אמידת לאחד

 וכן בו, ושנדשמו לעולמם שהלכו האחדונים הנפטדים שלושת של ההזכדה את שבת בכל כנהוג הש״ץ קודא

 המיוחדת ההזכדה את מתחיל מכן לאחד בספד. הופעתם סדד לפי קודמים, נפטדים שלושה של ההזכדה את

 גדולי נשמות את וכן גזידות, ושאד ק״ט גזידות תתנ״ו, בגזידות הקהילות הדוגי נשמות את היינו זו, לשבת

 הש״ץ שמלבד דהיינו ההזכדה, את המפצלים יש ההזכדות, דשימת מאוד אדוכה אם בספד. הנזכדים החכמים

חלקו. את אומד שהש״ץ בזמן ההזכדה סדד של מוגדד חלק הקהל ממנהיגי אחד אומד
 עמו אומדו והקהל הדחמים׳ ׳אב עצובה בנעימה אומד והש״ץ דגליו על עומד הקהל ׳אשרי׳, אחרי

 בידי שובש המודפס (הנוסח השפוך. עבדיו דם נקמת לעינינו בןמינו וינקום הוא: המקובל הנוסח בלחש.

׳יהללו׳. הדחמים׳ ׳אב של בניגון וממשיך התודה ספד את נוטל ש״ץ הצנזודה).

 קדיאת שאחד הקדיש חצי בניגון לאמד׳ ׳כתוב עד ישמיענו׳ ׳והוא הקטע את הש״ץ אומד מוסף בקדושת

התודה.

 שאינם לקטנים דק אך שבת, מוצאי כבכל לשתות לנעדים נותנים ואף הכנסת בבית מבדילים שבת במוצאי

ניגון. בלי אומדים הבדלה אחדי המעלות שיד עשדה). אחת או עשד כבני ידושלים(עד על להתאבל יודעים

באב תשעה ליל

השנה. ימות כבכל היא הש״ץ חזדת נעימת באב, תשעה עדב של במנחה

 של והנפדד העליון החלק את מסידים אך אותם), מסידים (ואין והמכסאות המפות הפדוכת, את מהפכים

דחום׳. ׳והוא לפני האודות דוב את מכבים שחוד. במעיל התודה ספד את עוטפים הפדכת(׳כפודת׳).
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תנהתעזס׳׳ט לשנת

 בלי מתפלל ש״ץ הכוכבים. צאת אחר כשמתפללים אף ערבית לפני קדיש וחצי המעלות׳ ׳שיר אומרים אין
 באב. לתשעה מיוחד עצב ניגון לו יש בקול אומרו שהש״ץ מה וכל אבל, דרך נמוך בקול מתפללים טלית. עטיפת

׳תתקבל׳. בלא שלם קדיש אומרים עשרה שמונה אחר ׳איכה׳. אמירת עד ערבית, מתחילת רגליהם על עומדים יש

 מברך הקורא נמוכים. מושבים על או הקרקע על והקהל הקודש, ארון שלפני מדרגה על יושבים והש״ץ הקורא

 ואומרו הקהל מקדים ׳השיבנו׳ לפסוק החזן כשמגיע מקודמו. יותר קולו הקורא מרים ופרק פרק בכל המגילה. על

החזן. ואחריו ׳השיבנו׳ הפסוק את לומר הקהל וחוזר מאד׳, ׳עד עד אם׳ ׳כי ואומר עליו, חוזר וחזן רם, בקול

 השניה, הקינה את מדלגים נמוך. בקול עמו אומרן והציבור ובניגוניהם, בקול הקינות את אומר ש״ץ

 ׳עלינו׳. ׳תתקבל׳. בלא שלם קדיש נמוך. בקול קדוש׳ ׳ואתה ואומרים עומדים הקינות אחר יבכיון׳. זה ׳בליל

שלום. אמירת בלי הכנסת מבית ויוצאים

באב בתשעה שחרית

ההשכמות. מחמש אחת

 כבכל הוא השחר ברכות סדר המצרים. בין ניגוני בלא אך אבלות, דרך נמוך בקול נאמרת כולה התפילה

 הקרובות את אומרים הש״ץ בחזרת ישראל׳. ו׳עוטר צרכי׳ כל לי ׳שעשה ברכות את מהן משמיטים ואין יום

 עשרה, שמונה אחר ברכנו׳. ׳או״א אומר הש״ץ אבל לדוכן עולים הכהנים אין ׳עננו׳. אומר והש״ץ ׳אאביך׳,

אפים׳. ארך ׳א-ל אומרים קדיש. חצי

 את בלחש מברכים התורה ברכת לפני עצוב. בקול התורה ברכת את ומברכים טלית, בלא לתורה עולים

 טעמים. בלא ועצוב נמוך בקול בתורה קוראים ומלכות. בשם אותה המברכים ויש האמת׳, דיין ׳ברוך ברכת:

 לעלות קוראים לישראל לעלות. למכבדם כח׳ ׳יישר אומרים הם ואין שבירך׳, ב׳מי העולים את מברכים אין

 את עצב. בנעימת נאמר התורה קריאת שאחר קדיש מפטיר׳. ׳יעמוד בקריאה: אלא שמו הזכרת בלא לתורה

׳יהללו׳. התורה. בקריאת כמו איכה), בטעמי לא (אף טעמים בלא בכי בקול אומרים בשחרית ההפטרה

 נאמרת וקינה קינה כל הקודש. ארון שלפני מדרגה על יושב והש״ץ קינות, ואומרים הקרקע על יושבים

 קינה בתורו אחד כל זה, אחר בזה הקהל, אנשי ידי על עצובים, נבחרים בניגונים סופה, ועד מתחילתה בקול

 את מקונן הש״ץ בהן קהילות יש רגילים. קינה בניגוני והשאר מיוחד, ניגון להן שיש קינות יש יותר. או אחת

רם. בקול המקונן עם יחד נמוך בקול קינה כל אומר הקהל הראשונות. הקינות י״ז

 ציון׳ ׳אלי אחר בישיבה. הידוע, בניגונה ציון׳ ׳אלי במקומה ואומרים הלבנון׳, ׳ארזי הקינה את מדלגים

 ׳עד החרוז את אומרים הקינות בסוף שבקהל. החשוב ידי על נאמר השני הציון הציונים. את לומר מתחילים

ציון׳. ׳אלי בנגון בחטאנו׳ ׳אז הקינה ואת בכיה׳ אנה

 אומרים ׳תתקבל׳. בלא שלם קדיש בריתי׳), זאת ׳ואני פסוק לציון׳(בלא ו׳ובא ׳אשרי׳ ואומר עומד חזן

 בציבור. ׳איכה׳ קוראים אין לאסף׳. מזמור ו׳שיר יום של שיר אומרים אין ׳עלינו׳. יתום. קדיש גויים׳. ׳קרבו

הקברים. על מתפללים ואין אותו, מסבבים קברות, לבית הולכים

באב בתשעה מנחה

 עולי שלושת את לתורה מעלים ׳אשרי׳. מתחיל ואז רם בקול עליהם מברך והש״ץ ותפילין. טלית מניחים

 מברכים לתורה והעולים המקרא, בטעמי בתורה קוראים שבירך׳. ב׳מי אותם ומברכים שחרית של התורה

 ׳יעמוד בקריאה: אלא שמו הזכרת בלא לתורה לעלות קוראים לישראל השנה. כל של הרגיל בניגון ברכותיה

׳עננו׳ ׳נחם׳, אומרים השנה. כל של במעיל התורה ספר את עוטפים מנחה של התורה קריאת אחרי מפטיר׳.

תשס״ט שלישי ספר | ירושתנו



אעזכנז לבני הכנסת בית מנהגי לוחתנו

 ׳שים לדוכן. עולים כהנים :ישראל בארץ המצרים. בין ניגוני בלי נאמרת הש״ץ חזרת תענית. של ו׳רבון׳

׳עלינו׳. ׳תתקבל׳. קדיש שלום׳.

יתום. קדיש ולאחדיהם בשחדית, נאמדו שלא לאסף׳ מזמוד ו׳שיד יום של שיד אומדים מנחה בסוף

באב תשעה מוצאי

 הפדוכת את מחזידים בחול. בזמנו מעדיב כבכל קדיש, וחצי בדכו׳ הנה המעלות ׳שיד אומדים עדבית לפני

׳נחמו׳. שבת מוצאי עד ממתינים אלא באב, ט׳ במוצאי הלבנה בדכת מבדכים אין והמכסאות.

נחמו שבת - ואתחנן פרשת

 דמוי המסולסל, בניגון העמידה, לפני הקדיש סוף את הש״ץ אומד ׳שובה׳ שבת ליל עד זו שבת מליל החל

נודאים. ימים מוסף שלפני הקדיש בחצי המקובל והתדועה, השבדים התקיעות,

 יוצד אומדים נודאים. ימים בניגון עולם׳ ׳אוד החדוז סוף עד אוד׳ ׳יוצד בדכת את אומד הש״ץ בשחדית

 הדאשונים׳ מ׳על והחל הקצד ויציב׳ ׳אמת בדכת נוסח ידוע, בניגון מנחה׳ ׳שאו אופן אלקי׳, ׳אדוממך

היה׳. משל ׳אמת זולת בניגון, אותו אומדים

 פסוקים כמה לקום המקדימים יש הדבדות. עשדת קדיאת בשעת לעמוד נהגו היום׳. ׳כלכם עד קודא כהן
 קודאים ׳לאמד׳ עד פדשה. תחלת ׳אנכי׳ עושים שאין נהגו ולפיכך תודה, דבדי בין להבדיל שלא כדי כן לפני

 בטעם - וביחיד העליון, בטעם בציבוד קודאים הדבדות עשדת בנגינה. מאדיך ׳לאמד׳ ובמילה דגילה, בנגינה

 ׳ויקדשהו׳, ׳לשוא׳(הב׳), ׳מצותי׳, במלים הקודא מאדיך בדבדות דם. בקול נקדאת ׳אנכי׳ פדשת התחתון.

 אחד הקדיש של השניה מחציתו ׳ובשעדיך׳. עד קודא חמישי ׳שוא׳. ׳שקד׳, ׳תגנב׳, ׳תנאף׳, ׳תדצח׳, ׳לך׳,

נבחד. בניגון נאמדת התודה קדיאת

 זו משבת יוסיף׳. ׳אלקיכם הפיוט: את אומדים אלקיכם׳, ה׳ ׳אני הקהל: עניית אחד מוסף קדושת בסוף

 נבחד. בניגון מוסף שלאחד ׳תתקבל׳ קדיש אומדים הבאה השנה של מדחשון חדש עד

קול. בהדמת נקדא שלישי קדיאת של האחדון הפסוק במנחה

באב ט״ו

 שאין תפילה בכל כנהוג שבת, מוצאי בניגון ׳בדכו׳ באמידת מאדיכים בשחדית תחנון. אומדים שלפניו במנחה

 אומדים. במנחה אבל בשחדית תחנון אומדים אין תחנון. בה

ו׳למנצח׳. ל׳אשדי׳ לא אף התיבה לפני עובד האבל אין

היום. לשמחת יותד מעט ושותים ואוכלים חצות, אחד ותלמידיהם המלמדים ביה דפגדי יומא הוא באב ט״ו

עקב פרשת

 - שלישי קול), בהרמת נקרא לוי קריאת של האחרון לך׳(הפסוק נתן ׳אשר עד - לוי האדם׳, ׳יחיה עד קודא כהן

 ודבש׳. ׳חלב עד - ששי להם׳, לתת עד - חמישי הנטויה׳, ׳ובזרעך עד - רביעי לך׳, ה׳ דבר ׳כאשר עד

היום׳. ׳לפניכם עד כהן במנחה,
ראה פרשת

החודש. ברכת מחמת מיוחד בניגון נאמרת התורה קריאת שאחר קדיש של השניה מחציתו

 הששי״. וביום החמישי ביום יהיה אלול חדש ״ראש ומכריז: בידו תורה ספר נוטל ש׳׳ץ החודש. מברכים

 והוד׳ ׳אדר בניגון עליו חוזר והש׳׳ץ הקצר, בנוסח ׳יחדשהו׳ תיכף אומר אלא ההכרזה, על חוזר אינו הקהל

׳אשרי׳. אמירת מתחיל ובו
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תנזתעזס׳׳ט לשנת

אלול

אלול חדש ראש

 את הש״ץ אומר ניגון ובאותו שובה, ושבת אלול לר״ח המיוחד בניגון נאמר התורה קריאת שלאחר הקדיש חצי

תשר׳׳ת. פעמים ג׳ תוקעים חדש, ראש ימי בשני חדש, ראש של מוסף אחר במוסף. ולשמחה׳ מ׳לששון הקטע

ושבתות חול ימי

 שלושה לתקוע ומפסיקים ערבית, תפילת אחר והן שחרית תפילת אחר הן תשר״ת, פעמים ג׳ תוקעים יום בכל

השנה. ראש לפני ימים

התפילות. אחרי אורי׳ ה׳ ׳לדוד אומרים אין

 העמידה לפני הקדיש סוף את אומר הש״ץ מיוחד. בניגון ׳השכיבנו׳ ברכת את אומרים שבתות בלילי
 שובה. שבת ועד נחמו שבת מאז הנהוג בניגון

 נבחר. בניגון נאמר מוסף אחרי ׳תתקבל׳ קדיש

אלול. לחדש מיוחד בניגון ו׳ברכו׳ רחום׳ ׳והוא אומרים שבתות במוצאי

תצא כי פרשת

קול. בהרמת נקרא האחרון הפסוק מנחה, של התורה בקריאת

תבא כי פרשת

 ׳ברוך עד - חמישי היטב׳, ׳באר עד קורא רביעי קולו. את הקורא מרים הלוי קריאת בסוף ׳השקיפה׳ בפסוק

 מנמיך הקורא בתוכחה, שירצה״. מי ״יעמוד הלשון: בזה לתורה לעלות קוראים לתוכחה ומשארתך׳. טנאך

 אלקיך״, ה׳ ״את עד מ״ליראה״ קולו את ומגביה הזה״, ״בספר עד תשמע״ לא אם ״והיה מהפסוק קולו את

 ב׳מי לתוכחה העולה את מברכים הקריאה. סוף עד קולו את ומגביה קנה״ ״ואין עד קולו את שוב מנמיך

 בשמו. אותו מזכירים ובשניהם הרגיל, שבירך׳ ל׳מי בנוסף מיוחד בנוסח שברך׳

קול. בהרמת נקרא ׳והנגלות׳, מהמלה האחרון, הפסוק מנחה, של התורה בקריאת

נצכים־וילך פרשת

בסירוגין. יודוך׳ ׳הכל מלומר פוסקים השנה ראש שלפני שבת

קול. בהרמת נקרא ׳והנגלות׳, מהמלה כהן, קריאת של האחרון הפסוק

סליחות

 ׳יארצייט׳ ובעל אבל למנחה. לא אך שאחריהן, ושחרית שלפניהן ערבית התיבה לפני עובר סליחות של ש״ץ

 השנה. ראש שלפני הסליחות בימי התיבה לפני לעבור יכולים

ובנותיה). הגדול(פפד׳׳מ אשכנז מנהג של הוא הסליחות סדר

 השחר. עלות לפני האפשר ובמידת לסליחות, בבוקר משכימים אלא השינה, לפני בלילה סליחות אומרים אין

 בניגון נאמר, קדיש חצי הצדקה׳. ה׳ ׳לך באמירת וממשיכים מיוחד, בניגון עולם׳ ׳אדון באמירת פותחים

 וש״ץ וסליחה, סליחה כל של ההקדמה פסוקי את לומר מקפידים מידות. וי״ג אפים׳ ארך ׳א-ל בגמר חול,

עמך׳. ׳ועל עד צדקתינו׳ על לא מ׳כי החל מיוחד בניגון אמירתם מסיים

כל מנוחה׳. ׳במוצאי הראשון היום פזמון של בניגון נאמרים מהם הרבה קבועים, ניגונים יש לפזמונים

תשס״ט שלישי ספר | ירושתנו



אעזכנז לבני הכנסת בית מנהגי לוחתנח

 נעימה. באותה הקהל עליו חוזר הראשון, הבית אמירת בגמר בנעימתו. הש״ץ ידי על רם בקול נאמר פזמון

 החוזר החרוז את מוסיף הוא בית בכל נמוך. בקול עמו והקהל הבתים, שאר את לומר בניגון ממשיך הש״ץ

 ״לשמוע החוזר: החרוז את בית בכל מוסיפים מנוחה׳, ׳במוצאי א׳ יום בפזמון הראשון(כגון הבית סוף של

 ובנעימה. רם בקול הראשון הבית כל את לומר הקהל חוזר כולו הפזמון של בסופו התפלה״). ואל הרנה אל

מיוחדים. קבועים ניגונים יש ו׳חטאנו׳ ׳עקדה׳ לפיוטי

 ׳אשמנו הוידוי עמו. והקהל בניגון, כולו הש״ץ אומר הוידוי שבהקדמת לפניך׳ תבא ׳או׳׳א נוסח את
בלחש. הסליחות בימי נאמר בגדנו׳

׳עננו׳ עונה: והקהל מיוחד, בניגון הש״ץ ידי על נאמרים האחרון, בחלקם לפחות ה״, ׳עננו של החרוזים

 שענה ׳מי בפיוט גם כך על המקפידים יש ׳עננו׳. אומר: והקהל ה״, ׳עננו אומר הש״ץ היינו מהם, אחד כל על

 נדע לא ׳ואנחנו עד לשבת ממשיכים אפים נפילת אחר יעננו׳. ׳הוא משיב: שהקהל המוריה׳, בהר לאברהם

 וכן דבשמיא׳ ׳מרן נבחר. בניגון כולו נאמר רחמים׳ ׳מכניסי מיוחד. בניגון נאמר ומסא׳ ׳מחא נעשה׳. מה

והוד׳. ׳אדר בניגון נאמרים ישראל׳ ׳שומר

 בגמר ידיו את ליטול הולך הקהל השחר, עלות אחר ונסתיימו השחר, עלות לפני הסליחות החלו אם

 ולפני השחר, לברכות סליחות של ׳תתקבל׳ קדיש בין מעליו מסירה שאולה, בטלית המעוטף הש״ץ הסליחות.

השנה. ימות בכל כדרכו בקול הברכות שלש את ומברך תפילין, מניח שלו, בטלית מתעטף שאמר׳ ׳ברוך

 בניגון ידים׳ נטילת ׳על בברכת מיד פותח אלא שנית, עולם׳ ׳אדון אומר החזן אין תתקבל, קדיש אחר

הקרבנות. לפני התורה ברכת כולל השחר, בברכות חול בניגון וממשיך נוראים, ימים

סליחות של רביעי יום

 הכפורים ביום לאמירה שנועד ׳שפטינו׳, המתחיל שמעה׳ ׳ה׳ הפזמון של האחרון הבית את אומרים אין

רחמים׳. ׳מלאכי של הוא הפזמון ניגון בלבד.

סליחות של חמישי יום

רפא׳. נא ׳א-ל במקום בקרבך׳ משפט ׳אדון החטאנו את אומרים בסליחות

השנה ראש ערב

התענית. את להשלים נוהגים ואין השנה, ראש בערב מתענים

הקודש. ארון את פותחים ברית׳, ו׳זכור הארץ׳ כל ׳שופט בפזמונים

׳למנצח׳. ולא תחנון אומרים אין שבת. מוצאי בניגון בשחרית ׳ברכו׳ באמירת מאריכים

 לבית הולכים שמשון׳. נזירות ׳ואפילו בה אומרים הכנסת. בבית נדרים׳ ׳התרת עושים התפילה אחר

לעניים. צדקה ונותנים תחינות שם אומרים הקברות,

השנה ראש בערב מילה ברית

 הפזמון את ולא בריתך׳ תפר ׳אל מילה לברית הסליחה את אומרים אין השנה, ראש בערב מילה ברית חל אם

 ברית ׳זכר הפזמון את אומרים מקום מכל שהרי ברית׳, אות - אברהם ברית ׳זכר מילה לברית ה׳רוקח׳ של
מארץ׳. אבדנו - אברהם

 כל בה וסועדים חצות לפני המילה ברית סעודת את עורכים תענית, יום שהוא השנה, ראש בערב

נדרים. התרת בלא ואף המה רבים אם אף הקרואים,
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המבורגר שלמה בנימין הרב
ברק בני אשכנז, מורשת מכון יר^ר

אשכנז לבני הכנסת בית מנהגי ללוה נספה

תשס״ח בטבת ט״ו שיל״ת,

 הגדול הגאון כבוד הוד אל

שליט״א דבליצקי שרי׳ מוהר״ר

!רב שלו׳

 שכתוב מה על החשובה והערתו שליט״א, כת״ר של הטלפון בשיחת הבוקר נתייקרתי מאוד מה

 נדרי... ״כל שפט: עמ׳ ה׳תשס״ח, שני, ספר ב׳ירושתנו׳, שהופיע אשכנז, לבני הכנסת בית מנהגי בלוח

השבת״/ ליום שיר ׳מזמור אומרים ׳שהחיינו׳ אחר

 שחל ביוה״כ שיר׳ ׳מזמור לומר מנהג כלל אין אשכנז-רינוס, מחזורי לפי כי כ״ת ציין בשיחתו

דידן. אשכנז בני מלוח אמירתו מנהג להשמיט צריך זה ולפי בשבת,

 ׳בענין במכתבו שנתפרסמו כ״ת דברי אצלי רשומים כי אציין זו, חשובה להערה אתייחס טרם והנה

 קכב: עמ׳ תשנ״א, חשון רעג, חוברת תורה, אור בשבת׳, שחל יוהכ״פ בליל השבת ליום שיר מזמור

 ובמנהג בשבת, שחל יוהכ״פ בליל השבת ליום שיר מזמור כלל אומרים אין המערבי אשכנז ״במנהג

 רוב שהחיינו, אחרי או לפני אם נדרי, כל אחר אומרים (מזרחי) פולין אשכנז שהוא שלנו אשכנז

 פרושים אשכנזים כנסת מבתי חוץ השקיעה, לפני שבת קבלת השנה כל לזמר מדקדקים אין האשכנזים

 ׳כל לאחר זה את יניחו שאם וראיתי מנעורי, מאד בזה מדקדק אני וגם והיות בזה. שמדקדקים בירושלים

 נדרי כל לומר וקשה למזמור, זמן להניח בכדי השקיעה לפני עוד לסיימו נדרי׳ ב׳כל רב הלחץ יהיה נדרי׳

 שרוב מחמת אפשר אי מקודם להתחיל כי לשקיעה, סמוך אותו מתחילים הכי שבלאו אחרי כזה בלחץ

 נדרי׳ ׳כל לפני שיר׳ ׳מזמור אומרים ואנו שלנו במנין שניתי שנים הרבה כבר לכן בא, לא עוד הקהל

 והטענה הרמ״א. מלשון גם וכדמשמע השקיעה לפני אחת פעם נדרי כל יאמרו אם ודי נדרי כל ואח״כ

 הרה״ג כן שנהג ראיתי תש״ז ובשנת ואכמ״ל. בקל, ליישב יש שבת, שקבלו אחר נדרים להתיר שאין

 דוד ר׳ הרה״ג בפני בירושלים חסד׳ ב׳שערי ותיקין במנין זצ״ל פפרמן אפרים שמואל ר׳ ה׳ עובד הצדיק

ומצפצף״. פה פוצה ואין זצ״ל בהר״ן

וברעסלוי׳, גלוגא אב״ד טיקטין אברהם מהג״ר שונות ב׳הערות מצאתי כ״ת להנהגת סייעתא והנה

 ליום שיר מזמור אומרים בשבת שחל ״יוה״כ יא: עמ׳ תש״מ, טבת ד׳, קונטרס ג׳ שנה שלמה, כרם

נדרי״. כל קודם לאומרו נוהגין גלוגא ק״ק ופה השבת.

 חל ״אם י״ג-י״ד: סעי׳ תרי״ט סי׳ אפרים, המטה של ההפוכה שיטתו היא מפורסמת מאידך אולם

 לומר ויש שבת. בכל כמו יתום, קדיש אחריו ואומרים כו׳, השבת ליום שיר מזמור מתחיל החזן בשבת,

אחר בשבת כשחל או בחול, כשחל שהחיינו ברכת אחר לו... קדם ולא שהחיינו, ברכת לאחר שיר מזמור
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המבורגר עזלמה בנימין הרבתם

ברכו״. לומר צבור השליח מתחיל אחריו, קדיש ואמירת השבת ליום שיר מזמור

 פראג(נס׳ דיין אוויש יהודה יעקב להג״ר שו״ע ב׳חידושי שמצינו כפי פראג גדולי הנהיגו זו וכדעה

 יוהכ״פ דבחל כתב סקי״ח תרי״ט סי׳ רבה ״באלי׳ יד: עמ׳ תשמ׳׳ו, מנ״א פט, קובץ שלמה, כרם תקס׳׳ו),

 ברכת שמתחיל קודם השבת ליום שיר מזמור מתחיל הש״ץ - השבת. ליום שיר מזמור אומרים בשבת

 ואח׳׳כ יתום, קדיש אומרים השבת, ליום שיר מזמור והציבור הש״ץ שסיים ואחר נדרי, כל אחר שהחיינו

 ובית [= ובדמו׳׳ש ביהודה׳] [ה׳נודע הגאב׳׳ד אבל מקודם, נהגו כן שהחיינו, ברכת לברך הש״ץ מתחיל

 כיון והטעם השבת, ליום שיר מזמור ואח׳׳כ שהחיינו ברכת תחלה לומר הנהיגו נ״י שוה] מורי דין

 ואמירת עיי׳׳ש, לעשייתו עובר שיהי׳ שבת קבלת שהוא ברכו קודם שהחיינו ברכת די״ל כתב דהלבוש

 ליום שיר מזמור קודם י״ל א׳׳כ רס׳׳א), סי׳ סוף לעיל (עיין שבת קבלת הוי השבת ליום שיר מזמור

השבת״. ליום שיר מזמור אומרים ואח׳׳כ שהחיינו, ברכת השבת

 נהגו לא הירש רש״ר ימי עד כי ידוע ופפד׳׳מ. רינוס בני מנהג לענין כ״ת להערת אבוא ועתה

 שבת׳. מקבלי ׳חברה של מצומצמת קבוצה מלבד השבת, בכניסת שבת קבלת סדר לערוך בפפד׳׳מ

 ליום שיר ל׳מזמור מקום היה לא הישן במנהג כן אם הקהילה. בני לכל שבת קבלת סדר הנהיג ורשר׳׳ה

 בעל פולד אהרן הג״ר פפד׳׳מ של הישיבה ראש בפירוש כן שכתב וכפי בשבת, שחל ביוה׳׳כ השבת׳

 תרפ׳׳ה, נירנבערג החיים, דרך עם ישראל תפלת סדר על פולד׳ לר״א פפד׳׳מ ק״ק ב׳מנהגי אהרן׳, ׳בית

 כוס בלא שהחיינו מערי׳ קוד׳ הש״ץ אומר כפורים... יום ״ליל שם: החיים׳ ה׳דרך דברי על קמה. עמ׳

 אין ״בפרנקפורט פולד: הגר׳׳א העיר השבת״׳, ליום שיר ׳מזמור ׳ברכו׳ קודם אומרים בשבת חל ואם

שבת״. ערב בכל אפילו לאמרו המנהג מעיקר אין כי השבת׳, ליום שיר ׳מזמור אומרים

 נגרע לא שבת, לכל שבת קבלת סדר להם שהנהיג וכמו הירש, רש״ר בימי השתנה זה מנהג אולם

 שנדפס נועם׳, ׳דרכי גוטליב מנחם רבי של ספרו את ידי תחת יש בשבת. שחל הכפורים ביום גם זה ענין

 תורה שהרביץ ז״ל, ווייל נח אברהם רבי פראנקפורט מבני אחד של הגהות עם תרנ׳׳ו, בשנת בהאנובר

 ׳מזמור כאן: אומרין בשבת נדרי] כל ״[סיימו ו׳: דיבור רמ׳׳ד, פרק נועם, דרכי דברי על קהילות. בכמה

מאין״. ע׳׳נ פראנקפורט בק״ק ״וכן ווייל: רא׳׳נ העיר וגומר״, השבת׳, ליום שיר

 קבלת בסדר האחרונים בדורות נהגו אשר אחרות, אשכנז-רינוס קהילות הנהגות אצלי רשומים וכן

 ליום שיר ׳מזמור בכניסתה ואמרו יוה׳׳כ, של בשבת פלוג׳ ׳לא של הסברה התקבלה אצלן שגם שבת,

השבת׳.

 אנו אומרים כן על ובזמרה, בשירה שבת קבלת סדר של ההנהגה את שבת בכל קבלנו אנו וגם היות

שבת. שחל ביוה׳׳כ זה שיר׳ ׳מזמור

 רבות שעוד ובתקוה ועידנים, עידן זה שליט׳׳א מכת׳׳ר נהנים שאנו והתושיה העצה על תודה ברגשי

אכי׳׳ר. מכת׳׳ר, וללמוד לשמוע נזכה בשנים

המבורגר ש. בנימין
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memory, the scholars of Ashkenaz.” The Rosh expressed his preference for the 
heritage of Ashkenaz and France over the Spanish traditions. This because “the 
Torah was an inheritance to them from their fathers, from the days of the 
churban.” (Rosh, Responsa, 20, 20) This heritage, which has been guarded ever 
since, has merited to be revitalized through Machon Moreshes Ashkenaz, 
which has set as its purpose, to return the crown of Ashkenaz to its glory - like 
the great cycle of the sun returning to its place.

This year, which marks the 20* anniversary of Machon Moreshes Ashkenaz, 
raises emotions of appreciation, and blessings of “ בראשית מעשה ׳׳עושה .

Yerushaseinu congratulates K’hal Adath Jeshurun of Yerushalayim upon 
their coronation, by inaugurating their new Rav, HaRav Yehudah Ganz 
Shlif’a as their crown of Torah. A paraphrase of some his words of Torah, 
which they merit the hear on a regular basis, are incorporated into this work.

Additionally, we extend our blessings to Rav Doniel Goldschmidt shlif’a, 
Rav of Kehilas Ashkenaz in Modi'in Elite, on the occasion of the publication of 
his significant halachic work Yeshu’os Doniel.

This is the place to invite the readership of Yerushaseinu, who are in 
possession of manuscripts from Ashkenaz scholars, their students, researchers, 
or any Ashkenaz descendant with insights into the heritage of their fathers, to 
come forward and enlighten the masses by revealing the brilliance hidden 
within their archives.
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" בראעזית עועזה ׳׳ברוך  blessed is the maker of creation. 
Hashem made the very beginning of the origin of the 
universe. That is to say, He created the world from 
absolute nothing, ex nihilo... Rav Shimshon Rephael 
Hirsch aptly states, “creation, something from nothing, is 
a fundamental truth which forms the basis of the 
cognizance which the Torah wishes to establish... 
Everything, the matter, the form, all existence, extends 
from His free and all-mighty will.

(Rav D. T. Hoffman, Vayikra 1.1)

This year is particularly distinctive due to the birchas hachama. The significance 
of the blessing “ בראשית מעשה עושה ” upon seeing the sun in its original position 
requires consideration.

“The great cycle of the sun once began in the year [5] 181, in the month of 
Nisan, on the eve of Wednesday the 23̂ .̂ Mahar”i Segal ordered the town 
Shamash to announce in the Beis Hakenesses the evening before, that the next 
morning everyone should be careful that when they see the sunrise they should 
make the bracha בראשית מעשה עושה אמ׳׳ה בא׳׳י , because at the start of each cycle 
the orb of the sun returns to the place where it was positioned at the creation of 
the world. (Sefer Maharil, Lekutim, Chapter 69).

Close to 2000 years ago, Jews went into exile to Ashkenaz. In the last 
generations many have merited to return “to the place their tent was originally”. 
“All ascend to Jerusalem” (Kesuvos 110:) was the time-honored call of those 
going up to Yerushalayim. From all directions and all nationalities they came to 
the Holy Land and to the Holy City; each nationality with their heritage, each 
nationality with their customs. From Eretz Yisrael they were exiled, and from 
the various exiles they returned, yearning for the redemption, like the great 
cycle of the sun returning to its place where it was positioned at the creation of 
the world.

Unique among the the nationalities are those of Ashkenazi descent; those 
who dwelt along the Rhine and its surroundings, the Jews of Germany and its
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