
ץ"מהרישלהרוחניתמנהיגותו
ביישומהופשרנותהמקוריהמנהגבעדעקרוניתעמדה

ערוסלרצור

החדשוקליטתהישושימורשלבחותם.א

היה18-הבמאהתימןיהדותשלביותרהבולטוהמנהיגהתורנייםהאישיםגדול

שימשהוא.(1805/ה"התקס-1715/ה"התעצנעא)באלחיחיאהרבמורנו-ץ"מהרי

המרכזשהיהן,בצנעאהדין-בבית,ד"כראבשנים35מהן,כדייןשנים47במשך

תימןיהדותשלהמאבקבמרכזעמדההתורניתמנהיגותו.תימןיהדותכלשלהרוחני

מפני?,ת"רמבמיתלמודיתבעיקרהשהיתה,הייחודיתהרוחניתמורשתהלשימור

נודעוהוא.ובקבלהבהלכה,16-ההמאהמןי"אתורתשלוגוברתההולכתההשפעה

מהבטומנהיגותוהתורניתאישיותואחרלהלןנתחקה'.בתימןזוהשפעהשבלםכמי

.בלבדזה

המאהמןהיהודיהעולםעלעברוגדולותרוחניותשתמורותרלומרלהקדיםיש

.בצפתהיהומרכזה,מאהבאותהשעוצבהרבקבלהבהלכהי"אתורתבגיןואילך16-ה

י"רשלההלכהספרי.והמזרחיותהספרדיותהקהילותשלתכניהןאתשינתהזותורה

'ההלכותספר'ום"לרמב'תורהמשנה'אתדחקו,'ערוךשולחן'ו'יוסףבית',קארו

5.בקרבןוהתפשטההלכהותלמידיוי"האהשלהקבליתשהספרותכשם4,ש"לרא

לספריולהיותשיכלההגורפתההשפעהמפנימתגוננתעצמהאתמצאהאשכנזיהדות

'ר)א"הרממנהיגותעמדהזוהתגוננותובמרכז,חכמיהעלקארוי"רשלההלכתיים

.המאמרבסוף-הביבליוגראפיותההפניותפירוט
.127'עמ,חכמי.גברא:ראהן

איגרת:ראה-התלמודקיצורשהוא.ף"והריהתלמודפי-עלפסקותימןיהודי.ם"הרמבלפני2
,ח'עמ.טובי:גםראה;רעא'עמ,חבשוש;א"עגגדף.ספיר;33ן'עמ,מנצורה:טו"עם,תימן

ביסודההיאם"רמבושיטת,פיו-עלפסקוולמשנתום"לרמבהתוודעוהםכאשר.כג-כב.טו
בתרמנהגיםהרכה.41-47'עמ,הבלין:ראה.התלמודסיכוםהוא'תורהמשנה'כי,תלמודית
זכרםבאלא-ועודהתורהקריאתעלהתרגוםביטול,נדריכל,כפרות:כמו,תלמודיים

הערה506'עמ,התנגשות,ערומי:ראה-אלהבכלנהגולאתימןיהודיבעברשגםכפי,ם"ברמב

509.
.47-154,200-252ן'עמ.יהדות.גימאני:ראה3
.1143-1144'עמ,אלון:ראה4
.166'עמ,תמר:ראה5
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שלייעודםאתשינההואובכך,ע"השועלהגהותשחיכך(16-ההמאה,איסרלישמשה

הקבלה6.אשכנזיהדותשלייחודיתהרוחניתמורשתהאתושימרקארוי"רפסקי

ודחקהה18במאהשנוסדההחסידותאתפירנסההיא,לאשכנזחדרההיאאףהצפתית

השפעהמול7.החסידייםהכנסת-בבתיהספרדיהנוסחמפניהאשכנזיהתפילהנוסחאת

.לבולמהכדי,ועודלגדאיחזקאל'ר,סופרמשה'רכמומנהיגיםעמדוזו

לתימןהגיעה,ובקבלהבהלכה,מצפתתורה.תימןיהדותבקרבהתרחשבזהכיוצא

נשקפהשלאאלא,תימןיהדותשלהרוחנילעולמהלחדורוהחלה.16-הבמאהכבר

השפעת.י"אתורתמפניהמקוריתהתימניתהרוחניתהמורשתלדחיקתמיידיתסכנה

אתלדחוקאיימההיא17-ההמאהבסוףורק,והדרגתיתאיטיתהיתהבתימןצפת

שנאבקוכמישנודעוחכמים,שכן-תימןייהדותשלוהייחודיתהרוחניתמורשתה

הכהןפנחס'ר.צעדייהודה'ר,תימןיהדותשלהרוחניתמורשתהשימורלמען

-ייהצפתיתהתורהלפירביםמנהגיםנהגובצעירותםכבר,ץ"ומהרי0ן,עראקי
יהדות.הצפתיתההשפעהלבלימתלמאבקתימןמחכמיכמהשלהתעוררותםאלמלי

תורתאתלמעשההלכהבמהירותלקבלנוחההיתהלא,אשכנזכיהדותשלא.תימן
הגנהאמצעי(16-הבמאהבאשכנזא"הרמכמו)בהקדםפיתחהלאולכןצפתן

אטחדרהזוצפתחררתאתלקלוטהתנגדהשלאומשום,הרוחניתמורשתהלשימור

בשלישתימןיהדותשלהמדיניהמנהיג,עראקישלום'רשאםאפשר.ובהדרגהאט

להחדרת,תוקפניואפילו,למדיפעילבאופןמתערבהיהלא,18-ההמאהשלהשני

כללמתעורריםהיולאתימןשחכמיאפשר,זויהדותשלחייהלאורחצפתתורת

קהילותבשארכמובתימןויותריותרלהתפשטממשיכההיתהצפתותורת.למאבק

היוצפתתורתלמעןעראקישלום'רשלוהתערבותופעילותואבל.והמזרחספרד

מורשתהלשימורלמאבקלצאתמתרדמתםחכמיםשעוררווהןמופרזותכנראה

ני.תימןיהדותשלהמקוריתהרוחנית

.21-40'עמ,התנגשות.ערוסי:ראה6

.268-270'עמ,אילני;8(-66'עמ,פוסקי,ערוסי:ראה7

.93'עמ,יהדות,גימאני:120-124'עמ,חדירת,גימאני:ראה8
.126-132'עמ,חדירת,גימאני:קמג-קלו'עמ,הגורם,ערוסי:ראה9

פ"רעל.קעג'עמ,קרח;239"עם.חכמי,גברא:ראה-(1740ק"ת-665ן/ה"תכ)צעדיי"רעל10

.267'עמ.חכמי,גברא:עיין(18-ההמאהבתחילתאו17-ההמאהבסוףנולד)עראקיהכהן
הכהןפנחס'רואילו.'חייםעץ'סידורועלץ"מהריבהקדמתשהובאו,צעדייהודה'רבדבריעיין11

סדר,צובירי:ראה-הצפתיתהתורהומנהגיבנוסחשהואשלוהסדרלילמסדרכמשתקףעראקי

נגדחריפהאיגרת,ץ"מהרישלסבוץ"למהר,בזקנותוכנראה,שלחפנחס'ר.רב-קצב'עמ,הגדה

,העידעצמוץ"ומהרי.ץ"מהריהקדמת,חייםעץ:ראה.אבותבמנהגיוהמשניםהשינויים

'עמ,הגורם.ערוסי:עיין-ע"השומנהגיולפינוסחאותלפיהסדרבלילנהגשבבחרותו

.קמג-קלו

המנהגיםבשללההיהזרלתימןדרכובראשיתע"השווגם,ביסודהשמרניתהיאתימןיהדות12
.שבוהדעותריבויבשלוגם.בתימןנהגולאאשר,בוהמובאיםתלמודייםהבתר

שלום'שרשסובריםרביםחוקריםשלהמקורותצויינושם.48הערה10'עמ,חכמי,גברא:ראה13

דעתאתדוחהגברא.הספרדיהתפלהונוסחע"השומנהגיאתלהחדירכדיבתוקפנותנהגעראקי
אלא.התוקפנותענייןאתהכחישלאקרחע"הרשכן.מבוססיםלאבנימוקים.החוקריםכל
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.ץ"ומהריעראקיהכהןפנחס'ר,צעדייהודה'ר:זהבמאבקנודעוחכמיםשלושה

הואץ"מהריאך,במאבקממנותקיפיםוהיו,ץ"למהריקדמוהראשוניםהשנייםאמנם

יהדותעלחותמואתלהטביעשהצליחוהואהצפתיתההשפעהאתלבלוםשהצליח

עלכתב.(1859)ט"תריבשנתבתימןשביקר,ספיריעקב'ר.ואילדתקופהמאותהתימן

4י.'(ל"זצא"והרמי"הבכמו)[תימן]המדינהבכלהוראותיושנתקבלו':ץ"מהרי

.מנהיגותובזכותאלאהתורניתגדלותובזכותרקלא,מרבותיויותר,לכךזכהץ"מהרי

לאתימןיהדותבתולדותייזכרהוא.ביותרהמתאימהמנהיגותוהיתהנסיבותבאותן

אלא,עראקיהכהןפנחס'ורצעדייהודה'רלרבותיושקרהכפי.מחאהשלכמנהיג

וקליטת'הישןשימורשלחותם-הרוחניתמורשתהעלחותמואתשהטביעכמנהיג

.החדש

שימוליהודידאפראמרא.ב

'לראותובהשוותו.בתימןץ"מהרישלהתורניתאישיותובהערכתצדקשספירדומה

ספרדקהילותשלדאתראכמראנתקבלקארוי"רשכן.איסרלישמשה'ולרקארויוסף

ניתןזומבחינה5י,אשכנזקהילותשלדאתראכמראנתקבלאיסרלישמשה'ור,והמזרח

אתששימרוכמינודעואלומנהיגים.תימןלבנידאתראכמראנתקבלץ"שמהרילומר

.קהילותיהםמורשת

לומרניתן,ץ"מהרישלמנהיגותוייחודעללעמודכדיספירדבריבגדרנשאראם

,א"רמכמו.וההישגיםהדרךמבחינתקארוי"וכרהמגמהמבחינתא"כרמהיהשהוא

זומבחינה.ישראלביתלכלפסקיםספרקארוי"רשלע"בשולראותרצהלאץ"מהרי
המורשתבתחוםא"רמכמו,ץ"מהרי.משרקידוד'ר,חבירו-מרבושונההיההוא

השפעתמפניתימןיהדותשלהרוחניתמורשתהעללהגןלמטרהלושם,האשכנזית

,אבותיומנהגילפיהלכהפסקאחדכלא"הרמוגםקארוי"רגםלדעתו.עליהע"השו

6ן.אבותיומנהגלפילנהוגצריךהואגםולכן

והפשרההשלוםאישץ"ממהרילצפותאיןגם.'שאמי'היהעצמושהואמשום.ממנוהתעלם

ובגילויו.'מחרפנושזה'צעדיי"רבדברישישברמזהסתפקהוא.האלימותעלכהקדמתושיכתוב
בתשובתוץ"מהריהכיבלאואבל.אבותמנהגיהמשניםנגדעראקיפנחס'רשלחריפהאיגרתעל

.צדיקפעולת:ראה-ענייןבאותו,האלימותעלבמפורשכתבהעומרבימיהתספורתבעניין
.הענייניםלשארללמודניתןוממנו.ז"ע,עוסימן,ב"ח

.ב"עקאדף,ספיר:ראה14

.40-48'עמ,התנגשות,ערומי:ראה15
ישראלבקהילותהתפשטשכברקארוי"רשלע"השוסביבלהתלכדשישבדעההיהמשרקיד"ר16

בלבדזולאישראלאחדותשלמגמהמתוךמשרקיד"שרכך.ישראלביתאתלאחדכדיבוושיש

עלבהגהותיוא"רמשלממפעלוהסתייגהואאלא.ע"כשולפסוקתימןיהודיעלכיבדעהשהיה
ופצויינווהמקורות.35-37'עמ.התנגשות.ערוסי:ראה-ההלכהבאחדותלדעתושפגע.ע"השו

שלפועלועל.שםשצרינווהמקורות.26-29'עמ,שם:ראה-בנידוןא"רמשלפועלועל.שם

.98בהערהבמיוהדיעויין38-40'עמשם-ץ'"מהר
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כבר)בפרטאשכנזשלובעולמה,בעולםע"השוהופעתעם'מידפעלא"הרמאולם

ע"שהשולאחררק(18-הבמאהרק)לפעולשהתעורר,ץ"מהריכןלא,(6ן-הבמאה

,לכן.ממנוהושפעכברבצעירותועצמושהואולאחר.עליהוהשפיעלתימןחדרכבר

י"רעםמתפשראינוא"הרמ.בדרךשוניםהםבמגמהשוויםץ"ומהריא"שהרמאף

,אשכנזמנהגאתתואמתשאינהקארוי"רשלהלכהכלעל.במקבילפועלאלא,קארו

מאודנפוצושכברמנהגיםיש.להתפשרנאלץהוא.ץ"מהריכןלא.הגההא"רמכתב

לוהיהומוטב.לגמרינכשלשהיהאפשרכןעשהאילו,לעוקרםהתבונהמןהיהולא

אשראתלהצילובלבד,כלללהשפיעלאמאשרכלשהיהשפעהלהשפיעץ"למהרי
ן.ןין קארוי"לרדומההיההואזוומבחינה,פשרותשלדרךנקטהואלכן.להצילניתןהיה

.בפשרותכןגםשנהג

בתימןהקדוםשהמנהג,העידץ"מהרי.פשרהשלבדרךהכרעהשלדוגמהלהלן

הציבור'אמןואמרוקריבובזמןבעגלא'בקדישאומרציבורשהשליחשלאחרהוא

כךאחר.'עלמיאולעלמילעלם,מברךרבאשמיהיהא'לומרוממשיכים'אמן'עונים

אולם7י,ם"הרמבלפיהואזהמנהג.'אמן'עוניםוהציבור'יתברך'אומרציבורהשליח

אסורכיהםטועיםבלבדעלמיאלעלמיעדהעונים'ש,גיקטליאי"כר,פסקע"שו

שהיהחדשמנהגצייןץ"מהרילכן.(ג,נו,ח"או,ע"שו)'ליתברךעלמיאביןלהפריד

.בלחשיתכרךלומרממשיכיםהציבורולפיך,השיטותשתיביןפשרהבושיש,בימיו

:להסבירוטרח,זהמנהגאימץשכנראה,ץ"מהרי

לתת[דעתילעניותנראה]ד"נלעבלחשיתברךלענותמחדששנהגומהובענין

עדלענותם"הרמב[שדעת]'שדלעיללך[כתבתי]'כתהנהכיוהואלזהטעם

מעשהלעשותרצולאלכך.דאתראמאריהם"הרמבהיותוידוע.לבדעלמיא

המלכהאתלכבושדהגם.ם"הרמכמדבריהיפךשהוא.ע"השוכדעתבפרהסיא

להכניסשלאבלחשלאמרונהגולכך,ע"השולדעתגםחשוכיויען.בביתעמי

".המחלוקתבסלעעצמם

שהיההקדוםלמנהגהנאמנותביןמבוכהשררהשבימיו,מלמדנוץ"מהריכןכיהנה

וגםוראשוניםשגאוניםולהראותלבססוטרחץ"מהריאשר,ם"הרמבי"עפבתימן

המנהגמןהשונה,ע"השולפיחדשמנהגלהנהיגהמגמהובין,בותומכיםמקובלים

פוסקיםמביאראף,מסבירוץ"שמהרי,פשרההנהיגוזוממבוכהלצאתכדי.הקדום

.המחלוקתמןלהסתלקכדישוניםבענייניםכאלהפשרההכרעותשהכריעו

שנענוע,בערביתהתכלאללשוןהביאץ"מהרי.פשרההכרעתשלנוספתדוגמהלהלן

מחזיר,פעמיםשלושהלולבראשומנענעלפניוהלולבמוליך:כדלקמןהואהלולב

ומנענעהלולבאתמעלהכןאחרי,פעמיםשלושהלולבראשומנענעאליוהלולב

.תשכ'עמ,תפילותסדר,ם"רמב:ראה17
.ב,ל-ב.כסדף.א"ח,חייםעץ:ראה18
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.פעמיםשלושהלולבראשומנענעמטהכלפיהלולבמוריד,פעמיםשלושראשו

התכאלילכלהסכמת'הואל"כנהלולבנענועשמנהג,'חייםעץ'בסידורוצייןץ"מהרי

הנענועבעניןהראשוניםדעותלהביאלנכוןמצאץ"שמהריאלא.'ם"הרמבי"עפ

בטענה,העולםרוחותארבעכללעברלנענעהמנהגאתשאימץש"הראבדעתוסיים

לנענעמנהגמובאע"בשוואמנם9ן.'שלורוחות'שדלמילהודותימיננוידהקצרה'

בימיוהנה70.'צפוןמערבדרוםמזרחבנענעוימיןדרךיקיף'והרוחותארבעכללעבר

:כדלקמןפשרהשלמנהגהביאץ"ומהריי7,ש"והראע"השוכדעתנהגוכברק"מהרי

,ירושליםנגדפנינוכנגדשהואלצפוןשמנענעיןשלנומנהגותשכילתביןומזה

ם"הרמב[לדעת]'לדהנענועמצותעיקרכיומטהלמעלהכ"ואח,לדרוםכ"ואח

.ומטהומעלהרוחותלשתילנענעזההואהתלמודופשטהדברותובעלוהעטור

לכך.'וכוימיננוידיהקצרהמטעם,רוחות'בדלנענע[כתב]'כש"שהראולפי

לנענעומוסיפין,ש"הרא[חובתידי]ח"ילצאתראו,רעתקראאלטובמהיות

מעלהאחרומערבמזרחאלורוחותשתיוהניחו.ולמערבלמזרחרוחות'בד
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.א,סדף,ב"ח,חייםעץ:ראה(9

.י-ח.תרגא,ח"או,ע"שו:ראה20
.שם,ע"שוזיתיםשתילי21
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אותםוהניחודרבנןתיובאהנענועיןעיקרביןבהםיפסיקושלאכדירמסה

22.לאחרונה

נענועיןבושאיןתימןיהודישלהקדוםהמנהגביןפשרהעשהץ"מהריכןכיהנה

,התלמודלשוןאתתואםהיותרהואץ"מהרישלדעת,ם"הרמבפי-על.רוחותבארבע

בשתישהנענועהפשרהשלטיבה.רוחותבארבענענועיםבושישש"הראמנהגובין

מוליךשהואהנענועשלהחיובעיקרצתנ,שינענלאחררקייעשהנוספותרוחות

.ומורידמעלהומביא

שלמה'רכןועל,קארוי"לראופייניתהיתהההלכהבפסיקתכשיטההפשרותדרך

בגלוימלצאתונמנעבמנהגהרבההתחשב;קארי"ר2'.פסיקתומדרךהסתייגלוריא

ברחביישראלקהילותבקרבונפוץתקבל:הואזהובזכות,שהתפשטומנהגיםנגד

24.העולם

,הלכותלשמורשיש,ברוריםדבריםאנזרלמאבקשהתעוררבעתץ"מהריוהנה

ולחזור,ם"דרמבאליבאהםשבעיקרם,תימןיהודישלעתיקיםונוסחאותמנהגים

זאתבכל2'.ע"השובהשפעתתימןייהודיחדרושכבר,ונוסחאותהלכות,ממנהגים

לאגםהוא,תימןבמנהגיהקשורבכל,ע"השועלהגהות,א"כרמ,כתבלאץ"מהרי

-עלרקולפסוקם"בהרמברקללמודהנמיהואתהעדהאתכיווןולאע"השואתדחה

תימןלמורשתחדרושכברוההלכותהמנהגים,הנוסחאותכלאתעקרלאגםהוא.פיו

.בתקיפותאו,בהתלהבותיוצאהואפעמיםאלא26.והמקובליםע"השובהשפעת
ולפעמים,מתעלםשהואופעמים;תימןמורשתעללהגןאוליושנהעטרהלהחזיר

27.ן"תימורשתלפישאינםדבריםבעלילקולט

שרדהתימןיהודיבמסורת,פסחשלבהגדההגאולהברכתחתימתנוסח,למשלכך

-גואל)'ישראלגואל'האתהברוך':עתיקהישראלית-ארץהיאשכנראהגירסה

.א"עסדף.כ"ח.חייםעץ:ראה
.חולין,הקדמה,שלמהשלים:ראה
.55והערה24-25"עם,התנגשות,ערוסי:ראה
.צז,ו'עמ,דפסחאאגדתא:ראה

המאהמן)תימןמדרוםמשתאותכלאלצנעאמאזורבשיריתכלאלשבהן,דוגמאותמספראציין
שלבמנחההפטרהאומריםץ"מהריבסידור.'חייםעץ'בסידורוץ"ממהרימקורייםיותר(17-ה

שלא.ציוןעלבמקוםההפטרהשאחראלוקינו'הרחםברכת;ם"כהרמבשלא,באבתשעה

;השחרברכותלפניידייםנטילת;שמעקריאתלאחראמתאלוקיכם'החזרת:ם"הרמבכנוסחת

אמירת;התפילהלפניבשחרהשנהכראשתקיעותשלושים;עשייתןסדרלפישלאהשחרברכות
.ועוד;בחראברכו,לפניהולאההפטרהאחריטובךרבמהאמירת:השנהבראשמלכנואבינו

,בחלק.צדיקפעולת)בעומרתספורת:וכן,לעיל25שבהערההדוגמהראה:תימןנוסחעלהגנה

הדלקת:שבתשליוצר;מוסףבקדושתכתרנוסחת;נדריכל:תימןלנוסחבניגוד.ועוד,(עוסימן
שבתכאלילהודהץ"מהריהראשונותהדוגמאותשלושלגבי.ועוד,כנסת-בביתחנוכהנר

מימיTnwבטענהאמירתןאתהצדיקאך,ם"כהרמבמצויותשאינןכפי,מצויותהןאיןהקדומים

,חייםעץ:עיין,וייסדוםוחזרושכחוםשבתימןוכנראה,י"לרשבבזוהרנזכרווהןהואילהתנאים

.רצאכי:ראה-ץ"מהרידבריעלרצאביי"רהשגתאת.ב"עפג,ג"ח;א"עקמא;ב"עקלב,א"ח
.קלב-קלא'עמ
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גאל)'ישראלגאל':ישראלקהילותרובבקרבהקיימתלגירסהבניגוד;(ועתידהווה

כסופר,בצעירותוץ"מהריוהנה7'.הבבלילתלמודבניגודגםולכאורה,(לשעבר-

שהיונוסחאותלפיוכתבהעתיקותבנוסחאותידושלחפסחשלהגדותכתב,מהיר

.צפתשלוהמקובליםע"השולפיהיוומנהגיהןנוסחותיהןאשרי"מאשהובאובהגדות

,בתקיפותהמקוריתהנוסחהעללהגןיצאהואדעתועלעמדץ"שמהרימשעהאולם

:לדבריו.המסורתבנוסחבעברשפגעעלחרטהוהביע,בעייתיתהיאשלכאורהלמרות

,[לשעבר]"גאל"[גרסינןהכי]נ"ה.זה[בלשון]'בלההגדהבקונטריסכתבתיבילדותי'

,ץ"מהריסברבצעירותו,לבנשים29.'הואוטעותישראלגואלי"מכסידוריםובקצת

הבבלישבתלמודכיוון,מוטעיתוהיאי"כתבמיעוטנמצאת[לעתיד]'גואל'שהנוסחה

.לשעבר,'גאל'-מצריםביציאתואילולעתיד'גואל'לומרישבתפלהשרקנאמר

טעםבלימכריחו','גואל'הגירסהאתששיבשמישהועלליגלגשהוא,כותבהואעוד

בפירושוהתחרטבווחזרשטעהנכחדעתועלכשעמדאך,'היאישנהנוסחאכיעבור

:ובלשונו.בעברשעשהמהעל

כולםכיוראיתיהקדמוניותהספריםבכלוחפשתיתרתיהצעיראנכיעתהרלעת

מקרובחדשיםבכתיבותזולתי,ו"בויישראלגואלכתבו'אועצהודיעה'אפה

לשנותלראותהטיבולאוהנה.שכתבתיל"הנז'הגמי"עפכןהגיהואולי.באו

אניזהועל.מהם[כאחד]'כאהצעיראניגם.ראשוןבמושכלהראשוניםגירסת

להתיישבראויהיהכי.והישרההנכונהגירסתםלשבשואשמתיחטאתיאומר

ל"זהםויסדובנואשראתלסתורפתאוםבפתעליקרבולאמתוןולהיותבדבר

לידוקונטריסידמטימאןכלובבעוובמטו...דעתלההמלאהבינתםברוח

עלומחילהסליחהאשאלומהאל.קמאירבנןכגירסתחשכיויגיהעותתייתקן

.שגגתי

בשעהבפזיזותאחריםואתעצמואתוהאשיםהמקורילנוסחנאמנותגילהץ"מהרי

ליבםשתוולא,היטבלהתבונןבליראשוןעיוןמתוךרקקדומותנוסחאותששינו

עיוותאשראתשיתקנושביקשעדשקטלאץ"מהרי.הקדומותהנוסחאותלאמיתות

.בעבר

תימןיהודישלהקדוםמהנוסחץ"מהרישלהתעלמותותמוההזודוגמהרקעעל

ם"הרמבשלהתפילהבסדר.ויציבאמתברכתובתחילתשמעקריאתבסוףם"והרמב

ויציבאמתברכתשלוהנוסח,'אמתאלוקיכם'ה'לומרחוזריםאיןשמעקריאתבתום

'חייםעץ'שבסידורבעוד'".'וכוונאמןישר,וקייםנכון,ויציבאמת,ן"ווי15בליהוא

ווין15עםהיאויציבאמתברכתוגירסת,אמתאלוקיכם'העלשחוזריםץ"מהריכתב

.,146-53'עמ,מחקרים,גברא:ראה28
.הבאיםהציטוטיםשניגםושם.צח-צו'עמ,דפסחאאגדתא29

בסידוריהנוסחהואשכןקאפחי"לר'כהערהשםעיין.תשטו'עמ,תפילותסדר.ם"רמב:ראה30

.תימן



ערופירצוןן86

המקורותאתמביאץ"מהריהפלאלמרבה)[.ועודונאמןוישרוקייםונכוןויציבאמת

,ם"להרמבולא,הקדומותלתכאליללהתייחסבלי,בסידורשכתבהנוסחשלהקבליים

טרחלאמדועכןאם'2.ווין15ולאאלוקיכם'החזרתבהםשאיןידעשהואמשום

במאהאפריקה-צפוןחכמיהרי?המאוחרהנוסחטיבואתהקדוםהנוסחטיבאתלברר

פסוקלומרשצריךבעודמפסוקחלקאמירתהיאאלוקיכם'השחזרתלכךחששו14-ה

ם"הרמבשלפי,סבור16-הבמאהחביבבןלויוהרב.רבנומשהשפסקכפיבמלואו

בטרםאלהכללבררץ"למהרילוהיהכןאם33.אמתאלוקיכם'העללחזוראסור

שינהלאכאילו,המסורתימהנוסחהתעלםץ"מהריוכאמור.אבותנוסחלשנותהחליט

.דבר

יהודישלביותרהקדומותכנוסחאותשאינןנוסחאותבעלילקלטץ"שמהריישאך

שהואלמרות.'נדריכלי'ונוסח,שבתשליוצר,הקדושהשל'כתר'נוסחתכגון,תימן

שהןמאחרלדעתואך,מצויותאינןהןקדומותהיותרשבנוסחאותכמפורשכתב

,יוחאיבןשמעון'רשלשהואהזוהרבספרמצויותוהןקדומותבנוסחאותמופיעות

הןהגלויותובשל,תימןיהודיבקרבהרחוקבעברהיושבזוהרהנוסחאותודאיהרי

נתלהאלובענייניםץ"מהרי.מאוחריותרבקירבםונוסדווחזרוונשתכחואבדו

וצייןשידעאף:לושקדמויד-כתביבכמהמצויותכברל"הנשהנוסחאותבעובדה

,קבליומקורןישראלבקהילותנהוגותשהןמאחרקדומותהיותרהנוסחאותשאינן

לקלוטץ"מהריסירבמדועכלתאמרלאשאם,אותןוקלטבהלהתגדרבקעהמצאהוא

תואםהיהשלאהזוהרשבספרישתבחנוסחואתהזוהרשבספרהתחנוןשלהנוסחאת

שבשל,לומריכולהיההואאלובענייניםגםהרי?תימןיהודישאצלהנוסחאותאת

נראיםאלא,הזוהרשבספרהקדומותהנוסחאותתימןליהודיאבדוהגלותטלטולי

,בעליללקולטםשישאותוהנחוץ"מהרישיקולינדריוכלהיוצרשבענייןהדברים

34.תימןיהודישלהקדומהבמורשתהיושלאלמרות

נעוץ,ע"השוהשפעתאתשבלםכמיהנחשב,ץ"מהרישלזולגישתוההסבר

תימןיהדהתשכהםמקריםבאותם.שבימיוההיסטוריותובנסיבותמנהיגותובייחודיות

חדשיםמנהגים,גדוליםורביםוסבוץ"מהריובכללם,ץ"מהריעדקלטהכבר

,מלעוקרםץ"מהרינמנע,ישראלקהילותבכלמאודנפוציםשהיוחדשותונוסחאות

'כליםשבירת'שלבדרךלנהוגמעשיולאנכוןלאלדעתו,שכן.אימצםשאפילוויש

הקלמןבהדרגהלפעולישאלא,התחומיםובכלמיידית,אחורניתהגלגלאתולהחזיר

.לגמריהתפשטושטרםובדברים,המוסכמיםבדברים,הכבדאל

בימיהתספורתאיסורמנהגנגדמלחמהקידשץ"מהרימדוענביןזהרקעעל

.סד,א"ח,צדיקפעולת;ב"עלח-ב"עלזדף,א"ח.חייםעץ:ראה31

.101'עמ,רצהבי:ראה32
.עג,א"ח,ח"מהרלבת"שו:ראה-ח"רלב.לוסימן,ש"הרשבת"שו:ראה-אפריקה-צפון33

.להלן36והערהלעיל27הערה:ראה-זובפיסקהשהובאולדוגמאותהמקורות34
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ד"הרואפילו,בכוחגםהוחדרהאיסורכי35,ע"השומכוחלתימןשחדר,הספירה

שצריכותשונותמסיבותזהלמנהגהתנגד,לתימןע"השובהחדרתשתמך,משרקי

הדיןהוא.ובתקיפותבבהירותלפעוליכולץ"מהריהיהכזהדבריםבמצב.בירורעדיין

קהילותבשארמנהגייםהבדליםושהיו,לגמריהתפשטושטרםבנוסחאותאובמנהגים

נוסח,התחנוןנוסחכמו,המקוריותוהנוסחאותהמנהגיםעלמגןץ"מהריהיה,ישראל

הנוסחאתלשנותתימןמבניכמהעלכברהשפיעההקבלהכיאף,ועודישתבח

לא,יותרהתפשטוכברבימיושכנראה,נדריכלוכןשבתשליוצרנוסחכןלא.המקורי

המקורלכן,ישראלקהילותבכלבהתקבלותםבהתחשבבמיוחד,לעוקרםטעםהיה

כךשכלנוסחאות,מזויתירה.השארתןלביסוססיבהץ"למהרילושימשהקבלי

אלוקיכם'העלחזרהכמו,בקבלהגדולהחשיבותלהןוישישראלבקהילותהתפשטו

זאתבכל,בתימןהרבההתפשטושטרםאפשרץ"מהרישבימיאף,שמעבקריאתאמת

36.לאימוצןאלאלעקירתןמקוםלדעתוהיהלא

עקרוניתעמדהבין-כתכונהפשינות.ג
~

מעשייישום

.לעילכאמור,ההיסטוריותהנסיבותבשלרקלאץ"מהריי"עננקטההפשרנותדרך
שיקוליובשלגםוודאי,באופיוטבועהתכונהכנראההיתהשהפשרנותמשוםגםאלא

הנוסחאותאתלשמרשאמורסידור-'חייםעץ'לסידורובהקדמתו.כמנהיג

דעתואתבהקדמהכותבץ"מהריאין-והלכותיהמנהגיה,תימןיהדותשלהמקוריות

נלהביםשהם,צעדייהודה'רדבריאתמביאאלא,המנהגיםשימורסיבתעלשלו

.עוסימן.בחלק.צדיקפעולת:ראה35

אף,תימןיהודיאצלהמקובלבישתבחהשבחותסדרקייםץ"שמהרי,א"עכזדף,חייםעץ:עיין36

יהודישלהתחנוןנוסחעלבעקשנותהגןהואא"עגהבדףוכן:שברוהרהשבחותכסדרשאינו

הדיןשמצדואף,אחרתחנוןלומרשלאהזהירושהמקובליםואף.שכזוהרכתחנוןשאינו,תימן
שאבותינואלובענייניםאמרלאץ"מהרי.כלשהוקבוענוסחעםהיהלאבראשיתוהתחנון
אלושבענייניםהדבריםנראים.נדריובכלכתרבפרשת,שבתשליוצרבענייןשאמרכפי.שכחום

בענייןדבריועיין,שוניםנוסחיםהיואחרותלקהילותוגם.תימןיהודירובאצלשינויחללא

וכל,כתרקדושת.שבתשלביוצרכןשאיןמה.המקומיהמנהגעלבהםהגןץ"מהריולכן.התחנון

ידיעתולפי,ישראלקהילותבכלמקובליםוגם.בתימןנפוציםהיוכימיוכברכנראהאשר-נדרי
המנהגבעניין.וייסדוםוחזרושכחוםשכאילוהסברנותןשהואתרך.אותםאימץהואולכן-

שכל,א"עלח-ב"עלזדף.חתםעץ:עיין-שמעבקריאתאמתאלוקיכם'העלחוזרץ"שהש

.ם"ברמבולאבתכאלילנזכרלאזהשמנהגזכרולא,קבלייםמקורותהםזהלמנהגמקורותיו

קהילותבכלנפוץהיהכברשהמנהגמשוםזהמנהגלאמץץ"מהריהחליטכן-פי-על-שאףנראה
ץ"מהריעללתמוהישאמנם.לולהתנגדטעםכלכנראההיהולא,קבליתחשיבותלווישישראל

קמאדף,אחלק,חייםעץ)'אותושמקבליםבישראלומוסכם':כךעלשכתב,'כתר'נוסחתלגבי
העידא"רמהלא,ג.תכג.ח"או,ע"ובשו.רפא.ח"אוכטורמוזכרשאמנם,זהנוסחוהרי.(א"ע

,רפו.ח"או,משהדרבי:ראה)מוסףשלבקדושהגם,בקדושה'נקדש'נוסחתלומראשכנזשמנהג

אצלוגברהזהבענייןואולי,ץ"ממהרינעלמולאאלושמקורותלהניחיש.(ב.חרג,שם;א
.הקבליתהמגמה
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י"רמאחוריהסתתרכאילוץ"מהריכלומר.המשניםנגדתקיפיםוגםאבותלמנהגי

המשניםנגדעראקיהכהןפנחס'רמאתחריפהאיגרתשיש,הזכירגםץ"מהרי.צעדי

אתלהחריףלאכדי,תוכנהאתלפרסםלאהעדיףהסידורומחבר37.אבותמנהגי

אתולקרואלבואיוכלהרוצהוכלעימושהאיגרתבהקדמתוכתבאך,המחלוקת

.ץ"מהרישלמתינותוניכרתזהבענייןגם.תוכנה

אתבדבריונמצארבותפעמים.בהנבוכושרבים,ץ"מהרישיטתאתנביןזהלפי

גיסאומאידך,ם"הרמבמשנתעומדתשבמרכזה,הקדומהתימןלמורשתאדיקותו

ופוסקע"בשונעזרהואובפסקיו,בחיבוריופזוריםע"מהשוומנהגיםפסקיםהרבה

יש.ם"רמבשיטתאתתואםפסקאותואםבדיקהמתוךתמידולא,כליוומנושאיממנו

זאתלעומתהמקרריכןלמנהגושבבוחזרץ"שמהריבעלילנראהשבהםמקרים

פיעל,שלוהכנסת-בביתונהגוהואנהגשכןלהניחיסודויש,חזרהאיןרביםבדברים

המקורימנהגםאתתואמיםאינםדבריםאותםכיאף,והמקובליםהאחרונים,ע"השו

.תימןיהודישל

תימןיהדותשלדאתראכמראקארוי"ברראהץ"שמהרילומרסבירזהאין

בשימוררקהואעשהאשרוכל,ע"השומהלכותהרבהקלטהואכךומשוםבתקופתו

יצאהואמהעלמובןיהיהלא,כןתאמרשאם.זמנועדששרדומקורייםמנהגים

מןרקלפסוקבמפורששרצה,משרקיר"הרוחברומרכושונההואובמהלהיאבק

לפיושאינםבתימןששרדוקדרמיםמקורייםלמנהגיםנאמןהיהבבדובדע"השו

הואשבו,'דפסחאאגדתא'בוידויואתנסבירכיצד,כןתאמראם,ועודזאת.ע"השו

ורביםוחבריוהואבהםנהגושכברע"השופי-עלונוסחאותמנהגיםלעקררהורה

בדורות,תימןיהודישלהמקורימנהגםאתתאמולאשאלומשוםרק,תימןמחכמי

ובנומשרקיד"הרכנגדוהתריסואלהכמודבריםעלהרי.ולסבולושקדמוהראשונים

'9.'הראשוניםולדורותלנומה':ע"השוחסידי,יחיא'ר
למנהגיםנאמןהיה,עקרוניתמבחינהלפחות,ץ"שמהרי,ברוריםהדבריםלכן

יהדותשלדאתראמראונשארהיהם"שהרמבלעובדהוגםתימןיהודישלהמקוריים

.המעשיתשיטתווביןץ"מהרישלהעקרוניתעמדתוביןלהבחיןשישאלא.תימן

הנוסחאות,תימןיהודישלהמקורייםהמנהגיםלטובתהיתההעקרוניתעמדתו,כאמור

יעידוכךועל.בתימןדאתראהמראשהוא,ם"רמבפי-עלההלכהושיטת,הקדומות

ובנאמנותאברתמורשתבשימורהצורךעלהצהירץ"מהרישבהםהרביםהמקורות

זאתכל.ופשרהמתינותשלבדרךהיתההמעשיתשיטתואך.דאתראכמראם"להרמב

ראה-התפילהבנושאעראקיהכהןפנחס'רשללפועלורמז.הקדמה,אחלק.חייםעץ:ראה37

.יז'עמ,קרח:גם

שלקמאמהדורה.דפסחאבאגדתאלמשל.סדרבלילמנהגיםעודוכן,29בהערהראינוכבר38

למנהגשבבחראובמהדורה,שלישיוכוסראשוןכוסעלרקלברךנהגהואע"השושלפי.ץ"מהרי
.ח-7.דפסחאאגדתא:עיין-וכוסכוסכלעללברךם"הרמב

.כותשובה,הזהברביד:ראה39
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שלבדרךלאיהיהתימןיהדותשלהייחודיתהרוחניתמורשתהלמעןשהמאבקכדי

,זוגישתולפילכן.הסכמהמתוךשאפשרכמהועדבשכנועאלאומחלוקתמלחמה

מנהגיםוכן,והשתרשוהתפשטושכברחדשיםמנהגיםלעקורניסהלאץ"מהרי

הניחםהואכאלהמנהגים.הקבלימשקלםבשלגבוהההיתהלהםשהדרישהחדשים

שטרם,באומקרובחדשיםמנהגיםראילו,(שמיהובריך,אמתאלוקיכם'ה)אימצםאו

,הסדרלילמנהגי)המקוריהמנהגאתוהנהיגלעוקרםנאבקהוא,לגמריהתפשטו

.(ועודהעומרבימיתספורת

כפי.להצילשניתןמהאתלהציליכולהיההואכךשרקמשוםזודרךנקטץ"מהרי

כללאלא,ספרדיהודישלהמקוריתשיטתםאתבפסקיוהשרידלאקארוי"רשגם

מנהיגיםכי4".ספרדלקהילותחדרוכברכנראהאשר,אשכנזיהדותממנהגיבפסקיו

,בהגיונהאחידהמשנהלהציעהולכיםהםשאיןמראשיודעיםץ"ומהריקארוי"רכמו

של,ככולהרובהאו,כרובהראשהבעיניהםשנראהמהלפיאלא,ועקביתשיטתית

אמת'בהשישפשרהשיטתכלכמו,ץ"מהרישלזושיטהלכן.מידילאותו.שיטה

.האמתמןמשהוחשבוןעלבהמושגהשלום,'ושלום

,מרצוןמוותריםהדיןבעליכי,הפשרהשלכוחהיפהממונותשבדיניבעודאלא

,ממונותדינישאינםבדיניםהרי-השלוםלמעןמזכויותיהםזכותעל,לוותרוזכותם

הסכיםלאל"שמרשציינוכבר.פשרהשלמשיטהנוחהההלכהחכמיכלדעתאין

שהיאלשיטההסכיםלאל"מהריבוגם,ההלכהבפסיקתקארוי"רשלהפשרהלשיטת

כמראשהואאחדכפוסקלפסוקהסכמהידי-על,הפוסקיםדעותריבויביןפשרהכעין

והיתראיסורבדינידעתועלחולקותדעותכשישגם,לחומראוביןלקולאביןדאתרא

והכלל,בהלכהספקלמעשהישפוסקיםביןמחלוקתיששכאשרמשוםזאת.תורהשל

מסוייםשחכם,הסכמהשלבסיסעלאפשראיכןאם.לחומראדאוריתאספיקאהוא

בספיקאיקלובכךשהרי,להקלוביןלהחמירביןכמותולפסוק,דאתראמראיהא

מפשריםשלשיטותשדווקאמלמדתהמציאותאךן4.והיתרבאיסורדאורייתא

בעלישלשיטותואילו,מעשיותהיוהןכי,בכיפהושלטושניצחוהןומתפשרים

'ר:לכךדוגמה.מעשיותהיולאאךיותרצודקותאוליהיוכיאף,נדחוהעקרונות

(16-הבמאהאשכנזפוסקיגדול,איסרלישמשה'ר)א"רמשלרבו,שכנאשלום

ש"ורא(ספרדי)ם"רמב,(ספרדי)ף"רי,שלושהמתוךכשנייםלפסוקהבטיחקארוי"רשהרי40

ט"ליונרעלהברכהבענייןכך,אשכנזייםמקורותיהןמהלכותיוהרבהזאתובכל,(אשכנזי)

תרגוםקריאתביטולבענייןוכך(עג-נט'עמ,ברכת.ערוסי:זהבענייןעיין;הרסג,ח"או,ע"שו)

בענייןוכן(רלג-רכ'עמ,קריאת,ערוסי:עיין;א,קמה,ח"או.ע"שו)בציבורוההפטרההתורה

פסק,ד.תרצ,ח"אוע"ובשו;כאשכנזיםפסק,ז.תאד"יו,ע"בשוקארוי"ר)בפוריםאבלות

או,אשכנזכמנהגיפסקקארוי"שר,רבותדוגמאותעודוכן(אבלות,ערוסי:עיין.כספרדים
.הסדרבלילייןשלכוסותארבעעלהברכותבעניין,לדוגמהכמו.ם"ולרמבף"לריבניגודש"כרא

שמנהגיהואקארוי"רשלזולגישתוההסבר.ח-ז'עמ.דפסחאאגדתא:כךעלץ"מהרידבריעיין

ושלוםפשרהשכאישמשום,להלכהפסקןוהואספרדיותלקהילותחדרוכברכנראהאלהאשכנז

.התפשטושכברמנהגיםלעקוררצהלאהוא
.קסג'עמ.עהשאלה,יבכלל,ל"מהריבת"שו:ראה41
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,א"רמ,תלמידושיטתואילו.דאתראמראלשיטתוהתנגדפסקיםספרלחברהתנגד

מורשתהאתלהצילכדיפסקיםספרחיברהוא.היסטוריותנסיבותבשל,שונההיתה

מעשיתהיתהגישתוובו,שחיברהפסקיםספרבזכות,אשכנזיהדותשלהרוחנית

ניצחה,לאמתקרובהשהיתההענייניתבפסיקההתחשבהתמידולאבמנהגוהתחשכה

שיטתזאתלעומת.האשכנזיםשלדאתראמראמחברהאתוהפכהא"רמשיטת

42.נכשלה,לאמתיותרוקרובהענייניתשהיתה,א"רמשלחברו,ל"מהרששלהפסיקה

אותושהובילה,ופשרנותומתינותובזכותהתקבלההיא.ץ"מהרישלמשנתוגםכך

זוהיאהמעשיתהגישה,כללובדרך.עקרוניתמאשריותרמעשיתגישהלנקוט

שיטתיתהיאתמידלאאשרכזומשנהכאמוראולם.ההלכתיתהשיטהשנעשית

הסדרלילבמנהגיץ"מהרילדוגמההנה.פנימיותסתירותלפעמיםבהישועקבית

למהבניגוד,ם"כהרמב,הכרפסשעלידייםנטילתעללברך,ליושנהעטרההחזיר

מנהגעקרלאץ"מהריזאתלעומת.במשקהטיבולועללברךשאין,ע"כשונהגושכבר

הנטילהעללברך,ע"לשוואפילום"לרמבמנוגדשהוא,בתימןמאודהשתרששכבר

44.תורהבאיסורוכרוכהלבטלהברכההיאם"הרמבשלדעתברכה43,הנטילהשאחרי

במשקההטובלהכרפסעלידיונוטל,ץ"מהריפי-עלהסדרבלילשהנוהגיוצאכך

שהואעלויוכיחנומולויתייצבכאילוקארוי"ר.הנטילהאחריידייםנטילתעלומברך

שהואעלויוכיחנומולויתייצבם"והרמב,במשקהטיבולועללבטלהברכהמכרך

.המעשהלפניבהחייבשהואברכהמעשהלאחרמברךשהואמשום,לבטלהמברך

.לפגםטעםנותנותבהוכיוצאכזודוגמה

ההלכהבפסיקתהמפשרהרוחניהמנהיגשלכוחושגדולעיתיםישזאתבכל

והוא,לאמתמרעיתוצאןאתומקרבלמחנההשלוםאתמביאשהואבכך,והמנהג

יהדותשלהרוחנייםמנהיגיהגדול-ץ"מהריהיהכזה.לדורותחותמואתמטביע

המקוריתהרוחניתלמורשתהוקירבהזוליהדותהשלוםאתשהביא,18-הבמאהתימן

.הזההיוםעצםעדעליהחותמואתוהטביע

'עמ,103הערה,40-41'עמ,31-33'עמ,53הערה23'עמ,התנגשות.ערוסי:זהכלעלעיין42

484-485.
במשקהשטיבולודברעלידייםנטילתעללברךשצריך,יט'עמ,דפסחאאגדתא:ראה43

י"ר.(ם"כהרמבשלא)במשקהשטיבלוהולדברהנטילהאחרשמברכים,כב'ובעמ;(ם"כהרמב)
ש"ומה"ד,קנח,ח"או,י"ב:עיין-הנטילהאחריתהיהידייםנטילתעלשהברכההתנגדקארו

.יא,קנח.ח"או.ע"שו:ועוד

.סו,א,שם;ב,ו,ברכות.תורהמשנה.ם"רמב:ראה44
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ביבליוגראפיותהפניות

דפסחאאגדתא
תימןאיגרת

אילני

.ט"תשיירושלים,קאפחי"רההדיר,דפסחאאגדתא.ץ"מהרי
.ז"תשמירושלים,ם"הרמבאגרות.(מהדיר)קאפח'יהרב
מנחת.'ובמבטאההתפלהבנוסחהמקוםומנהגאבותמנהגשינוי',אילני'צ

.268-270'עמ.מ"תשירושלים,(שוויקהאהרון'לרזכרוןספר)אהרון

אלון

חכמי,גברא
.ג"ח,ח"תשמירושלים3.העבריהמשפט,אלון'מ
דוקטורתוארקבלתלשםחיבור,'ח"היבמאהבתימןההלכהחכמי',גברא'מ

.ב"תשנאילן-בראוניברסיטת,לתלמודבמחלקה
מחקרים,גברא

חדירתגימאניי

.ט"תשמאונוקרית.פסחשלהגדה,א,תימןבסידורימחקרים,--
49,פעמים.'לתימןקארוי"רשלהלכתיהספרותימפעלוחדירת',גימאני'א

.120-134'עמ.(ב"תשנ)
לשםחיבור.'(ח"י-ז"טמאות)ישראליהארץוהמרכזתימןיהדות',--יהדרת,גימאני

.ב"תשנאילן-בראוניברסיטת.ישראללתולדותבמחלקהדוקטורתוארקבלת

.41-59'עמ,(ה"תשכ)ד.המעין,'גאונותסוף-ם"להרמבתורהמשנה'בפליז
(ח"תשי),ב,ספונות,קאפחי"ר:ההדיר,'בתימןישראלקורות'.חבשוש'ח

רפו-רמר'עמ

טוני

שלמהשלים

מנצורה

חייםעץ

ספיר

אבלות,ערוסי

ברכת,ערוסי

הגורם,ערוסי

.ג"תשלאביב-תל,בתימןהתלמודעל,טובי'י
.חולין.שלמהשלים,לוריא'ש
.ז"תשטאביב-תל,רצתי'י,יערי'א:ההדירו,והגאולההגלותספר.מנצורה'ס

.ב"תשכירושלים.חסיד'ימהדורת,'חייםעץ'תכלאלסידור

.1866ליק,ספיראבן.ספיר'י

.רפה-רגד'עמ,(ג"תשמ)צב,סיני,'בפוריםאבלות',ערוסי'ר

.צא-גה'עמ,(ט"תשל)פה,סיני,'ט"יושלנרהדלקתברכת',--

.(ג"תשמ-א"תשמ)יא-י,ישראלדיני.'ההלכהבפסיקתהעדתיהגורם',--
.קעה-קכה'עמ

לשםחיבור,'בישראלהבינעדתיתההלכהבפסיקתהדיניםהתנגשות',--התנגשות,עררסי
.ז"תשמאביב-תלאוניברסיטת,למשפטיםדוקטורתוארקבלת

ו"תשמגן-רמת.האומהמחצית,'העדתיתהרבגוניותנוכחימינופוסקי',--פוסקי.ערוסי
,65-105'עמ

קריאת,עררסי

צדיקפעולת

הגדהסדר,צרבירי
קרח

הזהברביד

תפילותסדר.ם"רמב

רצאבי

רצתי

ש"הרשבת"שר

ל"מהריבת"שו

תמר

.רלח-ריס,(א"תשמ)פח,סיני,'בציבורוההפטרההתורהתרגוםקריאת'.--

.ט"תשלירושלים.צאלחי"לרצדיקפעולתת"שו

.ה"תשמאביב-תל,לפסחהגדהסדר.צובירי'י
.ד"תשיירושלים,תימןסערת.קרח'ע

.ו"תשטאביב-תל,יחיא'רובנומשרקידוד'לרהזהברבידת"שו
.ה"תשמירושלים,אהבה,תפילותסדר.ם"רמב

.ה"התשל.(סטנסיל)יצחקתולדות,רצאבי'י

.גן-רמת,טחוברת,ספרעלי,'תימןמחזוריבהתפתחותעיונים',רצהבי'י
.דוראןשמעוןר"בשלמה'רת"שו

.ט"תשיירהמלים,אחלק,לבבןי"מהרת"שו
ישראלבארץהיהודיםבתולדותמחקרים,'י"הארתולדותהספרעל',תמר'ד

.ו"תשמירושלים.ובאיטליה


