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ר(ְינְָמְ רסְ ינ ְבְ שלְביתְהמדרשְלרבניםְבבודפשטְ)רְ ְאֹונ טֹולֹוג יָה רכְ ַא

בתקופהְהראשונההְשלְמנהליוְיְָפְ רְ ג וֺפוֺסרוֺפְ ּו  

ְתש״ג-תרל״חביןְהשניםְ  

 

(ירתקצ)  

 

 

 

 

הלְָעְֺשנוֺאיְָ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ד״עתשְט,שְ פְֺ דְָּוב  
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 !שלום וברכה לכולם

ְ

 ז:׳טפסוקְְ׳ו פרק בספרְירמיהוְכתוב

דּוְע ל רְי הָוהְִעמ  ֹּהְָאמ  אּוְ-״כ ָרִכיםְּור  ֲאלּוְִלנ ְד   ִתבֹותְעֹוָלםו ש 

ְךְה ּטֹובְּול כּו-ֵאי ר   ָבּה...״-ז הְד 

ְללימודיְהיהדותְבהונגריה,אוניברסיטהְה-מדרשְלרבנים־מרצהְבביתכ

ְשלְביתְהמדרשְלרבניםְבבודפשט,ְאניְמאמיןְבאמירהְזו.ְדרכוְכתישממְ

ְאניְחושבְכיְגםְבתחילתְהמאהְהעשריםְואחתְישְלשאולְ"ִלנ ִתבֹותְעֹוָלם"

ְולהביעְהוקרהְוהערכהְלגדולתםְשלְקודמינו,ְמוריםְומנהליםְלשעבר.

ְמשיךְאתְעבודתםְהחינוכית.הולזכרםְְאתְאנוְחייביםְלשמר

 ומסורת.-מדע-התחילוְאתְדרכםְבמשולשְשלְמודרניותגריְמוסדנוְבוֺ

ְאתְהשילושְהזהְקיבלוְכתזונהְרוחניתְמהמוריםְוהמנהליםְכאן.

ֵהָרהְיִנֵָתקְ  :ב׳פסוקְיְ׳ד פרקְעלְכךְכתובְבספרְקהלת ָלשְֹלאְִבמ  שֻׁ מ  ְ״."...ו ה חּוטְה 

ְשלְביתְהמדרשְלרבניםְגםְהמוריםְוהמנהליםבתקופהְהראשונהְ

ְהחוטְהמשולשְהזה.יצגוְאתְי

ְשלְביתְהמדרשְלרבניםְבבודפשטעבודתםְבנוְאתְהבסיסְהמוצקְבהמנהליםְ

ְבתקופהְהראשונהְהפבכלְאירוְֺןיטויצאוְלהםְמוני

ְ.(ביןְשנתְתש״גו  ביןְשנתְתרל״ח)

ְביתְהמדרשְלרבניםְבבודפשטְהיוְכלהלן:ְשלהמנהליםְ

ְ;משהְאריהְבלוך

ְ;בנימיןְזאבְבכר

ְ;יהודהְאריהְבלאו

ְ.יחיאלְמיכלְגוטמן

ְ!ךברוְנוגדוליםְשלהחכמיםְהםְהיהְזכריש 
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׃בודפשטבְהראשוןְבביהמ"דְלרבניםְהרקטורְהיההואְ  

 משה אריה בלוך 

,שארוֺימְ דְ נ ְנפטרְבְ-ְה''קעבשנתְתְ,ה(יְָמְ הְ רגְ)בוֺשפְ נ ְוֺרנולדְב  

.ההלכהְובחקרְהמשפטְהתלמודי־רְספריםְבתולדותבמחְ.ט''סבשנתְתר  

נתמנהְְח''רלתשנתְבְ.ומוראוויהְוהמיהשימשְברבנותְבכמהְמעריְבְבלוך

(ְכמרצהְלספרותְהתלמודיתְרכְ בנימיןְזאבְבְ ןְובניְימיוְמְ פְ אּו)עםְדודְקְ ְבלוך

ְְ.ריםְשלְמוסדְזההמוֺ־רבְ וכראשְחְ ְבודפשטבְבביהמ"דְלרבניםולפוסקיםְ  

הואְְבלוךחיבורוְהראשיְשלְְ.שניםְרצופותְשלושיםשימשְבְהבתפקידיםְאל

ְביןְשנתטְל''תרלביןְשנתְְ,כרכיםְששב)ְ''התקנותְתשעריְתור''ספרְ

ישראלְמימותְ־ייםְבתקנותְשלְחכמידהדןְעלְסמךְהמקורותְהתלמוְ,(ו''תרס

שעריְ''מעיןְהשלמהְלמחקרוְזהְהואְספרוְְ.התלמוד־משהְעדְחתימת

־הטהרהְוטהרתְ,שלְכלְהמעלותְוהמדרגותְשלְהקדושהְטפירו̶ְְְְ''המעלות

בשנתוניםְְ.ח(''תרסְשנת)בשקבעוְהחכמיםְבעליְהמשנהְוהתלמודְְ,המשפחה

ְ:בגרמניתְובהונגריתְ,הנזכרְהמקראיְוהתלמודיְביהמ"דְלרבניםשלְ

־סדריְדיני''ְ;(ט''תרלְשנתב)ְ''המשפטְהמשטרתיְלפיְתורתְמשהְוהתלמוד''

;(ב''תרמְשנתב)ְ''ממונותְלפיְמשפטיְתורתְמשהְוהחכמים  

הירושהְלפיְתורתְמשהְ־משפט''ְ;(ו''תרמְשנתב)ְ''בהלכההמוסרְ־תורת''

''החוזהְלפיְמשפטיְהתורהְוהתלמוד״ְ;(''תרנְשנתב)ְ''והתלמוד  

ְ;(ז''תרמְשנתב)ְ''הקנייןְלפיְתורתְמשהְוהתלמוד־משפט''ְ;(ג''תרנְשנתב)

;(נ''תרְשנתב)ְ''ענשיםְלפיְתורתְמשהְוהתלמוד־נוהלְדיני''  

פֹוטרֹופּוסּותה'' .(ד''תרנְשנתב)ְ''לפיְמשפטְהתורהְמשהְוהתלמודְא   

ְרגּובנ ְטְ רוֺרביְמאירְמְ ל ידְתשובות־פיְכמהְכתבי־הוציאְלאורְעלְבלוך

משהְאריהְבלוךְהיהְהרקטורְהראשוןְשלְהמכון.ְ-ְ.(ו''תרנְשנת)ב  
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ְבבודפשט׃ְלרבניםְד"בביהמְהשניְהרקטורְהיהְהוא  

ֶכר  בנימין זאב בַּ

 

.ד''בשנתְתרעְ,בודפשטנפטרְבְ-ְי''בשנתְתר ,שיקלוֺמְ נטְ סְ טוֺיפְ לְ נולדְב   

ְהיהדותְובבלשנותְהשמית.ְבנוְשלְהמשוררְהעברי.־ליְהחוקריםְבמדעיומגד

נ ג ִליןְהיוֺיצְֵזְלמדְבלְ ''רכביןְשנתְתדְל''כביןְשנתְתרְ.ְךרְ כְ שמעוןְבְ  ו  לְשוֺי ְנ ְבְ ְא 

התלמוד.־רגְושקדְגםְעלְלימודיּובסְ רְ ובפ  

זְהשתלםְבאוניברסיטהְשלְבודפשטְבפילוסופיהְובבלשנותְ''רכשנתְתב

השמיתְוהמזרחיתְרכשְלוְידיעהְיסודיתְבלשונותְהעבריתְוהפרסיתְ

 ובספרויותיהן,ְובאותוְזמןְעצמוְהוסיףְלשמועְגםְשיעוריםְבתלמוד.

.אּולְ סְ רְ חְלמדְבביהמ"דְלרבניםְבב״רכשנתְתב  

יגְצְ ייפְ לְ בְאוניברסיטהלְהאְקיבלְאתְהתוארְד"רְלפילוסופיהְש״רלשנתְתב

י.מְ ַאז ְעלְיסודְעבודתוְלתולדותְהמשוררְהפרסיְנְ   

לרבנותְוכיהןְבאותהְהשנהְכרבהְשלְקהילתְְבכרוסמךְהוְ״רלשנתְתב

.בודפשטבְבביהמ"דְלרבניםחְנתמנהְפרופסורְ״רלשנתְתין.ְבדְ ג סְ   

המקרא,־שניםְכמורהְלמדעיְשלושיםְוששבמוסדנוְשימשְבמשךְְבכ ר  

 לספרותְהאגדהְוהמדרשיםְולחקרְהלשוןְהעברית.

מוסד.־וְעדְשמתְכיהןְגםְכמנהל״רלשנתְתמ  

,ישראלְבהונגרית־דְייסדְאתְהירחוןְלחכמת״רמשנתְתב  

ההונגריתְלספרות"־אגודהְהישראלית"וכןְהיהְממייסדיהְשלְה  

ט.״רנשנתְתומעורכיְהשנתוניםְשלהְעדְב  

המקרא,־עמדְגםְבראשְהמפעלְשלְהוצאתְתרגוםְהונגריְשלְספריְבכר  

.ְ JewishְEncyclopedia החוץְשלְה־ועםְהיהְמעורכי  
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עְאתְחלקווֺבחקרְהאגדהְשלְחכמיְהתלמודְוהמדרשְהשתדלְבכרְלקב  

 שלְכלְאחדְמןְהתנאיםְוהאמוראיםְבעיצובְדמותהְשלְהאגדה.

שלְאמוראיְבבל"ְממחקריוְבמקצועְזהְיצאְראשונהְספרוְ"האגדה  

,ְהופיעְגםְבהונגרית.(ח״רלשנתְתב)  

התנאים".ְ־הְפרסםְבכרְאתְהכרךְהראשוןְשלְספרוְ"אגדת״רמשנתְתב

בְ״נביןְשנתְתרישראל"ְיצאְבשלושהְכרכיםְ־ספרוְ"אגדתְאמוראיְארץ

ישראלְ־מסורתְבישיבותְשלְארץ־ס.ְבחיבורוְ"מסורתְובעלי״רביןְשנתְתל

ד(.״רעשנתְת)בְותוובבל"ְשאףְהואְנדפסְלאחרְמ  

התלמודְעדְסוף־היסודְלחקרְהדיקדוקְהעבריְמתקופת־הואְהיהְממניחי  

צמיחתוְואתְהמונחיםְהראשוניםְשלו.־שקבעְאתְראשיתהביניים,ְ־ימי  

הפרסיתְובשירהְהעבריתְ־הואְהיהְגםְהחוקרְהראשוןְבספרותְהיהודית

בחוקריְְתימן.ְאךְביחודְעשהְלוְשםְכאחדְמןְהראשונים־והערביתְשלְיהודי

האגדהְוהמדרשְהתלמודיים:ְהואְקבעְאתְחלקוְשלְכלְאחדְמןְהתנאיםְ

הנוסחאותְ־אגדהְהעתיקְואףְביררְאתְהגרסאותְושינויי־והאמוראיםְבמדרש

שבשניְהתלמודים,ְבתוספתאְובכלְהמדרשיםְהקדומיםְוהמאוחרים.ְ

הפרטים,ְובלאְמחקריםְאלהְאיןְלעסוקְ־במחקריוְהמרוביםְנכנסְלפרטי

ם.ּוקרְהתלמודְוהדיקדוקְהעבריְהקדכיוםְבח  

.בנימיןְזאבְבכרְהיהְהרקטורְהשניְשלְהמכון  

  



 

6 

בבודפשט׃ְלרבניםְד"בביהמְהשלישיְהרקטורְהיהְהוא  

אּולַּ ב   יהודה אריה  

 

נוֺק,נולדְב .ו''בשנתְתרצְבודפשט,נפטרְבְ-ְא''בשנתְתרכְפּות   

מטפלתְבבניםְהְיםסוחר־היהדות.ְבלאוְשהיהְבןְלמשפחת־חוקרְבמדעי

נוֺק־בישיבתקודםְבעיירהְהונגרית,ְלמדְ יוְֺבְלאחרְמכןְלמדְ,פּות  יל אג'שוֺמ  ס 

בּורגו ס  המדרשְלרבניםְבבודפשט־בביתְא''תרמבשנתְְ.בפר   

המזרח(.־ובאוניברסיטהְשבעירְזוְ)בעיקרְמדעי  

נתמנהְְח''בשנתְתרכהוכתרְבתוארְדוקטורְלפילוסופיה.ְוְז''בשנתְתרכ

המדרשְלרבניםְבבודפשט,־כפרופסורְלתלמודְבבית  

 אחרְכךְהורהְכאןְגםְמקרא,ְעבריתְוארמיתְומקצועותְאחרים.

ר,ְנתמנהְבלאוְבמקומוְכמנהלוכְ ז'ְבְ ְ',ְכשמתְבד''בשנתְתרע  

.ב''תרצְהמדרשְהנזכר,ְובתפקידְזהְשימשְעד־שלְבית  

נגריה:ְאוְבהוהיהדות,ְשיצ־בלאוְהיהְגםְעורכםְשלְהעיתוניםְהמדעי

ישראל".־"הצופהְלחכמתְ–ְ"הצופהְמארץְהגר",ְוהמשכו  

בדורְְהיהדות־צדדייםְביותרְבמדעיְבלאוְהיהְמןְהחוקריםְהפוריםְוהרב

האחרון.ְמחקריו,ְהמצטייניםְבחריפותם,ְנכתבוְבכמהְלשונות,ְאךְבעיקרְ

 בהונגריתְובגרמנית.ְהחשוביםְשבהם:ְ"מחקריםְבמסורה",

חדשְאתְענייניְהמסורתְלפיְמקורותְהתלמוד.ְשבוְהאירְבלאוְבאור  

הקדוש",־בנושאְזהְמטפלְבלאוְגםְב"הערותְלמבואְלכתבי  

המקרא",ְ־ענייןְהםְה"מחקריםְלתולדותְהספרְהעבריְהקדוםְוספרות־מרובי

מעבודותיוְבתחוםְְהמשפטְהעבריְראוייםְלציוןְספרוְעלְ"דיניְהגירושיםְ

לאורְהפפירוסיםְהיוונייםוכןְ"הפרוזבולְְהכריתותְבישראל",־וספר  
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כישוףְיהודייםְ־"מנהגיְ,בתחוםְהפולקלורְהיהודי:ְהמשפט"־ותולדות

 בתקופהְהעתיקה",ְחשיבותְמיוחדתְנודעתְלספר:

."אנ ְדְֵהְמוֺיהודהְדְ ְ"אגרותיוְוכתביוְשלְְר׳  

הְדְ ְאריהְיהודהְר׳ְתְשלאתְאישיּוְבלאוזהְהאירְְלספרְבמבואְהמקיףְשלו

שלְזהְהאחרוןְבוְפרטיםְמענייניםְעלְבניְחוגווכךְישְְא,נ ְדְֵמוֺ  

יָהוהחברהְבקהילהְהיהודיתְבְועלְחייְהרוח באותהְתקופה.ְו נ צ   

,בשלְיְְֵפירוסיםהפכןְפרסםְבלאוְמחקריםְעלְהמכילתאְוספריְ־כמו  

ר,ְומאמריםכְ בְ ְז'ְב'נגריה,ְמונוגרפיהְעלְהּובתולדותְהיהודיםְְ  

.Jewish Encyclopedia ̵ְְב  

היהְגםְפעילְמאודְכמבקרְמדעי:ְהואְפרסםְיותרבלאוְ  

ביקורותְוסקירות.ְאלףְמאתייםמ  

ב''חלקְפעיל.ְמשנתְתרסְהונגריהְנטל־גםְבחייהְהרוחנייםְשלְיהדות  

ההונגריתְלספרות.־לפולקלורְשלְהחברהְהיהודיתְסקיצההיהְראשְה  

זכרוןְנתפרסמוְלכבודו.־בלְוספרייוֺ־כמהְספרי  

ְ.מכוןההרקטורְהשלישיְשלְיהודהְאריהְבלאוְהיהְ  
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בבודפשט׃ לרבנים ד"בביהמ הרביעי הרקטור היהְהוא  

ן מַּ  יחיאל מיכל גּוט 

 

ז ה,ְבשנתְתרלנולדְב ג׳ה  ג.״נפטרְבבודפשט,ְבשנתְתשְ-בְ״ֵפילא   

חוקרְהספרותְהתלמודית.ְפרופסורְלתלמודְוהלכהְבביהמ"דְלרבניםְ

ל אּוְג;ְו״תש-ביןְשנתְתרצ״דלתרפ״אְ-בבודפשטְביןְשנתְתרס״ח ס  בבר   

באוניברסיטהְהעבריתְְאורח־תרצ״ג;ְופרופסור-ביןְשנתְתרפ״ב

בירושליםְבשנתְתרפ״ה.ְגוטמןְהחלְבחיבורְאנציקלופדיהְתלמודיתְ

Clavis Talmudis… ׃לטיניְ"מפתחְהתלמוד",ְבלשוןְבשם  

כרכיםְ)אותְא׳(.ְהחומרְהיהְמוכןְבידוְבשלמּותְעהְבראְמּורסְ ּופְשממנה

המחקרְהתלמודיְְבתחוםְובתקופתְהכיבושְהגרמני.ְמחיבוריואבדְ

;(בשנתְתרס״טְובשנתְתרע״ג)ב׳ְְـְ"מבואְלהלכה"ְא׳ְייםְלציּון׃ראו  

ָתא"ְ כ  מ  ;(ח״תְתשפנבש);ְ"בחינתְהמצוות"ְ(בשנתְתרפ״ד)"ַאס   

;ְ"בחינתְקיוםְהמצוות"ְ(ט״תְתשפנבש)ְ""ארץְישראלְבמדרשְובתלמוד

גםְמחקריםְאחדיםְלהגנתְהיהדותְְ.ְגוטמןְהקדיש(ב״תְתשענבש)

ְ.תמודְמפניְהתקפותְַאנ ִטיֵשִמּיוֺוהתל  

.(ז״תשפְתנבש ) Das Judentum undְseine Umwelt ְ׃רוֺחיבּו  

ָאפֹולֹוג ִטי;ְחלקְממנוְנדפסְגםְבעבריתְב"מחקריםְבחכמתְ הואְכולו

.(ו״בשנתְתש)ְ"שלְפרופסורְיחיאלְמיכלְגוטמןְנוישראלְלזכרו  

זהְנמצאתְגםְביבלילוגרפיהְשלְכתביו.ְץבקוב  

 יחיאלְמיכלְגוטמןְהיהְהרקטורְהרביעיְשלְהמכון.
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 !נכבדיםהגבירותיי ורבותיי 

ְשלְביתְהמדרשְבתקופהְהראשונההמנהליםְְתארבע הםְהיו

 (.ביןְשנתְתש״גל ביןְשנתְתרל״ח)לרבניםְבבודפשטְ

ְ.לדורותְהבאיםאתְהדרךְהםְהראוְ

 ז:׳טפסוקְְ׳ו פרק בספרְירמיהוְכתוב

דּוְע ל״ רְי הָוהְִעמ  ֹּהְָאמ  ֲאלּוְִלנ ִתבֹותְעֹוָלם-כ אּוְו ש  ָרִכיםְּור   ד 

ְךְה ּטֹובְּול כּו-ֵאי ר   ״ָבּה...-ז הְד 

ְתפקידינוְלהמשיךְאתְדרךְאבותינוְבאותהְהנחישות

ְְ.שאפיינהְאתְעשייתםְבעבר

 !ומתְהלבתודהְלכולכםְעלְתׂש


