
-ה

 ,מיס

יעם
T ז -

יריעללאירמרצאעתכתב ~

בוייעדקח.ן.צ

ישראלאגודתפיעלישל

:" -\' 

כתרכן:

,. n 

ההיסטרריהבאיראורצההארמהלשראל, :ל Uזצי.ברייער"דר
11 

 :קצבלבבויגזד.הרב

מרצבך"רבהתרב

בררבריעקב

רומיווש mי.רו

מרבקמשההרב

לןסטיגשארל

מרגבך . nא.ר"ר

בדובהימרר.ר J/ד

זריזדרד

 :הילדסהימרע.ד;'ר

ולרף . (1'ד'רהרב

ר kברי'מ.ש.הרב

ידתמשפט

ישראל"בחררתהמידנה"זנצב

בימינוהסנהדריןחדרשלשאלת

ותקהוחדרהבין

החררתיםתריז mישראלאגדותפעולי
החברהלבעירת

כיצרך-למצוותהנתיי

לבביסתררביתיכרניחבוי

השקפתנןלאורבפסיברל\גיהיסייבעירת

החדישהומדעהתירה

הברזלמסדמארחריויהדיתיהדרים

פרנקלזכדיהעלוצ"להילדסהימרע.הרב
בברסלאןלרבביםרמודרשרבית

עי!(פנחס ' Dבהמוטפיםקרבניתביןהיחס

המסירהרמזי
המקראטעמיעל

חופמעית.היצאהתשי"ג.תשריתל-אביב, .ד:"י

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



זצ";ברייעריצחקד"ר

ישראל

ההיסטוריהבאורוארצההאומה
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הארצרת,ביואחתארץישבהעולם.עמימכלהשרנההעוכים,ביןאתדעםישנו
תבל.ארצרתמכלהשונה
נחיה.לאכמרהיאשרבנירפיז'רושלבמצבישואלעםשררישנהאלפייםכברזה

אולםקדם.ביוביהממלכתיאישרךימיוכספועלבהרבהפיזיררימימספרעלהזבז,מז
עמיביןהיחידהעםמעמ,ךישראהעםהחזיקפיזרור,אףרעלמדינתיחירבןאףעל

לארמייםבזכררנרתהדבקיםאחתאימהכבנידיקאאלאאחתדתבניכצברררקלאערלם,
שערר.בלייסרריםהרון.יהיסטרריבתהליךעממדהתזיק-משרתפיםלאימייתיבתקרית
הלאומייתתולדרתיןמתרחשןתביהמרחבלחיךתישדאלארץחדלחשבחאלפייםזה

אתולקשורזיבארץ,המייחדרתתמיאתלהטביעעםאחריעםניסהוכאזישראל,עםשל
לנסיונותהתנגדהישראלארץאולםהזאת.הארץב~רוליינתק.בלקשר ,"~רהגררלי
כתוי '-הקרדש""ארץהנאמן.לעםאמרניםרשמרהנרצחה,לאאשרבעקשנרתאלה
זר.עםשלחרתמיעליהמלקבליישבמאיושיפסהלהייתרבחרהלעדהיאקיימתשכזו
העם.קדושתהיאהארץקדרשת,ברם

הדת,אדמתהראהאדםלבבזארץצריכהה"דת"כלרםזאומהצריכהה"דת"כלום
נרצר,ראזשםמיבו,אתמיןימרצאזה,אתזהמצואיםשהלבברתזונןרככלמםוקובכל
אינםישראלרארץישראלערםולאץר,לאימהאלאבהיסטוריהעניולדתלאצברר.לדת

' . 
סמליםכשניוהאץרהעםמתבוססיםהשניסאמותמשךהיסטירית.חדיהאלאדת"תהידה _

שניהםמא'ידך.'-מדאמתןרמררחקמפוזרעםמכאן,- .גi.P~ץמחוסרתארץרזיס,וכלאי
פתיין.ירעד'יםאינםהעמיםרבאשרלהם.איןופרתר-שנהאןב;jוב'יםתמיהה,'מעיריים

ן-לשנאה.תסיהתםהרפכתמהרחיש
אתיודעיםבעצמבואבחנוכלרםזעצמני'אתמביניםהידיידיםא~חנויכלרם

אתניצחר,אשרישרא.ל,רארץ'ישראלעםהנקראתעצימההיסטרריח'חידהתה iאפתררן
ןההיסטרריהלרחקיבלעגם,רתלדדותיוהזמן

הראריחידאחדהתעלומה.אתלהבהירהעשריהעמ'יםבתרלדרתדמייותבקשרלשרא
אלקיכמי-ריחייאחדישראל,ארץהיאייחזיהדאחתהעמיםבתילדותישראל'עם

 ,הערלם.
תצוי~אשראורבהרתאיריההיסטירהי,אלהחורה,אתהביאודי,דבראח-הביאר

חידחאתלפתןרירדעהאחדהא-לרקהתעלומה.מחשבתרץ, 1והזהעםאתישראל,את
רהיחיד.האחדiןעם

-'--,--
ז nתן-צבשבחנכבת
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ההיסטוריהבאריואוזההאומה-ישוא"ל . 2

ב.

בשטחהאדםדןחשלהכביריםההישגיםשלהן.הטרגריהתילררתהןהעמיםתילדרת
לעמ~םלהבטיחהבדורהתואי-יכרלאלמזעזעבניגרדעימדיםהטבעמחקדשלהציני;יוטירי

האלקיוצונוהסדרהחלםייתאתהאלוקיהבוראשיקעהםבעלתוורשלים,אושרשלקיים
מתררונםזהחוק-טנזנישלתאכזב,לאלעולםאשותלרתי,תוקףועלחיק-טבע,הנקרא
נשארומדיגיתיהןהאימרתבגיןברםהאנושית.הציביליזציהשלהכבירהבניןבבטתה
אדםסכלועלוב,מקוטעדבראד-שלהןהתרביתתילחתשגותאלפי'שלשתכמשד
סביבו,ורתחודמעדםשלאימיםגלזי.ארייכהזומתקרפתבמשדבקובוהתרחששעורללא
שלהפגים-לארסיתהבעיהואומה.ארמהבןבoלחמתועגי,עשירבמלחמתנשפדאשויימעדם

להפליאזעומה:כמהמאידומעצמהרמלמעצ·מהשלהבירלאומיתהובעיהטכאן,רעני~שיי
הזה.היוםעדהללרהשניםמאותבתילדיתהאנרשותשהשיגהההתקדמותמידתהיא

שלה.היסודבעירתהאלר"בבעירת
בחיקיסודההאומהשלההיסטוריהאדהגcלןקי.הטבעבחוקיסודההציביליזציה

מרחלט.יסודעלתדיוהמתחלפותהתופעותאתמבססהאלוקיהטבעחרקהאנןשי.המרינות
היא nגדזחוהולכשב'ובדהכדעל-,דינתאפשרההציביליזציהשלה mהבטההתקדימת

הובדינותאשוהחוקים,ארלםהתיפעית.ניובווותבתודהזההvכוחלטהיסודאתהכירה
המדינהבשםאדםפיעל-ידי..נקבעואדםבניעל-יריהומצאולעצמ,םאותםמוחקקרת
לממלכתמהותםכללפיבעצםמשייכיםהאלהוהרחקיםכל-יכרלח,ויבוניתהלבדשה
 .אשיהמוחלטתוהרימנותבא,יחוקהרלדחוק:משתניס,הםלעילםכיהמתחלפותהתיפעות

להאיזונחלהחלקאשרשבהתפארות,וינרברתאלאאיננהלעצהנב,מעניקהמרינהכל
המיחלטתשרירבנוחוכיויןהאומרת,שלההיסןסויהמתומגגתודמענדם Iדביי~נורת

הויבונית-היאהארמיתשלההיסטוריהשלהטרגדיהסיבתובערזה.איננהז'של
 .'דרחקשאיגםחיקיםייצרזוויברנירצונןאשוהמדלנרת,שלסוהנתפאוית

הארמדת.שלהציביליזצהיפררחתלפיכךלאומרת.ידוע'דטבעאתהמסדירהנצחחרק
מובלחהמהןהלוכרתלפיכךלאוובות.ידרעאיננוהאדםעולםאתהמםדיוד'חרקאי

ולדמע.לדםץקדאיןומדינה,מידנהביןמלחזסב,.עני,עשירביןמלחםה.למלחוני"
ם" fvו"לעשרתארמ;גמואדפשזרעביםוהתחיהלאשרהאומות,שלגליתןזרהי

הןוכחלסהאלוקיההסדרירסדעל,לפתחבהיסםיריהשמיםשםלקדשנמקיםבהיססוו~ה,
 .האנושית.התרבותאתהיסטררי,בתהלידהאדם,חיישל

כלביל-חיליתשעתהיאהיאהמדיניתש;וינרנרת-חהתפארותהילדתשעת
איןהריארחם,מאחדאינושובהוtדםחייסולמוחלם nהאליקישההסדרכידןהשפןת.

נדם-כולםשותפיםאחדבדבררקוארמה.אומהביןועני,עשירביןהבהנעדד
ובדמע.

הארמות.שלגלרתןויהי

ג.

אשרהאוזאל !אביךימניתימובילדתךמארצן !לןלד :אביםאל ""ויאמר
ןובקללךובברכייואבוכה Iברכתויהה !שמן,ואגדלהראברכדגדלרלגיר!ואעשןאראד
 "!דא.דמהמשפחתכלבדרנכרכו !אאר

תאוראחיימייבאההיאישואל.ארץיוטלישראלעםשלבחירתרתעיזתזאת
השפ.די,וציןאתבהדחיקפשלהס,כריבונות-ההתפידרתאשיהינ/ובי,ם'גל"תחחילת
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 3היהס1כן"הבאןרןארצה-האימה-""ראל

במעםדמעמ-דנאבקו:מעתההשפות.לבלבילקרבןנופליםההיסטוריה,מתירלאדס,חוק

הכר."ייתבדרךזואתזיאומותרודפיתחךךיכלפי

מפלטומבטיחההקיסרבידיהעולםאתמפקירהאשרדת", ..לייסידתעידהאת iהאם
 1אהבההמלאבלברקלד'

מלכםשהוא ד'.ההיסטוריה,לתוךדישללבניסת-פריצההתעודההיאזאתאכו,
ה-רכ tמעולעשייתעוברהיאחטאםינגללחטאםואהדיהעמים,שלחיחידהריבוגי

שלהאל~קיההסדראתשתגשים-ז·דאימהשלוייעודהחדשה.אומהשלייסו:ח :מדיני
העמים.(לבללעצמהלברכהתהאושבכדהבחירה,כארץהאדםג;יי

כלעםבלב,ןהטבע.לאוקוסמיס.ד'שלהמחוקקרצוגימעצבבלבדהטבעב!תלא
חיקתדירצוושםהאדםלעולםגםהמוחלטת.הריבונותזירתהואתופעות'וו,חלופי
לאלמעןהמוחלטת,הריבונותפיסגתלמרוםיתעלהבחירותושהא,דםלכרומצפהנצח
הטבע.מעולםביופיוהאדםעולםיפרל

רקמתכוונתהתורהאיוהאדם.לעולםד'תררתיחםכןלטבע,;ךטנעחיקכיחס
ניתןאינוהתורהאלוקיולהסדירם.להדריכםלחזקם,האדם,בלבהדתיים"ל"געגועים

נושאהוד?יקות.כוונהבעליאנשיםשלוברתגםמדרשותובבתיכנסיותבבתילהיסגר
חיי-ברב·גו~נ"ותןהמופלאותעשייתהציריתעלכילזזהאנשוות-הRוהתררהשל

ידכלהזורב-גווניות.המדיגיזת.האמנית,המדע,הכלכלה,דמזשפהn,הנשיאין,היחיה
תחרםבתורכעם-מדיבההשלמהדמותהבעיצובאימהבחיירקביטוילידילבא

לנהלהיאנועדהכיוארצה,האומהעללותריכולההתירהאיןלפיכרמשלו:ממלכתי
ת Iזולהפיץלהיסטוריההנצחיד'רצוןאתהחדירלמעזלה.המשועבדתה~זינ.ה~ת

אדמות,עלי·.האליקיתברכת-השלים

ואמהלהגשמתהצריכההאד,םחייאתהמסדירכיללאליקיחיק ,'דשתורת.כי'ה .'-
אץואתהתירה'לעםינתזהתורהכעםישראלאת'דבראלפיכדלה,משיעבדיםוארץ

התורה.
--....J 

האימהבהןדכללעיניישרור'חיץ,יכלפיפניםכלפיכפול,שלים"ירושלים":
עובדתהמדיגהאיזכיקודש,שפתהיאמדיגתהשפתשלה.הקודשאדמתעלהקדושה
ה'גןשא~הארץכלעלזהכפולמשלוםשמץיתפשטזייממדינהלבדר.ל'דאלאלעצ'מה

ודונע.בדםבירתר,קשיםומדיגייםחברתייםביטיריםשלהריבובות-ההתפארןתגנייןאת

מכיכזוהמלאהתכלבתידד'כידשהיקמהשלוםמצבת :הבוראכמחשכתעלהכד
!וו"ציון :ו mובתיוורשל

יבוא)(עדו
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זצ"לבוייעריצחקד"ו

יותמשפם

ת"ש)בירישויס,"עזרא"בסניףלהוצאיתפרקים(ראשי

א.

המןדרניתסה ttJהלפיודתמשפט

לזה.זהכ·מתנגדיםנמצאיםהאלההמושגים·א,יןשלבוהקדשדבספוי . 1
אחרירקהבוכתית,כבהירותהאלה,המושגיםגוצרוהאיוופיתבתרבותגם . 2

הביגים.ימי

כולמר , IIדיבינרס"ירסהיהפאס ~ nל"פאס D"יוסביזהבדילהריוביהמשפט , 3
שיירהיההאליקילמשפטאברשי.משפטכלוומהרמבים","יוסההייררםאלי-קי,משפט
הא.בקדישתרגםקשריםהלכרתכלובכל;הפליטיםקדישתאיהציריםקדישת :למשל

לאםדהשםהתגלהכהםאשרקדומניםמימיסהעולם'ואמיתזכררןשרידהארהאלקיהמשפט
כמחיקק·הראשון

 :התבגררתתכליתלזהזההמתנגדיםמ~שגיםשניהתפתחןחביביםימיאחוי . 4
כלהשרללתהיחירואישירתמלבדה,אחרת·מסכותכלתחחההדמכאההמריבהרינונרת
הםכמתה.בליעליההבאההתחיבות

הרמיבה :רחרביןמשפםביןהשדרביתבהבחנהפתוונהאחמצאהזרסתירה . 5

הדת,עלהתגביההיחידוא'שירתבמשפט,החזיקה

על-רביחדדכדח-כפייה,בעלגדיםאיוהעל-,די·החברהחייהסדיהואהמשפטא.
מא.דחשדביסהםהזה·המושגםםיניכלהויבלנית.הפרינהשלהכפייהרציןידי

גםאפשרהרגל,יאתהידאתהמחייבחיצינידבייאשית-כלרי-אהםזרכל :הםדואא.
I ההכרה,אותהלב'אתלאיביחידהמדחאתמחייבאיבוארילחץר,השפהמו:דפה~ת

שלמציאיתםלחברה,אדםרביןלחבוראזםביןהיחסיםפיירשם :החביהחייבכ.
אדמדינה,בלימשפטישזה.בתנאילודדילמשפט,'קידם,תבאיהואאדםבנישביית n פ~, ,

משפט,בלימדינהאין

ביולחלק'ישנתיניי.שלבiזסכמתםתסיההמועפטחלות-איו :כ'שיהןכחגג.
בהסכמתתיריההמשפטשיצייתלהיותיכרלזעימ.דהקייםהמשפטרגיןהמשפטיציית

מאיזהוכידאגיאינו.בהסכמתםתלויאינירעימדהקייםהמועפטאולםהחברה.בביכל
החביה.בניבדעתשחלשברי

כהתאםאחת,אמינהבעליאנשיםשלהחברהיחייהפיטחייחסזיחיאדהתב.
מאז.חוערביסהזההמושגסימניכלגםלאפנתם.
האומהנ.היאיםיזיאיחיצרני,דביהראהוהההסדרגםאא,
אדםבין :קוראיםזה.דבר '!יחיד"שלהפרטייםבחייםגםנוגעהזהההםדרככ,
למקום.

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 5ידתוכשפם

גםהדתמעונינתרובפיעלאולםהיחיד.חייבהסדרמסתפקתדתואיזוישגג.

"כבסיה". :למשלהחבדה.חייבהסדד
הכפייהדצרןלאהמשרתפת.האמונהאםכיהחברהאתמהו'ריםהדתחוקילאדד.

הדתגםנפגמההאמינה,בפגמהאםייחי.ןיח.ידכלשלהאמונהאסכיהחברהשל
לאישיות.אלאהריבונותיאתjןלדתלאהחברה.גםובפגמה

ב.

והיהדות-המןדרניתהשיטהלפיהדת

צפויהזוסכנההיהד·ות.לתרךזריסמרשניםתכניסאל :בידיךנקוטזהכלל . 1
החדשה.העבריתבשפהלםת iהשבירדעיזשלאאוביודעיזההתברללרתעל-יריבירתר

אש-דת. . 2

יהציונות.הריפ~רמהביהדות.מקוםשוםאיןחז-רדרבינמובןלדת . 3

מחלקיחלקארתרגסחרבה.שלהסדרהיאסופהיעדמראשיתהרה iהחא.כל
שלהסדיהיאבצ·דן,שכרןמתןאשרהמציות.כלכ.גןועליו,.כופיןאיןאשרהותזת .

 .כפייהלביןחובהביןלהבחיןישחיבה.

מחייבתהתרדה :אדדהנבאמונתו.תל,יהאיבההתורהאתלשמורהיחידחרבתב.
מביאההתררהשמירתאםכיהת~רה,שמירתלידימכיאההיראהלאימאמין.להי~ת iארת
זדשםאתלירץ:ה.האלההתרקיםכלאתלעשיתהשם"ויצונו :שנאמרכןבריראה,ל,די

tt לp ."יבו. 

ישראללעםאםכיאשנחו,מירחלפיבהשיריןכדיהתורהנמסרהליחידלאג.
ישראלעםלעם".נהייתהזהם ...."הי :שנאמרכמןלעם,נהיההתירהקבלתעל.-,ריאשר
השם,וביןישראלעםניןכרותהבריתאחת,אמונהבעליארםבנישלrזברהאיבן
אזולהגשיםירקאךהיאישראלעםשל'מהותוכללפיהא,שרלערל:םתופרלאברית

עם !הרצין ?מתדבין'חיביןההברלמהנתירתנו.שנתגלההשםשל{'צןךהכפייה
היא.אחת-התייהורצוןישראלעםהזה,הרצןולישישזמןכלחיישראל

היח"'ןבין"המתרוד"האמצעיהראהואישראל.עםערדמהשםרביןהיחידניןד.

השם.ובין

גםהנדל,שוםאיןהיחידשלהחברתייםהחייס'יביזהפרטייםהחייםביןה.
'חברתיעביוהואשבתחלןל"שראל.עםשלעביןהראהשםדביןהיחידביןר,יסס
רצח.כםד

אלקיךשם·אח.חשא·"לא ,,~לקרשר"השבח~וםאת"זכורביזהבדלשר-םו.א.יז
הרר.פיההבדלהיחידי,היסוד.היאהשםרציןרעה"ו.שיראתאיששיריגח"כידכין "אשI\'ל

מנאגמ'רגו'".מעלתמעלרכי"נפשבהידרת.קייסאי!נו"פאס"רבין"יוס"בין
שיטיןשניהעדיםאת"הרחיק :גיסיןשטרלעניןמסוכהראיהמבלאה :קםבנחוא

רחפשחארכבזההיואחרונה).משיטהלמדין(איןכשר.מכאזפחרתפסול,הכתבמן
מסייעבשאר.עדותתתקייםפסילאיקרובמהןאחדונמצאהשטרעלחתופיםעדלם
ופסלרסכהארירשהויתתמהואלכשר..בקרןביםמילאהוחזקיהראמרלחזקיהליה

בראבעה."ופסלסכךבשלשה,

רכר.הייניעבדיםז.
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ג.

והיהדות-:-המודרניתהשיטהלפיהמשפט

רובפיעלהם"משפטים"שלבו.בספר·וח"משפטים"ובין"משפט"ביןלהבחיןיש . 1
"משפט"אולםמריביות.וגםשכליותהןבאשרלחברר,אדםביןמצירחשקודאיםמה
כפייה.בדרךהחברהחייהסדיבאמתכייםהיא

האלה."החיקיםכל"את :ארמיהיא Jרכמשפט. tהי,היהדרתכלהזהבמיבז . 2
 :להשיבישזה.עלזהחברהחייאתרקמסדידה~שפטהלא :ת.אמדיאם . 3

החברתיים.החייסשלחלק·דקהםהפרסייםהתייסכלביהדרתכיבאדברכברא.
יביןהאדםביזהדרמם,רביןהדאםביןביחסגםחברתייםחייםישב.ביהזזת

גםהראשנתחלילכלכברדד.הארץכלמליאשהריהחי.רניןהאדםביןהצרמח,
אדרשנו".חיכל"מידהנסקל.ש~רהארץ.שבתהשבח.אתחיללבואשדבחפץגבידה

הונtעצמוהאדםאבליתי.דהיאלבדוהשםרקיחיד.איננועצמיהיחידגם .~. .
ביניהם.המקשרהיאיהרציןונשמה,רוח:נפש,חלקיםמשלשהמויכבהואחברה". ..כבר
 .שניהסאתאשרןלבפשלררחזקיקההזהבועלםהגשמהחברה.חייחי·עצמוהיחירגם'
הערלםשילטהנפש'נ.ל-,דיבעולם.האדםשולםהרוחעל-ידילשס.לקרבררצההיא

ן iהרצמשפטתאויה.בעלהיא,.הגפש'י'הרצרןהכרה.בעלהיא H"הרונחיהרצדובאדס.
-הראלעולםביחסר"הנפשי"הרצרןמשפטהאמח.-דרואלעןלםביחסר"הררחנ"'

ש:מערןי'שאמרמהזהשלום. ~נעשההדיןיביןהאמתביוסינתיזההידייעלהדין,
שלשה·יהגההשלום".יעל iהדיעלזואמתעלקייס,העולםדבריםשלשה"על :גמליאלבן

היאהתררהכלישראל.עםשלכלומרהחברה,שלמגםרחיהכלגםכרלליםאלהדבריס
משפטהראהזהוהםשפטישראל.מעםחלקהואבאשריחייכלומשפטישראלעםמשפט
שניהםביןרההרמוניההדין,הארהתאררה,עולםהנעש,בעולםיהגשמת;אמ,תשל
 ..השלוםהאר

ד.

ביהדותהזת

חברת~,גםו.הראיצרן·של~כ!כייה,משפט,רnא.לעשרתר,התירהשצירתההמכל . 1
ערלםהתאויה,ערלםעזמדהאדםוביןהשםביווהנשמ!י.הררחב"ןרהשלרם,האמתניו

היאהתאורההתאייה.עזוםהיאכמשפטהת;רהשלהעיקריהנרשאהמשזעבד:iזנפש
 jהיחיבין"מתויר"כ~ז.כצעיהערונדיישראלעםשלהעיקריהנוש.אכתרתי.עגיןעםבכל

ונש!וט.כרלהיא mביהדל,תלרתמקרם.איןזהבמרבןאיוה. \:Jהולtנ Vהדאהשם,ובין

מוהדחקה :פ"ררשהכאן·האונת·גמחברתיימ.עביניםהםןהשליםהדיןהאמת, . 2
עלשבכפיהי:עביניםגםהםהויחברתייםעגיגיםשהםולפיהטו"ר.מןשנראהכמו~ש~ר
תורה, :אחריםדבריםשלשהעלעימדהעולםאבלקייט.הערלםאלהדברים~לשה
כאמצעיישראלעםיגס·~צמ.יח.מטרה,איינהכמשפטהיהדותחסדיס.וגובילותעבייה

היארהסזפיתתעצמיתרמ\טזnעצמית.מטרהאיננו~שםרבין.היחידבין"~נ:יררר
ל·לתרינא·השקרמןההרתקהכלימוהאמת.על~ידיאשרהמושלם,הדאם -על'אשרח, ,י . ,.

בם",ל'"העל-,דיארשרהשם,לענייתבאהדיותחתנפשרהננעתזי י'נפשיררuויד ."ל לתהא )(של"ההברייתאהבתהיאעיקרה.אשרהשםאהבתבא
• J J הם.הםיםרהשהדין ..מ
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 7יזתמשפם

השםדעח :הםחסדיםוגמילותעבודהתווה.חסדים,יגמיליתהעבודההתווה.אלקדיר
הרציןעל-,דיהשםיאהבת..הנפשי"הרציןעל-ידיהשםעבידת"הריחני",הרציועל-ידי

השם,יאהבתהשםאמונתהשם,יראת :חסדיםוגמיליתעבידהתורה, , l/"הנשפתי

האדםאיזאולםהאדם,שלהחפשיהיצרןשלעניןהיאשהדתהואמאדנכרו • 3
ישראלעםהתאירה,'עולםזזנפשי.לעלוםמשועבדהגפשירצונרחפש",ברצרןנילר
מןלושנגלהישראלעםכמשפטהיהדיתאתעליויםטילשנולדרללדילדכלמקבל

אינןואהבהאמיבהיראה,התאייה,מעבדרתרציבראתלגאילריצהישראלעםהשמים,
סיפראםעל,וניבאולאהשמיםמןגכבעריסגח:כבר~ר.תו\מוצאהילראשרמתםרת
 ,גישההיאזיהרדייהרדיכלאלהיהדרתגישתכןםשוםלאו,אםשמים'יראלהלות

ברוחהשרלטתהנשמה,יחסהיאדתואםמשפט. :כפייה.כלובדשלגישה iחברתית
על-ירי"משפט",היאהיהדרתשכלכמר l/"ותהיאהיהדותכלאז"השם.אלובנפש,
היהדרת,דריהי.אזאתלזת,:המשפט

 :שנאמרכמרהשם,דררהיאאותנר.מילידהשםנההזרדהיאהזאתהדרר , 4
עמשיכלבהאשרהעליונההמדרגההיאצדקהומשפט".צדקהלעשרתהשםדררזשםרר ..

משפט", ..לקידם..צדקה"נאמרסדוםכלפידויקאהשם,מאהבתנובעיםהדאם

החפשיהיחספיררשהל"חרקים"בביגוד l/"מצווהכיחישבניואתחנן.דברים, . 5
הכפייהאמצעיעל-יייכלרמרחיקיס,בחירלאפירושצירגר"..כאשרלמקים,אדםבין

השם,רצרןמקירם,לפי.אםכיישראל,ונעםהבאים

 :לזהזה!מקבללים'הבאיםהדtבשגיס • 6

בשמהבפשירח

שלרםדיןאובת

חסדיםגמילרתעבוהדחווה

אהבהאמרנהיראה

צד:דק' ,תפלהתשיבה
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קציבלינבויגזרפאלהרב

ישראל"בתורתהמזינה"מצב

מציארחה,החכלננוחה,ישראל,סדינת

שלההחייםמהלךוכלמרסדיתיהיקתה, nת
הביאה-הברכחיחרבדרכהבצררחה-

היהדות,בחדגישרניםדעות'רחילרפילח~לרקי
כלפיה.לנקרטשיש mהעמעלתררה,שימרח

מדינהשו.לליםרישבהחלם,איתה'מחייב"םיש
כאלהגםרישכה.רכיפריסככלליהדרית
כעיןאצלםהיאהמדינהקירםששאלת

ביסבגדרהזםבידייהי",ירפיהןלאיאין ..
רלאועונים.להרקרלחיר,רלגתירניס,ילא
מידלהרמידכרןיבי'מברא,לאהדןריידעי
השרההצדאמנם, .)כ"ק(פמחיםכרי",

זוישראלמדיבתשתקומתהרא,ביביהס

רחיכוציפרשאליההמקרוה, Hה"גאלר.האינה
במדיבהראיןשנה,אלפייםזהישראל,בבי

• 
דחרזינרנביאיבריעןדיהתגשמותמשרםזר , 

משיחי.יעוד-

הזההעילםבין,.אין :פרסקוהרמב"ם
כלבד",מלכירתשיעברדאל~.המשיחליונרת
המשיחשביסרתהלבעליעלה"אל :יאיובר
יהיה .עולם,אישיממנהגידבריבטל
עילםאלאכראשיח.במעשהחידרש'שם

שהונלךעדתךעליעלה"זאל . Hנדהגכמנהגר .
 .יונחדשומרפחיםארתרתלעשרתצרידהמשיח
בדןכייצאמחיםמחיהאדבעולם,דנרים
בשמ-,מאידך, . Hכךהרבראיזאוי.בריס
הדאהפשיחהמלישלהחפקידיםעלדבר
הם-"המלך :ומפורשיםברוריםדכריםאדמר
לילשנהדדרמלכרתדלהחזירלעמודעתידשיח

ומקבץהמקדשוברנההראשדנה,לממשלה
בימירהמשפטיםבלוחרזריןשיראל,בדחי

שובי':'יעושיןקובנית,מקריביןמקירם,כשהין

בתורה".האמורהמציתהבכליייבלותטין
נתזיההיגהדרדמביתמל,יעמרד ..ם~י"
שבכחבתירהכפיאביר,כדודבפצוהזעדסק

בהל,ל,ישראלכלויברףפה,ושבעל

זההרי ,'המלתמתרילחםבדקה.ולחזק
מקדשובנהרהצליחעשהאםמשיח.בחזקת
זההריישראלבדחירקבץבמקרמר
לעבידכיליהעולםאחייתקןבוראי,משיח
עמיםאלאהפוךאזכישנאמרביחד וi'את

ילעבדיה'נשםכולסלקרראברורהשפה
פרקמלכיםבהלכרתם II(רמבאחד."שכם
רי"ב).י"א

הפדהבקבהזרמדינתנולמדרדנבואיאם
הריהובשיח,מלכותעלהרובב"םפסקשל

מלכרתשלדבביאהבבראהאיצלשאף..נריר
העומדיםזו.יבחבו iבמלראיחאיןהמשיח

וב-בכחםהאםוהמקדשנניןלפביאני
מקרמיתבכלישראל,נדחיל ,/1 'אפשרותם
 1'ישראלמר~בתלתיךלהתקנץפזרריהם,

זימדיגהממשלתשלברצרבהישהאס
מקידםישהיוכמוהמשפטיםכלאתלהחזיי

זןמרינהממשלתשבימיהעדתעלערלההאם
ולכאבנילצערנוהלא !קרבנותיקייבך
ביתשלשהשוידלמצב,הגענר'הגדיל

בלקחהמערבי,הכרתלותפארתנו,מקדשני
זה,משטחהתרחקנוחטאינןרמפנימאתנו.

ולהשתחוותולראותלעלותיכול,םאנוואין
ממשלהאיזראוזי,מדיבהממשלחהאםשמה.
תקבל-כזיבמדינהשתקים-שהיא

"שיעשך :הזההגדרלהתפקייאתעליה
בתר-האמייהמציחה'ככלריובליתשמיטין

ש"הנשיא"שהםכלסירביים.ישהאם !רה"
זומדיבהשלהממ,שלהבראשהעימדאו

אבקכדריבפצוהוערסקבתורההרגהיהא
אתויכיףפה,ושכעלשככתבתירהכפי
ויהא .זבדקהולחזק~הלילךישראלכל

ההזיותונהוזיייהאגדול,הכיט Dהאופטימי
 :כזועיריתלאמינהיגיעלאנשגברתהכי

להעמידותכשייתאפשרהביכחיתשמריבתנן
בתנאיםידיקאכאלה,בתנאיםאישבראשה
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ישראל"בתררתהמרינהמצב ..

לצייר.איןהיריות,מקיליתהעירתישביאת
מיכרחיםהגדולהרלכלימתנרלבשתנרכאלה.

ממצבאנירחרקיםמאדשמאדלומר,אנו
כזה.אידיאלי

# • # 

עיןלהעליםאפ:סראימאידררארלם
דבה'רניבחיינרינתרחששקרהמהמכל
סבהמאיזר-בסנררריםשמרכהמידקזה.

רראהאיני-שהםתנאיםומאיזה,שהיא,

המעשיםכלעלה'השגחחמרגישואיבר
בלייקוההכרזהההחלטהיהמאררעות.

שלבחיקהיהרדיתמדינההקמתעלסאקסס
הגושים,שניהסכימרשעליהישראל,ארץ

הבלתילתופעותשייכתוהמזרחי,המערבי
הבין-לאו-והבעירת'השאלרתבכלטבעיןת.

רלהגיעלהתאחדהגושיםיכלולאמירת
בשאלתררקאחידה.לעדההשרה,לעמק
יכהחשרהבכהשאלהשהיאישראל,ארץ

התיברן,יםהקררב,המזרחבעיתרצינית,

'המערבי,הערלםאתרמטרידההמעסיקה
בשאלהבשנים,עשרותזהיחדגםוהמןרחי

הריומארחדח.מרסכמחלהחלטההגיערזי
הגדולים.מהפלאיםהואלבדזה

בגמרהלאערדזרוהבכרזהובהחלטה

הערביםהסכימולו :לעצמנרבתארהפרשה.
ישראלארץאתלחלקהאו"מ,החלטתלקבל
הגביל.רזארתםלפיבפרדרת,מדיברתלשתי

היתההריסאקסס,בלייקוצוייביססרמני
רחמשהארבעיםמירשבתהיהרדיתהמדינה

תמרנהלצייראבוהיכיליםערביים.אחיז
צחיהמכלומסובבתהמוקםחכזרממדינה

מחרשבירכמחציתערבירת,מדיניתשש
ושובאיםא~יביםערביים,הםעצמההמריבה

ישראל,מדינתשלקיימהלעצםרק ~~לבבפש,
,ולא 1ישראלנארץיהודיישובלעצםאלא
:דיהודיםהתרש:;גיםשביןבושתבו,עלבכסה

רזעיר,קטןכרכללאאחיזבמצאבארצנו
לעמר,ואהבתרבבאמניתרישגדולסםקאשר

האחרזאצלההכרעהזר.,למדינתולארצו
רמזרכלשבמרסקבה,בקרמליותלריהההרא
לבשיםבליאיתי,יחייבמשםשיבראקל
ישואלטדיבתשלוושלוהמלטובתהי,?ללכלל

9 

היושבהיהוד",העםשלהחירנייםיצרכיי
בארץישראלמדינתובתפרצרת.בארצי

רקההיא,האחוזלגבימשמשת,ישראל
עולםלתקן :רהיאשל"למטרהכאמצעי
זרחלשהצעירהלמדיבההבחרצרתהתכנירת
האםבזה,רבמצבלא.ותוסטאליןבמלכית

כלאתלפרעללהיציאאפשררתאיזרהיתה
זרחלשהצעירהלמדינההבחוצותהתכנידת
שלהבריחה :הגדרלהפלאקרהיכאן

יררשלים,לרת, iהגדהעריםתרשביהערביים,
יותרומהכפרים.רכו',יטבריהחיפה,יפל,

יכלבתיהםפתאיםעזביבפשמילירןמחצי
ה'"ריהםראיניובעיבינרוברחך.להםאשר
ממשהיתהזןכיהערביים".מחבהאת

זאתלהסבירישהאםבריחה.שלמהומה
אתלרמיתשהראמיהיכרלןטבעיבאופן
היתההעניביםהשתלשלותשכלילומרעצמר
 tהא ?רהמלתמה l'מראשרמחרשבתבראית

גבוריםמסירת l'ממשובפלארתנסיםהיןלא
בלעםמעטים.בידירביםחלשים,ביד

הלג"כשלרןאתשיסביריוהטעמיםהבימרקים
סר"סכיהלב,עלמתקבלזהאיןהערבי,ירן

הלגייזעמדמטריםעשריתשרקהרא,ידוע
החדשה,'ירישליםמניאיתלפביהערני
הנשקשכמיתסודכברזהאיןןכהיום
והעולהאפסית.כמעטהיתהברשותנןשהיתה

 Iהמצורבימיירושליםשלעמידתהכילועל
 Cופגזימים, Jרללאלחםללאכזה,מציר

לפביימים,כחדשעליהנררןללאפים
לכמעטיבלילות,בימיסהראשינה,ההפרגה

יובי:שבכלביותרשמפליאומההפסק.בלי
מיבישהתפשטובשמעלאהמצוררהפגזים

רהחי-השיקו~יםכללפיהויכימחלרת,
מחלזתמיניכלצריכותהירהטבעיים,שובים

הישובשלריברררבאלר.בימיםלהתפשט
ועשריםממאהירתרלוהיהלאהיררשלמי

מחלקיםהיןמיםליוסילחםגרם·וחמש
הגרףרחיצת'כדיהספיקירלא.במשורה,

יכל,לאהנקיוןעובדיהות.וסקלבאמבטיית
הפחר~בעבררתם.להמשיך,יאיפופביםבשים
בכחאיןהפגזים,מירירתיהבהלההמגור

שאחזריהיעדה'החיללתארס.אנרשעט
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ישרלא"בתורתהמדינהמצב .. 10

בשקםאלהכלקבלוירושלים Iותושב
הגדוללצערניבפלןחלליםעשריתינדומיה.

עבריאולםוהפגזים,הפצןרפיפייוםבכל
היוםאלתילאכמיבןכיאף·היי,םלסרר
הפילהשאשהאזנשמעלאהסרר.יאיתל
האתרוו,ברגעשבאהוהפיגהובהלה.מפחד
ירישלםאתשהציל~האחרוו,ברגעיממש

יבש-הפלאות.·לסרגשייכתכוגםמכניהע,
לכבישבאי-היכולתגםהריייתר,מתעמקים

יעיזקדשניעירייושלםהנ,:תיקה,העיר
רנה.העליההשגחחידאתראיברתפארתנר,

כבישלביןצבאנרביךהיהכפשעהריכי
הצבארגלשדרכהמקיםבכלהעתיקה.וזעיר

מזהיי,נצחיןוהנחילבחלהישראלי,הלרחם
החדשה,ירישליםדררםכלאתבבשוריכול.
בצפיפות,לאהמיישברכביר,'גדיישסת

הכהרבעויערביים,תושבים.אלפיוהמא;כלם
ירמלה;ידסבריה,צפת,חיפה,יפר,לארמית.

זי.ארץכברתדרקלכברש,חויrזןב.יםיבלן
נלקחר, ?'הירזןאיןהאםוכביש.יכלךלא

לגשתהאפשרית-עתהלעת-מאתני
הקדשוים,במקימיתלחשנר.צקרןלשפרד
המ-הכותלבאמיתיתם,ספקלהטילשאין
המכפלה.ימערתאמני,רחל,קברערבי,
ץנ..יזריכיםמאן,(יניםכיהידים :כואמנם

לרמרהיכוליסאכןלסיבה".זו"גםל,מר
לרארתאיוהאםהר,אשמקרהזהכלעל

ופכייבתידבזה'

.11' • 

לעי-מבראיםוהצלהשמשיהחרשך,·האיי
שבעינרתיכןאלאמה~דרב'לביאומריםנינר

העינםילגלרתרזכאיראייהדיראיןה;בים
הסתומים,הלבברתאתלפתרחאיתן,ולפקיח
יהנדכהגלויות 'ה.דרכיאתולהביןלראות
דירשאלקיניהן"מהרללמדללמ-ידתרות,

להביןהגדיל,לצערנו·זכינר,לאמאתנרי.'
עמדנו,לאובעשנה".חובתני"מה,.להשכיל,

לאירלהיית :תסקירגולמלאהגובהעל
להיפר,ילכו.כחחדרןלעמיםלהראותגוים,

ישראלמדינתמרסדיתשל'ן.השאיפההמגטה
ולפ-ישראל.ביתהגירם:.ככלהךהביכחית.

עלהעומדיםשבהם.כהמקולקליםגםעמים
להםלקתיישראלממשלתשלההגהיי

הם·כוחםיבבלחילונית.מדיבה :לסיסמה
זו.סיסהמלהגשיםמתאמצים

תושבירהמצרה,התירהשוםריהיהידים

במלחמתקשהמתאבקים·ישראל,מדינת
מל-סיסמתרכליאמיבה.תירהלחיימגן

למבר-"ארתם"לעזרבייקאד :היאתמתם
הדרישותכאותןהדת.חופש II"להםלתתחרת,

משלטיבותתבעובגילהשהיהידיםיהבקשרת
שונות,שבארצרתבצער,לצייןוישהבכרים.
ובדרישתםבבקשתםהצליח,שרניס-,בזמנים
כאןרמצליחיםשהצליחוממהירתרהרבה

ישראל.במריבת

שהיהודיםהיאזהממצבהמתקבלהרישם
והמסייה,הכתובהובתררתןבה'המאמיבים

וכערלים,כלתיקיםישראל,במרינתהירוינ.ביס

ישיאליממשלתדתית.כתהלאיזונחשבים
שינית,דתיית·כתרתוסיבלת'טילרנטית,היא

ישראלי.תדתיתכתהגםוממילא

שישנםכדכידעדהדבריםיעו lIור

סגרשחםבמדינתנוממשותייםמשרדים
שבתשימרייהודיםבפנילגמריכמעטריס

 _כביכול-"ההישגים"כלישראל.רמערדי
מינז-בהם,מתפאריתז:דחיותשהמפלגות

באילאיכילםמצימצם.שטחעלתרעים
הפגיעהשאפשר,כמהעדלמעט,אלא

הדרהשומריהיהודיםשלביגשיתיהם
 .רמצוה

לפביוהמרובןתהשיברת·ההשתדלייית
כשריסמזדןמצרכיכעךיהסגניםהשרים

יחודיותוכשלחותשלהריצותלב'ימזכירית
בגר .,רלפקידיםלמושליםרלררזנים,לשרים

ממשלחבזמוהקדושה,בארצנריגםלה,
I 

המבדט.יממשלתהסריק'גם

לרמרעלינוהגדולתבו nווכלימלבשתנו
אצלההשתדלותהצליחהמקריםשבהיבה
קשבתייתי:איזזלמצראהגריםשלטינית

שהשיגל·מהמרלדישותיהגגלבקשותיהם
.מדינתשלטיביתלפביבהשתדליתםומשיגיס
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ישראל"נחירחהמרינהמצב ..

המצב,היאזהאךאמנם,מצערזהישראל.

התודהשומריהיהודיםשלהמעמד
יש-חורתמשה,בתררתומאמיניםיהובציה

ררחניגיטובעיוהארישראל,במדינתראל,
וחברתי,

הםהמדיבהוחייהחררהשחייומכייו

הדעותהוידסתרי,תרתירבגדרמניגדים,

שישוחקוהכווןעלהמסורתית,בהידרת
במצבלנקוטוהמציההתירהשומריליהודיס

שוות,אינזכזה,

41' .. 41' 

דוכ"נ,יז,מ"ג,יןיאיליזה,מעיןובצבאמנם,

הזכויות,שורייןהכרזתבזמןלעמניהיה

כקרןjזיתהזראירןפה.בובדינותאמנציפציה,

שראויחידיםהיואזגםהגלית.בחשכתאור
הגאולהלאאםדגאןלה,אתחלתאבה

עלכתביסיפריםשרר,משייריםהשלמה.
גםונמצאיתמירה,יההגאילההגזול,האושר
..ימיחככרשהגיערלכתלבשהעיזוסופרים
ראיזרסר.לק,סרהגלרתשערלמאחדיהונשיח"
אחדיםדבריסלצטטרכדאימלכייית.שעבוד
..זכרוןבספרושכתבז"לליפשיץ .י Nמהר

כד.עליעקב".

כלפניעלנשכאשרהחפש"ררח
קרים,מלחמתאחריאשרהימיםלמןהארץ

היההדריח 1וייתרירתררהתפשטהתרחב

שלמיםיבןרביםמא.דעזמתעהלרוח
שמשהחש,ןימיעברואכןכיתשבר,

בנילמשיבתבכנפיהוברפאהביאההדעת
עידלחייראישישתיחרול"אירעיל.אהאדם,
יקנאתדתשנאח !והזעותהאמונהבגלל

לב,עלעירתעלינהולאתזכינהלא-עם
כעמורהעדתאתראיהזמו,לרוחההרלכים

אתלפניהםלהאייישראללפניההולך·אש
שכניהם.העמיסבקרבלהטיבהחריםהדרך

לאט·לאטהחיוהחרדיםממחנהבחלקגם
רישעיעים,בריחשוניסועירנותלחדיר
 ..·שלהמתעהוהברקחניל,ןאתראושלא
גםוהיןשילר,אותםהרליךהשכלהאןי
כביכלו,הם,ההמההימיםכישאמיואלה

11 

רקבזהאביא,לחוגמא ...המשיחיי"ימרת
הזה,בעניןהמאמריםמאחדדבריםאיזה

חנקראחר"רששיתשנהו"המגידייב"הצופה"

שמראל"אמר-:רזיילהמשיח"ימות"מעיז
שמיאלאמרכךאלאכוי,הערהייזביןא'ן

כשיפסיקהימיםסבאחריתחכמתו,ברזח

כויבב"ישסבלופרדרעבודתהשעבורכבר
עולם,א-לח'בשםיקרארבשרבנירכל

בליהשליםמזבחעלהאחוהזבחיריזבחי
ימותיהיוהאלההימיסאמונה, i'דחהבדל

לובשדלבאשראישכלכר',המשיח
קבצונירהודיםביצריםלאומיםחברבראותו

ישלרם,באהבהומועילטובדברלכליחדיו,
העיר,שלוםידרשיאחרעםבנירשאחינך

רגשימלאכוי,.אליהישראלכלעיניאשר
להראותותחלשמךגדולויאמרכר'קודש
רהיהכן',הבטחתנואזזורטובואתלמר

עכייל.כרן"הימיםבאחרית

הירשצביר'המפורסםהגאוןהרבגם

אתלבקר.אחריןשבא ,זצ"לקאלישער
"תינחתבשם 46גלייןב"המגיד"זהמאמרו
עמ,ןאסכים"ובזה :בזהיילאומראהבה"

סזקיתמחטכעיןקטנההקרמהזוכי

עלמשיגרצהייק, iiוא, mהמשיחי!לתקית
ממתיקהמאמרבעלכייעןהמאמר,עיקר
עצםאתבהכחישוהנעימים,בדברייהרעל

והחלוטימחחכםהמקווה,המשיחמציאות
עםביןאשראדםיאהבתהחפשד·ותכי

מליצה mברהצרורהיארת,הבלדבלילעם
ליפשיץי H:חר .."משיחי!בשםחירותית
להכנסנפשיאת"אין :דגריואתמסיים

להרואתרקהיאוח?כציהענין,בגרףכזה
אזהדורממתחנמיהרבהנתעוכמהער

עלאזעבהראשרהחפשווחאתלחשוג
העחירהעצטית,להשתלמיתהארץפני

לאשררוכבירה·כחהלתחולהיסיףלהתקיים
תקותגסאשרערבארז,.האנושיהמיי

רחתכובןבתנההרמש:יחיוחהלאוטיחישראל
 .) 19עיחייביעקב"(,,ובריןממנה".

הענןאתבעיניהםשדאו .זה,רררניבני

ארתיהידיירי,העםעלשעברוהערפל
הז-שררייןשלמצלצלרת mחיפרתההכרזרת
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12 
שראל" Iכחירחהמדינה"מצב

יהח-השנrזשיויאתהיוסכשיקראוכריות,
הלאההי,א,לדויולחיפשאזששרוהלה

לככבתהעאיד'ומבולכלים.תמהיםעימדים
הנר·לעםהעמיסששנאתלהאמין,היהדדים

הקררמיםהדווותבבינתבואידיהלד.פגדף
זמיוותבעיםאשרהעמיס,בהבטחתאמון

דכופיהס"אשו :קדשיכרוחכבתישראו
 •• Nשקרימיןרימינסשרא

בוקיסמקילותורעשתתביעהבכלארלס,
זקה,דממהקוללפעמיםנשמעוועמיס
השקטיהקיל ."'הברעש"לארארמר·המכריז

הדידאתוהמררההמכיוןהראע Uןהצ
שיאמשאותאתרילתעיתלבל,הבכינה,

קשבתאיזןשרקמאליומרבןרמדוחים.
שלגדולרעשמתוךלשמועהמוכשות

 ,יברךוצלילאדחלשקילוברקים,קולות
כלילאההוא.לקילולהאזיןלקליםיכולה

ולהקשיבלשמרערמתרקבותמדכשרדחהאזנים
כיוחרישית.רקהמדממההירצאלקילוק
נמצאו Mההוץהגדולברעשאזהמצבהיה

דממהבקולותאשרישראלרגדיליחכמיס
שיש .הסכנהגרדלעליהתרדהתריעודקה

שהםהדברים,ומתשיבותזה.לארמיםבחמד

דבויסתמציתנממיר Iהירסגם~ליים tאקםן
אלו,בימיםהדורמחבמי·אחדאזשבתב
ב"אגר·ןתזצ"ל,היושופאל"שמשוןהרה"ג
הזכןי\ת.שויירןשאלתעלשלו,צפיך"

חןתלדלהגידידידי,אותישונז;"חנד
מצאהאשרהשאלה,ע"דוהשקפת"דעתי

שאלתהיאהלאהדרו,בביגלביתמסלות
אחשרבאם :(אמנציפציה)זכדירת""שיויון

ולחדברי eאפ'לזברהיהדןת,בריתתה iא
כדאיראםעדין,להגיעלהתאמץעלינימוטל
האובנ~בעיתלדעתיאיו ...לברהזאיהגון

מציריםשהגנןבשםבעיה.בכללציפציה
החיצרנייםהאמצעיםלנילרבישרעומדים
חדבהכיידאי,כו,החיימ,הקייםכתנאי

הקלהכלידחהשלאיאחהאחדכלעל
·כשזהה"ללןהאמצעיםאתלהדברתרדיד
האמצעים,שירבוככלכי :הדיןמצדמיתר

בהיקףתפקידואתלמלאהאפשריתתגדלכן

חבללמחובתכיבררי,גםוכןירתו.ניחב
החיק.בררךלשריייי-ז~יריתלשואףהוא
מברד ,:,רזבדרךלהשיגןסי.כוינפתחאם
הג-שהלחץברארתישייייר:דזכדידת,אתאני
בחיים,ישיאלקימתאתבערבכפףזרל
הזבי-אתצמצםררחו.אתלפתחממגרמנע
יחכויחהנעליתתכיביתיישלהחפשיתית
לילךעצמם,קירםלשםעמני.מבביקצת

הירלאהיהדותבררחבאמניםשהבררכיס,
אתאבודהברח.בעתאףבהן.מתהלכים

אםרק,-ישראל?מען-האמנציפציה

הרוחההיאבעתיתעוררוראשינהאשנך

אםהבדלדאיז-תכויתרשעיקרהנאמן,
אמנציפציהכאןאיןאיאמנציפציהכגזיש

·איתהאבו, ...ישראליעןדאל,הגיע-
כתכליתלאארתהיקבלישראלאםאז,רק

כנסייןבתפקידן,חדשכשלבאלאתעןדתו,

חלחץמנסייןירתרחמיולתעירתו,חדש
יכירל.אישואלאםאתעצבאךוהעוני.

בכר-שמקדםכדכדיעד ...היטבעצמדאת

כמ-לגליתו,רקץכסיף·האמנציפציהאתכה
כהר· :ההיטטרריתפקידרשלהעליונהסוה
שפעלידילהגיעכאמצעיבתיימ,גדולהזחה
אתארתה,שרקיהבאה,קניןשליותרגדיל

יייכיחא:לקית,הערצהיעריץהאמנציפציה,
מ-וסרלמדרל.ארתרתןררתאתהביזלאכי

אםנפשי,לי pתאבלייתריעיד :מגלותי
'יקרשלאכרכייעדלעצמןמתכחשישואל
לבר,כזדייהראשמרכןמחיו,כלבעינין
מלחץ,·ור IfIשלמעזהאמנציפציה,לשם

לרכישתבשאיסתוחרפשלהשיג·יכדיהרשע
עלזדוניוריתורלוותררתעברגית,קבינים
ששמכתבצפין"(אגרת . H""בונשמת

עשרה),

לקרלוהאזינרהקשיביכולםלאכאמןר,
הכריז,רבהצנעשבשקטזה,דקהדממה

דקהבזמנציפציהאתיקבלל ICישרשעם
קשהירתרונסייןהגדרלה,לתערזתוכנסיוו
בברכה.לקדמהישאזררקאז,לחץ.מערני
לאישראלעםאםתאבלעל,ינפשראולם
וסוףקץזוכיויחשובעצמו,אתיכיר

אחדיהלןעמנישלגזוליחלקלגלותן.
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n ישראל"כתירתהמריבהמצב

שאיננהרקלאוהאמנציפציה,ויהבלו.ההבל
אלאוהעוני,הגלותקושיעללהקלבא,ה

הגיףגלותחדשה,לגלרתהעםאתשהכביסה
והאיוםהנרראלהחובןהשואהעדוהנפש,

אירופה.יהדותשל

הגישהבאותהלגשתכהיוםלביאיןוהאם
לחשו::לנואיןהאם ,זצ"להיישהיבשל

מהשי";;,בסיוןרקזהשאוליהמחשבהאותה

הגדילתפקידנראתלםלאאנימוכשריםאם
םהקב"ה,אנינבחניםואולי ?עוינושהרטל

לגשםקרבנותלהקריבאנימרכניםא,ם
 ?הקדושהכארצניהנשגביערדנואת

הכלימה,היאוגדלוההצערהוארגדלו
בבחינהונכשלנרזה,בבסיוןעמדבולאכי

לקירםהראשונותהשניםבארבעההיא.
מוסדרתלמאדהםרחרקיםישראל.מדינת
התררהחייאתלהעמידזי,ממrזשבההמזיגה
הנעיהגרייתחארלימפיידהחנשגבה.כמסיה

מכריעיאולימקום,תופסתבהלסיבקירכת
וממיישראל·במדינתהאחראיםאצלירתו,

 tוחעתיקיהישניםהוחלביתמחירניםשלתה,

מפיסיביבהושקיבלםישואלעםשל
א,ותההתורתית,שההידותפלאראיןהגבירה,
רהבמהרההמרהגלותהימישבכלהיהדרת,

וירשולים.מציין'לרגעאףדעתהסיחהלא
 ,וברכהבכתהומקוננת,שקובנההיהדותאיחה
השי'גלותעלהארץ,רחרבןהעםגליתעל

כחירםהעומדתהיאהיאוצערה,.כיבה

והרוחהנפשגללתעלדםרשותתקריע'בלב
 .ראיז'ישראל.במדינתהיהדותאותהשל

 iדכאישלבמצבנמצאתהיאאםלהתפלא
ווח.רשברוז

הןהדתיתהיהחתבחרגיהרעותאכן,

שונות.

i: 6 • 

דימוקרטיתשמדיגה·היאהאחתהערה

חוקילפישתתנהלאפשראיאלהביםים
נחשבתכזומדיבהויצירתזויניההתורה

השלהש-עשיבעיקררקלא-לכפירה
המשיחביאתהעיקרים,משלהש-עש:י

13 

התווהיסידיבכלגמורהכפירההיאזואלא
מוכרחיםעל-ידיהכיוהםסווה.הכתובה
מאחרהתויה,חייעלגמורוריתו,לררתר
דאימהשניה,נדחיתלהייתמוכרחתשאחת
ואםאחת.בכפיפהשידורולשתיהןאפשר

מהוהממילאזההריהמדינה,אחמחייבים
זודעהילפיוהאמרנה.התורהעלח"ורייתור
הגזרותכאח,תהיאהמריבהתקומתעצם

גלותן.ימיבמשיישראלעלשעבררהקשות
האפס"ובכלהא,מצעיםבכלבהלהלחםייש

זו,יבדעהבןשיסהוההולכיםוהיכולת.רות
והתחבולהשההשתדלותואומריםטובריס
המא"היהדרתלחוגיהשיכים-שאחרים

חייאתרישפרלהיטיבנדיעושים-מינה

הריזי.במידנהבה,למאמיניםהתוהו
ההוהארכיבעבירה".הבאהמצוה ..בגדרזה

זרה.בעברדהכהדואההיאמדינהבקירם

שמימההבחהיוצאתההיארחשישההדעה

היאiזדיכ.'וקרטיה:יסודיעלהמושתתתדינה
מדינייםחייםהתורה.לחייגמורהסתירה

המ-בביאתורקאדלהיותיכוליםעצמאיים
צד"משיחלמלכותזוכיםשהננווטרםשיח
'דמיממלכיתםעולאתיקבלעלינרקבו,

נגזרותכלעםובכרים,זריםשלשלתם
כייכיעלינו.העיברותוהקשותהאיומות

ישרא".ארץבליאוףעצמאית,מריגהחיי
כפבלכיאםלהתקיים,ישראלבנייכולים
לבוהבטיחהכיכיונויאים.גדוליםייסורים
בהיותםזאתגםקואף :הקדושההתורה

געלתיסדלאמאסתיםלאואיביהםבארוי
חיאניכיאתםבויתילהפרלכלותם

 :שםכהניסובתיית .ו) Jכ'(ויקרא IIא-להיהם ,
במאס,ולואנגעין,שלאלהםנשתיירהמ"וכי
ניטלולהםשבתניטרבותמתנותכלהולא
היולאלהםשנשתיירהס"תואילולימהם,

ין I'הנסרהלאכל"tכ'ו.העולםמאומותמשכ"ם
 ,הב.!ז'כאלפיםזהבגלית,שחיינרלנוהראה
זתריגיתשחיטותשזבהקשוח,גזירותתחת

חינשארישראלערםמשונות,מיחוחבכל
ובמח'נאבדוימנדי,שובאיוורוצחיו,וקים.

אחריוסאףהתירה,בליאבלוזכרם.שמם-
ילאבאיץלאלהתקיי.סיכלריםהיינולא
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ישראל'"בתירתהידמנהמצב .. 14

חרקרתרלילהיומםבריתילא"אםבח'ו'.ל

 .)ג"ל(ירמיהרטמתי"לארארץשמים

 ~ .rח :iברגרימוצאיםאנרמזהוגרילה
עלמתקשהשהואבחשובותיו,סופר

 ג"'ב.'לאחדהמשיח,כיאתשחושבהרמב"ם,
 :רז"להאמונה.שלעיקרים

שתהיהלהאמיןאלפןנשלםליא"א"אר
היסוייפדלדשאםהדת,מעיקריאיגארלתנו

היראלררשנאמר-חלילה,החומהתפיל
 1ז'.,רי':ראתנןשיגרשגררזכיםחטאיבוו Uח

 :tשההשבטיםבעשרתלרעוברס"לערלם,

לעריקהםרשאיםזההמפנילעולם,נדחים
י~ר ל~·קוצילשביתאישמיםמלכותעול

לאואנחב~חלילה,רבבןמרבריאפילו
מטובה,ולשבועהארץפרילאכולה'נעבדו
 tיעב"-חפצתי,א-להי,רצונרלעשות

עמנייעשהאנח'ני,ה'עבדיאופו"בליעל
יסןדולאעיקיזהואיויחפצו.כרצונו
"סוזשעיקרביוןאךבנין.שוםעליולבנות
גארדשםובנביאים,בתירהלהאמיוהכל
האזי:,,יבפ':נצביםבפ'האחררנהלתבי
בכיאיםנרכר~מזהלהרכהשם,חרמכ"וכמ"ש

:דריהלזהגאולהעלשמפקפקמי,אייכ
 ..נביא"ם" mהתורההאמבתבעיקריכלפר

 .)ר Hיו Jחסוףסיפרחתם(שו"ת

ז;מת--זוושיטהשזעהלציין,ריש
רם j ';ממצאה-יהידיתלמדינהבכללבגדת

גםהתרדית,'הזזידותמטובירביםבלבות
ש~אףזו·מיהדותוחלקכגולה.וגםבארץ

חזשהמגלותוהגאלומצפהמחכהומשתוקק,
ישראל.פדינת·גלותזי,

לגמרי,אחרת·נשמעת'דעהזילעימת'רעה
רמא~תהההבח;דםאןתהיוצאתהיאשגם

של iרבזסבתקיפהסדררבית,שמדיבההמסקנה

לפישתתקייםאפשואימשרכללת,ז5כניקה
שאיומכיויךשונ.ועריך"ן nה"שלפסקי
גםאחת,בבתתתקיימגחששתיהןאפשר

אחתמרכרחתהל.אהמזינה,יגםהתררה
עצ-שמדיבהומאחרהשביה.מ:פנילהדחרת
ינזנרנזמהאברזו,דעהלפיהיא,סאית

אברלשלולאעשריאי ;כוחלייהישראל

לשלטיןומסוריסכפופיםולהייתקייםה
 .מיביישראלשובאילממשלתונכרים,זרים
שובאשעשיהיא"רחלכהומושבעים,הקיס

גדרלחלק;ואצלבהעלרהך)(ספריליעקב"
מעילהסבלכחכברפקעהיהודימהעם
עצמ-מדיבהוחיי ;מלכייותושעביזהגלות
ום tכ'אפשרואי ;ההצלהעוגןהםאית
 ,ו~בתקופתנומדינה,לבהלוארעןפניס

רקישפרימיטיביים-הריואופניםבדרכיס

כשיטתעקניי~,לחיותאן :ברירותשתי
ןלשרללה,המדינהעללויתרקרתא.",בטררי ..

ישבעאלמלכרתולהחזירבה,ללתוםונם
נ~אתעדל,ושנה,ישראלבארץאזרםאי

אוונביאיבן,חיזינריעדוכפיצזק,גיאל
המריבהלחייחלכהלהתאיםאידזוילמצוא

זן.דעהלפיאיו,אחרתדרךהסרדרנית.

ערשיס mזובשי.טההובחזיקיםאלהבין
אינטליגנטיים,יהרדיסנמצאיםנפשית,לה

אשראיררפית,תובר:ררבעלימעדאנשי
באיםרישומצוה.תוזתשימר"הםלמעשה
אלהעליקשיחחמררותוקיבונרתבטענות
הםאחתבייאשרהדתיים,היהודים

הכתובותהלדכתפסקי·בכלמחזיקים
מ"ישאף·זזיםי~';נסשלני,ערןו~שלחך· ..ב

חםהשביהרבידם , Kברמ"הכתובבוהגים"·
.אותחבה,ותומכיםהמדינהאתמחייבים
ישראל,קדשיגאוהברגלהדורסתהמדיבה
 .'ממשרדיהחשרבחבלקאשדחמדינהאותח
ישראל.ומועדישבתרתןכללכללניכריםלא

ההג;ןידעלהיושביםשאלהאיננההובעיה
בררתמפירישמיס,מלכותעולפורקיהם

עמוקהיותרהיאהבעיההומצוה.תירה
לפי-אפשריבכללאם :יסודיתייותר

 __עריי"ן nב"שלהכתיביםוזינים·ההלכית
למודרני:ומשרכללתמדינהולנהללקיים

מוכשרתהתלרתיתהיהדותואםזו,בתקיפתנו
 ,כזלמרינהתתנהלשלפיההצעהלעבדבכלל
לא,אובזיהצעהתתקבלאםלבשיסבלי
הח,פשיים.החרגיםמצד

שלדעתםלפימחירבת,החרריתהיהדלת .

היאדברהאתלרמווהתובעםי,הטוענים
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 nישראלבחירתהמדינה"מצב

שלרכיכלתהבכחה'איןארם'עלין.ללהלחם
יל-מה,ליוברדגלהינושאיהדתיתהיהדית
מחייגיסדתייםאנשיםאיךהצעח,איזוהציע

שלהםהחמורהוככקירת ?כזוחילוניתמדינה
עלרתה"ח"הרבביסעלגםפיסחיםאינם

תקניתלתקןמחובתםהיאזיהלאשתיקתם.
הירם-יימיים.'החיסלצוביילהתאימןדסדרים
איתם,מםרידבמדינה",הדת"מצבזה.רמצב

הפ-חייעלכראב.לבםכיולקבול.להתויע
התחשביתאיעלישראל,במדינתקרית

מוסייתמצדראמינתר.ישראלבחירתכזו
ככלומשתוקקיםשיאפיםחםוגםהמדינה.

במדינחרמציהתירהחיילראיתונפשםלבם
הם-זהמפניררקזה,ימפניישיאל.
"שולחןכעיןודירשיםחרבעים-אימרים
מרדרניתלמדינהשיתאיםחדש,עודי"

ימשיכללת.
שאי :ההיאההנחחמתררירצאזהזבל
שתת-'זיכתקדפתנןעצמאיתלמדינהפאשי
הכתדב~םווחקיההתירהדינילפינהל,

שלנו,ערור"ב,.שלחן

IS 

,.. ,.. ,.. 

ולהגיגלחחרכתזהכמאמדנוברצוננןאין

לצרכיההלכחלהתאיםהדרישהעצםעל
וזיכלח.עליהאכדככרנזן,רישהכיהזמן.
ברליו,ממשכילישיצאההדריסהאוחהכעין

ברוסיא.ייל"גומלילינבלרםבדת".תקיבי-ם ..
אחרמצביצרששררירו-הזכוירתטעבר.הםגם

באנןלאכןכמיחגלות,מצבשאינילגמרי,
האוזיאתהצורמיםהגטילים"נ.ללהשיבכעת

ושבעלשבכתבהתורהכלסיניבהרששמעה
יי-סתםהםאלןכלכיוהתמימה.השלכ,הפה

אתלהראותהואברצוננו.שכומהכרחים.
הדעיתשתישלבהנחהשישהיפודיתהטעות

וחייעצמאיתשמדינח :למעוההנזכרית
ב"שלחןהכתרביםהלבותפסקיהתייה,כפי

כביכול.דטתרי,תרתיהםשלנן,עייד

היאשתירתניהראשלנרהאמרנהמיסרדי
יואבזמנים.לאחלייהאינגהוהיאבצהית,
תמימה.חיתויתימצבים.תנאיסבשום

שונו.החיקיםפפראתאנוקרראיםווכז
אניאין..תורה";כשםסיני,בהרשגיתןשההלכהמסביריםהםלעטנתםוכיטוד" "

כיאחר,שםאורת", ..בשםארתרקיראיםובעייתיהכשאלרתיה"התעסקהלא'כישראל
להוררת :היא"תורה"המלהשלמשמעותהבנוייםההלבותעיקריכזו,מריבהשל

יציאתוימיםשלנך,החייםדרכיכלאתלניהנ-הגלות,בזמניהיהידיםחייעלימיוסידם
תורהנתיייתא.ויברלאועדאמימרחםאוונכרים,זריםלו~לטרןלמסוריםתרבים

אדמתני.עלבשבתנוגםלנו,,היאאחתשהמט-חמשית,ימותלבוא,העתידיםבזמנים
ירהדואשתלו,עלבנויהמקדשביתכשהיהש~די,במלכותעולםלתקז :הי.אהסופיתרה

פיעללמלחמהויצארהונזבח,עוהשפיםמזחדשבמצבכהיוםנמצאיםשאנוומכיוד
הגלות.בחשכתבהיותנווגםותומים,אוייםהמשיח,יימותלאשאינישכהזמצבלגמרי,

תזביד"'ועריצים.רוצחיםשלטוןידיתחתביזנגלןתאיננולגםוהנבואה,היעודכפי
התוהולזיניחיינוחנאיאתזבתאימיסהיינו- rלח nבמשועבריםאיננובגרלה,ילאהגויס,

כפירשלמ:ד,תמימהנשארהתורתנרוחיקיה.עצמאות,חייאנו.עצמאיים"לנכרים,רים
נרכאנל,ואםוהטהוהו,'הצריפהאמינתנומיכוחיםהרי-עצמאית.ומונשלהשלטןו

הייישראל.ונזיבתוזבוקוםית,במד~בה'אים lזו,חשובהבשאלהללפפללהתעםקאבל
ודיארקאםל:דגשימם,ישוחיקיההתירהדינישלתדייהלצרכיהילהתאי7.כןהלבית'לחדש

כזו,כמדינהגםמוכשי,יהא'הודיר''חרצין .·ח,דפינה.

ובת-בשל~וחהפביע:דח"וזלהרי'כי"אחרתולנאומיהםלמאמריהם"שהנושא"ומפני
מצדלואיס,,אנוואםתורתבו,'של,'מימרתהאכןביסתבו , R'במיינה'הדת"מצב :האו
יא-ישראל'בתורתבבידההמדיבה,אחראיתשוכ'המעיןשהרא-זהמאמרנונושאאת

ילאהרע,"יצרםעצתמפניאךזההרימרבתר,"'בתירתהמדיבה~מצב-דכריחםעל .
בכיתשגםכמואפשהאי"וסזהמפניו TI" 'שייאל". "
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יין tאימפרירתשתיגשרים,לשבימחרלק

במצבהירישראלרארץד,יהזדירהעםיורמי,
ולהכניסלבטרת,מהגרשיםמיאללמא,ןקשה
מהיהנהגדולים.חריםביןהראשאת
קרניותרין"תלתיז :יברמספויםל HTnש

עדלהייכילרדלאיינאיבדהיוומאיעבדר
דש-עד(רש"י,בהזייהו,לישראלדשתפינהר

בהרייהו,אתגייהכילישרא.ל,)יימאיתפינהר
מלכי,מנייכואיהפרכי,מבייכומלכימינןאי

אומרת,זאתב) Hעח'(ע"זהפרכי".מיבז

בגדהררמאיםעםבריתאזכרתדישראלשבני

יוחרתנאיםלהםבחנוהררמאיםכיהירבים.ולאהאמתעלמודהלכלומפורסם"ידוע
ורצויים.נוחיס .ל .
הישהרהאמר.נהכבפימתחתצאתירצה

שספרימדינה,הלכרתשללבעיהוכביגעיעודינתקיימושלאהואמיחית,והנכרבה
להעתיקרקהננובהן,התעסקרלאההלכותבומ-חעתידההטובהבעניןהנביאים

 :בספרינושנמצאיםדנייםאיזהטוףשהוישני,בביתואפילושעברו,ניס
 '.מתת-זמןעדהיוניםמשלושנההארבעים

מאיתהארבערבכלגדול,כהויונתןבןיחר
ונלךלאשניביתשעמדשנהרעשרים

ניתןשלאכ:דניםהיוירובםדו,ןמשבטמלך
משרענדיםהיוהזמניםובריבהמלכרת,להם

 .ידהבגםהירניס.מלכותאחרררמילמלכי
שכינהשהסדבריםה'שניבביתשחטרו

ירדהלאגםהנבואה,שפסקחהקודשרררח
האוריםגםנטמן,להאררזהשמיםמןאש

שםמציבולאוכןשם,היולאוהתרמים
בארתרהנבראחבטפריהכתרביםהיערריםמכל
כלדםשישילברביתבנביאיתכתובכיזמן,

העלה'לאעזראכיוידועישראו,לארץ
שבאמהכפישבהם,החשרביםולאררבם,

הקהלכלאומרהכתיביהנהבקבית,
לששיס".מארתשלשאלפיםריבאוארבע
קנ"א),שלהגזרהבזמזדוילרר,",("צהד

שדנית.תמזררתלנוחיוהשביהכיתלבימי
השניהכיתקירםשלהשניסברלבראם
היהלאזההריהמרשלים,בריתמרשיעיהיי
א'תלנהלהאפשרותיאיהיכולתאימצד

רשעותםמפנירקאלאהתו;ח,לפיהונדינה
והסושלים.השליטיםשלזרעתם

לחר-ישראל,'בני.ופשעיעורחטאי,ראשין
.הגזולה.פתנר

הנרכההלכיתשכלכשנאמרגםהיאטעות
חייםלצירותביחסורקאךהןביריברצארת

אילבגילה,בארץהגלרתחייכגרןאחרות .
שניבביתגםהלאכיערלם.תקיןשלבזמנים
עצ-חייםכםעטוחיינראדמתנועוישבנר
הפררשים.ביריהיהשהשלטוןונזמןמאיים,
החורהחוקילפיהארץהתבחלההתריה,חכמי

מהיהבהודקדוקהי.פרטיהבכולריני:ד
השני.הביחתקיפתעלכרתבלינו iונגדשאחד

ישואלחכמיעסקוחשניהביתבימיגם
הערלםהיהאזגםכיפלויטית.בהנהגה

הפירושאיןמל"עליאשיפהיאסרת ..
ויt.מרתכלשרןאלאנפה,כמשמעואמירה
היחזהלשיןלפיאכןיכדרמה,בשראוכלה
מלךלמנועבמוחלטמצוהזושאיןבמשמע

והריוגר'בשראיכלהראמרתכמררשותאלא
רא"כמלר,למנותחמציהתז"ובדבריידוע
דהנ-רמשוםרנראהגרי,רראמותכתובלמאי

רעתעפ"ימתנהגאםמשתנההמדיבההגת .

וישונבחריהם,העםדעתעפ"יארמלי:דב,
מלרכה,עדתלסבוליכילהשאינהמדינה

כספינההיאהיימלךשבלאמדינהויש
עפ"ילעשותא"אזחידברקברניט,בלי

להנהגתהשיי,בענידשהרי ,ע"מ'הכרח
ע Hמשדרחהנפשותלטכנת.ביגעהכלל
בהחלטלצייתאפשרלאמש"ה ,ת/'~מ
העםבחסכמתעלהשלאכ"ז.מלך~מנית
אשרמדינותשרואיםעפ"ימלךערלסבול

אזאינכון,יותרבסדרמתנהגיםסביביתיהם
רנר(העמקמלד".למניתלסנהדריןע I1מ

וואל"'לה'צי"ב חרב-שרפטים),פרשתוזין, '.. ..
ןשכעני •הנצי"-הגאוןיניומר ,- " , .אחדשדיר
 It .-להש'י

 ""מה n'שד~לסכ"ננוגעהכלוהנהגת , .'.,
 ו;; , • • Nת 'IJהמ

ביבייפלפי..המקרםרת" •ל"אךאיןכייאם
לעלינימ"מת, לרביימקוימצואהחיבה .
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ישראל"בתירתהמדינהמצב ..

,לעג"רגרול.חירושזההלאכיהבז'.הנצי"ב
יצאו.חיים·מעיןממקררהלליהרברים

שכ"טסי'חייםאררתעררןבשלחן
שאומרמי..יש :הדיןמרבאז'יף :3ס

ממין'ב.סקיעל·באיאפילוהזהשנזמן
ישראליניחנולאשאם(השבת)מחללין
נמ-עסקיוי mיהרגניממינררלביזלשליל
בס"קשםאברהםהמגןזהעליכתבשרת".

ולאהממוזליקחדיניחנרעירו..יצריד :הו
מעמידארםדאיזכייןואפשרשבת,יחלל
אחדיעמודשמאחיישיגןממרברעלעצמי
יחידבאדםאבלמחללין,ולנזויהיג,נגדם
מבארהרישבת",יחללולאממוברליקחיביח
א,םהדיןשמצדשאע~יייאברהםהמגןלנו

הי-יאםממיז,עסקיעלרקבאולאהגרים
יגעןלאהממון,אתשיקחולהםיניחרהדרים

שאסוראו.מר~הדיןהלארממילאבנפשרת,
 .לרביפ,בוגעזהאםאבלשבת,לחלללו

 t-:שלאחדכאןימצאשאוליחלשזעין,אנר

ליקחלהגריםיביחולאבנסיין,לעמידירכל
סכ"נזההרהרממילאנגדם;זיעמודממינר,
גםיממילאהשבת,לחללמיתריןיבולם
שלמקרהבכלכמרשבת,לחללמצהר

ב, I'סכ

מבאריקציעה,מירבספרוריע"נץוהגאיז

 :כותבהרארכדאברהםהמגןדבריירתרערד

שבאיילפרשנראהאיןבאמת"אבל
·הייניכןשאםברז,לברזממוזעסקיעל

לראיתייכלמלכיזמז,בכלנפשיתעסקי
כמת,חשיבענירישארלר,אשיכלשיקחר

ענין iבכלבפשיתפקיחביישרדאיאייכ
עכשיןביןכללהחליקואיויזמן,עתובכל
היאכדאל.אאדמתנן,על:בהירתנולאז

קציבדברשתבעוממון,עסקיעלפיררש
איהכל,השחת .לבלתימחיתםלצררד

ידרע.דברבכסףהעירבניעצמושיפדגבקשר

אייביהם.בארץהפ;שסותחיייותכמנהג
רכושםרפדירןנפשנרפרלהםלתתשצריכין
כשמתפייב'ומחלליו,איזם, .nלהביוקבינם
נכסיהםהפידרזלנרתנימניחיםיגםבכד,

להס,שקבצןבדמיםאותםופוטרין.רממונם

17 

כללמ"גכאזאיו,דאיזהבאופןנמצא
כסף.ברציומתיציםתנאםשמקיימיןכשידער

 iלזמזמזביןלגמרילחלקשאיןנ"לבזהוגם
j ,לשישבמקרםאד·כריm שומריםשאינםש

כר-שאלתםלהםשיתנו'~אעפ"יהבטחתם,
~בחזקה,באינסלקחתיוסיפר~.חייכצרנם
להנצלחושביזאםמחללין'ב.לעולםפשרטב"ל
החילרקכלשיידילאמספק,אפילרבכד,
כששולליםממרן,לעסקית iנפיב.עסקיבין

(מורימצארי!אשרכלבחזקהוליקחים
שכייס),סייוקציעה

לקו-אברהםהמגןדניילרמר,וכשתמצא
מדבריכמלאכים,הראשיניםמרברתינןהים
קבלה,דברידבריושכללרת, iגדהלכותבעל

יר)תפיסתכדיד"המ"דדיחרלין(תרספרת
מע-רחבנוגחנאל,ררבניגאיןהאיררב-

 :ןז"להרשבייאמדנייכאןתיקים

 'י..פ)\יהדרהדרבכ'ז"לגאיןהאירב"אבל
ס"ללאדשמיאלא,לאאסר,הזיקאבמקרם
התירהכירמשרםהזיקאדאיכאבמקוםכירחיה

מתכת.שלגחלתילכבותהנחש.אתלציד
הפ-רמהלכבותה.אסירעץשלגחלתאבל
אדמדמתהיאעץשלשגחלת l'ביניהזיש

·דיד,ערברי'ממנה jפררשישבראיתרכיין

אעפ'''מתכתשלאבלהזיק,ליזיבאיןראין
ראינההיאשויפתחמהשהיאכייושכבהת

וכןז"ל,האירבנודבריאליימזקת,נראית
ומןז"ל,ור"חההלכרתבעלהרבכתב

נחשצידתשמארלהתירהאידהראהתימה
י"ילזזזיקא,·משרםדאירייתאמלאכהשה'א
בסכנתבוניזרקיןירביםלהזיקדדרכודכירן

לרביםפאשרדאישמארל,ליה.חשיבנפשות
ישמרלאזהיזהר,זהראםממנר,להזהי
איבהדהיאעץשלבגחלתמשא"כמנמר.
ממנה",לישמריכרלאחדוכל.רמזקתהילכת

מ"ב)ידשבתלמסכתבחירושיר(הרשב"א
 .בעלבשםכיתבבשבתשםהריטבייאגם

שהרבשניאה...אלארמסייםגדרלרתהלכרת
 .תשיבנפשיתכסכנתדרביםדנזקאסרברזייל
בעלדברימביאכירהנפרקהר"ןגםלן".

מהלכיתי'בפרקמשגהדהמגידהגז',ההלכית
הלביתבעלדברימביא'ייזהלכה'שבת
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סרברהרמב"סשגםלרמררמצרדגדילרת
בזרקיודרכיםדכירו ב"א.. :וז"לכדכריר.

המפרשי!:!קצתיכ"ככסכ"נליהחשיבכי

החלבדחרבעלהאירבבזיזעתהזה,בלשיי
ועיקר".אלושניכהיתררבנוכדברי

יבעלגאווהאי i:שרבפירןש,ריאיםיהנני
המ"מולדבריחננאל,ררבביגרדליח,ההלכית

שיששבמקוםכרבריהם,.סיברהרמב"םגם

רמרתרנ I1כסכבחשבזההרידרבלםהזיקא

רבנרשלההסברהרכדברישבת.לחלל
השני.ישמרלאיזהר.זזושאםא, Jl'הרשב

בפשרת.סכנתשלחששכאןשאיןואפילו.
ובפניאבל,שבבבת:ך.מתכח;שלגחלתכמו

שיזיקיייהבו.בדרן.הךלביםהכשרכים
הזראולי.כסכ"נ.חשיבגרפאזההריכהם,
בעליאחריו,אביהם,המגןשלהמקררהיא

,עלהיושניםמהרבביםאינבייאביהנצי"ב.
בדיניםלהכריעסמכאברראיננימדין,

כהלכיתחמ,ריםדיביםבשערה.החליים
שישכדיגמה,רקאנימראהמ"משכת,

לתי"עמוקים,וםעיבותמבירותמיסלדלות
הקרר;ןש.תנו

הפיס-כיאםבישראל.הצבאשאלתגם
נהגושלאמארת~ ,.אלידיניסכתבילאקיס

למצואישאעפ"כהגלרת,בזמובהרגיםראינם
כך.עלרמזים

רקמניאהדאשגםחייס.אררחהטיר

"אין :הדיןמביאהזה,בזמוהבןהגיםהדיבים

שלעייררתעלהישותבמלחמתצרין
השנחקידםימיסגיהתחילרא"כ ltעכי"ם
רמ"ט)פיןילשחייסירח )j(טריוכר'".

יש"שאיןיהאירבאייסף,הביחמיווכתב

רבנ~צריךהיהלאלהוחם,הרלכיםראל
באלזה.מביאהב"ח,גםזת.דיןלכתיב
איגרארמד"ראבי :יז"יכיתב "rריעבהגארן

שרנאים,בגדלהלחם,שהיצרכיבגיזמהנמנע

בה,שדיויםשישראלהמדינהעלהקובים
היהשאםמקרם,נקירבהשךבאשאיוראעפייי

זבכליכשבתאפילייןצאיזרראיעלהיםאנ
ללכתלפקדםשצרידמפגיאלאזיבם

יתאספיבמצרעיראלאםלגרשםלקראתם

שנ-םמקימיתלנבישג"כבגלזחשיידוז:ד
אתלשלרלההולכיםשידדלםשםחרים
וטעאמבזי.זימתגוות,מלכרתארהארץ

כיבח.בגעישכתחילולמשרםייתיב"ל
שבח.חילרללידישלבזארהדברקריבבידאל
השונאיםכיברווהסכבהשאיניימאחר

ובאיםלקראחםהילכיםוהםרלחק,במקום
שעישייי IIאעפעמהם,להלחםמקרמםאל

להת-ושאיןאיןמ"מלעתיהמרברמדאגה
אלאשבת.חילרלרלגרוםימיסג'בחודחיל

אחייככשיצטרכואיסריאיןואזקדום,יתחילר

ומ"ם).סיירקציעה(מררשבת".לח,לל

בדיביםרקשמתעסקלרוך,'הצדהבעלגם,
הבזיהדיןעלכשמדנרחזהבזמןהניהג;ס

אפיל,לספר'הסמיכה"רבעיר :כיתבהוא
מחלליםיקשתבןעסקיעלאלאבארלא

מברדףיחייעלראפילרהשבת,אתעליהם
למ-זריןככל,"יזריןהומציליםמכנענים.

מצדדמםעלילעמרדעצמם.להצילקימם,
חדייסלאזמם.נאשרלידעשיתםמתקרםם.
מעצמי,.עצםכלקמי,לרולדלמציהשלימם,

רניעימאמרלזיזי(צדהלדחמ'י.'אתלתם'
 .לייי)פיקראשיןכלל

שמרזאימרהייתידמסתפיבא,אילולי
אלה,מביןאחדיםדיניסהביאלאייסףחכיח

הנ"ל,זוריןבגין-הביאםכןשהטיי
סליהמשפםחשןכטייגםצוין.איזשל

שחיקן,התקניתעשרכלהטררמביארע"ר
השמיםן.ערוובשלחןוהכ'''בין,בןיהשרע

השמיטןלמהידעתי אל,,, :כיתבשםרהרמ"א
כלכיפלא.זההרליכאמ:ןהזה",הובחנר

הרטור,הרא"שהר"יף.זאת,מביאיםהפוסקים

נזמזכיראולי,-הכ"י,הניאןליימדרע
,זסדיניים.חשדכיםמוארעיתשניקדרהב"י

א I'הנשליסףדיןע"יבטבריאיהדויתמדיבה

רבשניהםרב,כיהריי'י Nעהספיכהיש~לת
כאפ-היהלאללכןמלכא,כיקורצאאכלו ,

בספרילהביאעיייהשלחןמחברשלשרותי
היבוליםם J'בעבינהמתעמקיםכאלהדיבים
במלכות.וכריהרעלשהיאכלמשדלהטיל
בעלמא.השעיהרקארמר~יכאמיר,
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המזלגבקצהרקזהבמאמרינגעתי

לפתררשאפשרלהיארתאחזרת,בבעירת
ישראל,במדיבתוהבעייתהשאלותכלאת
ר hשבעןהאלארזיביה.התורהחרקיכללפי
ויבינוישכילרדרינרבנישרובזכינ~טרם

החן"וההוכחההישועה.ממעיןמיםלשארב
שלכלהמשפט,חשךחלקהיאלרברינותכת

מרצבךיונההרב

לרושללם ,
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ושחרותמשלנר,דיניסברלמצואישהרעית
התעסקותירהגדילייהזויםורבביתשלמים
שליטיאיזהגדולהולבשתנואלו,בדיבים
להסוחצבובהם,להשתמשרוציםהמדינה
חייסמיםמקויאותנשבריס,בארותבארות

עזבו.

ישראלבניכלעלשיערהלה'יתפלתנן
וקרושה.טהרהרוח

בימינוהסנהדריןחדושלשאלת

1( • 

הגאולהשפש".יזרחברקר"וכאור
תאי,לאטלאטמשיח,'שלשמשיהעתידה,
אור·כדירומאירההולכתהיאותזרח.

יתעיירלבמשיםללאכמעטאשרהבוקי
לרגעמרגעוהולךמתגבריבא,'מאירויוסיף,

בגברותצאהחמהשתנץעדירם,יא;רעד

ביהמלם,לארץהמאירהבוראבחסדירתה,

לסניירשלאכריאחת,בבתבגבורהולא
טובהרובלקבלביכלתןשאיןהבריות,עיני
הגדוללאורלהתרגלצריכותרוע'אתתבפעם

בהגיגה.

שתביא.הגאד.להאתחכמינוראןכר'
מנבotי.עדיףיחכם

בעיותעלאור;הפיץהנזכרכמאמראין

שאניההתלבטויותועלתקופתנושלהיסוד
להן.עדים

אירראהלאשמעדרואישלכםתארו . :
בחושדנוצרשמש,אוריזערלאיוסיוילד

הראועייהשחרעמידוהנה,באפהל,יחי
לומגליםהראשוניםבוקר·דמדימיבחייך,

דבילגלותיכלולאשמעולם'עיניוחדשית,

לבו,יגל-איר-דבר-מהרואיתועכשיו
זנתלה:סייגללאובגילגברוללאויבשפחה

הייםזה :ליזנרוטיעה-,,מתפעלהיא
השמש.-הואזהאורלו,שקויתי

שמשימהייוםמהושיידעזהדאילי
זנמסדרתאםעצמו,מידיעתאם-באמת

הזנאיריסולדבריהםעליהםלישספריאבדת
שפה~מצאשלא,כמעט-מעודוהאמין
בזהירות-יתר,שנזהרישחברו.עםאחת

שהאירהעםידמרמעשההיהשכברמשים

בלבדהלבגהאוראםכיהיהולאתזנזרת
יישזר.בטערתנשחטשכברהקרבןינפסל
להכירשלאוגזרתםחכמיםמציתשנזכר
ביבקיאיםהכלשאיןלפיהשחרבעמוד
החמה.הנזעדלהמחיזלילהספקרמשים
שהואלחברר,'להסבירזהיצליחלאוברדאי
שאיןברירה,כרכלידיעהיודעכביכול
כח'יאתהאויעצמתאתבכלללהשיות
השחרעזנדןתחלתשלזיבעונהזריחתי

מצפהושהואכשתנץ,השזבש'גבורתעם

שאיוגדיללאורלאיתיעיניסבכלייןומחהכ
מלביתלהמלירימחכהמצפהלוארו,קץ
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עדייןכעתאי-החמההנץעםשמים
אזלכייןכדיהשחרבתפלתמתחילאיגי
ביכלתישאיןיחיסריקלהבכרנה.השנהי,את

ממבינשכחשהעברמיאתדעתללמד
איויהשחרהאירשכללי,ברירלאהועתיד
אח'רעימדתשכברהשמשמחמתאלאמקררם
-קדמינינרבשפת-שיצאהכתלנר,
בתוו,הרקיע.בעוניהיאוכנרממקומה

לאבחתלז/ברתימסירת,יללא'ידיעהללא
נמהקםנרת-כדח,יןאלאיואהרלאארתר,יביז

ירתר,רברררהמקיפהדיעיהשאבמת

המב'ויביזהנמשל,אתלהסבירמיותר
שנדהמתקופחני,שלהגדילהקרש.'את

בכללברארהאםינישאברתינרהנס,שהתחיל
יניא,ביאועיקררסיפישגםיידערנפשם

שלא-אלחאותנויבינרלאיךהבסים,נס
מהידעיולאשיש,במהשהתפעלו,האמינן,

יההי,עוד

קישיייקטושלאהמניוכיגםיביןאר
להסכמהלבאר-יגדלשלארהלראי-זה

השמשגבררתכמינישיזדעמיעםאחת

אשהלוהםבלבושבוערתמיעםשתבלא,
;דחרקרייצהיחדגםההילה'רשמחתהתקחר

עכשיו,כנירלקריאהזמןולמחרהשעהאת
 ,בשםלכנותשמש,שאינהמהשמשנשם

כשכרבתרינפוטאיר-יים,שאינרמהאיר-ירם

אררכיידיע~להפיץ:זיאוחושבכנה
כתאפקיםאנחנוראייי-;אמיתיהאמת

יזרחכי,יימר,ומוכרחים,מצפיםרמחכים
זעיר,ערומעס,ערדריאיר,יאירריזרח,

תשמער-בקרליאם-הייםמחר,מחרתים,
יא;תעירוואלהזמן,הגיעלאערדאך

שתחפץ,עדהאהבהאתתעוררי

שאלת-כלליבאופן-היאככה
כימינן.הסנהדריןחדרש

ב.

הוכיחו,ימינרדבריהייאתמר,שמא

למצפיםלקץהמחכיםרלא'המהססיםשלא
חכחדאלארבגר,הצילווהשיגר,זכרלישרעה

לנכחבמיצםידהים,במעשהערלמותשיס
רמינה,שהקיםיהםהםסבלבס.הדחיפה

לגבולם.,בביסיהשיברעטרהשהחזיריהםהם
-זןבטענהמודההייתיאיליאפילו

המקו-באיז'~כאןאלאבה,םרדהאיבבי
לאאז,אפיל,-כלליתכטענהלהלהטפל

נעיךתכלבהייהסנהדריןחדיוסבעיתהרי
סנהךהקמתרארצר,ישראלעםחדרששל

שאי-תיהרהיא,גרידאהלכהסאלח-יין

תירהירדעישלפסקםשיקתררה,אלאבה
נשלילה.אר.בחיזבלפיתרה,ירכל

י iהיהרנערלםבעיהשרםאיןאמבם,
אינר t" 'דבריאיזופסקהלכהבעיחשאיבה

 iהתלמיים ',:י'הפלאיםנמסגיתבכלל

הלכחמקורותרשלכולו,העילםאתהמקיף
הגבלהרבליריקאיזובעיהאישל"

היא.הלכהשאלת
בבתוהפוכודברלעשרתאפסראיך

האדירה,ובהרפעתהבסנהדריןלרצות :אחת

שישרבךלשאוףבה,שיתגשםהתורהבכח
ישמעהתיזnישקילכבראשןנחשופטינו
ארתהלשאו;לארגעובארתן-בא,רצנו
לכךהזמןהגיעאםבלבר,פיהואתחירה,
ליברלצרפת l'כסאה Cלהקיאבירשאיסואם

מצייןיצאתררהשדבריגארנ"ההתזרהגזולי
הדיוט,לכללתתבזמןוביסהנרריןמ'שמם

לש-מבלידעתחוותזכיתלחכם,אפילןאר
חורחלברנתנהאםרגאוניהתויהגדרליאיל

להחלטתלהכנעזסנהדריןלחישושרת
מאחריפ,-דלישאתהכשתחיה,הסנהדרין
נכנעאינןלהקיונ-הזמנההגיעאפ :ובשאלה
שב-הראשיניםהתירהחכמילדעתלציית
 • .דסתייתרתי ?דרר

'איסהחזוןבעלאתלמשל,שאל,לד
א"-אותירוקאיונדרעיבראררערר-.ב..
עדתםהמשבימינו,ההוראהגדרליכלאת

כפטפוטילחגםזמןתבלהואלזי,בשאלה
לב-במאמריםיבוונרחים,כשיחךתדברים,

 nעצמהחרהראלאשאיןדבריםעלהרצאות,
מלזבחיאת:דלהאפדעהתלהגידזכאית

בימינר.

שואליםחמררההלכהשאלת,ככליאמ
כמותהה:דישלאזיבשאלה-חכםשאלת
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צדק'מהשהרישכן.כללאהביח,"רבמאז
שהעידממאמרייבאחדנ"יזייןהגרש"י

סמיכהלחדשאםונלחמישדנובזמן,שאף
ררצתזזהדררגדרליהחנגדיאז(יאףלאאי

'ג.ל ,ה-היא)הנסייזכלשנכשלההשגחה
סנהדר'ןא'ןהסנהדרין.עלרלאדברהסמיכה

סנהדרין.בלאסמיכהישאבלסוניכהבלא

כבר-לחדשההסכימילאבסמיכהיאם
ןהסנהדריןחדרשעלמדבראתה

לה-הדברמיטלבלבדהתירהגדיליעל
עליהם,שתשפיעונבלייגידר,ימעצמם-גיד

גדילימיסדלהקיםאם-הזמןכשיגיע
ההלכהמקוררתפיעלבסנהדריןהתורה

כתב-עתאיו ..הלכוטעמירטעמיהם,,לא,אם
לעסרק.מסיגללהלכה,לאאדלעיין,'שניצר
שלבמלחמתהטהררה,הלכהבדברילאבהם
רבפלפילה.תורה

ג.

ילחחידדברים,לסייםבכדדישלאאלא
לכםיפסקרהדור"נאינישאלו,לכי :העניז

ל.אתחרישון,יאתם-.ככרפסקראר:-
בלכד.הירחא.למורי'אלאהביעהלכם

 . .דרכיהתורה.של'דרכחהיאכדלא
לזביהנרירת,דעתלקרב-נועםדרכי

הלכהשאליתעלכהלכהרלענותלבם'על
ההלכה.מןשלאברעיינותאף

תנחןט "נשאלחכמינ;.רגיליםהירכד
ולאחולהלצררדבשבתהנרת t ~לככלתמהי ,

 Iםל mנפש, mp'פמשוםמותלבקצרה,ענה

 :ערבהוסייסאגדיתיירשדבריםהרחיב
ונשמJונרקרריהנרששאלתם,לה dהשעל
שלנרתכבהמלטבנר,קרייהאדםטל
לבברחרכש ;הקב"השלנרימפנייזםבשר

חצוד:ןועייןשל'בהסברההלכהלעמדת
כשאשתו'!וסףרבההלכח.מזשלאלבבות
סיסךשבתשלנרלהדליקמארחתהיחזו
שקיעתגבוללהלומרהסתפקלאכזז, .vלחי

הלכהאמילאלפניה,זמרמהאו,החמה
t' לספקלשנכבםהדיןהואשכדופסיקה.~רה

קירגאלאלהדליק,שמאהר'ובישבתחלזל
הלכה.מי \fש;ברעיינותההלנהאתללבה
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שהאירהאשעמידהמקרא,מןלההראה
הקדיסבמדברדאל .Vlישלדובםאת::.לילה
הענןעמלדשישקעקדוםעידבערבלבוא
להקדיובהואארץדרד,כדביום,שהיה

ירם.שקעשלאבעידשנתנרלהאי,
משרםראוליתירה.שלדרכהוזוהי
מלהביןהעםנתרחקזאתדרכהשעזבני

הלכהשלהאמתובקררשאיןהלכה,תשרבות
פסק,שליעיקורדרארייתאפלפרלאותמציתה,

ומכירהילכרםכברשבכנסלמיאל.אואריים
שכליבלבדהטיב.וטעמיתורהשליינה

דברילקייםיביאוההלכהמן.שלארעירנית
לאראםל,:ומרם,וכדאימותושאזחכמים

דבר~ם-בארחכמיםדברילסתרראםכן,
הם:מליםפסופטיהם,ממשבהםשאיז

כמחשבותה'מחשברתולאלקנטר,רעירנית
פיייסתםדוכיי.דרכיהםילאאדםבבי

גדרלישלהלכהדבריבגדדברדיבד
הפוסקים.

חדישבשאלתלעסוקבבר.כבtיאברראף
אח-דבריםאלאגביאלאבימינךהסנהדרין

שדן-הדחיהאתלהביןהלבביתלקרבדיס
'חדרשאתידיםבשתי_תירהגדוליחיס

בחי-משתיזועמדתםאתרנאירהסנהדרין.

 Cמחד~·היואיליהסנהדרין,הוכבמצדנות,

שהוושתיםתפקידיה.ומצדבימינו,ארתה

הו.קבוצתי,האישיהרבבה:מצד jהארבע

הנש-אלהכלפיפנים,כלפיתפקידהרמצד
והעםהמדינהכלפיחיץ,יכלפילה,מעים
 ...כלרן.

.ד

ז,כיצדהאישיהרכבהמצד

שהיביידןעיסדבריםעללחזירובירתר
שרבניסהחשש'עלעליהם,לכתובכבר

יכנסרואמונהתורהבסיסםשאין"נרארים"

יראהכפ mזמן,לאחראומידלסנהדריו,
בפזל"'להכנסאףומיותר,מראש.הבילד,את
סבבהשראוההמצעבעלעם mהויכמרם
מארש"הלבטיחשישומופיףמבטלה,זו,

שיהיה:כדיופנהדרין"מתאיסאישיהרכב
גדירתאתלפריץהריחניוהאומץ"העלזנה
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שיסובשעהבמקםרהוכקובלת,המסירת
ת 3rרלדשכאלהמליםלשמרעדינכך".צורד

יהיהכימיביסנהדריןשלהאישישההרכג
'שלמוסייםמקושבחיץ,מכחותמישפע
-עצמםאתשמרגישיםהרעייןמחייבי
להש-וזכאיםאחראים-שמיםושםזראי
ובחבא"מלכיםהממליכיםהרכבה,'עלפיע

לאאםיודע,רמיהמלרכה.לבדםשוהם
כרציןולאכרצינם,-והרכיביצויחר
בתורהמירחדלארשישהםשוכחיםהתירה.

שכרלןאע"פהגוןשאיבודיי,שממבהמיעל
ארתית.טוביתבי'.ישםחמדיפ

מפני~.ומפחדאבישחוששהראאחרדבר

ניצןיהפקידןת.הא,רגוןתקיפתהיאתקופתנו

אדם,בגייכמהכמהי'<שש;שמצבגה

שלכבiרבהםחרשדיאינישמיםלשםכרבחם
זהקשררששמםאלאדורשים,הםעצמם

' , 
ברנבדתןזההרשמית,כעמדתייזהב"כייסדי

יישכמפלגחו,יזהבמשרדוזהבישיבתו,והז

לשבתראוייtבכמוחםדאיןשהםשמדמיםבהם

אףאלאבלכדזוולאכשחקיםבסנהדרין

-להרכיבההדאןייםכמיתםואיןשהם
ראהלחנםלאמראש.איתםהפזםליזהי
פגיםהדרחשנאתשלהרוכזאחישראלעם

זישבהאדיקאכאילי"סנהדרין",בשם
חפקידהווכמצההסנהדריןמושגעיקרהיא

התררצ-ארהחלראיתשישזמןלכלווכהוחה.
הדברונגיעילזהשלזההחביעיתאיחןציח,

חשששאףויש-חבריה jביבמנהלהיית
סנהך-תהיהזאתלא-בדבריהיהגומ;ין

ישראל.עםשלרין

:זהשפעהשבחייזרעשאיגיזההואמי

 , Hבאישהחזיילבעלכיוסשישהעצימה

שאלפדtב,ןלהכרעתו,לפטקו ,'''אחדדיבין
Kהידיתבלבדלאלו,שומעיםובבוח,לאם

במהאלאבא,בתררהוגדליתילגאוניוך.ו
התריה.בתרמלבדראשדעלנתיןבחרין Kש
K זודתארר,הכנו,חסריוהמרחלםח,יחל,"ר
ימזכ~·משרדיםוכתרר.כבודןלישרכשיהם

 , Cייראשייושמי,םואגשים'מפלגרתריס,

חמר·הסהםאםשבגחלים,הגדלליםויהין

הדוחשבאתלא-הסנהדריןאתכיבים
ה, rקדושמוסדיסידוהייתיכיוהפנים
שלאהעםבעינילכשלוונדזויהיהוהזא
בו.יכיר

 ttזקניבחדיכנומשה :כספרינוכתוב
אתוהכירבאישהסתכלך Kעיביו,במראה

כהחחשלאבעיגוראהפניסירתן,יאתובי
 .-וגו'''העםמכלתחזה"יאתה- lIןיד
המלךסנהדרין.לiזרכיבשידעהדאהיא

כעי--כימינךבמהרה-כשיכואהמשיח

יראתיאםשופנין,היאמיידעעצומרתבים
יבהרגשההדקיםמןהרקבחושבלבן,שמים

j! שבלהP ,דיכיר,ידעהריח,כחרשלדת-
שלדעהיאהיא-- nא-'קיםכיראת"זודדיחו
ישראללעםראבדיאוי-כעתארלבר",ר.

ימקול-זדועבעלישלמאגרופיהםולחירתי
המרהכתרמבעליהשפעה,בעלישלמוסם

ההכתדה.וגםהבחרגםמגיעשלהםסיס

 ..ד

שאלח-האישיההרכבשאלתיאחרי
הקבי~תי.הדכהב

בלישראל.עםייהיהההיגויםקהל
רלשבטיבו,הרא.עצמיבפני'קהלושבטשבט
לתתנצטוינועצמו,בפגייאחדאחדלכל

בגילדיזיכרלזהשבטבז.ואיןשופטים,

להעמיד'מיטלהסנהדריזועלאחר.שבט
עםשלהבושםרריחלשבטים.סבהזן')ר.ת

רקובעימרתי,ביפיוררחלבחתעילהישראל
ומהרחן,יטבעוטיברכפידשבט,שנטבשכך
 .יפהכילדכישל.בשבטיידאיןייחוניתן

רעיחי.

ממגיבם,יחסררגליבובדשנטיםכ~שני
כביכארצם,מירשביםהידרלאישראלשל
היוכלכטלהמצות,תרי"גכלנהגו'לא,

שלמציתיכמהכמהשלהתירבכחיעמן
כש"למוחה.חירה (jאיןעתהזעדדמאז'וחרה.
דמיין-מ:דיבבל-דוביירמהאלאאיז

השבטיםיבייבין-שגיאהמשיםבויש
שמ-כיים,העםחלקישלהוב-גררניות,'יבין
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נתקבצרשמהןהגלוי·רתארצותברבייקורה
ךכרלםאהךביםכרלםאדישראל.בניאחיכר

כר~ערשלםבמזיגררציםאנןיאיוברירים
תררת-אם·ישלהמיוחדיםמנחגיהםשכחת
כלשכווחלק,חלקכלשלהחייםיסגבין
דורות,קרושתמשיםבוישראחדאחר

ממרכזהיאנתרחקשלאמנתועליבלבד

ותירתהעדותמלוחרת ,ישראושלמחנהו
לתררהישחייסדרכיהרבהשנארון.ה'

חרזים.חכםובריראדם,לבנידעותיהרבה

'ההלאסנהדרין,כיוםמקימיםהיוא"וו

חלקיכלאתהמקיףחרכבלהבטיחבה
 :itומנותקיהעם·חוקיישבמלואם.ישראל

 • ::iהיקופחוימדיעמארצנן,וגמריעדיין

 jיאימבחוץעירםטעמיםשמכמהכאלה ,Z'רי'

 Cהאףומקומותיהםריברץר.,שיבוארספק

 ..בדבריהההוגיםוביוהתורהנכבדיביו
מלאההזדמניתמצאילאשעדייןכאל\יריש

בתררח,לגזליתעצמםאתרלחגדלהתפתח
אמידדיי'יz,ראויים.יהייהםיא.ףמעטועיד

המרה,עליתר.לעצמםדירשיס Uןכאלהגיסא

א.;ןלהםככשו·ומשפ.חיתיהםשהם.מ~יין
בארץהרבניתבשדההשטחראתהקרקע

לרחבותהגיעילאשעודבהםוישישראל,
שכטיסעשרששביסזהעלשישמחהלכ
הרבהערדרישמוע.דלאוהלמסביביחבר
שאפשרעדעליילהתגברשישלבבותפררד
שתרכלכשתקוםסנהדרין .עללימריהיה
ישראלשבטיכלאתכמצותהלהנהיגהיא
באופייםכולםאתנתיןושהיאיח,ןגם

חמזג,יחסרשלאהעםיידעיבמעליתיהם,
שתב-לסנהדריןיהיפההנאהמזיגהאיתה
קבלתיגםכילההאימiדהנהגתגםטיח

ישראל.ככלומשפטיהלחיקיההרראתה

ן.

עמיד"שהם :הסנהדריועלאמרושכן
ישראלי,'לכלייצאומשפםחקימהםההיראה

בהשררציםיאלהסנהדרין.שלתפקידהזהי
הדב-הכל,לפניכלפיהם~לחדשה,ושיאפים

 " ..אומרים.ריס

23 

I 

שאתמצעכאיתיכאמירכ,ןהדבראיז

תפקדיהעיקרכאילוהבאתי,כברדבריו

ארציתשלהשיניםהםבהגיםלאחד :יהיה
חדשךת,'דתיי·תהכרעיתעללהחליטהגילה,

l ,תקניה"לעשיתהעם,להבהיגבלב.דכדימה
 } tהעילםולתקןהדתלחזקרמנהגיתיגזרית

הסנהדריןתפקידיאתראשיניםניסחרכד

לשמה.הראייה
f 

שחר·הסנהדריןחדישלחסידיברורהאם
אתיקיפותורה,שלכמהוחהכאלה,קים

יחי-וכלכלתועסקוואפיליהעם,חייכל
הביערמחנידפחותלא _.עמדאחיד

הם·מוכביםהאםזכעםהמיסרושמירח

רלא-לסנהדריןלגמריזוהכרעהלמסיר
כלעצמםעללקבל ;,לממלגותיהלכנסת

לגזירצירריראיאםאףויגזרר,שיאמדומה
המתחללתלתלרהסייגלעשיתחדשרתבזרךת

שקצרזההיאמישהרי 1'כישראלוהילכת
תעשהשלאלחשובכדכדיעדהראראות

ממשאלהקל-אלאאחרדברסנהדרין-

צירדשרםיהיהשלאהגזרית,ימסירחהעם
לחברומחיליל,מהזבחההארמהנשמתלהציל

הסבהדריןדעתשיפימדבריסגםהעם.להבזר
יאתמהםנקבלהטיבאת 1'לקלקלעלולים
יגזרן-לונשל-יאם l'נקבללאה.,רע"

יעלשבהםה'יצררגררישעשיעיםכתיעל
-שמיטהעל~כריזייאםמעררבים;ריקודים

ללכתהסנהדריזתומכיכלמרכביסהאם
גרבלשהיהעורןבה,להמרותילאבדרכהי

 1הממראזקןעברתעם

אחרימשפט.אףאלאבלבד,חיק.ולא
התפלהנקבעהישראלעמינדחימקבץבוכת
קכעיאחריהארככראשינה,שרפטיבןהשיבה

ששןבשביוןהזדיסוכלייןהמיניםנרכת
ברשעים.דיונעשהבישראל,שופטםי

לשםלא(הגםאנישיאלהלכהישאלת
היבריםברורלשםאלאהלכהשאלת
הסב-יתחידשהטמינהתחידשואם :שיהיו)

שעבראישהסנהרריזלפבייביאולאםהדרין

כיתיי mשבתיiחתעשהלאעלבמזיד
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 ,''.ןכפיעל"אףבאמדיעשה,~הכעיסיהוא
ולאמצוהלבטללסמוכיםאז'מותרהאם

כישראל?שראפיל,הנדרןויהיה-להלקותו
מאותלפביוהמגמההסיבההיתהזאת(הרי
חייבילהלקותסטיבה,לחדשכשדצישנה

פיעלרלאחירבפיעללהלקותםמלקות,
עללכפרהאנוסיםאזרצושבזהרצין,

פניושכובשומיבמזיד.)שעברועבר~תיהם,

מוכרח-יענישוולאהשליטלפביבקרקע
כשלאסנהדריךסוףפעםשהיהמהלזכוראז

לעונש.היהשראויזהעלעינשהטילן

תןולהטילבאמתהזמןהגיעכברהאם
סבהדרי'עללדינוומשפטלחזקקוחיקקידי

 !'אלהבימינישתקים

ז.

אמוךי!:,.אלהדבריםפניסכלפיואם
אחתעלרהעס'המדינהכלפיחוץ,כלפי

יכמה.כמה

יבנצחיותהבתירהאמונתםכנותבכל
לjדא-ומצפיםהסנהדריוחדושמחייביבאים
כמיתת,ומכינדנשגבבננוסדתירהדיר

למדי;ה.לככידתהיהימציאירה.שהקמתה
נקראי Hהעדה"עיניפח.דמלאדלבי

כמהוגזימר,וחוזראימרוהמדרשהסנ~דויו.

אינסיכילםלאדםישאבריםשרמ"חפעמים
ישרא,לאיןכרהעינים,אחראלאהולבים
,שלהם.מסנהדריןחיץדברלעשיתיכולים
 ,לרארת.אלהלעיניםבימינרהעםיחןהאם
ןיראר,ולא-להםשעיניםישראלירציאי

מצביהיהאיד :עצמנואתנרמהלא
 ק,""ייחרקוקאם ?האימהבתודהסנהדרין

זכרת iלבשלההכנסתתאמר-:-כסנהדרין
-לחברואישכיןמשפטידינונזםהחקיקה,

 .-יענידנןןם Kתיקר.עלישמרוהמשפטיםשר
לאשרחור-הזכיתלהםואם !'להםיחנרהאם

הממ-הח'לטתיתלרהאם-,למלחמההוצא!!
הקדןשההתירהיהסנהדריןבאשור I'!של

ומשפטיסעדצדקהזועם,חייכלאתמקיפה

הואופיהמדיגה.חייוכלהרביםרנתרןוחיק
יתנקוטתרבובימינרזישסנהדריושהושב

למעט l'האימהבחייהתירהפיעלעמדה
תפיהנרסחילנסחלה.שיתנרזהוהדמרת,את

הבשררלהטריףלהכשירהאימה,חגילימי
התדרה,אתלדחיקיסכימי,לזההמדכא,
לזה-דתשלזייתלקרזהחיים,רתרת

יחליטרשאם !וארליהאי(כוליאילייסנימו
שרכבר-בשבתאסררימהמותרמה

הואמהלהכריעזכיתי'ג.ל"שזנירהעברדה
לסנהר·להיכינוסדוםמטתלא),ימהחיוני
כלזהר t :תורהעלכןאחריללעוגכדירין

לה,שיניחוזהר-:-טכסיסלסכסתוכנה.
הסב-כנספתיחתאתיכבד'הממשלהוראס
ומההםמהתפקידיהעלבמכתב-הדרין

,לעצבס,באומההחייםאתלחדי!!,אךלא.

 jלסנהדרייתנולאהייםשלשכמצבמהזהר

אופן.כשים

יאמררשהאבריםהעינים,תהיינהעלרבות

שככהלעיניסאריאחריהן.ללכתלאמרגtש,

לעיביומלואה,ותבלהעטיסלעיניורארת.

מהלסנהדרין.יעשךכישראל,יגדולקטן

על;ןייעבריהיוםלסדרלתיר~ני.שעשי

שבמקלםיראהלארמיתירתה.דע.וכיעל
בוריציםרנפשבלבאשרהגדול,קדיש-השם

מחדרשונוראותגדילותשמצפיםאלהכל
ישראלעםנשתנהשלאזמןכל-סנהדרין

-ישיגיר,שליםחסכירם,שהראמובה

ההיפד.את

 • i.Tבזהילחמזתורהוכתרמלכרתכתר

אםיידעימיכעת.להיותמוכרחיהיהכד

למלכות.כבותרוהכתרהגיעת Kכזלעת
בדובםשרגיםשיהיר ,מיטב-לא,ראם

הסנהדריז.א,תובזרתעודיזידןולא

ח.

רמיכעכר"ם,עיוויםאין כמשולםעירועבדי.
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ותקוהה iחרביו

עיירים.פרקחה'

רכלתראינההעזחןי2עיניהזמן,יברא

אחריהן.יל,הגרף
גדול,לבואו.נחכההזמן.הגיעלאעוד

הזמן.יקבערהם~הרראה

 .בררנריעקב
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כשיברא.עינינישתחזיבהוהלואי

המאורןת,ירצריאירציורעלחדש.ארר

השחר.עמרדרלאיהיההירםמלוא-אוז
שמש.עםרייראודהחמה,תבץבלבד.

ותקוהחרדהבין

מ'ביאזמננו Iיבראבראבישר.אל"השינרי
אתידידי,תראה,אלדירחי.ללא-כדלידי
מטילואמנם- Iקרדריםכהזמנניפני
שאחזוהשהעאשהכחרדתעלינוחרדההרא

בכיתזוחרדהוכינהאבללידה.חבלי
--חרדהברשאין'עקרהסבית .ירלדתאשה
(,,אגרות IIבר.איז.ית~רהשמחהגםאבל

 •'ייח).מכתב'צפרן"
רי'הרבמ:שתמשבהןאלה,.מלים '

המצבלהגדרתזצ"להירשרפאלשמשרן
בהצדקת·ארליוכתאיסות,-הי.אבזמנו'
שלראשיתהלתקופת ;אגי'לזמננויתר,

הגלרירת.וקבריוישראלמדיגת

עולמנןסדריכלכיום.המצבהואקשה

בררחבותינו,'נשמעחרדהקילמזדעזעים.
 _.ח"יכאבירהמצבאתלרארתמקים,.יש
ובמ·ככיכרל,ריאלית,מעשית,גישה jמתר
מנקרדת-מבםאבללא-יהודית.קררה

ויאיפשאנרכפיזזישראליתההיסטרריה
ליהד,חבליפהישכיהייים, ,אותה
ות~יה.שמחהגםאבל-;סבלחודה

בשניםשהתחיללרהגדרליםהמאורעית . , 

הנסייןצמיחתם.בראש"'תרקהםהאחוונרת

תפקידלפניארתנימעונידיררני"שלהגדרל
ההתלבטות.בגישרשיעימדי!:!אנחני .ו;;שק,

איננהכזר·.היטסרריתהתפתרתתהראשונים.

כלאין:כןערלאחדרת., .. I:1,בשנינגז.ירת

כלשעידבזמןכשלוו,עללדברהצדקה

גם .לפנינרו'תקיופעילהשלהאפשרויות
;;זאחריביס""דברירלמטרהקרלעיםכירס
 :פסירתר)(לפביז"לברייאריצחקכ"רשל

עידכאו :רנאמרתובידנחזיו"לפיכד
איבניערדדבררשוםההתהיית,בתהלייהכל
 jכאלהלחם.באמתכדאיכאןאברך.כאן

לרחםכלחשובישראל)לארץ ~(כרובתו
באלהסכנה,גדרלהשיררתיני,עלהמתייסף

הסרפי".הנצחויאפשררתגםגדרלה

"" 
עלינוחטיליאן,גדרלרת,לנרעשההשם
במילדילהתחילעלינוהיסטורי.תפקיי

הרא·הגישישיםלידינר.שניתנההמשימה
העמידוהפעזלההתתלתלקראתשיבים
.הזההדברגדרלים.קשיים'בפניואתנו

ההיזובי~'ההיפרמבעית.איננרכשלעצמר
הזא,קבעיכיארתנו,להפחידצריד

 • Nכהרהרע)(חיצרלהםנדמהם i"ש"צדיק

מחשבהמאתניהמצבדררשזאתבכלאבל,
מ'הרתלפיפערלתנר.דרכיעלמעמיקה
אתלבחןר'ישבאופקהמסתמניםהקשיים

יהדיתלביסרסבוקטיסאניאיתםהאמצעים
 .•כמרבן?בחרן,ישבעיקררהרחבתה.,התורה

רבבלרעייןהסןב~יקטיבישבכלהצד.את
בשכלודברכלתרפסבן-אדםשיטת-פערלה.

,ארחיהיאמרסרהפייחזחדרכ~ ..רלםיהוא,
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רתקרהחררה,'ייכיז

לבניתלנישניתןאנחני,מיאשריםלאחרים,
 iiשאינב,השםתורתעלנצחי,יסידעל

בייי,עולמים.ולעולמילעדמתחלפת
לעםהתודהאתלהביאיכול,סהיינרשלר
-מסיניכנתינתה-ישלמרתההטדהבכל

תמימהלתירההלבביתכלאתכיבשיםהייבר
הסתר,שלבדודחייםאנחנואבלוו.

שלני,ב~ספקלריה.התירהאתרראיםיאנר
ו~כלבושלהסובייקטיביתהגישהכלעם

כלמקורהואהזהההסתרהמצרצמם.

במדהקשוריםרירידחםשעליי..תסהקשיים,
תירהשלאירהמלואאתמסחיריםשאנו
יתםיסתנדגישתנישלiזתעדיבחידיעל,
דברישאיןאני,דואיםאםכןיעואנו.
רבשי-בדרכיסלפשפשעל,נונשמעים,תררה

החררהדבריאחמלבישיםאני,בהוטיח,
אתלהסירשנתאמץבמ:חבהה~לקית.
שבחררההמאיראחרלהבליטשלני Hח"קליפה

'הקמתשלבתפקיינצל,ח "~'טהררבכל
משפלרתה,'התררה

 iדלהלהקטעזילבעהי'היאאיפייני
מפיא Hהר,שנכחב"עיד :א Hהרשבמחשרבוה

מימרכיצרפח,מחכוניששמעירנה,'ר Hהר
ממקוםהולדוהוא-ברכביםלעברדת
כיכביםבעברדתמאמיןאחתונעירלמקים
נכנםאחרתרבעירכרכניםהעובדיםבפני

כיון-"הרדי.'שהיאיארונרישראלבביח
נכנםהסתם jמיהידישהראלבישארמר
דכי:נסןייןערשהיאינויהרדיכתררת

אומו-הואישראלשהיאלבי'זר.מר,וכשהיא
;וטובההיא,אמונהשאמונתנולפרטוב,בךב\

(הדגשת ',ג"עהוא,דמסתבךומותאואמיתרת

הרינזבי'שחיטה,לעניןרממילאהמעתיק) "
חמרדרת"ב"דברי(מרכא,כשרי.'כישראלחוא
דכשי~םכסיגיאדותליןבפ!!קהרא"שעל

לשחיהט).

שהראשאוםרשמיחואדמטתברמלתא
 ._טרבבלבזהאחאומר~הובtי, iיהב

ספ;להטילשישרנןבמקרהןאfכילו
להב'ןשישכפיהיהורי,לעסבהשחייכרתו

Iזמרבהאמינתנוכי-,הרשב"א'דברימתרד

כמעסנראהיהדבריאמיחיח.יטרבההיא

לאכיליכוליסזהיסרדשעלבעיניני,למלא
משחיטתו,

ליהדותהנוגעיםהעניניםאיליואם
דמםתבר'זבלתאכדכללאביןםהם

להכעיסמררדיםשלבתיפעחגם(ינענשני
הראהחסררן-ידרמיהם)ה"כנעבים"כזבר

שאיננ~שלנו,יביקטסיבייהבחלקבנר,
הבלתי-הדרכיםאמת.לתורתכנרהא,מיתאם,
םת-החורהלמעןבמלחמתנושלנונכ;בים

שלמאררהעלומכסיחמרה,בנרנקמרת
זהרו.בכליאירשלאתירח

• 
ררחנייסרדכלאיןהחילונילמחנה

ריפפים,יסודרתעלבנייהכלקברע.
החייםסידאבלובלתי-מתייבים.מתחלפים
בחוגיבבעיזהמפכיםךחתרברחייםהרוהב';יס

הםכפעולה.בבתיעה,האו'זz.רניםחילונייס
כותביםנואמים,לומדים,בבעירת,עי,סקים
האפס-הדרכיסבכללביטויארתזומכיאים

כחלהיישחייםמעיררתזיתניעהריות.
יסרדישהדחיח,ביהדוחאצלנו,וכשיבה.
תנרעה,איןאבלומחייב.ברירבצחי,רוחני

הממשיותהחייםבבעייחהתעסקרתאיז.
קפא~ןהתץב..נרח,ישתנועהשאיןובמקן~

חזרזהחייאתלמעזכלוםעשינו'לארירידה.
ההיסםורייםהמאירעותלניכח'הנצחי,ישראל

איןכן,יעלאנך.חרגינרבתייי~ינר,של
אהלהחדיראיריודעיםשאיננןפוא,כל

המבדיליםהמסכיםכלדרד-הזההחזרן
ככללה.האימהשלהרהברת':לשדדות-
 :דייניתפקידהמגשמתאנירחרקיםיכך

לגארלהציפייתוישראל,~מרנתאח,'לעשרת
עםשלהיסרדיחוןחנילנכס,לתיקיו"
ישראלבביררחקיםכרכלרכיישר.אל.
צדקהלעשותאביבר,נארחםשלמדרכר
 ..ואהבתןאלקיםקרבתשליסודעלימשפט
להםשירריעמישאיןא,א • . "לשלאןבידאי

 ,כרעל
הדחיתההידיתהמתאימה.בצררה

 , , ,אעושהאיננה
זהןבגיייחרבתהת , ' m ל~ 

לאלהרקניגעתאינהנהזאתה,שא
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יתקיהחרדהבין

לצבורחייניתגםהיאאלאשהתרחקו,
בזמןהעגיגיםהתפתחותלאןרהמאמינים.

 .ברורה,מסקגהלידיבאיםאנוהאחרון
להחזיקתיכללאבעצמההדתיתשהיהדות

ותלילה,חסתצליח,לאהיא IL '.במקרהמעמד
השםדבראתרלהביאגבוליתלפרוץ
שאיגםסופרים,מצדגםהאימה.לכללרת

התביעjדנשמעההדתי,למחנהמשתייכים

החדרתלמעןלעשותהדתית,היהדותכלפי
רובכיאםכולי.כעםהאמונהיסודות

מוצדקוז-,אינןאלהסרפריםטענותשלריבן
הדרישהבצדקתלהכיראיפןבכלישהרי

ערבדכישראל"כלשלהיסודעלהכללית
גאזכביעלמוטליראשיבהבראשלזה";זה' ,

ולשאתהזההצווקיוםעללשקידהתורה
בפעילהצירךישהאומה.שלהערבותבעיל
היהדותבקרבריתניתלהתעיררותגדולה

גםהמבריאהיההשמעה-עצהמהדתית

לבוא.נ:יאחרלאתיץ,כלפי
I 

וכלהדתיותהמפלגיתפעוליתצמ~·ם
העניניםבתחוםהדתייםהצבורייםהגופים

בחשכיןמקיריגרידא·המעשייםהדתיים

עשינ~בדרכנו,הקושייםכשנתרבימרטעה.

אתצמצמנו :בייתרהפשיטהדבראת

ועניניתטכסיסיתבמלחמההסתפקנוהתזית,
זךדרךאנו.בשבילנווהמצותחתורהלקיים
קיצונייםהרגיםנחלתנשארהלאצמצוםשל

כלשלכללילקוהפכההיאאלאבלב,ך
רככלמהכלל,יוצאבליהנאמנה,היהדות
שטחצרמצםכדוהטרדותהקשייםשרבו

וזכויותיהםהדחייםהמוסדותלטופחהפעולה
פש-לא'גרידא,וחיצוניתמעשיתמבחינה

 Cהקשיימקוראתלמצואבמעשינו,פשנר

בראתהלאח lבכויןהתעררריתכל .ןלזזסלו ':
פעםסרף,כלטיףהועלתה,לאםיפה.בעיו

שלני,הרוחנייםזiיסרחר·תביפיס'בעלית

הפעולה :מראשמיכנההתשובההיתהכבר
לפעולהמקיםכליאיןלכלקודמתהמעשית

להת-יכילההמעשיתהפעילהכאילואחרת.

שרקהריחנייIב,.המקוריתהחייאת.בליבסס

27 

., 

כללהאיןושבלעדיהםניזוגה,היאמהם
יעתי,ןתקוה

פעילתנןשדהלהזנחחאפייניתדוגמא
הצביר,לכללרעיינבוהחדרתשלהרחב
הדתיןתהמפלגוחכלשלהתעמולההיא

בכלל)"למפנה"וסיעתהמזרחי(הפרעל
החי-המפלגותכלהשניה.לכנמתבבחירות

להביאהשתדלוהקומוניסטיות)(יגםלונירת
מכורזהיההכלכולו.לצבורדבריהםאת
עשרהקומוניסטיותוהמפלגותהעם,לכל
בעליהסוחרים,אללדברלהטוטים'מיניכל

הםהזעירים.התעשייניםיאפילוהמלאכה
דבריהעם,לכלהחייםשאלותכלעלדברו
מבנהעלהכלכלה,עלהמדינירת,על

ההשתחרררתעלאיהדתעלהמשפחה,
אלהתיחסידבריהם :בסיביםהדת.מעיל

לכל-החייםשלהכללייםהנרשאיםכל
נפש.לכלהמיבבהרבשפה ~צורותיהם

הגבילרהיהדתירת.המפלגיתהבגיכילא
הימצרמצמים.לשטחיםמרציןעצמיאת

במרבז-הדתש~ליתעלבעיקרדברי
מישהןמצדנעשהלאביותר.המצימצם

לשכביתחדירהשלקלישנסיוןאפילר
אתבאזנהיילהשמיעהרנתות,העממירת
תופעותלבלהשקפיתיהיאת'היהדותיסודית
הדחיתהיהדרתלהן.בנוגעודרישותיההחיים
-מאבקכלנלי-מראשעצ;ןןנ.אתדבה

דבר,לנרשאיאיןהאםולצמצום.לניווז
·מקייםשנתרחקילאלהדיקאלהגידמההשם

ישראלסוףכלסיףהלא ?רהמצוותהתירה
לזה.זהערביסהרדישראליכלחם,

• 
פניםכלפירהת~גחיתצמציםשלזובדרך
שמחרראלהלגםהדתיים.הפלגיסכלהולבים
דיגלית'המדיבהבעייתלכלהמעשית.קרבתם

מתעסקיםלעיל,שהוזכררהדרישותבכל
הד-ביהיותפניוב-יתהתנגחיתשלבים t'בענ

"למפב~"לסיעתבעיקרמתכווןאניתית.
כדרבןניrודבריםהמשמיעיםהדתי,ולקביץ

--אבל Iהאימהכל~כלפילחובתנרבניגע
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ותקרהחרוהבין 28

המעשיתה-תענינןתל  ,.,כ-ססומעשה
הראשיתהרבנותכלפיבסענותמ~יכזת
ההלכתיותהשאלותככלדעהאי-הבעתכגלל

כ""'יייםאוה  .. oIיו Iהמדינהקמתעםשנתעידדי

התקדשתכלאיוכרומתוראחרים,צדדיים
הרונחיתהפעולההעמדתשלהעיקדיבשסח
גםהזאתהפעולההוחזרתהתור,בראש

רחיקים.קי;ובושםדחביםירתרלןחגיס

הרתרהגדוליכלפיהתכופיתהדרישית
אינןהצבורייסהעניבים'בכלהלכהלפסיק

והןנשמעית,שהןכפיבצירה"בו.צדקית,

התורה.ליהדיתגדולנזק'לגרוםעלולות
איגסאלהכעיוטעניתה-'"מיז'ים-ל"' , .. 11 '""" -

זה.עדיןבשסחהמציאןתאתנכונהרואיס

ע"בקלייחדףביבתבמסכתאהגמרא
לכרםדבותינרבשנכנסררבבן,תנו :אומרת
שתשתכחתורהעתידה :נeמרךניבנה,

 Cבאיבאיםימיסהנהשנאמד,מישראל

לאבאיץ,רעבוהשלחתיאלוקיםהשם
אתלשרמעאםכילמים,צ"בא,ולאללחםיעב
ימצפיןיסעדמיםונ'ב.יוכתיב,השם.דברי

הסםדברב\ת'ובקשישרסטומזרחועד
השםדברהלכה,זוהססדביימצאו,ולא
ישיססיומאינבואה,'זיהשםדברהקץ,זה

אשהעתידה :אמרוהשם,דבראתלנקש
כבסירתבבתיותחזורתיימהשלככרשתםיל
יאםהיאטאמהאס;ידעמדרשיתיבבתי
רבי,תנאיוכף.' ...מניוואיןהיאסהירה

שתשחכ~ישלוםחסארמר,יראחיבןשמעזן

ונפ"תשכתל.אכישנאמרמישדאל, j';תרר
לכקטישיטסי,מקייםאנימהאלאזרעו,
הלכהימצואשלאי~צאו,ולאהשםדביאת

שלאבס"נ.ימם,בריזn,הלכה :(דש"יבדודה.
הדוזבזוכבניהמצבכ. Hע .מחליקת)נהיהא

השלמהלגאולהבגמרא.המתיאדכפיבד"כוק

..אנילפחורהןפיעסדםיאויהרזכיבזטרם
שישהטעון,יסעןארלרהספיקרת.הבעירתכל

הדבריםבכלשתכריעסנהדדיו,להקים
שגםעקא,דאכיבמחליקח.השביוים

וניוניעידבמחלרקתשנייהסנהזריןעניו
ונאדטענרתיסנזרב.ביי Uרהרח Hהרלב

איןואם !יכריעווניולכאן,לכאומבוססית
ארחיהתשאירשלאהכרעה,לידילברא

הקמחשכריצא-ומחלוקותספקות

בהפדסה.הסנהדרין

זוהישל.אנראה,בעניוכשבעוניקאבל
ביזביסעלינווהובכבידההובעיקההבערה

 :rבזרההמוןבואיןברור,אלה.גורליים
לניiדולגמורהתכניתשאיןבגללמחiנ!דות

שאלותאיוהתררה.פיעלמזררניתמרינה
 :כולןהכללעלהיאהשאלהפרסים,על

הזמןנסיבות "!הזאחולתורהלנו"מה
עוזבישלדובםשרדגכר,לידיהביאו

"תינוקרחכעיומכוימח,ובבחינההם,התדרה

אופחןתייידעים,הםאםאפילושנשבר",

אדםעלסטילהשהתורההחובותאתיותר,

 ,הבבחדכלקשרכלאינדיהםוכישראל.
זןןלברויאריצחק"דראלח.'להתתייבדיות

ס"גחצפון"אגדית nלבמביאלנרמסביר
..הסביבה :השארניוכיתברא iiזו.ירידה

שזנש~התורהגררלישל·מרותםוקבלת
לנאמנותםעריבהבגולהשניםובאותבמשן

ובקיםכעמטאיןכירםעמבו,בגישללחייה
 ..הסביביחרמתנפרצהלאביכגילהאחד
בארץגדילינו.שלובדותסכחבפגעלא

עלינרברחדש,ישרביבבנההי'רישראל
,להקיםהסביבהפניץת..לעצבכעתוק

טפיסיםיאתראחרבכלישנםכייםמרית.
צפוך),ב"אגררת(הנזכ,ל"בנימיז"הדדמים

פחינה,הבררחיםאיהלםצרהשהסבינה
כלהשולליםארמררחלכלהונתבכרים

להכיזונחשבות,"לחשרבוהרזציםמייח,
- rnלהראייהדבראתהרוחבכל,לותפיס
הירשהרבמשדכהרונומאיועבוז . Hרהצ
רהרכיחהקדושכחניאל"נביוניףאתזצייל

אףהמטורתית,· ,שביהדוח-באגוית"ולן
שהנחיליומהמרותמהמביהבחוןIוJההרא Uiכ

I 

נחציעצםיכחדבוו"בירועיה,ורקאךוה
והסחסךךהשאפשךךרו, 11והחבגישאין

ןתיבבוטע,דויהרוחוחזקה, Tקהכהעי
הפוחסיםבניהאחאירה,ךמשיךווקומם,
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יתקרהחרדהבין

או'האתוירכושהםעיפיםשחיעל

המעתיק).(הדגשתלה".ה~תנכיים

מרדשלאיימהכתקיפהידע,הירשהרכ
אלהמורדיםמביןרכיםלמשרדרבגידה,
הפשיטה,האמןנהמקיראלהקידש,כתכי
שלה.ההיסטוריההבגתואלהאימהסידאל

מישראלאלפיםלקשירהצליח,היאזויבדרר
אחרימחצבתם,למקורואמיץמחידשבקשר
לגמרי.בותקתמרותוקבלתהסביבהשקשר

שהתחילהתורה,ביתישלבדרבוהלוהי.א
ותולדרתאדםתולזיתבספרהבריאה,כספר
עמיאתהנניסהיאכדיאחרי ,ישראל
תירהשליסיימהןהוחקים.המצוותכסוד
המכגיסיםוכתובים,נביאיםכספריהוא

בהיסטרר"ההאומהלבטיבבלשיראלבניאת
והחייפ;הםבעמנמניובכללה i ·המגרונת

השםמעשיךרבי"מה :יוכריזושיב;או,כדי
קניניד",הארץמ;אהעשית,בחכמהכולם.
לאימהקריאתךאתהתחילזצ"להירשהרב

"מעיזשהואצפר"ן"אגריתהקםןבספרי

 n"בסירבותפרסרםבדברמרקדםמשאל.

בספר~וחובותיייי.'ישרא;"עלהמחבר
אז.האימהלבנילהחזירמנסההיאהראשרן
רבעםהתורהבנותןהתקשרותםהרגשת
הזה,הראשוניהיסידהנתתאחריהתיוה.

הארסהלבנילדבוהרף,בלי'ממשיך,הוא
בכלהונצותקירםעללחובותיר",ישראל"על

 jואייהידיםא,יןשבלעדםהחיים/שטחי

ימים.לאורךיהדות
... 

הבקירתלהםנמאטהשככראלהעל
אותנ"המקיפהשהחרהררהאממינים,התמדיית

 mהמלר i.יו;דתאשהבביתלחרדה'דימה
שת-לקראתלהתלכד-'ושמחהתקרה

האפשרותתהיהשאןליגדרלות,פעולית
אחת.שלמהלפעולהיח.דאותזלקשר

בהםרינחיים,'מרכזים;הקיםישא.
הריחניתההתעורריתלקראתהפעולהתאררגן
;חוגיסהשפעתהלוהחדרתהמחנהבפנים
המעידיםרביםסימניםישרחכים.ייתר

29 

אפשרית.כלפי'חזיההשפעה'גםכיכך,על
עלרוכזיםהחילרניתבעיתונןתאפיל,'יש
שחבדידענא,רעיבדאלזמן.מזמז-זה

איקיע .יהדותשלעגיביםלהסבירהיידע
היישהםלר,נאמררשםבגליל,יתיקלקיביץ
עניגיעליסודירתהרצארתדבבחפץשומעים

אתלערריהחוגיםבכלצויךישהיהדרת.
-TLי'במייחדתובימרת. inהאמינהיסידית

 _.המקיריתבדרןהנביאיםללימרזלעורר
בקשךישואל.רחזיןהאמרנהמקירשםכי

אמת"ה"שפתבעלדבויאתלצטטישלוה
המת-בדביו(תוס"א)'זן,יפטיםבפרשתזצ"ל
 :אלקיןייהשםעםתהיהתמים"בפסיקחיל

הקל-מזהבאהכלומעונניםהקוסמים"רכל
וכזיצאוישראלרבכיהראשרז.חטאשלקיל

שלאפיעללאףרכור.התררהב~בלתהכלל
שכתיב,כמרהמדרגהבזרישראלארי .uנ'

אכןכרלכם,עלירןרבניאתםאלקיםאמרתי
מקרבר"נביאכןפיעלאף ;תמותוןכאדם
אלייאלקיךהשםלךיקיםכלמבימאחיך

אלקיךהשםמעםשאלתאשךככלתשמעון.
הנבינים.יזיעלהתקזןונשאר , IIיני/בחיוב

הואהנבראיםכחבניאים,לנושאיןעחה,ונם

בדבריהםןגה iוהןונתובים. ס'? iבנב"בכוזב

התמימןתי.'אללביאיכול

להחיותנשגבים,מקורותלני'נתןהשם
האלהשהדבריםאלארב,עםבהםילעורר
לא ..חבריסבדביקופעולהחיזיק'צריכים
כביאיניש;הימיםאידריתחזיןאחבפקיר

חזח'גםשסרת.בוהעושיםאחרים,בירי

להיארירכלל.אהתירהשליהיישרהצדק
התירה,שרמוי!זנחבי,כזאםאלאזהררבכל

בחיים.ובקיימובאיהמאיתינחדירבי~נעוcק

זצ"ל.הירשהינשז,בדרכוללנתעלינן
ישראועטרתלהתזירדרךלנרסללהיא

בעיותבפניעכסיוהיעמדניאמנ!בלישרנה.

להיעזריכדליםאנוזאתבכלאבלחדשות.
המום-פעולתוידיןספרירידיעלבהרבה

לידרשיקחאחד,למנהיגזכינילאאפתית.
מאשראחרמוצאאיןהפעולה,רסןאת

ויצליח,יחדשיעכדורבים,כחרתלרכז
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יתקיה.חחהכיו 30

לפי ;הרביסנכחלפרעלהדבראתלהרציא
 .להררשעזרכיס'אינס·'שאםהיזוע,הפתגם
בזכיתלהיןשעמוכרחיםרב"תמלת ..נזכית
יבים","תפות

:תועלתכלבזהאיןלמעלה,כא~יר .ב·
םמציא'םשאינסעלליבנים~בטענותלבוא
המדינה.שאלרת .לכלהלכותהיםפסקיאת

רחב-אתםמלאיםהאסאנחנילבדוק,עלינו
שדרוכמדומבי,iזרבבותהראשית,כלפינחו
הרבביםכלפיכרמוןהמלאיםסענותאלהקא

עליהםשגסכן,עלאפיל,וחשוביםאינם
 .כנהיגלניכלפיהאלמנטריתחיבתםאתלמלא

להםשישהרגהשכללרכניסאיןהרוחב'ים.
קשייםסכסוכים,שלבמקריםלסמורמיעל

המבקריםראיתםעורף.להםאיןוכ!ןומה.
לרב-עורףלשמשמיכגיםאינםהמקציעיים

 Cאליהבאיסמצדם'שחםבשעהכהנים,

צבורילכשאיןעירףהרף.'בליבדרישיjן
שלאפשו.יתהראשיתלובגרתאפילךאין

כח,גיכזקללוחסידים ·זא,;יהשפעה.מעילה
- .בעמ'זמיח"יבידערזאלמרנרראנין

 .יהיהמאיןכח,פרסיפיםהחסידיםכשאין
שקנאיםמצג,לידיהגענווכך . Mמלרבי
נVזצהפערלה.כללעכב'יש'בידםזנספנ

ישראללגדיליהדריאתלהכיןעלינו,יסובה.
'הדרשוית,ההננותאתלעשרתהאמתיים,

רליצורהמעשה,'במקיםהדנייםאתלברר
יוכלןשהםכדיהדריש .חצכיריאתהעויף
המתאימה.בשעהדברםלהגיד.את

 :היא:זהצעהכןדעל

Jc כלטימדו,ישמשירבביס,למבית;
,הדתיית.החקלאייגךהנקודותבכלצרכו,
יככלהדת'בחיזרקכמקוםיטפל,אלהרב.~ים
הזכיתגמלהס·הפרק.עלהעומדיתהבעירת
האיב-היאה~קוובי,הרבכיהלכות,ל~~יק

 .הלכהלהלריתהדין,לפיהמוסמכת,סטנציה

המקיס.לתושני

החקלאיותבבקידיתישיבזתלהקיסב.

בשא·רההתענינלתהמעשהבמקימותהדחיית,

 .להחזירנרכלזובררריקל;תהעםרהמרינה.
 .. 'המש·בתקופתשהיתהכפיהתררהעטרתאת
שלאחריה.הזוהריבתקופתיהתלמוד .נה

תלמידישלרובםריבהיואלה.בתקרפות
הישיבןת,רתופשיההלכרתמוריהחכמים,

בהנהגתרגםשיניםעביהרבענפיעסוקים

הלמו·תיכזוהמדיני.הכלליבמיבנה-העם
החייםפרטילכלנוגעאזהיהבישיבותדיס

דף .מכ?ברלרשילצאכפיהאקטיאליים,
 ' ..מוצאיםאנלבהםהגאןנים,ובפפררתבגמרא
 : ..המ'יz,פחה,חייהעביהד,חיישלשלםתיאוי
לא·אינשי".ראמרי ."מהוגםהמדיניהמצב
יצירתידיעלרבר.שיםכתישבע"פחסר

 .ניצירשלביוהעברדההחייםבמרכזיישיבות
האלה.השאליתכל.לבייויהמעשיהיסודאת

שלבדרךמנעיבאיפן'ייעשה,הזההכיריר

הערסקיםדביןאבשיהמעשהביןישירמגע.

 ..ההלכהבליוביד

התובעיםובצדמעש:יתפעולה·ידיעל .רק
מציאתשלהגדילההבעיהתיפתררהדורשים

 ,.החד-החייפשאליתלכלהתשרנהההלכרתית
זה~ישראל.בובזינת;ה;לכיסהנרקמים.שים,

סתךובאופןהןרגתיהמגתבשהפחרוןהסבעי.
לזכיתיוכלשבזה.פתרוןעצמה.הונצירxת
·לחיימוצק'יסרך,ייצור .כלליתלהסכמה

בארץ.ת,רת

'ב.לספק,לכ'ללאישמחי,התורה.גדולי
לאפשויכללההיאשיקזי,יסידית'~עילה
;;לכתיתלהכרעההימיםמןלגשתבירםוזום.

הפרקעלהעיובדיתהגורליית .·בשאלית
 •בתקופתנן
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החבוהלבעיותהתוותיוהפתריןישראלאגודתפועלי

א.

ובהגשמהבהשקפהומצ"אותתורה

שבהשלשיםלפביבפוליזבולדהפאייי
אגידתתבועתבמסגרתפרעליתתנרעהבתרר

הכל- .הנסיברתהיילקירמההרקעישראל.

נפרליז_הרתדירהנרעיהצבירשלכלירת
הפו-אתלארגןכדיבאהצמיחתהבתחלת
הבינדלתבועתנגדיכחבתורהדתייםעלים

באלמכייןהאחרות.השמאלירתוהמפלגות
פועליהיההתנרעההורכבהשממבישהחומי '.

זהיסהירשלהםהמקצועייםהואיבטרסים
בגדללחוםשא~ד'היבררהפועליס,עם

אידיארלרנגדה .'מעמידיםאיןאםהשמאל
הפועלעל'הגנהישבה. ?Vמקררק:גיה

האחרלת,משישבתנוערח'פחותוא .הוערבד
שבמחנהזזמחשנהגדלויאתהמרץ,רזה~

לחנרעתהגרעיניםאת .רלמצואלהתעמק
בתודאלרקילצדקהנלחמתדתיתעבדוה
בעיקרכאןלעמרדרצרביהחרדית.היהדות

'מןהחשובהתנרנ.ה.שלההשקפתיהצדעל

היתההאוילרחהתפתחרתהתוידתי,הצד

למגמה.התברעה·שבתנרבפירשוחלריהתוניד
צביררהתפחחשקםבמקרמותרק,החפתחה

התביעהשלעיקהר.כלילכןדתי,עובד
כלרםלאיכמעםובא"יאיררפהבמזרחהיתה

היתה.היהודיהפרעלשימרתבמקום.במערב,:
חמידחזקההיחהי Nפאנגדבדירה.המלחמה

להביןקשההיהגרלה-הרגלישסתרךיען
ומבחיבהבפ-ויציזוושלעב:rחהמוכררתאח- .

זהאחהרבים.בוכאונרהשלימי'לא.·שית
הת-'היסרדי'םש;"קויס.אתרצוכיוביר

שאלהרכפיבואשיתההירשהםכפינרעה, .
שונרת .שמסיבותלמר;חלהיוח,צריכים

.לבחלתחיוםאפילואלה.השקפות.היו·'לא

לאהיוסדרתאתונביזנשכילאםרבים.
המסקברת.אתלמצואעל,נויקשה
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וימיהבצתית,היאהקדרשהתררתבו

במריצתמתחלפתאיננההיאערלם.כימי
הזמנים.בתמירתמשתניתראינההימים

שלפביהםקלסתרהיאהמציאזתאבל
ומתחדשיםמשתניםזורמים,והחייםהחיים,

תפקידנולבקיים,חדשיםורגעעתבכל
תפקירהראהחייםעלהתורהלהשליט

לאהחייםשאתיעזמאו,ןומסובןקשה
דמיתלהםהבותניםאנחנוןלאיוצריםאנר

מiכצ~איזןנקלעיםאנוכרחביבעלרצןרה,
רלאכיצירחושרתפים'היינושלאלמציאזת

מרשגאוובתידשלהן,האבניםעלישבנו
את:fןשליטעל-אנושייםבמאמציםליחים
נולדהככראחתמציארתעל.התורהשלטון
בםערימיה,שיבהעימדתתדשהביבתים

הדברחיזרוכךמכראשית,להתחילרעלינו
חלילה.

הכלתל'הממלחמההנרתעיםרבים\ישנם
שלהקלהבדרדובוחרלםבגורל,פוסקת

עלליותרלהםקשהלמציארת.התכחשות
ברבהשןשקעורהמאמציםהיגיעה ..הטיוחה,

עיביסעוצמיםפשוט'ולפיכךהעוברתציאות
מציאותשלבקיומהלהלדית..רוציוכ'רלא

לחשיב .גםרביםיס !1סרחדשה,'לקעמים
של·בפרדבלתיחלקהבםשנבלושהחיים
 .בלעדהלהםאפשר.שא;הנפשיתהאידיאה
'ההמוניםשללפםיכולוג~הלהביז'צריכיס

וטמת-צרמתרחםאם'הטעות,אתשהולידה
 .מקצרי,אםוהגולה,הנכרחיישוסדרם

. . ....-~ 

סיבותיהתהיינהאר.המושג.יעומקהמשיג

סכנהבותבהבי.שאתשתהיינה,היאאיהז
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ומכילההתידה,עםשללעתידואירמה
שלטוןשלהמרכזיתלאידיאהישרהסתיהר
בלתימקורהםהחייםשכןבתיים,תורה
גרלדת,רמציאותמתחדשתיצירהשיפוסק

עלושלטונהמרותהלפרושצריכהוהתורה
ול-להתכיוץולאוהמציאות,הבריאהכל

אחת.מציאיתשלצרהבמסגרתהצטמצם

# # '" 

הולכיםשנהםלפא"י,שלביםשלשה
לכאירהבהםשישרעיונרתברס..יומתגבשים

שהםישולפיכרחיחששלגיהוץמשום
הת-ב.אלהתנגדות.גםבראשיתמעוררים

האידאיהפביבשנןילאמקורהזאתנגדות
הסתגלו .האנשיםהחיים.פניבשנןיאלא

הרגלמחמתל~ם mךבקבועה,למציאות
חודרתלאטלאטאבלבאחרת.ונוחיות
להו-לאמקיםכאןשאיןללבברת,ההכהר

לק-בידינור~יןהואיללהתנגדותדיה:ר-לא
שאוו"כדקלאואזיהמציאות,אתבוע

הםשזוכלאלאלארהבים,אויביםבהפכים
תורתידפיסשהטביעולאלהאסירי-תידה

יהדרתיזביוןו;צרוהתרשים,החייסעל
לאאחד'שאףבשעהבה:ןחדשה,ות Rלמצי
קיךמת.שהיאעדייוהכיר

שלהמציאותא) :הםשלביסשלשה
הכלכלהפנ"דוש 1ותהרכושניתהחקרפה

שיבתתקופתשלהמציאותב)היהודית,

המערכהשלהמציאותג)הארץ,ובניןציוז
היהודית.המידנהלהקמת

• • # 

פניןחידושהרכושניתהתקיפהמציאות
דביצ;היהודיתהכלכלה

בתלדמכיוצתהיהתהגיטושלהמציאו-!:!
ישל-מסויםבמעגלהתנועעוהחייםעצהמ,

הכלכלההמעגל.בתיךקבועהיההתורהטון
במציאותמקוםעדייןתפסהלא~מודדנית

:ןמסורה,שוחייסבדפזסיהרצקה Rלולפיכך
ומחיתוחייובאררחות'להיבדלייעהיהידי

קבועמסורתיצבייושישידעמאחרים.

ומשלחהפרנסהאבלידו,ומשלתלפרנסתו
ידועמוסגותמידמצומצמיםהיוהיד

של'החדשההמציאותכשנוצדה,לפיכך
כלכלהחייונסדרוהמתפתתחהרכושנית

נשארובמ'נ-גלם,נמצאנואבושגםחדשים
יתחוםהמסורהלהשפעתמחוץעומדיםהללו

ועלטונה.

הצרופההיהדותשלמיוחדיחסקיים
מאחרים,לגמריופררשנבדלהכלכלה,לחיי
החיים.צדדילכלשכזהיחסשקייםכשם
אתימחנדושותהאוכלהיהודישאיןכשם
אתלנהלי Rרועהואאיןכדכאתריםבניו
חיקיםישנםכאחרים.שליהכלכלהחיי

במרגדתהכלכלהאתהכובליםמגבילים
הרכו-שלוהיסודהבסיסמיוחדת.עצמאית

הנסיםגנד.דאלים'כלשל.ההיקהנאשנית
חוזקבזכותההכרההיאשלוהמשפטי

התזהייק,שלדעתבשעההמצליח,ועלהיד
הרכוש,בעלבידפקדוןאלאאינוהרכוש

הזהב,וליהכסףשלוהעילמיםאדוזמידי
באלפימיגבלהרביששלהוחפשולפיכד
הועלטוןחי.אשלהםוהיסודשהבסיסחוקיט,

מכאן,בתייס.האליקיהצזקשלהמנחלט
שלהבדיבותחיק';'שלבחייםשביצועם
יבובטובהתליירשותשלרבראינוהיהדות

תקיףחוקזייאוIצדקה/ןאלאהנותז.ועל
ממנו:להשתחרדשאיןהמוחלטה"צדק"של

הנםהתודה,.ועלהסוציאלייםהתיקים
בכלכלהברירהשיטה.שלעקביתמסקנה

חיפש.שלמזולקצהמקצההשוגהלבחברה,
אתלגמריהשוללתשיטהוהבפי/אלילי

חיירכרשבישכבושטר'והאליונותהאנוכיות
שלשרשרתהרכיועבעלעלוכיפחלוני

לחופשגלויהבהתנגשרתהעומדיםוחקים
הש-חוקדקלאההון.שלטוישל''המוקבל

הבעלותאתהמפקיעבאמר,והיובלמיהט
"נפוט'ףעמושביחדאלאידוע,בומן

שליסודהאתלגמריבטויים_~מערערים
 II"בליעלדברלכבדעםיהיהפןזן.בעל~ת

השמיטהשנתהשבעשנתקרנההבה
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החברהלבעיותהתורתיוהפתרון '''אפ

לאיש"בליעל"קוראההיאהתורה,אומרת
מפ-יאיבולרצונוהפרטיבקבינוהמשתמש

דברלהביןכיצדהחברה,לנרכאיקירך
התחוקהשלהקיימיםבמושגיםכזה

האליליתן

במ-בגיטושהיוהישראלייםההמונים
למצי-·מתרכהויצאומייחדתכלכליתציאות
דפוסילמצ;איזעילאהרכישנותשלאית
מצאוהםהחדשה,למציאותמסירתייםחיים
ראוולאמוכןכלכלירמשטרחייםסדר
גברורביםשבתוכם.האליליהיסידאת

הדחיפהכתשכניהם.מעשיוחיקיחיליעשו
השאיפההיתההגדילברוביהחייסשל

ומיגבל,כבילהיהלאזההווןהין,לצבור
למטרה,אמצעיולאמטרה .שימשהוא

התירה.כזרישת

עלבפוליונילדהישרא?אגודתפיעלי
השלב.החדשה.הכלכליתהמציאותרקע

הדחוףהצירךהיההרעיוןבגיבושהראשון

זiמציאותעלגםהתורהמשטר·אתלהטיל
התירהאתלהשליטשואפים·אנואםהזאת.

להשתמטות.בחייםמקוםאין.אזיהחייסעל
כשםהתריה.שלחלקיבשלטרןלהסתפקאין

היאכרמאחריםאחר.בארפןאוכלשהיהידי
הדיוקשהאמנםאחר.באופןלסרתרצריו

הואואנוכייתבזחייחהיבהנהרבו,למתרברב
במ-גםאבלהאמוגה,מזבחעללהקריבצריו

קר-הפשוטהיהודיהקריבהישנהצאיות

ושעל.צעדכלעל·יהדיחוכעדבנות

שבעי-הראשינים,הגרעיניםנילדיםככה
האידיאהאתולבצרלחזקי iכ·באוקרם

ברוחיהבןציאוחהחייםאתלעצב :המרכזית
התרהר.
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הארץ,רבניןשיבת-צייןל t '.מציאות
כיצזז

שנרתאלפי·שלומופרנתישנה.··ובציאות

שלנרהמחשבה·דפרטיאתסיגלהניריזים
·אתועכללהםנתנחדלאמסויםלצביןר

33 

החיים.בחוקףשנוצהרהחדשההמציאות

לציוניםהיחהמיוחדתית "iנפ.סגולהלא
היחהבשבילםהשעה,תפיסתאתלתפוס

המפכניחוכןונוצרהרלךאםאחתזר
חפצנרלאאבוחרשה.מציאותרקאיחדש

החיים,קולשזהושנוכחנרעדלהירתם
התירהשלטוןאתלהשליטעלינוו'!/ומוטל

הזאת,המציארתעלגם

הת-היההחדשהלמציאותהדוחףכח

בכלכלפינוהאייימחהרזיפותשלגברותן
והפתיעןכחתףבאוהסיעריםהגליםהעןלם.

בקי-השחירותרואיאתאפילרבמהירדתם
רגעהיהלחכרתהממציאותהמעברכנר,
יעןאטיח,היתהלההסתגל;חנומריה.כמי

כהלקליטהמוכשרתהיתהלאשתפיסתני
המאררעית,קצבשלמהירה

בהכרחאחרלהגריההחדשההמציאות

הכלכליהמבנהכלרהרסהחייםפנישברי
התאיםלאהגלותיהכלכליהמבנהשיגרה.של

החילרנייםהצירניםזאתהכיניזר.ליצירה
החדשים,לתנאיםפעילתםבלאתוהתאימו

הישייית,המסקנותאתתיכף·הסיקיהם

ינחממשרבאיזיארתבראשרנהשנחגבשר

קיבי-שלקינססררקטיבייםבמםעליםאח"ב
היוההמ:דהמסקנרתעיכדים.ומושבלצים

זרחהשדממציאןתבתחלה,נפרדבלתיחלק
 /צירן.חיבחששמה

שחלבשנייהתחשבנילאבראשינה
הע·בותכנויצרההישנזזהמציאותבחיים,

החרגלנוגופנית.לעבידהמיוחדחרכה
הימני.לצאתיצינוילאמירחדחייםלצביון

בפניהטמייהםחרכאןפעלבךעלניסף
אםפלאכלבכןאיןשבחיים.החדיוש

 .נמצאנונרראוrן.בניזזתנקמהזוהשחמטות
מחזמרצא.הימנןשאיןקסמיםבמעגל
הרו·הגלןחית:זJמציאותאותנרדחפהגיסא
בהנאחזוההםרנים'צירן,שיבת,לבעראבת

שאלת .היתהההגירההמאורעית,בתוקף
גיםאומאידךנירפים.למילירגיימייתחייס
·במציאותלהשתרשכזירביעשינןלא

המתהיוים .בחייםהחדשה,הארצישראלית

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il
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הישובשלוהיצירההענודהבחייונוצרים,
מקביליםקליטהמקדמותיצרנוולאהחדש,
הגרלה.שלiדדוחףלכח

המטציאןתהסיקההחילוניתהיחדית

והש-העקבית,המסקנהאתהארצישראלית

והכשרתהקיקעבגאדלתקינותיה'אתקיעה
אתשלחנואמנם 1יאנחגועובדת.והתישבות

דעתהסחנואדולשמהר.לענדהבנינרטרבי
עבידהשל~דשהמציאותביצרתשכאן

עליה,להטביעלהלהתכוגזשעליניויצירה
II; משכב-חיכחיתידיעלהתירהשלטיןת

ברוחונניזיצירהענדוה,שלעית
המסורה.

פועל,שלהיסרדבמשנתהשניהשלב
כמ-הגמורהההכרההיאישראל,אגידת
הטס-והסקתהארצישראליתהחדשהב;יאות

צייו."שיכתתהלירשלההגיוביותקנית
המתהוים,החייםשלבתוכםנמצאיםאבד

איןאופייס.עללהשפיעעלינורמתוכם
ול-חדשהבמציאותרגליםבשתילעמוד
עםנבינתורתפקידנואחרת.עלחלום

עלהתולהשלטוןאתלפרושהתורה,
המציאותאתלקדשרהכפר,,העבדוהחיי

הכרתמתירדמותה,אתילעצבהקלימת
בהם.הותחשבותהחלים

o • #0 

המדיבהלהקמתהמערכהשלהכציאות
 !כיצדהיהידית

מוסדותבחיביהשניההעולםבמלחמת
החורבןישראל.עםיסודותובת~יססועולם
פרו-בפניכרלנואתהמעידוהנוראהאיים

למעמקים.עדהחודררתידאגות,בלימית
היההבעיותכלשלהופתריןהסי-הכל

ארץ-ישראלשאלתפתריןבהתשתהצורר
ל.אלתר.יהודיתמדיבההקמתשלבכיורז

 ,עצומותרזרבותמאחריגועמדוהחורבןעד
בסו-עררבהחשיוואלי,נציפרטכחנעלות

ואדלםוהיצירה. iהבנימפעללקידיםחה
סכנהרחפהאכזרית,בידנסתלקיכשאלה

הוגעאתלנצלנדעלאשאםממשית,
אויהיהודיח,התקיפהלהצלח,תהמתאים

הפלאיתביצירהח"ותהאמההשםי;רע
בה.הושקעודםשלויםבפששרכבות

הפליטהשאריחשאלתעמרהלכךניסף
במת'התגלגלוהאששרידיחריפותה.בכל
ישואלאדץותקיה.סכייכלללא.גות

הבריאלסבלםוהבטו"היחידיהפתרוזהיתה
י~יד,יםהעברתםאבלאומללים,רבבותשל

ידיעואלאאפשדאימחיהכמקימות
מקריהכנתכוראדמתשלחפשיפיתו"
ביךישיקדבריםמתאימים,קליטהמרת

הפרינהתקרפתלבצעם.עצמאיתמדינה
הדארבתבמציאותאיפואהיתההיהןדית

שרקעליון,חיונילצורךחמלתמהאחרישל
להתעלםיכילהיחהחייסמזהמתעלם

הימבו.
-, 

עלשמחיםהנללמןייצאללאכלונו
המכשולים"'כללמדותשנאהסופיהנצחון
 :כלוגןולבבכיתופרעםיהודילבשהרי
גבויר,:שלהפלאיתהגבירהאגדתלניכחחהמ

ישראלאגדותפעולי'תבערתאבלחמולדת.
בגי'פעי;באיפןהמשתתפתשכזלבתור

ע~לשרשרקלארצתההמציאות.ביש
עשתההדיאחר,ליצירלעזוראלאהנצחון

המציואתעםהשלמחמתוד'לאהדבראת
 "אתלהכינההחמוניםאתחיבכהאלארההכרח
ברלהשתתףפסיכולרגית,מבחיבהחלבובת

שגרצרןהנכטיםעלההגנהכמסעצין
היהרדי.העםבדמיובילרשר

 :פא"ישלהיסודבמשנתהשלישיהשלב
הישובבמערכתלהשתתפותהחיבןוהיה

 :העםשלהמדיבהבחזיתרשיתרף-פעולה
 ,חקייהעמקויםהריחנייםההבדליםהיהרדי.

 .אינסהישובחלקישארוניז,ביניברמים
החובותממייריכל'לאותנרמשחררים
 :אוינםהחדשהמהמציאיתה'ביבעדתהגדולוה
 "הריבצתiדמאחריותבימהכמלאאףגירעים
ג!כהנטורהחורהשלטוןאתלהשליטעלינך

ההיא.השלישיהשלבע;
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החברהלבעייתהתירתיוהפרתיןי Uפא

תנעוהשלעקרייםקריםהםאלה

איןהתירה.ברוחהמציאןתאתהמעצבת

קיימתהיאונציאות.לבטלאוליצררבידיבן
התנגדותנו.למרותונרצרתהטנמתנוכלי
אתבררהטביעהערלםאתיצרב"ההשם

המציאןתאתוכרלידהטבעהטבע.חרתם
הפררעבטבעללחוםעלינרלבקרים.חדשים
כלעלהתורהשלטוןאתרלפרושולרטבו
להיותעלינועמליםביזהחיים,מעוכת
בריאה",ברהרבתרךהתררהברוחעמלים
התורה.ברוחרפןעלחיציבור-יירצרת
פריאינםחייםאנובהםהשוביםהמצבים

מצי·המציאןת.פריאלאהנפשיתהאידיאה

קיימת.יאידיאהמשתניתאית

בגרלה,התנועהשלהעקריהגרעיןזהו
יוצרתחרדיתיהדותשלההשקפהרחמצית

המצ'כלעלהתררהאתלהסליטהשואפת'
התקלפות.וכלהשוניםבים

ב.

בגולהפא"'חזון!יתורת",הדצקחזון

ונוללתמציתי'הראשהזכרניהרעיון
בגולההתבועהכלאחתלחטיבהומאחד
ביןעמוקיםהבלדיםישנםאולםובארץ,
רארץהגולהביןהבת,ותבועתהאםתנועת

שלהזביוחדותהנסיבותמןשצצרישראל,
 ::אהללוההבדליםהמקימות.בשכיהחיים

לסלקםמתאמ.ציםולאאותםמביניסלא
שהשפעתןלסטיותלהיהפזסיפםכעקשנרת,

מללןההבדליםעללעמודרצרנימאד.רעה

סיבתםאתנביולמעזבקיצור,ולהסבירם
פרקיאתהמכיריםתיקיכס.אתגםוממילא

מת-ישראלאגלדתפערלישלההיסטוריה
טיבהעלמתוכםועמרדבריאתה,חילת

הור-הצנועההפפיותאתיקראווהמותה,
אידיאליסטיםקומץ'יידעלשגיצרהצינית
שפ.א"יידועיםהימים,באותםובעוףובעלי
ירישרצדקשלהחזוןהגשמתלשםנוצרה
אלאקמהלאעיקרהvנרכלבחיים~תורתי

אתהשלמה,'התררהנשםלתברעכדי
.והמנוצליםהסרגל,יםהמדובאים,שלעלבלנם
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גזלעלהבנוהיחברהשלבאשמתהבחברה
אבלז"ל. mהתורהלדרישתרבניגודומרמה,

פא"יברכיעלונתחנכרגדלושלאאלה
בארץהתנוהעבמערכתינשתלבובגילה

הרע-עלכללוהתפרנלlכניזונולאישראל,
פא"יחזוןשלהכביריםהחברתייםייבית
שלקיומועליודעיםשלאכמעטורובם
ולטו·לשגבכמוהןשאיוומקורינפלגחזוז
סיסמאות,שלבכחזרקאחרינוונוהיםהר,

בכחזויאןוריקותבבוברתהןחז~ןשבלי

הזההפנימיההבדלבלבבןת.אשלהדליק
באווי,ופאוובימיה,ברא.שיתבפולין,פא'ייכיז
ההת-בנסיבותיסודואלאסקרי,לאהוא

התנועה,חלקישבישלהמיוחדותפתחות

בשניהומציאותהחייםל t 'הסיוחדוברקע
הסקומות.

כל-שלבמסגרתהתבעוהקמהבפוליז
הני·לפ"דתייס."יהודיםבידימפותחתכלה

כלכלישלוהסטטיסטייםרה.גיובייםתוח,ים
בפוליזהתקיימהשיפר,יצחק'כר'רמומחה
טבועהמיוחדת,יהודיתכלכלהבשביםמאות

תפסהבתיבהברוחם.ובילושהבצביונם
בענףבפרטמכריע,מקוםהרתיחהיהדות

ולר~ביהידים,ב~דיכולודו;היההטקסטיל
וניתניפועליםשלהישירהמגעדתיים.
נןתןהחרשות,הכלכלהבשרהדתייםעבודה

הרהש-הרוחנייםחייהםבגיבושגםאותותיו

המיני'שלהמקציעיתהמלחמהקפתיים.
הת-חייהםנתאילש"פררהדתייטהפרעלים

רזuתניס" mעבודהנותנישלברצונםנגשה
היהדותחלקי-שנישלהאינטרסיםדתייס.

הא-בחלקיםבולס.באופןנבדלוהחרדית
העניןנגמרהפןלניתההידיתשלחרים
שהתנהלהחריפהמעמדותמלחמתידיעל
הפועליםיהסתדרויותהעברהדנוחניביז

סרציאליסטים, m ,הבובדיסטיםשלהחילוניות
היהרותאצללהיותיכןלהיהשלאמה

לשמורתטידרצרהדתייםהפועליםהחרדרת.
לוהךכהתורה,עטשל,המקוריהצבייזעל

הה-סשלהחמרניות-כפרניותמהשיטותתייג
גטהריהלאומאידןהחילוניות,תדרליות
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עני~והגנתתנאיהסבשיפררמערניניםהם
שלהמופרזהשלטוןגפניהמקצועייםניהם

קשה,רעירניתמנוכהבפניעמדוהםהבצע.

מעמד.החזיקוילאגנסייןעמדולאררגים
קרעשלבמציאותלעמודלהםקש;ןהיה

כואחרייכשבאווהחיים.התירהביןכביכיל
הת-של·המוכשריםיה.אידאילןגיסהובוריס

החברתיתיכנואתכללעיןיחיפשוניעה,
המקרריחאוראתהמצוות,שלהנפלא

לבעייתהפתר~ויאתהקדר-שה,תנןשנתיר
היiזתיחז"ל,כביאיסשבתו:ח.החברה

חזירה mכולםאתשחישמלהאפתעהזאת
הפ-נמצאפתאיםהעצמי.בטחיבסאתלהם
שהת-הבעיר·תלכלבירתרהמתאיםתרון
ותריסהגנהאחדמצדקשה.כ"כבהןחבטו

חסתדריירתשלההרסניתההשפעהבפני
האמרנה Mתהחיתרותחיליביותרפ·ג.לים

ההרן,כעליכידימכשירח"ישהיאכאמתל,!)
הני-בפביהגגהשלהאפשררתהשגיומצד
בשםצידקתכתביעההכצע,שלהמרפרזצול

והמקיימיםהשומריםלכלוהאמיבההתירה
יאתהשלמההתורהאתלקייםהתירה,את

להתעלסילאבחיים,האלוקיהצדקחזיך
אתהכיבליםחרקי-התררהשלמישיתם
 . .. .הבצע.שלהשלםרזתאורת

להתפתחותההרקעהיהישראלבארץ
הכלכלהחייוגמרי.שיבחהתביעהשל

י- i'רס ,vירדתייםיהידיםבידיהירלאגמדינה
תביעתםביטייליידבאהלאוממילאתווה.
הצדקו:יזיושללקיימוהדתייםהעמליםשל

שלחלקםהיהרבכלכלהבחבהרהתירתי.
יהכל-מטעו,ישראלבא.רץהדתייםהיהדוים

קםאםלמיביהם.חילונייסבידיהיתהכלה
ישראלאגודתפרעליביןחייץאיוהיצץ

רקעעללאזההיהבא"י,ארנודת-ישראל .
התדרהשלהחבר·תייםשהרעיונרתסיציאלי
מידחדרקעעלאלאמקום!כדיתפסי

הדזוייסהפרעליםבלבהמציאות.תנאישל
כלפיתסיסהקמה '''אלהגולהמושעול

 ...•לבבירהאוזהחרדיתהיהדותשלהאדישות
 · .ולא"צירנית"בעיקרהשהיתהתסיסה

 ·שלהשקפת-עולמהאתרגיבשהחכרתית", ..
 ;: .אנדותפועליהשםמיוחד.באיפןפא"י

ארצישראלילכירונרדףלשםהיהישראל
 ·של"ההצלהוולתלרתבניגודובונה,יוצר

 · .התנרעהריכזהכךידיועלמסוימים,חוגים
 ,"עוובדים,פועליםריקאלאולדנלהמסביב

הצדקחזוןשלבהגשמתיהמעןביביםאלהאל
 ,"שינית,אזרחיותסכביחגםאלאבחיים,

 ..ישראלאגודתשלהרסמילקיהמתנגדות
 ·-ישראל. Yלא.רבנוגע

 ·עזהמלחמהבא"ינערכהכ,ןעלבוטף
 :והלא-דתי,הדתיהפועלביויממושכת

חדפךהצעיריםרדה.ולעבלחייםזכיתעל
 ·ארצה,שעל.וישראלאגידתשלעלים
 ·נםהגמורההעצמאותאת·לקייסשרצו
 ·נתקליהארץ,שלכלכלה Mהחברהבחיי

 ·הכיבשוחיישלהמירחדתהמציאותנתבאי
 ..שלהעובדהמתרדהנובעיםוההנשמה,
 ~:ההתנוננית..ההסתררות".שלהמינרפולין

 ·מפתחותשכלזהמוביפוליןנפניהנרקשה
 ..וזריילקרבהפכהבידר,והכלכלההמחיה
 ..•ברהושקעווכיחותמרץשהרבהומיגע

סרשותהיום.עדקיימיםעירםושרשמין

 ...שנפלהוהמהלימותהקיפוחיםההתבקשר-רת,
עיצבן '''אבהדתייםהופעליםשלגבורלם

הפרןבכירוןוהדעתהמחשבה~עיכתאת

 n ~ 1להםר'ירההשאיפהבפולין.מאשר
 ·מערכההרבהאב:חבחייס,התירתיהצדק
 ·.אלהידיעלהמבוצעהעווללמראהותיחג,

 :פי!!יותרחרבבגרונם,ה"צדק"שרוממרת
 ..החונרבידם.החרדיםהפרעליםאת;ןבלנגח
שפחית'.תפיסהלפיהמסקנרתאתהסיקרבים

הרטי-.:'המגרעותכישיבינומבלי,חיצוביח,
 :.היותןעלדיקאהםהחילוניב"צדק"לרפים
 .. · Pשניתועל"צדק"זיי'תרעלילאחילוני

ונקיי::שלההחלטיהצדקמןחיונירתראת
 ·ישראל.

 :שפת;יכ.ךלידיהביארהללוהגררפםי
הנפשיים;'בנימיהשילכהלאישראלאגדרת
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 !כיצד-למצוותהחניר

התנועה,שבמקורהצדקלחזרןהשאיפהאת
מהרתהמשקפתערלםהשקפתגיבשהילא

שבגררלה,פרסקתהבלתיהמלחמהאפיינית.
כייוביוסבלמאבקשלהאפיריםרהחיים

תבאילפיאלאקרלפילאהפעילותכלאת
יסוזיתשגיאהכאןאבליההגתיננית.הקיים

שלהשיגרהלמרותעליהלהגתברשעליבר
התכערהשלקיומהזכיתכלשנים.עשרית
השלמה,התורהימעןבמיחמתנרמדתנה
תורתיייישרצדקשלהמקיריהחזרןילמען
בפיליזפאוו,ביזהבדלכלבכןראיןבחיים.

בארץשהחייםאמנםנכון .""אבלפא"י
יהמלחמהשינה,מסליללפיהתפתחוישואל

פונקמהשחוב'
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אבלאחרות,בכסיכותהתנהלהקיוםלזכות
שמכיוזלמטוה,אמצעייקשלברהחזיזאיו

ישתבהאזיאחרתהיאהחייםשמלחמת
המחייבתכשלעצפה,מטרהאלאהחזיז,גם

בבראהפאי'יהנסיכות.ב.בכל Pהתנ~יבכל
איןפא"י.אתהחזיזילאהחזיזאתלשמש
להתגונןכדיאמצעירקצדקשלהחזין

יתאיותמנצליםחרשתביסבפניידרעל
הידשלהתמציתאלאבעלי-הין,שלהבצע

שת-השלימההתירהבחיישגנרזהיתפארת
רסרפההאנישית,יאחדיתאחדות-היטםחילתה
המשיח.ימות

יברא)(עיד

 1כיצד-למצייתהחברר

להתרותלהשתדלורצהשאניהבעיה,
איננהזה,במאמולפתרונהדרכיםכמה

הקדמי-בספירתשיעייזמיציקי.כל,חדשה
"מקו- :אסףהרבשלבקיבציולמשל ~נים
היראיתשםימצאהחיכיך",לתילדרת'לות

ילדיהםאתלחנדאידלהיריםובית
רמתברת,מגדניםרציי,בדידאםלמצרית,

גםהדרגמה.בדרךראםעינש,בדרדואם

שםאיפהאימסיזריםל nחזכדברי
למצריתינתיןבכלל,החניךבעניןמאמיים
י"ד)(יבמוחככלרתאוכלקטןסיגיתבפיט.

-בנזירבנימדייהאבוכך,דוגמההיא
 .)ס"כ'(בזיולמצייתלחנכואחת,דעהלפי
גדילידן.סהיאהקהלשמציתספק,אין
כיהדבר,זמיבןהתררה.בדוכיהחנוןשל
יגםהתוקפית,בכל,למצירתנחנוןצירךיש

יעל'התירתיתהחביהעלהמביססתכמדיבה
מנעי'רעהאדםלביצרהתדרתי.המשפט

 Cלק,יימתנגדהאדםהטבעדכדררריו,

'יספיקמ-איייןבכל'אןתיהמגבילותהטצוית,
עלל~תגברישהמצייון.קייםלשם .יצריר

בנפשמרשושןתמדותינרחיית,עצלנית
לעזיראפשרשיטתיחניןבדרךשיקהאדם,
אתן.להאבקלצעיר

בהרבהכחשיבותהועולהלגמרישרנה
בתקופתנן.היים,למצייתהחבןובעיתהיא

יצרים,ונגדדעותגגד :~פילהואהמאבק
לצאתאיןהזמן.רוחינגדהאדםררחנגד
טרכןהמצו;דשלשתוקהפמההנחה,כיום

מתמידאמיןדורשלמעשהקיוונהורקמאליו,
בספק,היטלהמציהתוקףעצםהיצר.יעדין
דעתעלמקרבלאיביהכיללחיובה,כיח

הפר-לארץ,וברתץבאיץהיהודי,הצביר

איןיממילאהמצריתאתמקיימתאינההס'ה ,
להלהכ,איתןמקבלשהחניךמראשלהניח

בלב,ןזןרלאלמעשה.בקיימןמתקשהורק

האדםלבאלמדבררתאיבןגםהמצרית
המצוות,קייםספיגאיבוהרחיבמאליהו,
מתרןצעיר,בגילכברמנקרהחלTiוספק
מהז.מעירטליםשחייוהצבורעםהשיהא

דתיהלאלצבררהןהמציית :כןעליתו
הא-ולאליהדרתבדרןהעיקריתהנגףאבן

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il
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גחונש,.נשכר ,'הנמציאדתהמופשטתמוגה

נוסחהבאיזהואפי'ו-פרטיתבהשגחה
איב-דרךהמשמיס,תירהשלמחייבתבלתי

דבתדןמושגיiזם,לפינניא,שלטואיציה
הבנתלפיהזמנלם'במריצתהמתפתחיסו,ן
ולאויןעשיןתרי"גהמצררת,עזלהזרר.

וםדרבנו.זבדאיריתאוסיגיהם,גזריהםכלעל

החייםהיקפןבהזו,בצייהגדולהחוהכ
שלגםהתנגדותןאתהמעדרןהדאהיהיזיים,

תפיסהלפי"דחי;"עצמיהמכנההצביר
האישיסשליהודית),(ל.אאוניברסלית

הדתייםרהרחיההרגשעלגבדהההמדברים
בתחיתם !tמעוניניוהם.בלבם,המקיננים

המעמסהתסולקרקאםהאומה,כללבתוד

שיפי"ספלים",בפרטיסדקדוק·שלהמכבידה
אתמרחיקיםאותם,יצרההגלותגרסתם
הםצוותהיהךות.ממקירהמיירניהאדם

שיםלספקבאיתאינןבז iברהמעשיות

להן.זקיקאינוהראהאדם,שלנפשיצורד
אבלבה',לנטחוןנפשית,לחייהזקוקהיא
להש-לרגשות,מעשיניטוילתתצרידאיבו
מתייצרמוניליים.חיקיםלקייםבסמלים,תמש
האזם .ח)\·לחנןקשהרקלאזרגישה

תביעתלהיפך,אלאהמציות,לקיוםהמרדרגי
דיבנןסייגכלשלקפדני~קיוםהיהדךת
שלמאםרו(עייןנכלל.היהדיתמזמרחיקר

דתי")."חנרד : nבחרבראנרד

חו"לבדבריכברנזכרתזיכעיהגם
לן,שחקקתיזביים :שהרגדוךחזקיסלגבי
מקטרג'יהשסןבהם,להרהררשותלדאין

הנה,.עליהם.משיבותהעולםראומיתהבמ,
עלעוניתשאינןמציותשלזרבעיהכי
נפשיהיאיהיההאםד,שלדיאליציודכל
שהכ~בתקופית,גםידועההיתהמעשי,אי

וסכבתההרשובית,הפרהסיההיתהלאפיוה
עליהם,ובקסרגחשסן :הוסברההנחוכירת
משי-העילטאומיתירתר,הרחיקההסביבה

 ....עלובשיביסיהדויםגטהיוסעליהם.ברח
 ,ם,.~לל
רגםמשפטיםעלגםי"קים,ערקאו

ובצידח.על

זזובחנדלםניהעימדאיפו.א,התפקיד,

 · ::.:לפנישעמךמזה,עררךלאיןקשההיאהירם,
 .'.:והההואהגיטארת,בתקופתיהיזימחנר
 '.הפחנ,ךעלשימהגז.ליז.עילהיגםאחי

 :'.האדיסו;תעלוגםהיצרעלגסלהתגבך
 ·ההכרתית,'ההתנגדיתעלרגםהתאררהעלגם
 . .הזדות.עלרגםהעצלניתעלגם

ה. Vבאר\:התפקידאתלהג·דירניחזאזלי
המצרהקיים.לעצם 1 :שלביס

המצרהלהדיר . 2
המצוה.לחוית 3

המצוהערךלהכרת . 4

המתחנךליל.דמכייןשלביסשלזהסדר
הובתבג,ןלנערולאדתייס,הרריסבבית

אוחילהחזירצריכיםדאנומרחיק,אליבדחנא
.מפעיו.טעםשכבדאחריהיהדית,לתיק

 ..לגניןהעביוה.טעםגסטעםיכבדהספקרת,
ןאליריתחילשרנה,יהיההטלביםדסר

נירןארהשכלבדרךהמצרהעידבהכרת
הרגשי,.':אןהשכלתנילאופירבהתאםהחויה,
כואתלהקיףיכילאיניזהבובאובר

 ·זרןאת'אתאראלאןהמקרים,האפשרןיית
 ' nמסןרשלבאיירההגדלהצעירשלהחניך

ובנעוריר,

קירס'הואלמציההחניךשלהיסיד . 1
ההוריםמעסישלחקיילמעשה,הז.:ציה
 Iאתלקייסבתםאילבנםפקודתםוובלרי

המצוה.

ישמספיק,אינרלבדה~ציהמעשה . 2
'למצאוישרבמסיררת,בזריזותאותהלקיים

הפציה"לקירסמסידרתהדירשיתסיטראציות

 ..נאדאחרוגאלאזולאתייגתקנהאל
ילאבנחתלהתפללבכדיוביקדםתקום

טבןרהנראםגםחברד,אתפ"יסבחפזוו,
בריב.אשםשהוא

שלאבסכסהמציותאתלקייםיש . 3
כןן. \iאליגעגועיםשיערררבמהדה,"שכח
יייציכךהמצרית-,שלהנפשיהצורךיווצר
למלאבראתהשמצריתבלב,הריקהחלל
 , . .יאתר.
במצריתהטעםאתלהסבירישגילבכל . 4
צמאונןגירליכמדתהחניד,שלהבנתר.כפי
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 !"כיצד-למצרותהחנוך

חגדלכןנהם,שהררגלהמעשים,אתלהבין

שנילהסברים.החניךלבקשתהמגnיהעגות
לשניהבסיסאתירצריםהראשיגיםהשלבים

-לנשמעקידםגעשהמעיןהאחרינים
אתמאמניםהראשרגיםרהשכלי.הגפשי

ילהשחחררלכבשריצרר,עללהתגברהצעיר
תשיבהלחתבאיםהאחריניםמשיעבידי,

במרחרהמנקרהמציהערךלגביהספקעל
הצורןהרגשתי iמתימיני,שלהאדםשל

המציהקררבומתוןהמצוהבקיוםהגפשי

השכלית.להבנתי
לרשיתהעומדרתהמעשיותהדרכיםהדמה
האלה,השלביםשלמעשילבצועהמחגך,

לממישב.אמתחתרהחגוךסממניהםמה
זהחבוכיתמטרתר

אמצעייכהמשלש,בעיקרןשהןהמני,
לקראתחנוןרכללמצורת,החבורלידד.'עזר
שלשהדרךמשפיעשהיא,מטרהאיזר

 :צנררות

הדרגמה..דרך 1

הרגש..דרך 2

.השכל.דרך 3.

בצנורותהשמישאתלתארוננסההבה
המצוית.קיוםמטרתלקראתהללו

 :הדוגמהזחך • 1

בכלהיסדורתאחדהיאהמחברדמות

כותשהיא.מטר:וכל,לקראתחנוךשיטת
'בדרר :דרכיםבשתיהחניךעלהשפעתה

פערלההואחקריההזדהות.ובדררהחקוי

חקוירצונית.פערלההיאהזדהותמכנית,
תיתכדהזדהות'מוח~ית,דוגמהלפירקהיא
עלהיסטורית,אודמיוניתדוגמהלגביגם

יגיעומתיאדם,יאמר:'לערלםהמ.אמרדרד
שא~פתריעקב.יצחקאברהםלמעשימעשי
רציזהצעיר,הילדבטבעטביעההחקרי

 .מכלאדםבביאצללהייתיכילההזדהות
לרהנראהמעשהכליחקההילדהגילים.
קשירהראאלירהאדם,שליבפרטמענין,
בי'האדםעםרקיזזr.זההמביגרנ~הבה.

-מייחדרתאידיאלירתתבוניתרואהדו.א
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למסתכל,רלטיביפהאידיאל'ועלהמרבז
גבררה,הם.אםשלי,באידאליםמיתגה

חקייביזהגבולרחאמנםמיסד.אריופי
לשני.עוברואחדמטישטשיםלהזדהית
צדיכההמצייתבקירםהמחברדוגמת

ארבייקט ,יגםלחקייאיבייק,טגםלהיית
החניד.לגילבהתאם-להזדהית

לקיוםלשריתיש :לחקויtזרבייקטא.
אןזהמושכתימעניניתקביעהצורההמצוה

לחקייאותיומניעההחנירלבתשימת
החנור.בדרךהראשוןהשלבזהוהמעשה.

בליהדגשה,בליי,ךכלאחרהנעשיתמצוה

ואתתכליתההסאתתעירדלאבילטת,צירה
ההזדמגיתץת.לחניךלתתישהנחיר.ענין

יסתכלהמצרה.בצועבזמןמחנכואתלרארת
לאזאתותהיהמתפלל,שאביובז'מןנא!

כיסותינתןבקדיש,ישתתףחטיפה.תפילה
ויש-אביר,מעשית iלחקשיוכלבכדילידר,
ממעשיבראשונההניבערה.רגלבוחרש

דגילשאבירחסדבמעשינאיררכחהחקוי.
כדייבן',אבויםבגחיסלנדכא,כעזרהבהם,

לעשית-החקיייצרמתיך-מעיגיושיהיה
לפניהםרארשלאשאלה,ידיע,הלאר. mכמ
ביח,שלםרמיcו..שרים,נישיאיסמסודך,'בית

אלה.תווךעמודיבעלביתלהקיםיתקשו
המצוותלהדגמתההזדמנותאת'בחפש .

קיוםאחבארגזצעיר,בגיללחניכיברבביבו
במחהנחרטתגתיגית,בצלרההמצוית

מצייתהגבהכההריחרצר,ואם'רבלב.
'אתמאליההמושכתבצירהדוקאמנרצעית

לילד.המרזדשבהן,המיוחדשם'עליל"לב
ועוד.'רעודשרפרתקיעתלולב,'נטילת

ומימעשה :זישיטהבחז"לצאיס iiכאבר
יעלהמיעלהפסננאתשוחט:'הננישאמר

בסרגיתשמביאררכפי-בירישליםהראשון
(גיטידכךאמרבמצורתלזרזםכדיהגמרא,

שהבאתהעצרם,'לורשםשניטףהוי ).ה"כ
~ביצרעשה,בודאיבכנרפיאפסחקרבן·

מדתללמידנוסף,חניואמצעיעודזה

שללחקר"המעודרמעשהע"יהזררזות

חז~לטרחו'כמההחייס.בכלהזריזרתמעשה
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 ?כיצד-למצריתהחביי

היר·ללאיוכייתחניךשלהמופתלחגלשררת
מעיר-רמישכת,ברלטתצויה:זפסח,לחגזית,
דאוריי-המציותעלןהרסיפילב,תשימתית
לתינרקית.היכואיהיה Vכזיתא,

ציוה :מצויתבהרבהבוסףתנאי

חוורת,הסתכל,תעלמביססחקייכלקביע:ו.
חישכח,שלאכדיהפעילה,חללמד Vכדי
בתקיפיתהמצייתתשתזרנההחייסתהליךבכל

המציהחעבוולאיציב.ובאופוקביעןת
המחבךידיעלתקייסלאאם;חני,ןמהמגחך
לאולהיפךהסגנון,רבארתוחצבי;ןבארתו
בפ-מייחדרת,מציותשלהופעמיותתווגש

מתיךחבלטבהלאאםהכפירים,ביוססח,
באיפיואחריתמצוותשלקבועהמחזוויית
קביעה,דמיתילבשראלהגם :ישיבהוכיוח.ד

הל,תהשנים.במרוצתבזכריושתיקבעבהכדי
במגהמערזריםממילאהחגיסוובתכרנתהעברי
ינתגבשיעיצנןכדלחקיי,אובייקטלרערו
על,בןזיר.מדייובמסורתישראלבריבי

במצריתהטברעההזאתהמגמהעללהוסיף
יההד·במעשיגרהקבעידיעלארתהולתזק
חביכינר.לעיניהובכוינתגמה

אלההוגל.ביצווחקייההדוגמהידלעל
לעזררכמרתי~יןובכבדר,ביקירונר,בזלזל
הונ-לעימתכיהיצר,עללהתגבולחביר

בדם,'הטביעההרגלעןמדזה,רהסר-לעניסו
הרגל,לנטישקללאאתן.יר.א.כקהמזכו

בןהיאההיגלנתיקף.תרבעהיצראםגם
אנשיםרבנרתהתארוה.בגדבמלחמהבוית

ומש-גבוההמשרהעלמלחתחרותבונבעים
בעבידתםמ.ורגללםשכברמכיויןידתרתלמת
בלבז:זידל.אבדוגה.במוכהגםדהתיההס,

פתזינגדלעמידהמירגללאדםירחרקל
שכברלוהמאשובבגריתר,גםמנעויייהיצר
הזשים,חייםלהתחילוצוידליצרקרביגפל

מטבי-קטןגר :זאתמסכיוהמפירשתדגמרא

לוהיאזכיתדין,ביתדעתעלואתרלים

אבלבפביו,שלאלאדםדזכיןיהרדי,להיית

טעםכילד,זויאחיביהרדי,להיותלעכד

תאיתיממלוילפישלייקשהאסיר,טעםבכו

 ;.שבעלי'כמקים :כרובתור ).א"י(כתובית
 , .יכוליםגמוריםצדיקיםאיןעומדים,תשונה
כפיהכעיקר,תקייעליישתתהרגללעמי.ד
יש'כלל.בדרומטרתהאתתחטיאלהרגל
להענישכדיכפהיבאמצעילהשתמשומדתר

בבנוהקטן,בנואצלורקמהרגל,סטיהעל
מכשרל,תתולאעירלפני :באמרהגדול
להקנרתאי,דמבר.הכתיבהגדרלבבובמכה

iI בלבישרישמרדכיייריי,בררררגלים
אתויעזזרולהתנגדות,לעקשנותיחנרהבן,

בדרןהבקבההרגלדקעיל,;פר'קתהרציו
חובתוכיהבהויתמיד.איתוהראחקוי

iJ החקייאתלעיררהואהמחנךשלראשונה
כארבמחשבהלהשקיעישהמצרה.למעשה
דןגמאוחהכאתיובצוה.לכלהנאותיםצעים

משרבח.זההדיהמוכהרנל/)חדרת,

היאההזדהות :להזדהותאובייקטב.

רוקאאינרהרצרומביעאמבםרצינית,פערלה

אוב-בבחירתפועליםשוביסגיומיםהשכל.
היארא,כההמזדהה.כלבלהזדהדתי\קם
בנוז-בלירגשאיבהאהבהגםאח.זגורם

 : :היריר,אתארהבשבוהכללמקרבלקים.
שנאהיקיימתוישהכלל,מןיוצאיםישכר,ם,
אם :חז"לאומדיםכךלכאיו.הנןמצד
לדיותוהפורץלו,רמיםע-לייהשמשזרחה
 , ','בןאבלהלרדגך,נאלאנרדאינבר,של

 :: 'להורגלשנאייתכןאביר,שללדירתרקפרוץ
 ,תלריהלאכיוהבןאהבת •ע"ב)(סנהררין

כגיי"מרתביתאהבהה'אאל,י,אביוביחס
גררםפהישתמיד,בנראיהבאתאבסים.

מהגםזיעו.ייכיתשלאמעוביוהאר ,ב""י
תלריהשאיבנהאהבה :קוראים ,ל nשחז

בשרםמותבלתשאינהפירישהאיןכזבי,
מתררזהאתזהאהבוייהרגתןדרד ;סנה

וכהגבתרירשר,איפישלהזדיתהערכה
אהבהעשה.מהירמתלמה :רידעליהרגתן

אתלערריישאבללהזדהות,גררםחיא
לחניושגיימיםתבא~ם,יצירתעו'יהאהבה
 .ישבאיו.גםה rויההימחנכי,-את;אהרב
המיבןכדניהאהבהאתיכיחלאשאכירצורך

קלאל,ר,כביאהנתאתיטפחאלאמאליר,
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~ 

שיזנהעדקשרת,שעמלזר,למנתיוחומר
 :המחנןלידייינתןגדולרנללחניכר,לאהבת

תקדיםשלאעדא,ליד,חניכןלאהבתתצפהאל
, I עדאתד,להזדהרתרתחכהאלאותו,אהוב

אתל,.תזרההלאשמקרדם

דמרתהזהדרת,גרימיםהיוצריםעודויש

עלולה-נאהבתלא.א,םגם-נעוצת
להזדהותשירצהערהצעיר,דמיוןאתלעורר
ראושילדיס.מקרים,נרדעוכברהלאאתה.
אתלבצעוניסובקולנרע,גבוישודד

ונתפסר.ושרר,בחיים,הנערזותפעולרתיו
מעשיעלבשמערהנלערדמיוומשתלהבכמה.

התנאילקייםמגיעיםאירכבר,הסברתיחייל,אניגם:אהיהשיגיבעדבמלחובה,גבררה
קשרייצירתחיאהאחתהדרוהראשון,האוב·הואבהגההשילםהנהגגםילפע-מים

לחניר.אהבהידיעלמגיעיםואליהםאהבת,ישלחקררעריץ.גורםגם".ולפעמים"קט,
הכרתידיעלמגיעיםשובזראהבהאלבארםהמטביעיםהפסיכולרגיים,המניעיםאת·

מעלות,ישחנירולכלהוב:יוחדות,מעלותייאיןוכי',עריץארגבורלהיותא,תהשאיפה
בחולשותיילמחבר,הנזקקכאדםיאיתיידיעלנפשיית,תכרנות'אלאשכליים,נובוקיםאלה

צלםהערכתע"יבצעיר,יכולתיובחרסיאחופיעלים-שרנהבחרזקארסבכני'הק~ימו'ת
באשי·לאדםאהבהע"יאדם,בכלאלקיםפעולההיאהות iההזאופןבכלפעולתם.
הרראותפהמהכילהיריעהתקציאדם.הואנובעהיצוןכמרתף,-לה~ות"ארצהרצונית,

i 1מZ? חניכו.אהבתאתלרכוש~מנחדמפריטרת .-:~"הנפ(ס~איפנ:י
אידחביד.לכלאהבהעצןמ,אלרלהחדירעםלהזהדרת _השאיפהאת _:לבצל,'עלינו" .

דרמבי,למפרע.אנטיפתיהאולמפרעאהבהמםרתקייםלמסרתנו,נערצתאונאהבתדוגמה·
 ,מחבן,להירתיכולאינוכ,ןשסבוישמי :בחז"לכתרבזהרעייןגםוהנה,המצרות.
בדאישיתהתנהגותהיאהשניה_jןדרדאףוחברןירתםהראמהדרכיר,בכלללכת

מצדגדולהיותרהערצההמעורררתרכיםאפש;לכיבו,ולדבקהרחנרן.יחרםאתה
שמניתירעריצרתגב;רהשלזנהמדיתהחבירבתלמידיםהידבקאלאנהקב"ה,להידבק
הברבשגבוראיזהוארתן:מניז"ל nלעיל"-בונדבקתכאלו"עלייאגיומעלהרחכמים,
איזהרבחלקו~השמחעשייאיזהויציו,אתבדרכיו,הידבקתדבקון,וברעקב).(יש"י
המכבדמכובדאיזהואדם,ל' i:הלודממחכם-כמיח,ליםבקרקברר-מתים,חסדים,גמיל

המכועררתהמדרתעםהברירת.;והתחרותאתכן,בימנה .יאה> '''שר(הקנ"השעשה
אנרקלה.איבה.''"החנ~רשל-הערצתו-על._רנכידחקב"ה,זועםהיאהעליונה'.החזדהית

ראביאדם,אלקיםשנכלבצלםובאמינים"חכמים.מתלי1נדינלמדלנר; ג.: n~שאו n'להמ
בנאמנלתאלהכלליסשמקייםשמינים J'מאמלהיהאהבהגם-מקרדםנזכית'בעקבבפסוק
·כהת-'לנצחיזכה;במסיורת,בכנותובירשר,גדולה,.מעלה.זהויאמנם.להזרחןת,כיסוד

 .מקמצן;העשירהעריץ,הנבור· •...עםחרית·ההב.דלעלאעמד(לאלה~·דכה.·טיםשהחביי
יגשחד. P-מתוןהוםכובדלהוע,החכםי,ןעיין,'שפתיחכמים) uיש.שלבפירושים

מתנהגאדם,ואםהמחבי·כלבלבמקרנן'הצדקהיריםעםגםהזדהרת-נימ;צאיס n בא;'"
-שריירונוזובדורחפצהןנבפשתמלםבלבאלא:נתבוון.לדביעבייהיוסףל, II:בחז

בדרביו,בבילאת,לגדליוrמל, iIחזונמנעאבירשלדיוקנ,רדמותבחלוןשהרפיע

ארלי .)ה IIל(סרטה _פוטיפראשתעםמלשכב

כרח"עליו:שנאמייעקבשזהילהסביי"ביתן
הזדהותומימיו,קריראהשלאא,וני,וראשית

אבירעםיעקב,י IIעהנאהבהבןיוסף,של
.השפיעהיאיבועללאמהעבייה.איתומנע

יוסףעלאלאיהדרה,עלולאההזדהות
לעיל,שכתבתיוכפיהנאחב,

ההזדהיתהשפעתאתלרתיםעליני
א, :בזביתנאיםשנילמצורת.החנרךלשררח

ב,מהזדהיתשלהאיבייקטיהיהשהמחנר
לקיוםהחניךאתיובילההזדהותשתוכז

המצוות.
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לר·תבאיגםממשהואתה  ,,וההודתוכן
הגור·שהןהמזות,'תו iאההזזהות.כישת

םעוניניםשאנוהן,החניר,להערצתמות

זהאיןאבלואתן.ירכשושחביכינןבהן,
תופעתז,ארהמצויתקירםכלהיחיזי.התוכן

שראההילזהמחבד.עםההזדהותשללואי
לאזמיונו,אתיב i Iהמלהשוזדאתע iבקולנ

ראהאשרכמתכונתהשיזאתיבצערק

העביהב,אותהגםילבשאול,גזלאבסרט,

טןטלי.תהיאההזזהותהשודד.אתשפארה

רצוןתעוררממילאהםחגךפעולתוכל
קיופבעצמו.הואלעסיתההחבידאצל

ההד'שללראיתופעתא iאיפיהיההמצוות
תערםמילאחןאלןןןהאהבהכמודהות,

מתיב,ולקבווותליםלבקרהרצןןאתרר

לעצםגםחשובוח,חכונרתכמהעלאעמוד
העי-התכונההמיוח.דלתונבהוגםההזדהות

כב,ואיוהמחנד.שלפניםייושדהיאקרית
למלאכותיות,יוסרביןלהבחיןהמיטיבהילז
אלה,לביןהלב,מןהנובעותמצורתבין

לבין~קביותביזחוץ,כלפיהפגנהשמטרתן

לביןהנפס,צררךשהופעולותביומקריות,
הכרתוחפושעצמיתהבלטהשעיקרןאלה,

מחנכו,אתהילדיתפספעםלאהאםהחברה.
מופניתצופיהעיןסאיוחרשבשהלהנזמן
הלרעקיבאשר'הגמראמספרתהל.אזאליו
כהבאירבהכסא,לביתיהושער'אן'זרי

עםשהיהבזמןרב,שלמטתרתח.תשכב
היאתורה ;בפיהםהיתהותסרבהאשתו,

היכןעד • ).ב"ס(ברכרת .צריראניוללמז
אלה,תלמיךיםשלההזהדרתרציןהגיע
אפילובמעשיולדקדקלמחנךישהיכןועד

עצמם,אתהמחנכיסנאיבדק.וחדרים!בחדרי

רפיהםטהורות,מחשבותיהםכםהעדוירכיחר
 .ול-להצלחההמקיראיהוידעו,שוה,ילבם

זרמההדבאםורקבעי,לבארחמנאכשלון,
מפיהרחירהיבקשוצבא-ותה'למלאר
 .):ט"י(חגיגה

בע-בכשלאםבגליי,המחנדנגזיידה
יחטא.ללאטיביעשiדאדםאיןכיבירה,
יותראןלימבחיהעבירהעלהאמיתיצערו

• 
תפילתשכחמחנכיהחניר,ידעממצוותיו.

ייסנהשלאלעצמו,תקנהוהתקיןמעריב,
 "יעדוכיי.יתפללאםעדיאכללא-הדבר

 .שדזיזעבתשובה,ולחזורלשגיתשאפשר
 ·המחנךיתןאלעמוק·נפשיכאבהיאבירה

לחביכריספר ,להיפךרתרוצים,אמתלאות
ספקאיןבתשובתו,יחג~:.'הואלקרהכה

מחנכת.התנהגותהיאשזו

לחבוןאדםשבין:מצירתהואגדולכלל

עללהזדהותהרצוומבחינתעדיפותהו

עויךותלמודלמקום,אדםשביןמצוות

ומסמשישונהשקוראמיאבל :הוא
 ·באמונהומתנומשאוואיןחכמיםתלמידי

וכההבריות,עםבנחתדבור"יא.ין

לפלוניו'ואויעליו,אומרותהברירת

תורד~שלמדילאבירליאויתורה,סלמד
שלוכךפלוניתורה,שלמדולרבילךגזוי

 ·רכסהמעשיו,מקולקליםכמהראותורה,
היא .הסיר .).ו"פ(יומאדרכיומכוערדם

השכלגםלחברואדםשביןמציות :ברורה

היל,שיפוטוממילאואתן,תופסיםוהרגש

 iוכיותר,מפוחחלגביהןהמבוגרוגם
את .הבונההיחסאתיוצרותאלהמצרות

 ·לדליקותחנוכיערךיהיהלאההזדהרת.
~תינצלהאבאםבתפילה,ביותרהגדולה
אלישעהרלאקוניו,אתוירמהפעול,ו
קנאותביןדיספררפךרציההנדנאים.חחנוני

 .מו.חלטוזלזיללמקוםאדםביןלמציות
הגורמיםמןהיאלחברו,אדםביובמצוות

הצעירהדררע"יהיהדותלנטישתהעיקריים
ומאיזן:ויגעים.ידרעיםi'חדבריסאלה,בימינר

הקזיששלוטוהרודמותוהשפיעוכז-ה
הזורעלחיים,החפץבעל-זצ"ל,מרזין

רעשיחסאבכלידעימינו.שלהצעיר

בנחוירשרבניר.בתנוךיתנקםלזולת
הנביא:קריאתאתהמקייםלחברר,במצ.וות

שפםוחמוץאשרומשפטדרשוהיטב,למדר
האיזיאליתהזמותיהיהאלמנה,ריבויתים
 :דירשתה'עםההזדהיתגםהלאחביכיו.של

הארמהרוחם,אתהאףרחוםהראמה

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



זכיצד-למצייתהחניך

חנין..אתהאףנתין

אובייקטהואבפרעלהמחנךדקלא
גםהקדומים,הדודותצדיקיגםלהזדהית,

המחנךמרוחםלחאציל Cיכיליחסידים,ספררי
דמותיעליתבתךלאמייהבער.הילדעל
וביתרבניראתיצוהאשראבינר,אברהםשל

 !ומשפסצדקהלעשותחודרך·ושמרואחריו

דוגמאותחביכירבאזבילקראהמחנךייטיב
ריושר,מסיררתמתוךמצוותקיוםשל

עולםגאוניידיעלרשמחה,אהבחמתוך
עשירהספרותהירםכברקיימתיחסידיי.

ועולםחחסידותמעולםגדולים,חייעל
הסיביםהמחנכיםגםכילבצל;ן,וישחמוסר,
הקידמים.מאצילותרבוכרחקרחוקיםבירתר

לגביגםהזדהותתיתכןשבאדתי,כפי

החביך.לפניוכוכשעומדתשאינהאישיו,ת
האמיתיוצערולזה,לנצלישהתג"ךאתגם

הגדולהעבירתועלהוכלךדידשלהעמוק
נעדאמת.חרטתמתוךלחנוךדוגמההיא

שס'"!והפחיטיביים,הרשמיםאתלהגביר

בידלניוכעגיקהרהחדשההעתיקהררתנר
שהילדהניגטיביים,·הרשמיםעלנדיבה-'

תורהבלי Iוספרותעולםמחידלתרכיסרפג
הלרטאתחשפניטרםמיסר.רבלי

רחז"ל,התנ"ךשלהמחנךבוחרמעצמת
רראויישראל,גדרליעלרהספרות
גםאבלגדולה,ההתחררתועייעשה,המאמץ
עםהזהדרתחושר.הרבהדיחהאררמעט

בןכדובאנכריעםראפילובאדם,הטרב
(קיראםא;בכבודלקייםשהפליאנתינה
אתהמקדבחנוכיתפקידזהר .). kל"דרש'ן
לגגדאלה,דמרירתנשרהרהמצורת.קירס

גסתבתרןךרגמחסחביכיבר,ועיניעיגינר

אותם.רגםארתנר

 :הרנשדרך • 2

אשר"תחת , Hבשמחההואת"עבדי

לבב".,יטרבבשמחהאלקירחו·אתעבדתלא
עלאלאוכדברים,;;מצררתעולעלרקלא

חשוכחההחייאתחו.אתלעבידהשמחה
 .אחדהארהמצרהקירםבזמןחניכיובלבהזאת

אר-התועיבהוזוהיהחנךכיים,הערכים
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הדאםשאלתעל-=-לפחותממנהחלק
הבאתישראתההמציות,לגביהמידרגי
למלאבארתהמצריתזה.מאמריבראשית

איניהראאםאשר,האדם,בלבריקחלל
קיוםרעצבר-ח.תוגהעליומשהדמתמלא,
א~תועוושהלברמיגוןארתומרציאהמצורת
מארשר.לאדם

כהבדללהוללרת,שמחהביןהבדלישכי
בלימשעשיעביצרחהוללותהחרשך.מןהאור·
מרתחיםמגררייםמטרה,ללאממסברתתרכן,
הפגימית,השלרההיאשמחה ;ילבעינים

כלעלהפרושהחדלפת,ראינההמתמדת
ברירים,ומטרהמחיכןתוצאהושהיאהחיים,

כדבריובכוונם,בחכליתםבטרחיםמחייס
רשתהלחמךבשמחהאכללך :המלךשלמה
אחאלקיםרצהכברכייינך,טיבבלב

רמריגזמרגיזבערלםטי).(קהלתמעשיך
עתידרלרכוש,לחייםאי-בטחיןבתנאיזה,

עיגןלאדםדרישמדאיג,יהירהמעויפל
לאשאלהמכיורןמוצק.ובסיסהבטחון

ארתנר,המקיהפהחיצרביתבמציארתיימצאר

יתהיהמעצמה,רשרם-אנרשששוםמכירן

לשלרםעריבהלתתירכלרלאבירתר,החזקה
יכולהמבפביםרקהאנרשות,ילאישררלבטחין

יכוללברקיררתבתיךרקהישעוה,לבא
תהיינהחיין,משעבתאתלגלרתהאדם

זעזרעיםיקררתהיינה,אשרההרהתהפרכות

ילדתייל.אלריקעמלתילאיקרי,כאשר
עבדתי,יליעשיתיהירצרןאתכילבהלה,

תירתכיייראתר,לאהבתךפתרחהיהלבי
כמהבתרכנר.גטעעןלםרחיי·לבו,נתןאמת

שיפעת'היאכמהזו,ירם-ירםתפילת··עמרקה

יאישי.נתחומיםועצמה,בטחרן

רעדשיסודרתיךהואהמרדרני,האדםגם

יותיהתענוגרתאחייהוודףביותר,עים
יצינרתוחוסראיבטחוןמרגיש tקדווב-יר,מכל
איתןלבסיסזקיקהראדרקאמהס,יוחר

השלךה ..חייןולבניןלאישירתרמרצקוליסוד
מחפשהאובתאריתויהלאה,ממנרהאולימפית

עלמתגעגעההנאהובתררהחבאה,את
רביכההישגיר,.עצמוכה(גיהת).התארוה
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גםזזכסילכמקרה :זאחיבבוחגליותיל,
יותראזאניחכמתיילמה'יקרניאני

אתניתןאינוהאדםשכל .)'ב(קהלת
תההיאיר :האנושיתלגעגיעיהתשדבה
איתח.לתחיכילהמצוותקירם !'ובאישרת
רצהכברכיחיינו,לעפרישהשמחה

מעשי.ךאתאלקים

שמהחשלהמומנטאתוהדגישהמחנרעל
וששוןגילשלאיירה,ליצורהובציות,בקיום
דיגמאות ; nבחזמיצאיםאנרקיימן.בשעת
יהידירת,מקירייתשמותתעויכתשלרבית

בכררים,הבאתהשראבה,ביתשמחתבזמן

בחנ"זמצואיםאנוהנפירים.וירםבאבט"ו

הקידשאריןבהנאתשמחה,שלסבסזם

המחיציתבסרלמתורשמחה-ליררשלים
 ,-ימיכלזרזביןהוכרחלפיהונעמדיות

הזממוררעו.ןיערדסרף,יםקריעתבזמן

היהרדי.שיר-השמחההלאתהיליםשלהאחוין
שמטחשללמסיבותגםתיארריסישנם

וב'אן(פרקהנשואיםבסכסבפרטבחז"ל,

כנתיך,החסידיםכחגדרלפהבכתלברת).
להצילשיטחההצליחהאירירדעיםיאבר

ההרסניתהמשפעתהלצעיריםמברגריםיבכרת

 , Cדברינית. mהרוההתבילליתההשלכהשל

ייכללאברגש,ירשגובשכל,,יושגולאאשר.
להתל-דביקיתטעםשלאמימחנר,להירת
גם .אפשרשלנד.הקרושהכשיר"הבית

בירני,אינניהרגשאחרים,לרעייניתלההליב

אתיפהיידעותהחיליניותהניעררתניעות
לסטראהמרשכיםהגירמיםגםבן.השמוש
בריבם.לארארל,רצירנליים,יקאינםאחרא

התלהברת,מילהתלהביתנעמיר'לכה"פאר
הת-דרמ;ןשאינהרסברינירגש,מו;רגש

נמקירבנצח,טדביקיתהנובעתלהנרת,
שרמתלענין,להתלהביתהבזומה,שלהאלקי

פה,ליזובהלמחנכיסברחבכרזממי.ארםבן
מציא.ילעתשמחהבשעתלנחג,נשנת

החב-היאהרגשלהתעייררתחשרבגירם
ודוקאבצבורלהתפללמצוהכךמתיךרה.

נרגש.נהלראלקיםבבית :גדילבצברר
גדולהשפעתהכחכחניה,הנעשיתמצלה

גרריתמציה :.בנתינתהיאןממילאירתר,

ובחבריתנועיבתניעותנקייםהבהמציה.
לחברדארםביןמצותןקיוםובבצעינרער
למפעלחררשילקרשלמקום.אדםרביז

זומצרהלקירםויוכנםחס'ד',"גמילרת
יליזימתיחרתליז,המביאההתחרותגירם

"תפילה'!בסיסמתיעמידאחרחרדשמאמץ.
שבתמצירתקיים :התוחיתעלייכרזישוב

הרגשגירםירכנסכךגםהלאה.יבןלמיפת,
ממקוררקבובע,איניגםראםהמצןה,לתיד

ילכברדלקנאהגיימתההחחריתטהרר-הלא
לשםהבאלשמהשלאמתיר :לגריסישהרי
אחרינמשךהאדם :החנרךספררכדברי

המדייךי 1Iעהפעילהסיכוםבזמןובעשיך.
הצדי~אשנקנו,הערכיםיונלטרהחדשבסיף

המ.אןיונ י"~שהושגה.ההתקדמותהאישי,

בשלי-המציהקיוםלקראתוהחברתיהאישי

היחיר.שלהאישיהנישררלאמרתה,

תי-הזדמנרירתהזדמנרת.נחפש :ישלב

בובצריתגםמצהר,שלטעםלהבליסמצאנה
בגיןומיערלם,מחגיםירתר"פררזאיית"

 .רכהנהמאליהןשנבםיכלאיםהיצאתחרר"מ,
מהדצ :דיגמהפההמנחןיראהרנית,

אתישתףחמיצנה, nעללידרשב:דא
בלתיחברתילמפעלאלתהיהפדחניכיר,
לירר.המציהשבאההשמחד,.יתירגשנשכח,
 n-רמעמלכמה : cםש' nחמדרכיניםדהלא
והבאתהערמר"קצירתבהכנתמישקעשבה

שסתםיעדו,המסתכלכלס IIיסי , Hהבכירים

איןאלקיםויוחהרא,האדםדמייןפרי
השפעהכניאהאבלהאלה,החגיגותברתר
שבכליאבחנומשאירות,הןיישםבהן,יש

רבKר'דביקית,שלאפשריתלנרישוכצרהקירם
כלקייםשמתתע"יחקיים,צררתי Hשע

רביסבבתרה,הובצהרבציעעי"מצהר,

בחנידלהשריש'ניכלחמצרה,אתהעישים
ייימחו.בלרשמים

מתירחןנרגםשמחה,'ובתוךחנרררק·,לא
שכםהרעה,עללברךאזםחייב :צער

לצאתיכילההשפעהכמההסונה.על'שמנרן
ובאדבאינומציקהבשעתשגםובמררלי.
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זכיצד-למצייתהחניך

יגםהאיתו,בטחיגיאתמשקלו,סרויאת .
ומתרדדביקרתמתרדהמצירתאתמקייסאז

שדיניארובר,הייתידסמתפינאלילאאוברנה.
ילכרובולרגשדרדלס;רלדרקאבאיםאבילרת
לו,יגיששלבחניד,בלהרצרי.לאפיקי

אלובחנכישלהיחסמעומקיתרשםהלא
האדטשלההרוקהיחסאתאתוויחושהמצוה .

המצזת.אל

המצויתבאיתשמחהמתירכן,כיהנה

 ל~'לשמחההנפששלאמיתיצרירלספק
השואףבאדם,ריסחלל;מלאכארתהןממש,
שלרלהתלהביתלדניקלתרלנשגב,לבעלה
במ-שהוצגהלבעיה,התשובהוזיהיאמת.
גםהלאלמעלה).(ואהאנידשלאמרו

להב-כמנהיגם,מגליםברוטיההאתאייסטיס
שלבמעשיםומוכיחיםהטוב,כלאת ,,יל

ללסטיג,שאלל ,

45 

 .'שיודעיםלמריתלר,נאמנותםאתמסייות
לספקבאהזההפרלחןכלימות.היאגם

שלחרשהבמהדורהאדםשלנפשיצוור
המצוית'קליםע"יואנחנוזרה,עכוזה

האדם.שלהנפשצוכיעלערביםעליוןלא-;
לנצח,כוביהתר Iאתבובעשיםלהביעהשיאף

ואפיהןהמצררת '.הרחוניעל,תדרתיאת
וישהזאת,יהחרנההכמהיהשלההבעה
שיגלרכדיהקליפה,אתמהתניכיםלהסיר
כתה. I'יבזזלמקירהצמאההנפשאתבתוכם
ב~יםימיסהבה :הבביאעוברסרבויואלה
לאבאוץ,רעכוהשלחתיאלקיםה'נאום
לשמעאםכילמיס,צמא,.לאללםחרעב
הי.דכריאת

יבוא)(ערד

לבניםתורנ"תיכוני,חינרו

 '.א

 Qתיכונייספו'בתי'בוסדוהאחרוןבזמן

ירת~יiנ.כללייםקטן,לא':;נמספרחדשי~
בורר,הוא.הדתילנעזרתיכדביבחנרר,הציור

הצעירהנחירשל'האישיהאינטרם'מצדהן
מקציעלמדשלאמיהחבוה.צרכימצדיהן
'יוניכליישאר'בכבידלחמראתירריחלא

לצמ-:-מוכיחשתמירלא-מקצועי,פיעל,חייו
;עצמך nלהושךיכו;ארינוהוצאךתיוצם

רחיים.,בחייטה~ררכרתהמררבות'ייההוצארח

קיים,בנים,חנייוכשיית,שכתשמירת
הזלויט.:זרברים:מןזהאיןכבל;ונצוות
להסתדריתהסתםמויצטרףלדובקצעריפועל

גבללהן'העב;הרמקםרבגללהןהכללית

ירתוהקלההאפשררתכגללאךחרליטקופת
לביתבנואחישלחממילאשכרן.להשגת
יתרתקויילדיי'הערבריםזרםשלהחבור
יכו;החיכךניתהשבלהחדתי.ההוימןבבלל

עצ-ליובקנהאשרלמקצרעארתרלהעלרח
ווחנית.עצמאיתרבעקבותיהכ;כ;ית"מארת

מעסקיםלהתרחקשריצהובי :זאתיעיי
מעסקיבאויר,המרחפותרבtןרת Pישתייים

לחפראחלהרריחזאתיבכלרחיידספסוית
להייתרלאישולהייתשריצהמי ,:בהרחבה

לדריסשיךכל'כדימקצךעלעדתעלירעבי,
ששקלוהממשית'",צירהפע'להעבירתמייה
דוישהזהלשםגבר;ן.לערדהכלכלינשיק

השכהל.לן
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לבניםתיוביתיכונימינו, 46

לדעתצריןהחניד :רוגחיתנקודהרערו
·לכטרשיוכלכדיבררירעלהסדעענפיאת
הכפירהאנשישלהכרזנותהטענותאת

יידעיםשאינסאתכרשתםוצדוהעלילות

מהי.השכלה

תלריהמדינהכתוןהדתיהצבורפעםד
המדינהלרשןחלהעמידבאפשררתבעיקר
יכשריכולתכעליאישיםשלקטןלאמספר
ירשגלא,אםגבוהה.השכלהרכעליפערלה
החורהלשלטרןמאבקנוכלהריהזההחבא,י

 ·חבוךמלכתחילה.לכשלרןנידוןבמדינה
החורהלהטבעתמוקדםתנאיהואישיבתז

רהשכלהעצמנו,על·איתהולהשליטבמהותנו
התורהלהשלטחמיקזם'תנאיהיא'כללית

במדינה.

לחנןךדרכיסלחפשאותנרמחייבזה.כל
יתרהקלאאםהשאלהמתעוריתוכאןחיכוני,
עםזויהדיתשלהנצחיהמקירמןהחנין
לאואםכללייםבמקצועיתהלימודובוי
מיושןזכרכעלתקודשלמידיעליביט

ל tיוההישגיםהמדערמחאתהולםשאיני
ולהעמיקלהרבותחייניצררואיפואישיפיבז.

בלמדוי:כשמרביםבמהדבהקודשבלימידי
 ·שבתירהלהניןלהראיחצורדיש Iכלליים
שבלעדיוכבירובפשימחשבתיאר.צרסמון

נסואיםהחייטאתםישרקלחייתלוכדאילא
n .ש'יהשוביסהטיפרסיםאחכאונסקירי~ם

 ·כפ!הקיימים,דתייםתיכרבייםספרבתי
זוגמארי(יסודעלישראלנארץשהתפתחו

הגרלה.מו
ב.

במ-היהידייםהתיכרנ"ים·החנידמוסדות
בעל,"להעמ"דבזםנם.הצליחךאיורפהעוב
שיריעמכיירןחדרה,שימרי-משכילים,בתים
שניצ'שלהםהלימדויםשמסגרתוכראשהיה
כלאתלמלאיכולהאיבההגריםי IIעזזו

אותילהשליםזזכוחיישהיהוד"החנרךצירך
שבר!"משןשיערריםנצרדתקודשלםוזיע"י

גמואחר;נ.ישיבה·לימדושלובשניםתלימרד
הספר.בביתחלימ.וזים

הלימרד~םלמסגרתהכניסוכואץכאז

ודינים,תלמודחנ",ךגםהמקצועות,כל'את
ליכלדיויחרהגמראלימודשהיקףוזלא

דחיתיכוןספרבניתשנלמדיםכמרהקודש
אחתשעהמספיק.איבנו.רגילמטיפרם
-~ד nולאהספקמאפשרתאיננהביוםגמרא
בלשז.רגילותהקניתלארגםמעמיקהוה
שלר,החשיבהראופג"התלמידשלדת mהמי
התל-על ..המקצועיי ..אתלחבבכזיבהראין

ספרבביחתלמודלמקציעהיחסמידים.
שלילי.כללבדרךאיפואהואדחיתיכון

התלמידאתשמחיבמהכל :בתוד
הח-מלכתחילהירצרהלמודיםחכביתמטעם
ההחבגדותהתלמיזים.א.צלמסיימתנגדית
ו.א.יםהסיעורלתוכןכךאחדעיברתהואת

שמתתשלירה mהכאיחסיהבכלל.לתלמוד
פעילחחופשעייירקבקניחשהיאהלימדו

בישי-השורותאייוההמתלמד,עוצמאית
לימודב~ןההבדלרגמהיראהבואבוח.
בישיברח.גמראללימודספרבביחגמרא
כבילתהפוערת,משטר,כתה,צלציל, :כאן

כליהתעוררוח :שםהלימודיח.העירנוח
תמידיח,פעילךתהעצוני,הרצרןשלגנרל

וההישגים.היציוהשמחח

ביהיכןרספובנית :ש;י;יניוביקועזר
הוהערצהבואסמקיםחיללימידיתופשים

וש-השכלתובוכידחתלידהל'lמרהשרוחשים
לימידובלמדיםהשרניס,המדעבעבפיליטחד

אבלתורהבבימ-וריםי IIעכללבררךהתלמדו
ערכםשונררידדברכללית,השכלהובחיסרי

אתשובעריניםהתלמידיםבעיניiזמקצי~עררן
רקללאהכלליתהשנלתומדחלפי.'המורה

ספרגביתהחב"ךלימידגםהפק~רעית.
נע-פר"~ר.תרנדתואיננווגילדתיתיכרן
שהייהתלמידיםבנפשרמיסוייםדתייםרכים

במ-כנרהאנעיצההסיבהלי..לקורתיכולים
יוי,עלנקבעתשהיאכונרחלימידגמת

בבחי-השאלהנסרחע/ייאולי ..ר~,המירים
הממשוה.שלהחנוךאגףמטעםךהתבנות
שלהדתיהמיסריהערךאיננוהמדהקבה
ה"יסטוריתמדעיהבלשניהצדאלאר Hהתב

 • ",. .להארץ-
התנ"ךהחבותי.היוחרולכלישואי ,

הספררחיתחקירתנושלהארבייקםכאזהיא
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לבניםתרוניתיברג"חיניך

ההשראהשלהאובייקטאנחנוולאהמדעית
קדיסממקורהיוצא,תוהמוסריתהרוחנית

אדם.בנישלבקירתמכללמעלהשעומד
לתנ"ר?יחסנולהיותצריומה :היאהשאלה

"כיהר-באמרוהיחסלאותיהתכווןהירשהרב
היחסאםורקהתנ"ךי.'אתלקראעלינודים
לעשן·חלקורתנוכלמלכתחילהניתזהזה , . 

באושים.והנה-ענבים

לגניהשליליתבקורתנושלנזספתנקודה
נוגעת'הרגילהדתיהתיכוזהספרבית

כיללחהספרית,תכניתאםהספרות.לתכנית
אחזכמיאנטי-דתייםאוחילונייםסופרים

בוכללאבדואיואחריםבסקיניחןטשרהעם,
וזהשםחיןהדעותנגדהתלמידיםאתלחסז
השדמעיםלבאתהשובותמבריקותגםאם

רהשקפיתבכלל,הדתערכי·אתהבעמידם
מוריםשאלה.בסימזבפרט,חז"לופעולית
ל nהנהסרפרים'אתלהביארוציםוכסרימים

ה'מקיראבל ' ..זכריהםאתלסתיר'במקום;בו
מליצתיבאופן.והמסוגנןהמדופס .הספרותי

של .'ההסברהדבריוכאשר.ירתר'פיעל
'המירה.

 .ביתלגבישלניהבקורתאתנסכםאם
אפשךהרירגילמטיפוסהדתיהתיכוןהספי
בערכימעורהיהודילחנךכדיבושאיןלומד

צורריישינתקבלקשרהמסורתיתהיהדות
ביקייי I1הספר,עביתשלהחנור'אתלהשלים

 :עקא'דאאלאהישיבלת.באחתקצרלא
בבית.,ונקבלדתי,תיכון'בי"סשתלמידהחנור
'מסייעאויננווישיברתאיתומקרבאיננרספרי

אחריבישיבותבלבו-לבקראיתןלעידחיצח
·התיכיך.הספרבביתליוכוזילבמרחוק

הדהי,התיכיוהספרביתשלהחבוביהכשלרן
,הזהלאהספרשביתזה "י';ענחרץ,:הקיי,ם
הספר'בית.שלהחבוכיות,וכהשגיאותגםבשמר

n בכלל.תיכ;ז, 
.' " .. 

 .ג

,הספרהתיכוביים"בתישלהגהולהחסרוך
הלקביז..וכוסריתירתרואפחותשהם'הרא

לחנרך'ורצוןמקוםבמעטבהם'ראיןידיעות
המציי.ת'לשמייתחנךר,המזות,,חנון ,-:-
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ידיועללימודייםלהישגיםדאגהמדוב
תמרדשעומדותהבחינותשלהתמיזיהסייט

כחינותפני-הן-הלימןדכתלימאחירי
ידיעלשנערכותבחינות jההמוס,ןשלמיות
ואיז.פנאיאין ~לשנתייסאחתהחנודאגף

הלימדומןלרגעאףהזעתאתלהסיחשהרת
כמראחדיסלעניניםכללמתפניםואיןממש.
שועולםהשקפתילביזהאישיותעיצוב

איוהלימודיםחווכרבבחירתגםהחניכים.
התכ-הריכיחוריןבניהמוסדואיזהמירח

רי eאפ'היהאחרתמחייבת.הממשלתיתנית
בער-להתעונקכדיבהםשישפרקיםלבחןר

וחיונכיים.כללייםכיס

 iהתיכוהספדביתשמרדיהיאעובדה
 ,לדירשאפשראימקצועיים.מוריםכולםהם

אוהמקצועותבכלמומהח'שיהיהממורה
האנגליתלשפה,מירהישברובם.אפילו

מררהישריאליים,למקצועותמדיים,דיש
וב"ך.לתורהמרריסוישוספר,רתלעברית

מספרדקאחתבבתהנוכצאמורהשכליוצא
במררצתערבריםהכתהפנייעלבשבזעשערת

,רמורירתר.מזריםאיבעההלימודיםיום
נפשיקשריקשררשהמוריםהואהנמנע

.שלגדרלכהלמספרשהראאיזהוחינוכי
המררהזוכרבקושיהשונות.בכתיתתלמידים
מאודרחרקותולעתיםהתלמידים~אתשמות

הוחב-המשפחתיהרקעעלמשהייודעהיא
.המורההחלמיד.'אישיותצמחה~ליורתי

איחדשעלרההןאהתלמיזאםיידעאיננו
או'עשירהמשמחהבוהיא'אםהארץ,יליד

 ~כלכלייםבקשיים,המתל,~סיםלהוריםבן
לאחיסאחאו'למשפחהיחיד-בןיייאאם

במה,הכפר;.העיראו'בזהיאא,ם ;,ולאחירת

 :ש.ליהחברהומהיהוחפשיבומנו'ערסקהאו
אוחכתהתלמידימביןחבריםלייש,א'ם

הםחברייאם ;בבית.השכנים,·מבין

נרערלאיגדומשתיירהדא·אם Iדתיים
הוא;אםשלרהקריאהספרימההםולאיזה;
בקרב-ארבקולנועקרובותלעתיםמבקר
שונית,משאלותשאלותוכהנה-צרסיס

שמשתתפיםהסביבהגורמיאתהחישפות

 .'החנירנפשבעצובברציושלאאוביצון
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לבניםחיוניתיכיניחיניר 48

לחיוב.הןלשויוחהןהבחוביתובעבדוה
ההרריסאופיעלהמורהיודעמאדמעט

הקרב-רנתרדתורשהכגורמימשפחתםו.מרצא

החנרכיתבהצלחההכללאאםהרבהעים
למוצה,כרחיבעלשבהפרהמררחהסרפית.
מכלםאדרוחיקהנךחי,ספרלכעין
אםגםבאמת.תלמידיונפששממלאמה

מיוחדיםתפקידיםמסויםמררהעומטיוים
מקצועיםורהנשארהריהוהכתה"בי'מחנך

במספררקכתתואתורראההכתותבכל
שלמהדקנהומתרךשיעוריםשלמסייים
 ,במקצעוות.לימודייםהישגים

אחהםחריףאחדמונמסעדריש

אינםככרלםריבםהםלריםהמתואר.המצב
עבורהמשתלמתבמשכרתלהסתפקיבולים
משפתהריבפיעללהםישאחת.משרה

נוסףעליהס.ריבץכספינטלז.א.קסנהלא
חובותח Hעלשלםשהתחייבומהםישלזה

אידירהרכישתעםבקשרע Hעשקבלי
בקושימספיקהחמשכרתאחרים.מטעמים
לכסרתכדיבהאיןאבלייםיוסלהוצאית

סללק nבסימןהעומדהנרסףהתקציבאת
ערביהראןהמררהערשהמהחובות".

ספר,כתיבמסגרתהןניספתבמשרהאחה"צ
בשיהןלומוריםלמבוגריסערבבקורסיהן

תיכרןספיבתיישוכי:פרטייס,עורים
מוריסעלמביססקיימםשכלערבש?

אתשגמרואחוינוספית'שעותהמומדים
 ,בבקר.העיקריתעבודתם

סלעבידתוכרשילםיבתאיניהזההמצב
הל••הטילוחחילהבכילנהממררה. "ומורהו
השביעטשר 24שלשעןת ,.tמספרזםתיכרני
tםi'גםנj30 ,לועםמיבבי"סהמיוהשע מד, z:rnו' ~

כייזהי'יןמשכיתו.דיגתאתי,י :
ilr וה'ו"iiוצאraפ..I הלימודיישניתעל ומרוביתי"

כדיעניקראוארגtםנניברסיסה,tוכסדrrיןבנם
nlr נםnlll",cnp רתr לשעיריםכראייהלרכתבן

להרחיב o נt'חlהל'MשJיlלrם~מנ~
V ~ידראתו נ......_ז

בספריחיךא pל ~וובI"ןJt:ק :!כi'ךoיג y Iג'1l.'מ
 •בחסבקרים t~"ש:וםי r~יםעrז rזr.פזוביf'Iן

גרפtחד;'~ב: mשתוראי;זי== xsr1כrגםפןז.mל.עא
שיt.י~ו הi'tכז~~tעllfןP rי ' &1 •י=ז .mדי

באוניברסיטה.למדכאשרשנה 20מלפני
העיקריתעבודתיגמראחריהמורהרהנה

אחרת mעבילמקוםורץממהרהראבבקר
לביתןתו'.כידפעםלהזמיוהפנאילוואין

הביתההמורהחוזרבערבמאוחרלשיחה.
ולהתכיגומחברותלתקןמתחילהראד~ז

לחזכובאיוכועלהמחרת.ייםשללשיעורים
לכחלימחר'ןכתתריתפעולותעלכללבדרד
עביזה,מחנות ,וil''פינמחביתכמרהספרבית

וסיוריםגבוהיםבמוסדותבקוריםטיולים,
הזדטנויותאלהכלבכאית,יבתיחרשתבבתי

חנרכייםאישייםקשריםלקשירתמצוינות
החופשהריהרעלמרביתהתלמידים.עם

איומדי.ארךומאי,ןאווךהיאהקיצי

ללםיז,קשההריכיהפיזי,וצדהכררבה
רגםלתומידגםרמגיעוהחוםהשרבבימות
החניכיהנזקאבלומרגוע,בופ'tוזמןלמורה

הגרהתועלתעל'ב.ולההארררהחופששל
קשריהםמבתקיםהתלמידיםשלו,פבית
מיעיטםזרקרהמחשבההלימרדעולםעם

לרשיתסהערמדהזמואתלבצלמסיגלים
בארתה.בציהר

ד.

ישיבוחליצןרהרעירןצףהמצבלאור
 :מיני·מדהמקברתכתליהןבתיךאשרממש
 "כייעדר.nלוידרמישלשיסתיתאבומלית
 ,הגשימומוסדיתשביהנגרית.לבתינתהבנה
 ;;לי nלימיייעםישיבהשלהרעייןאת

ליםידוהבאשרחבה,בפרדסבע"םמדרשית
 :בהאביבתלוישיבתאחה"צ,מתקימיםחיל

 :הםר,ערב.לפנותמתקיימיםחלולימ!יי
 "שנtכיגרבעבמשךתלמידיהאתמכיבהושיה

לוקח'ם:םאגדרלמאמץהבגרית,לבחינת
ובחצ,"',יותרלומדים"שהתלמידיםבחשבון

 ,בירתו',הטיביתבשעותדווקאתלמודיים
,כפי"מכיבהאביבתלישיבתהביקר.של

הבגוור'.ג,',:לבחיבתשניסחמשמשךששומעים
ליג.לונ'עודיכלולאהאלההמיסדיתשבי

עטם',שניתןדברבספררת,"המזרתי"מתבב,יח
רגיל"שאיננןבישיבהולבחירהיאיללפגם
 "ישנפשי'ההשכלהאבשימצדבקורתלדברי
 .היהילח,בשבילבתפימרתללכתרגילה
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לבניםחזרניתיכזביחנזי

המסג-בטענרתלהתמצאמסרכןייותרבדואי
לתלמידמאוסרהעםאחדוסלעיגיםיירית
מהבמובןהברא~רהתיכוןהספרבית

בדבריהצפרןהמחשבתיהרעל .נגדמחרסן
המודרניים.העברייםהסופרים

חמזרחישלהתיכךנייםהספרבתינריב
התל-חומרשלבלתי-מספקתבבחירהנתקלים

גםהגוונים,מכלדתייםמבתיםהבאיםסידים
רידתרהדתיות,גבילעלרקשערמדיםמא.לח
המציארתמאוסרהדתיהרצרןלפעמיםכהםחזק

בכשלרןהראשיהגירםהךאזהדברהדתית.

שלחתיכדגייםהספרבתישלהדתיהחניכי
הלי-ררבתכניתהמבנה,עצםרהגההמזרחי.

אשרמדרשיה,השליימהוסדרמידים
ההרריםביתשלמוחלטתעזיבהדירוסים

יהדדת mהתלמדדלימזריאתבירתרימדגישים
בשערתושרבביתמשחקעל·ריתררידררשים

בחייהטבעיכארפןיוצריםאלהכל :- ';'אב~
הצ-ומבטיחיםהתלמידיםחרמרשלקפדנית

 ) Vהחינרכי.המאמץלחת

ה.

תיכרנייםספרבתיליצררמחרייבים··אנו .

אתיכריחולאאשרמתיקךמטיפיסדתיים
נית-ואשרהרריהםביתאתלעזיבהתלמידים

רגם·קרדשלימודיגםהלימוזים,אתבים
הבקר.בשערתאחדבהמשךחיל,וימודי

לרחעםלימודיםתכניתלהציעמקרםיש
אינגראוסרתיכרנימיסדעבררובירחדשעות

להשרישיתאמץאלאישיבהגםלהי,רתמתימר

עדישיבתיללמידרהבנההעוצהחניכיובלב

אתלהמשיר-יחליטוהםשממילאכר.כדי
בזמן(אםבארניברסיטהישרלאליובזריהם
אחואואקדמאיתבעתרדהבצבאשרותם

היוסי,-באחתזהלפני·אלאבצבא)שרותס·
ביקירעלבכללשירתרראיהותיקרתבות

רהש-הבגררתבבחינתויסתפקובארגיברסיטה

מיסדלגרשאיןעודכלישינתיתכלה

גביה.תררניאקדמאי

תיכיןסםחביתלהצלחתוברקדםכתנאי
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יוJחרדי)תיכרןספרביתאיתו(נקראמתקרן

שקבלרהחנוךלפיהתלמידיםאתיפהלבררר
בתל-א~היסרדיהספרובביתההוריםבבית

תרוה.מיד

חסיפ':אתהיטבלכריריששגיכתנאי
מרפח.ביצירותהתלמידיםלפגישיעמדוריס
ימישלהדעיתוחוגימהסרפריםלהציעיש

ריהלןי,יהודהרןהרמב"ם,אתביגיס

' t סעדיהמרבמבחרכןכמרגביררל,למה
רספרעיקריםספרהלבבות,חובתגאיו,
ישהקודמתחמא,חוסלמהתקיפה .הגתיד
רמהספ-הירשרהרברמת"לשד"ל,אתלהציע

רשמעיגיביץ.עגנוואתימיגרשלהעבריתורת
המחשבהאופקאתלהרחיבכדאישבימצד

שלמצרובצםמספרע"יהתלמידיםשלוהרגוס

העולמיתמהספרותמתדרגמיםמיפתספרי
כתבימבחרהומרוס.שלאודיסיאכמו

אנטיגרנהכמויוךסוגידירתמבחראםלטון,
שקס-מאותרתיוחר,.מתקופהסרפוקליס.של

רכיי.טילסםיי'ןz,ילר,גיתה,פיר,

לי-תכניתתעמרדועיקרישלישיכתבאי
ולימיריתלמרדלימודיש~דחבהמרדים
 •ספררתהסטרריה,ב"ר.לימרדיידיעלתררה
יעמידהשערתליחריאלייס.ולמרדיםשפות,

כשעיתהבקרבראשיתהקידשלימידיאת
שערת 4משדהירםשלביותרהטרבות
אחתושעהשבע"פלתוהרשלושמהןלימן,ד
שלרשעודייםיוםירסיפושבכתב.לחררה
הבגורתלבתיגתיכינרחול.לימידי,.שעית
שבים. 5במשךתלמרדיתבמגמה
כאלהתנאיםלמרריםלהבטיח·צררריש

גרספתעברדהמכללהשתחררלהםשיאפשרר
רהש-הכנהעברדתלהםייאפשרואחה"צ
בתלמיזיםמתמיייטפולבמקצועםתלוברת

שלהם.הפגאיובשעותהביתי~בסביבתםגם
קיץמחגותלראגיצרורישקיץ.ביסי
אגורתפרעלישלהקברציםבאחדילימרד

שלחדשבסייןמתכנןביררשלים"חירב"הספרכ"בית
שניחארבעבמשךתיכ;נייסולימידיםישיבהשלרב
ללמידכילהמרקרשתמהןאחח·שנ:דאשרלימיד.

 ,הזאתהתכביתשלהעמשילבצרעלחכותש 1בישביה.
הצלחתה.עללדרזכדיהכאיתבשנתיים
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השקפתנילאורכפסיכולוגיהיסרזבעירת

דיגמה .להעריךוילמדייראולמעןיטואל
ילכוטלמיםחייםוידטר,יציוהחיישל

העניהדבמחבותיבויאןהחניכיםחרוניים.
וילמנעוגופניבאופןוקלאהאלהרהקיץ

למחשבה.עבודהמעוכיכלליתמהתפרקות
בצורהעליהםכוהפהעירוביהחופשאשו
להכירילמדיאלאכלליתהתבטלותשל

מרצבך.תא."דר

תקי,ה,ישה·ב.תידיס.לחייהסדיגמהמקריב
יצטררפכאלהועבודה t'קי"מחברתשבהשפעת

לגרשלהםהבגרותבחינ!ןאחריהחניכיס
לעצמםייחסכיחירניח,בסביבהנח"ל,עיני

~ש.רהדדתהמיסרבסטחהקשההנסיון
ביחידיתלצבאשמתגייסיםאלהעלעובר

כלליות.

השקפתנולאורבפסיכולוגיה.יסידבעיית
תשי"א)ירושליםהדתיים,הוופאיםבכינוס(הרצאה.

התעב~לערררמבקשאביסעבורוהנושא
החנוךבסטחחשיבותלרישכלליתינרת

אלאעמנובתוךוקלארהפסיכיתירפיה
המסגרתבתירהבינלארמית.נזירהאפילו
חחבית#)לחיגינההבלנלאומיתהחברהשל

בשטחהעמיםבiיהמקשרהמרכזשהיא
מחקוקבוצתנוצוההמעשי~הפסיכוללגיה
ההיגינהבבעירתלטפלמנתעלמיוחדת··)

זו,מחקרקצרבת .} oooהדחותשלנית mהר

 , 61עי 1948-49השנתיבזר"חמסרפרכך
מסרימית,מסקברתליזייבאההתאספהאמנס
נציגירקזרקבוצהבעבודןתהשתתפיאך

 ",ההידיתכחבאיינעררוהנרצריותהעדות
הענרדהנצטמצמהלפיכרהזתרת.ייתר

שוייץהילנ,ןבצרפת,זי.קבוצהשלהיעילה
ההיגינהבבעיותטיפלוכנוהבריתואררצת
להקיםצורדיסדעתיולפיוהדת,הרוחנית

כברזר"כפגישהכארצנן.זרלבעיהמרכזגם

פסיכאן-ביןקינפליקטכאזשאיןקבער
מהצדהודתאחדמצררפסיכותירפיהבליזה
 .םת-זיסברהלקנלאיןדעתילפיהשני.
לאחרשכןמכלנוספת,בחינהבליחילה

 aWorld Federatlon for Mentנ Healthיי

." 6 Worklng Group 
 Menlal Heallh Aspects of Rellgו on +++י

 ..למשלדעותאחריתלידיבאוכאןשעד
שלגישהשמדגישההדתשאותהלכרביחס

הבריאיתלשפורתורמתאינהועונששכר
הכללית.הווחנית

שניחדהצייראחמדגישהזידיגמה

היהדות,ביןהיחסעללדיוןמיוחדתבמה

 ",המיירהפסיכולוגיהתפקידירביןהמסורתית
ביים.

 ':בשםחהיסודבעיותבבחינתנעוסקהיום
 ""בהכיחנתחילהשקפתנר.לאורהפסיכולוגיה

 ,:באיצנוהג,הוגרתהפסיכולוגויתהשיטות
 ~הפסיכרת:שלהיסודבבעירתכךאחרינדון
 :"ןהפסירכהיהילדשלוהפסיכרלרגיהרפיה
גיינה.

הסוציאליח,והשפעתןהפסיכוךוגיוחהשיטות

 .הפסיכוליגיהבשהדהקייסהמצבמה
 "שלרשלקביעעליבר 1'בארץהרפארית
ערבדןת.

שהפסיכאן.נלילקברעעליניכלראשית
שלהחזיתכלאתכבשההפרוידיניתזה

שאסכרז.א.בארצבי,הרפואיתהפסיכוללגהי
 ,הפסיכרכגיזאחריתפסיכיאנליטיותלות

אסראדלר,שלהאינדיבידואליתלוגיה
השלטןן,יצישלהמושגאתבמיכזהשמה
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השקפתנילאירבפסיכיליגיהיטרדבעיית

יונג,ק.ג.שלהאנליטיתהפסיכיאנליוהאו
זוית.לקרןבארצנןבדחו

הספיכו-השיטהכילצייןעלינושנית
השיטהעודהיאכאןהשוררתאנליטית

א,חרשכאוהתקיניםכליפרוידשלהנושנה
הש-האסכולההכריתשכארצותבעידכ.ן
כבראלכסנדרפרנץשלכהנהלתולטת
ומצטינתהקודמתהקפואההגישהאתעזבה

יותרהתקרבהמכךיכתוצאהחיה,בזרימה

כגוןהקלינית,הפסיכולוגיתלגישהריותר

רכו'.הטפוסיםשללמושג

מו,-הפרויריניתהפסיכולוגיהשלישית,

המעיב-קהלבעיניובפרטהצבורבעיניפיעה
רלאכולם,עלמקובלתיציבהכתורהינ.ים

היאבירתרחשיבהמעשיתדיגמה :היא

המתחנכיםהסיציאלייםשהעובדיםהעובדה
הס-ובישרדבמסגרתאשרהשוניםהספרבבתי

חפסיכיאנליטיתהשיטהברכי ל!!ומדרכיםעד

ותעמול-מאמיניםלכתנהפכיםיהםגרידא
 :Iהריפאיםשלפניוישזי,תורהשלנים

האמת'ברריהםכאילועצמםא,תמעמידים
עודשהרופאיםבעודוהחדשההמרחלטת

דעתי'כלח.עליהןשאברבאםיתותתלייים
אלאהאישינסיוניפרירקאינהזאת

מבקרשלחשובהתעדוהעלגםמתבססת
פיטצגירלדס)אדמונדןב.רהבריתמארצית

בשנתבארץמבקוררשמייאתפרסםאשר

"נדמה : 52ע'מרבריי,הםואלה . 1949
במונחים·לה:שתמשברורהנטיהשקיימת
מקוצר~היההרשםושתהליך·כרימדעיים

תהלידגםמזהגרועיעודיותרישטחי
גדלומקיצר.שטחילייתרנעשההמחשבה

על .אלה,שאיליםבמרנחיםהשטושוהולך

לפעמיםמצירףלי.אשרהבנחהחוסרבסיס
אמצעיבתירהמגית.ביעילותם·נא.יביאמון

ישנהלמשלבטפול.משחררגירםאוהבחנתי

דחית'כגוןבמונחיםבשמוש~הפריזנטיה

תסביכיאחים,התחריתההורים,מצדהללד

 County Court of Klng,sשלראשיןמכחןקצין .(

• Counfy, Brooklyn, N. Y 
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בישראלהמבחןישרותהיות,יעוד.איריפוס

הפסיכיא-השיטהלהשפעתמהבמירתגתון
להכגיסהרצוימןכיחושבאבינליטית

הםאלה.מונחיםכלפיאזהרהשלמלהכאן
עצמוהאנליטיקאיםא,ומתאימיםחלים

אבלהמקציעית.עבודתובמהלךבהםמשתמש
להיותהפכיהםהסוציאליתהעבודהבתיך
בהםשמשתמשיםהרשוםשלדפוסיםמעין

יהחקיררתאתלהסיקכדיתכיפיתלעתים
.אטייליגייםקויםלפייהמעוכיקותהמריבות

ההיכרתוילהירתחייביםאשרןתירפייתיס
ומקצועיות.התמחותשל

למלאריציםהמבחןוכשרדיחוקריאם
עליהםביושרהצביריותהתחיבוייתיהםאת

משקלבעליתכיאףהשערות.כילזכוריהיה

מאי·לעיבדותתחליףמהורתאינוהן.רכ
איבןוככוסןסתבלתיספקילציותמתות.
מליציתשלבאיצטלהלהתכסיתיכולות

 Hמחוכמות.

לפקידיאזהרהלתתלימרתר"אם : 51ע'
ממלכודתלצאתזותההיבישראלהמבחן

מקריהםאתלרשוםבאיםהםאםזו.
 .יהכרהארוכהשהשיהרלזכירעליהםבכתב
ובעצוריםשלבילדות,קפיחיםשלבאת

אי:דבהבגריתנגילאבוביתישלבהתבגרות
 • Hהאיששלההיסטוריהכלאתמהיוה

שמתפקירנויב"מתלררבזההאמירמכל
להעמידהרא.והמחקרהאמתאניבתור

אורלוהגבילאמיחותםעלהדבריםאת
בתורהפררידינית mהפסיכאונלישלההשפעה

 ..שלהההלכהאמרתד'

א'ת lרפכתירפ'האנליזה lפסיכ

עמדתיכברקירמיםמאמריםבשלישה
עלי.הזהבובקיםהזה.הגדוזפרטיעל

אתהמקשרתהזיקהכילהרגדשרק

ובומאד.חזקהבו;זמטפלבאישהחולה

הרוחניותמההכרע~תהרבהתלויותבמטפל

של'הדתייםששורשיהוקוןחהחולה,של
 .שלזעזועבסכנתעומריםהחולהאישיית
סכנתעללעמייעלינרבמיוחדבטחרנם.

הערהככגרןהאנליטיהטפילשלהחיצוריות
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רקאזכירדרגמהבתורהמיניית.ל ,v 'היתר
חשבומקידםמיניות. m .הפתדביןהיחסאת

 Cאולהמ;ניבשסחמוצאוהפחדשטחשכל

אדכזה,דבריששאמנםירדעיםאנרכיום

איןאשרהפחדלףופעתאחרותסינוחגםיש
לפרטן.כרגע

עצכןאתהמוסרהדתיהחילהעלכזעל
פקודםלבדוקםסיכיאבליטיק.איבידי.לטפול

הפסיכוא-שלחייויהשקפתאישיותוא:ת
המשמ-רביםמקריםראיתיא:נינליטיקא:י.

 .זו.קודמתבחינהלחשיבותעדותשים

השקפהבתורזההפסיכןאנ{"

היאהשאלרת iביביותרjןתשרבהארלי
הפסיכואנליזהשלוההשפעהההכרהבעית
ספקשלצלליאיוערלם.השקםתבתור

·בקורתלידי.מביאההפררידיניתשהאנליזה
השקפתשלהדתיהבסיסולהתפרררותהדת

ספרירשישנה.במקוםהאישיןתבתזדהערלם
ר"משה::אילחתי"של"עתידהפררידשל

זאתזן.להתפןרררתהדגמהל"שמש·עשריים
מתעמקתהפשרטההאישירתנחרדרערד.

הגישהשללהערכהביחסהשאלהרמתרחבת
נכזואםה~פקזהבמקום··ומשתרשjןמוסרית

ידיעל.היצריםשלטוןאתשדחינרעשינו
שלצדדיתלפינהעדההדחהקתהליר
הנפשיהשקטחשברןשעליתכוכיהנפש

הדבר.נעשההריחניתרהבריאות

מהוההתרבות"בחרדהנחת"איהסםר .
ליד'המביאהאישי,רתשללזעזיעסמל
התרברת.בסיסשלזעזוע

כרכדיעדהזההנגרדהחריףבארצנו

הפסיכארנ-האסכרלהשלהמדבריםשרא:ש
הביעכנרממאמרין,באחדבי~יאל,ליטיח .

הדאתלהחליףשישהמפורשתהדעהאת ת , (
הוא(באשרכ"מדע"ניסנה)היאכאשר
(רהא .הארביקטיבית)ההכרהעלמתבסס

ופסי-ב"פסיכואנליזהורלףד"רשלמאמרר
כיהנפשיתההיגינהכעיותבוהיגיינה"

שרכ
.דתיי .... " . ,ההמוסר ) 53-54ע'תש"זירושליס

לכלהפנהאבו ".גםשהיאהיהןדי-ברצדי

הבס-עמוק.זעזיעביתל--שלנוהחובית
בארצות(בעיקרעכשירהנעשיםירגרת

שלקרנהאתולהריםלסיבהקטוליות)
מחרדסוג ,tולשג'חדשיםלחייםלעוורההדת

הסוצ'רtהרפודמהנסירנותאתלנומזכירים
חידאומניתהחיאתשלבדרןהתמימיםלית
ביצילהתחרותמחדשמרכשרתלע:זןתהכדי
 ...תעסינייםרות

ובזחרברתלאדםהמדעהעניקעכשיוכבר
בסנהאלפיםזההדתמאתווציפהשהוא

 ,עליבילפיכךהשגתם.עלכללתלםשלאאו
בונדעיי.תקררתינומיטבאתלהבאגםלתלות

הזעהאתכברהבעתילכדבתשובה

יציבבסיסלהיותע:נולההאמונהשדרקא
מסוגלתהיאזהובגללהאישירתליסדוית
בוי"מהתהויתהבריאההנפשאתלשמור
בחוותסמוכיםמצאתיזוולדעהרוזרת,

שם.בעליאמריקאיםחוקריסשלדעתם
להדגישוצוירפראיתמעשיתמבט"מנקדות

השקפתשלהרבהפסיכוהיגיניהערךאת
בקשרהפרט,לחיילבדיקהקבועהעדלם
מתאיםיהיהלבדיהמדעא.םלבחיוישלזאת
-האדם-:שלרוחואתולהשקיטליצות

וצרבירגשרתיואחוגעגועיו,שאיפותיואת

אתרבע~ניבימינואףלהבליטראויאמונתו.

 ..בדת;הנפשיתהדאגהשלהפסיכיהיגיניהערר
הזודאתתוניךמציאלאהדתאנשיכיראף

 .מתהילה·לויתרלפסיכוהיגינה'איןהנכונה,
הכעצותשנתנההדח,כמראיתןעחרiול

וקלאועלינוהנפשי,בטפוללמניסיתיכרת
עוינילאאהנכיןבמקוםזרכעזרהלהשתמש

 .הנפשיז.האדגהאתלהחדירלהשתדלגם
נאותהמאמרי(ראההרעירנית"הדתית
 • )~) 73,72ע'חוברת

 .זעה·'נכינותלהוכחתחדשהחשובהעדות 1
תסובפסיכוליגיבאממרלניהזדמנהזר

 :סמוכים 0 (
p. 438t וCarrol A· Wlse 

4521 .• homas Verner Moore Ip ז
Mental Health Publlcatlon o' fhe American 

for the Advancement o' Science ~ 1 Assoclatlon • 

א r • 9 , "זוור
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השקפתנילארןבפסיכולרגיהיסודבעירת

עליורקמניוקלינברגפרופישלמעטי
עלבהסתכמו ) ooהפסיכולוגיהמדע.שגיאות

קלינברגהוכיחפסיכולוגיותדוגמאות 3
שנה 40עד 20מלפנימדעייםשעקרונות

ומורינכוניםרבלתיכמסולפיםעכשיוהתגלן .
בשגי·להודרתלבאמיציהיואלהדעות

 .) 'ojlאותיהם°

השאלהנשאלתהאמירכלעםבהתחשב
לבאיכולההפסיכולוגיההאםהמצפונית

להשקפתכבסיסולשמשלדתכתחליףעכשיו

 ?עולם

הילדשלהפטיכוךוגיהלבעית

הפסי-שלהמיוחדלשסחעתהנעבור .
רחביבכלכמיכמעטהילד.שלכולוגיה
תורתמתבססתבארצנןגםכד.הערלם

שצפוי:והתאוריהעלהילדשלהפסיכולוגיה
ליניתגתלאם. Nהילדשללעתידבסכבה

מכריםפררקזלתתהילדותבגילהאפשרות

ונזיקהיאשאיזבמייהבההתקפניים.ליצריו
נפתחהזרתפיסהבסיס,.,.עללזולת.בכד

בירו-הדסהע"יבילדלטפולתחנהלמשל
בשיטהאניהתבוגנותי'יסודעל,שללם,'

הרפראיתחמסקנהליזיבאתיהשניםבמשדזן
בצררהלהםווכשיםאךאשרילייםשישנם

הנסיר':לפיכןאםמסוימים.בחרגליםנסיוןזו
נחפוךאןליהאם :לשאלהמקרםישרההגיון

שיטתיב~ופןלהתאמןצריךהררילד mהזא
התוקפגיותאתרלכבושהטובאתלעשות
זל .lומנט~נקזזתהואנכוןהם.אשבלנו.

).+ he Present POlltlon ז': Race dlfferencel 

ted ~ o,'the Problem by' Olto Kllneberg, reprl 

from Unesco InternalJonal Sclence 8ulletln 

50 " Yol. 11 Nr. 4 Wlnfer 

 t. Howard Odum , :הןהדיגמאיתשלשכי·'

Pro'eslor 01 Soclology, Unlverslty o. Norfh 

 Carollna-הכישישלהשכלילפגיןביחס

• 2. C. C. 8rlgham, Pro'essor 0' Psychology 
 Prlncefon Unlversily-;ןאינטליגנציהלרמתביחם,

האפריקאי.בצבא

01 3. Florence L. Goodenough. Pro'essor 

-nnesota זM יסPsychology, Unlverslly 

ילדיפ.יצירישללמסיכיל;ניהבימם
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לנסיונותשלםאחדדורשנקדישהעםחנור
תורהכוי Itעושנפקירחדשיםפסיכולוגיים

 ?דורותבמשדבתוקףשעמדה

שבמיותדלהדגישעלינולזאתבקשו
לשל-בתוקףמתנגדתהסרביטיתהפסזכרלוגיה

במקומהפתחהוהיאהפרוידיניתהתררהטוז

שלהתפיסהעלהמביססתמשלהפסיכולוגיה
מיסדההיהאשרפבלובהרוסיהפיזיולוג

'!תכןהמותנים.הרפלקסיםשלהתאוריהשל
שכמוהטוענתהפסיכולוגיתהדעהעםוהצדק

בסיסעלהמתפתחיםהנמוכיםהרפלקסים
גםכךהתגובהאלהמררשםדרוסלילת

לפיפחוחצריכהדרגותיהלכלהפסיכה
תגרבתיתופעילהחיצוגיררשםקבלתשיטת

ההרגל.ע"יהמדורכת

אותימביאהפבלרבבשיטתהג;ובןננותי
היהרדי jו!יחנוזרשיטהביןהשואהלידי

מדררישהחנרךשלנובעיבינראההמסורתי.
בגילהמחחיל-במצוותהחנוו-דרררת

האסוריםמפניהשמירהעםיחדהילדות
שנותבמשדההרגליםפתוחעלכולובנרי

השכליתהאישיותהגתבשותלגילעדהילד·רת

מרתנים.רפלקסיםיציותעלז.א.

הפסיכולוגיתשאלתנומתרכזתכזאם
אופרוידהזאתבברירהוהחינוכית

ך-פביוב

הפסיכוהיגי[ה

זרםהסתעףהאחררנרתהשנה ~ Oנמשך

היג'המכונההרפואיתבפסיכולוגיהמירתד

מניעתיזרם , ] mental heallh (ררחניתיינה

החברתיותחדרניםבהכנ,תלעסוקהתחילזה

 .הכנסתרלשםווחמחלותמניעתלשםהטינות
מגמתוועכשיוהחברה,לחיינפשחולי
בתקיההכללייםהחיים'תבאיאתלשפר
חייםלטו?תהנפשבריאותתבאיאתלשפר

ספקאיןובמקצוע.ובמשפחהבחברהבריאים

לעשותירשהםמכובדיםאלה,שאידיאליס
לשאלהמקוםישכאזגםאזלםהפ'צתם,למעז
חלההזאתהכלל"תהרפאריתההשקפהאם
עו"דהערכים,;'בעולםהשכלבשטחגם
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השקפתנרלאורבפסיכרלוגיה 54 יטודבעיות

שבמי~גהלצה.בדרדפעםליאםרירישלמי
ealth וlmenfal . מתהילהכברצפוגה

 healthרא- menfalאיכשלעצמה.סתירה

עלי,וזאלרוחנירתשא'iףאים זבש····;א·
ששאיפתראו-קונפלקטיםעללהתגבר

למדרגהלעלותיכולאיניואזלבריאות,היא
הנצח"יתבתורותנתבונןאםגבוהה.רוחגית .

המקיבלותהדתותשלהדתיותובהשקפות
יקינ·בבודיזםיגמררובנצררתביהדותהחל

הערביםבאז-יתותקלספקמתטוררפוציזם,

ספקהפסיכולוגית,הרפואהשלהגבוהים
האדםנולדהאםבשאלה,לבסאושאפשר
אפילו !מראשרלהיותמנת·עלובתחילה

בבעיההרבהדשייהודיים Kלדעותהיגי
האישייתשלהרבותה:זתובטוירתילאורזי

שישיערדערדביןהדגגידיםהמידרגית

היוהמעשייםבחייםפתריןלהםלמצוא
 :אלהכגון ..מסקנות.לייישבאישםבעלי

אןהעליונה,החייםמטרתאינס"החיים

ורימן.האשמהיי,רגשהיאשברערתהרע

אומן':"ייןקריססוף"הומפורסםבספרורילנד
'ובאושריםלהייתנילדתםלא"אתם

אדם".בנילהיותרקגילדתםאתם .

בודנחיםרו.דר'

ירושלים ..

הדבריםסיכום \

השקולים'כלאתשאעמידליהרשולבסוף
יסiר~כללעלהשוגיםמהשטחיםהוכררבים

םא.·מצפוניתבחינהלבחוןישוהו.א:אחד
 "השונים'לזרמיההחדשההפסיכולוגיהכל

איוההיסטוריתההתבוגנותשלבאספקלריה
 ,שלהימיםעתיקתהאטיקהעלרקלהעמידה

 ·למשלכמיהיזניםהמטריליסטים'הפיליסיפים
לדפילאדם,האושרתר;תוהיאדוברקליטס

זןתפיסההאם :סתםלשארלגיכלתרמנר
ושםןהמסררתיתלהשקפתנןבהתא,םהיא

האםעצמנויז,תגשאלאולי'עצמיתהתמצאות
הוהובמקוםהזהבדורכעתנמ'צאיםאנו

 1ביהתבאקיתשלהמרקדבגקידתבארצגן
 !והאידיאליסטיתהמטריליסטיתהאסיקה

 :נא.תואילון, Kלכאולכאןתחליטןאם
 ·שישמשפטהצדקתתורדבריאת·לקבל
 ·"תלויותהספרשלהסופיכמשפטלמצאי

 :לגגהאלברטפרידרידשלהחרמרגות//
רשאיהמהרהרהמתבוגןאיןפעם;'אף

ישמעןשכרגעיידעשהואכךמתוךלשתיק
 .מעטרם"ךקוקןון

" ..... 
החדישוהמדעהתורה

שמעיןר'"אמר ,:,_י!עשבתבגסראאיתא
·היודעכל.ליי,בןיהןועער'אמרפזיבן

·עליו'חושביאיגרומזלית.'בתקופותלחשיב
ימעשה,יביטולאידפיעייאתארונרהכתרב

א"ר·נחמגיברמואל vא"רר~ד.לאידיר
לחשבהאדפעלשמצוהטני,(יירנתן), Uייח

ערשיתםישמרתםשבאמרימולותתקוופת

 ·איזיהעמים,לעינירבינתכםחכמתכםהיאכי
איםר,:הויהעםים,לעינישהיאיבי~החכמה

וובזלות".תקיפותחכמתזה
לתקופ;ת'הכוונהשאיןמפרשהמהרש"א

אלאוהחגיסהחידשקביעתלעניןומזלית
 '.דגבירתגיליילענין

 ·מאמרי~מלאההיאהעתיקה'ספריתנו
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החריש'המרנוהתורה

א-לכביןמספריס"השמיםכיהארמרים
שבראמה"שכלהרקיע,"פגידידייןמעשה
פ,ירו''aואיזלכבריי".אלאברא.לאהקב"ה
שפתאתמידמביןאדםבלכיהזבריס
לבד,מרנניםאנישאםאלארהארץ.השמים

רבי.בכלייגבירתאתלרואתנרכלהרי
ספדעלכמיכללאותרחלהטבעספיעל

דרכיישרים"כי .. :התררה .על:שלבר,המיסר
בם".יכשלןופןשעיםבם,לכןצדיקים'ד

לראוחן.חושינוואתהעולםבזתבראהקב"ה

 ל~·סידרה.אדבינואהאםהדבותלרייכני.
אימסרה,וללאחייסללאסבעתופעות

שלבקיימולהכיראם ./דלגבירתביטיי
זהדבר-לאאםבטבעאליקימשפט-צדק i . 

החפשי.ברצינגובבחירתב""תלוי

יזהנל·אא.

מוסריוחוק.טבעיחוק ..א

חוק-ל.שלטוזנתרוהעולםא.םהבע'ה,את
ביסויען-ידילהכרי.עאיןחיק-מוס"אוטבע .

המוצאנקודתהיאזאתשאלה ..נסייזאר
ותילדןתהאדם.שלפי.לרסופיתמחשבהלכל

בחייהזאת.הבעיהתרל;ותהפילוסיפיההן
להב·העשיייםבמרקים·ב.ראיםהממשי'המעשה

לטרבתיהנמרקיםהכיורנים,משניבאחד'ריע:

הכייוזנמוקיאתכשולליםנואיםאחדכ'ווז
·בכך'נרגעת'אינה·האדםרוחאךהשני.

כהכילשביהם.גמדקיםשישלהשאומרים
ת \Iשללבור-לאחדמסכימיםשאנובשעה
 .היב-שןמריתרוהכיזiיריםבשבילנרהאחר.
קרי,את.כגוו·מצוותבקיימנוביהשאלה,ועה
אז.וחדיותמירינצהיויסאנרישבתשמע

רהןהערלם,'לבחדרשהבוואאמונתנר·-באתדות .
לכתמרחיקיםאפילןאנחנימחשבתבן.יסןד

שישכלימר·השמים,.·מןבתררה'וובאמינים
 .על-ידילבישניתו::מעשימרםויחןקבידיבר ..

 . '.. .'העו;ם~בררא

.תלריבני-זה .שא'ןמקזרםשב~iנומכירן
הטבעיאי.·המוםויהיסדואת.להדכיחסויים

. \ ..' . 

'מדדעלראי.תאיןהרי.ומלואר,.הערום·של
אוזה·בכייין:שהןאזי,.:.עבירתת~ערררנה

55 

לע-אביבעמדים.המעשהבחייאולםהאחר.
הנארתמסיימותעיברןתלנובחקרונותתים

בהרכיחן.כביכול,אמונתנו,אתלעוערלפתע
 ח::קייםשאמנםהכל,למרותjןנראה.לפי

מצריםבלישלסרןביהשולטבסבעאיתן
הייאלהבעייתןמוספט.צדקיידעושאינו
הקרדמת .המ~~ה.בסוףמאיורציניותחמררות

שלשיםארלםהביכחית.המאהרבראשית

ראינת,ןבקודתא~הרחיברוביתהאחרהשבים

להן-איפוא,התא,מטרתנובחיבות.במסםר

נערב-איבויסודןהמתעדררדתשהנעירתכיח.

וב-בפירושאלאאותן,רואיםשאנודרת

עיביבוראותעל-ידילהזהניתניםהסבר
 ..השרירותית

סיבתיןתב.

חרקהיאהאדונמחוסבתלבלהיסוד
נתחילאדשאםהזאפיררוסוהסיבתיות.

 ..למהותה ..ו)\מסוימתלסיבחתופעהלשאול
היאשלעתיםסיבה,שקיימתהנחבןכבר·הוי

שאניואיוועיםעובדותביזהפנימיהקשרוק
לזLיכסיבהשתהאההבוחמןבהם.מסתכליס

שואליםשאניאל-לפיכךרראים.שאני
יאזימתכננת,ררחשקדימתכהנ~נתי"מדיע"
בדנiתהעלתהמהלנייגידשנמצאוהבימוק.

גשאלאם-אר ;רוחמתכבגתואהתשל
לסיבתאלאחיקוים'·אנחניה:ייאין ."ךאיח,,·

בכךיבה.'מסתכליםשאניהתופעההתחולל.ות
,אין"מרוע".י"היאך"השאליתעללחשן'ב

.התשרבהאלאאיכיתי,לתת.גימיקמספ,קזה
כמרתית.מבחיגהגם;מספקתלהיותצויכה··.
גורמת ,'הבוזפתיחח Zl!נאםראם ..למשל,
 .גםמספיק.נחזריה'איךהויה~ים;לזרים.ח
מישד ר~·'המיםאתמז;~ם.כוחאיזה·לקבוע.
האיץ,'המוסיש;הכרחכגרו.למטה,ואתם
חבוז,רנרתץשנפתחלברעלאחרלמי.ם'וגרדס
תבנחבהת'ליךמיםשי.כמרת~יזוברע p'גםל

.וכו'.זה,

מיוiד,ן~אאלנבוהזההסיבתירתחרק
.לדורהאיכו·ת,מבחינתולא~כובות·מבחינת.

שתיהןאשרהמדעיתואהמחש~ההמרםוית
I " . 
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56 
החידשרהמרעהתררה

שאלתיסו.רלהךאיך,ובלעדיוע,ליומושתתות
לווכוחהואעניךהסיבתיותחוקשלהמיצא
שלמייחזתצורהשהיאסובריםישרחב.
משתמ-אנראשרכלל,בדרךמהשבתנוהלך

המדעיזן..המחשבהבדרךרקלמעשהבהשים

שלאפייניתמידההריהיאלה,שללזעתם
אפיי-מיזותהןדומרתנרשאברינרכמושכלני

שהסיבתיותסובריםאחריםגופני.שלניות

תוךלעצמנןרכשנראשרמהשבהדרךהיא

אחרזישנאוותוצ')ר..הסיברתראייתכזי

סדיר.בארפןזר

iזלתשפיעלאהזההורכוחמסקנתאכן,
בעקובלאכומשוםזה.במאמרמסקנותיני

יתרבחינתלבחין"ב.וינואילםירתר.אחריה
הסיבתיןתהרקפועלאופןבאיזההס'נ\.להאת

המיסר.בעולם-אופןובאיזההטבעיבערלם

הטבעעווםג.

התש-עבמאההמד.עאנשיחלרםזההיה

אתמראסלקבועידסלאלשיהיהעשרה
לעצ-יימוהםהעולם.סרףעדהאירועיםכל
בנוגעהנתרניםכלבידםיהיואםכימם

לחשבשייכלרההכרהמךרלכרחותילגרפים
כולמשרההדז?רתפעולןתיהםתוצא,'תאת

שליות R 'להםהירלאנן,זונה.זמןתקרפת
איתהחשברהםאךזר,משיבהקרשי.לגבי

מךזהרתס~ברתעיונית.ובבחינהכאפשררת
 Cביזעלפיכךזהרת,תוצאןתשיגרמדההכרח

התרצאות.כלשידעיההכרחמןהסיבית:ןל
הראכךומשיםלאפלאס,מחשבתהיתהזר

ההיפרתיטיתהעלירנההררחרעיוךאתהמציא
מרא:ז.רייזעתהכל-ייעדת

המעדהרסהאחררנןתה;עניםבשלש;ם
אף :הדברהיהזכך;זאלה,הדמיו~רz:יאת .

הובדעאנשינרכחרהזאתהמאהתחילתלפבי
הוברח-המרשגיםת Rלהגדירם !'"1ביכןלאיךכי

תוכ,..קירוכי. .ף)'דמקום,זמןשללסים
משמערתיאילםזה.רחסר-ארניסעללהתגבר
ה-מד'יורבים Rחרסר-שלהמלאה הדבעה "נJל

רהלןאיינשטייעל-ידירסיאהבמ מידיר·ג .

ג~הטבע.חרקיאתהבגדרתםכלליהאשר

אלאאיננהתנועהשכללמשל,ידעי,מקודם
 ..אבלגופים.יכניביךהמרחקלשנדיביטוי

השנרימרידתשעצםהערנדהמהםנעלמהאז

 . .rתלךיובעצמואשרביחידותנע;ייתבמרחק
 .למשל,מרהלטים.רמקרםזמןמושגיבהבחת

 ·המגניטאםלקבועמאפשראיברדברשרם
 ·מרסרהברזלארהברזלאתמושך·אשרהיא
מרריז.רלאמעלהזהאיךיבאמת,הגמניט.את
הערלםנתרךסרבבתשהארץההדכחרתכלגם
נעסרת-לארץמסביבסרבבהערלםאר

 ·קופרניקוסאתהכריהמהבלתי-הגירביות.
לא ?הערלםרלאסיבבתשהארץלהכריז
ש:ז'העובהדמלבדאחרתהרכחהלוהיתה

התנרעיהאתהמבטאןתהמתימטיותברסהאית

הtו~מביחיםאםפ":-רסותיותרהרבהבעשות

אשךהאוביברסדםמןחלקאלאאיבנהארץ

אםמאשררמסתיבבת,מתנרג-עתהיאבחוכו

 ·הפיסיקה .!:'דמלגביההיפך.אתמניחים
טהלקבועהשדבבאמתזהאיךהמידרבי

אלאאינרפיסיקליחרקלהמ.מסביבסרבב
םחהיחסית.התנרעהשלהמתיסטיהניסיח

שה'במהרקתלרי"נע"זהדמה"נח"זה
שוו.יחסיםכבקרדתלקבלמחליטפיסיקאי

יס,בלבבאביהנךמעשמישהרלמשלבביח
מהייותלוישהאביה..סיפיןעלרמטייל
אםכבח,נתשב'ב·הסיפרןנגידאםמסוימת

מהירוחישליםאזיכבחנחשבהסיפרך

ננחבחשבהים :כI::זהאניה.לגבימסוימת
זאחיבכלאחרת.מהירותלניסעישאזי
הפי'מהירותאיזדלניסעכלוםאיכפתלא

 ·מהנחה.בקידהר iאילגבילימיחססיקאי
הוא,בלתי-הגירנ"יירתרערדאיליש~ראה
.נעגוף:זלהמסהמסרייםמנניחוקש,פי

~אחהגוף.:זלההמירותעםרגדלההילכת
שהמרחק 8-ר Aגרפיםשניישאםאדמרת,

וחשב Aהרימהר,וגדלהרלךביביהם
המסהלםיזז,שיחרשב Bל B A Aי-זז Bש-
שהרא.כמוביכאר Aר-יגדלההרלכת :

 ·נשאן Bר-גזלהרמסתרזז Aש-רחשב
 .הוי"'שהיהכמד

' 1 • w לחישיבכאלה.מקרים,רבה
ארככבחה.מסוימתברקרהקובעיםהמתימטי
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החדישיהמדעהתירה

אפשראינעשבאמתומהבחשבאמתמחנם

 j =עללגמרימוךתרהחדישהמדעלקבוע,

האבסולוטית.האמתי jומולקכועלמצוא
יתנןהיאגםאשרנוספתנקודהישנה

רקארלםמקרדם,מהכמידתיזועהוחיתח

בחוקיםלנסחההונרחההמודרניתהפיסיקה
תצפיתשלהאפשררתחוסרזהרוכללים.

מךשלמת.

אנחנושאיןמעולםידערמחשכותבעלי
לראן:ו.לבומרשיםשחושינואתאל~רואים
נכלל~הסתכלותנועלהחלותההגבלותאולם

 Iשוהמכניקחידיל .l 'רקפיסיקלייסבחרקום

לכללכאהמידרניהפיסיקהמדעהקוונטים.

תהלירע,ל-ידירקאפשריתשההסתכלןתדעה

כגיףוגםבמסתכל bגשנוייםמתחולליםבו
ה iאיגוףלראותיכוליםאבחנואיןהנחקר.
אורקרנימקריןהזההגוףכןאםאלאשהוא

בעינינו.חימישנויגורמותאלהאוריקרבי
בסופ'אשרכתצפיותז;וסתפקיםץנ..חבואם

 iנ Lשישתרפיסיקלייםחוקיםלנויתבודכר'של
ותלותםקצרהתקופהיעלקטזשטחעל
אנחניאיןהריבלב,ךגד~ליםגיפיםעל

ברםאלה.קטנותסעויותא~דיתמידאגים
מסתכלימאנתני,אםחמוריםבעסיםהעניבים

דברשללאמתושהםבירתר,קטניםבגיפים
הגופיםמררכביםשמהםהיסודייםהאלמנטים
קרב'דברשלבסופוראשרהגדולים

אםלמשל,הגדולים.שלהתנהגו,תםאתעיס

כגודלשגדלםבגיפים,להסתכלריציםאנחנו
יכוליסאבחנו'איז-היtר.רבעזרתהאור,גל

הככוחהיאהאורלגביהםכיכן,'לעשית
תוךהאלההגופיםאתמשנהשהראגדרל
כלאתלאלישםהתצפית,תהלידכדי

תצפיתנך.

נעשההאוראם :בצדקלטעוז'אפשר
הבהתצפית,לעריכתגסמדיירתר,מכשיר

מפריעשאינרעדיזיותרכמשהירנשתמש

זהדברבי.מסתכליםשאביגרףלכר·כל
לראותיכוליםאנחנרשאיזמהבאמת.בעשה
על-לרראתניכלהרגיל,המיקרוסקופדרן
גנרל.ישאולםהאלקטרוני.'המיקרוסקופידי

\ ' 
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לחלקאפשרבהביותרהמדוקזקתהחלוקה
היסודיתהכמותעל-ידינקבעההאנרגיהאת

elementary quantum שהיאפלנק,של
הגלוייםאחדאנרגיה,שלצורהלכלא,ופיינית
במדעבירתר,החשובלאאםבירתר,החשוכים

גרפיםהאחררנית.השניםבמאתיםהפיסיקה

שלבגידלהשאנרגיהעדקטניםכהשהם
פניהם,עלאותםהופכתהיסודיתהכמות

משלבדיוק.בהםלהסתכלאפשראישיב
אתלמצראהרוצהלאזם l'דימההדברלמה • 

על-תכונוחורישארפרחיםעציץשלצורתו
לנסייןברזל.מוטבעזרחבוביגעשהואידי
נערידבטרםעוד :אחתתוצאהאןתהאכזה

לרסיסים.העציץיישברתצפיתנואת

 :tהקטניהאלמנטיםלעיל,שציינתיכפי

לראותם,יכוליםאבחנןאיזאשרהאלה,
מהם,מירכביםגדוליםהיותרהגופיםואשר

היותדהגימיםשלתכרנותיהםאתקיבעים
 : :tלקי nבלהסתכלהאפשרותיחוסרגדולים,

 .לתודדייקחרסרשליסודמכניסהקטנטנים
טועביםלעתיםגזזלים.היותרהגיפיםחרקי

הסיב-חוקאתוכבטלתהמודרניתשהפיס,יקה

בצירחלבטאיכרלחהחיסר'בגללתיות
,טענהומסובב.סיבהכיזהיחסאתמדויקת

המיסיקהזי.בצי,~נכונהאיננהאמנםזי

ביכולהתשאיזאלאאומרתאיננההמודרנית
האל-כתהליןיהמן.םבבהסיבהאחרילעקוב
שקיימתלהניחישזאתבכלאולםמנטרי,
הסיבתיותבוחקמשתמשתעדייויהיאסיבה,

הטעןתאתוהזניחאפשרשבהםגיפיםלגבי
היתר.גודלםכגללהתצפיתית

האיךהשאלה,אודיתאחדרתמליםרעתה
שב-הזההקושיעלהמרדרגיהמדעמתגבר

חוקיםלבסחשאפשרכייזתצפיית,עריכת
להס-הנתרנים;גופיםבנוגערקפיסיקליים
חוקיםלבטא·לבסותאפשראיהריתכליתנו,

לתחרםמעברשהם'מסרימיםגיפיםאודות
להם-עדריכוליםאנחנרא~ואםהסתכלרתנו.

זאתבכלהריהמסוים,הקטבטןבחלקתכל
ההתנהגותאודותאבחנותלערוןאפשר

אבחנוכאלה.תלקיםקבןצתשלהכללית
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הסיציוליגיהחכםכמעשהאיפו,.אעושים,
נפיציחמידחובאיזוכיצדלדעתהרוצח

ארץשלהאוכלוסיןביןמסוימיתזיערת
יחידשלבזיעיתייעוסקהראאיןידיהע.
לדעתרצוניאלאיחיד,בתורשהוא,איזה
בדעההדביקיםאלהשלהיחסימספראתרק
גאלופמשאלמארגוהואוכו'.גן ,'ב ,'א

שלפירישימבוקשו.אתמוצאהואזריבזרר
אב"מקביצתהמספריםאתאוסףהואדבר,

האוב"שלממוצעייצוגלדעתוהמהווהשים
לגבימסקנותיואתמסיקהואיכרלוסין,
פעםלאשראינופיעלאףהאוכלוסין.שאר

הסיגוייםאםלהטעותעלולגאלופשמשאל
בשא"כללבדרךהרימחצה,עלמחצההם

זכהאפשרוייתמשתייותרהמרשותלות

מבחרעל-ידימאד.טיבותבהצלחיתהוא
עריכהועל-ידיהממךצעהייצוגשלטוג

מדויקותדיהשעררתל~בלאפשרטוגשאלון
לדעתררציםאםלמשלהל, Pקדעתמצבשל
בכיורןיצביג/ןנתוןמספרמתוראגשיםבמה

זןבדרךשונית.רשרמותלטיבתאחראו.זה

זכד~ניתמפלגהכלשלסבייהיאתלשערביתן
בוחרכלהכרעתשלרההסתברותבבחיר,ת

 , tמרא'לקבועאפשרז;'אימהאולםר. nובן

 . .'- .היחידשלהממשיתהתנהגיתוהיא
לגביתהלירבאותו.משתמשיםוכאשר .

קטנטניםגוףחלק~בלימרהא?קסרונים,
1l האינדיבידואלית,התצפיתמגבולומטההם

אלק"קבוצתלגבירקתןצאר.תמקבליםהרי
האלקטר;זשלהתנהגותיוהסתברןתטרינים

התנהגוךת'?גבילאלעילם'אילםהיחיד,
תוצאיזושהיא.אלקטריןאיזהשלהממשית

חןהפיסיקהבמדעה~אתהחדשההדרך
 ,למדי.מהפכניית

אחחבתצפית,דיהקלסישבמדעבערו
פיסיקלי,חוקלנסחכדימתאימיםבתנאים

.לתרצאיתתג;ימנהבהכרחזהיתשסיב,'תכייו
תינהמבלואפיאפשראיעתההריזהרת,

אחיז,מאהשלתרקףבעלחוקלקבועעיוני~
שבמהכלרבותתצפייתלאחראף ,ידינו .

לעולםאולםהסתגרות,לקביעהואלעשות

בעובדהה nעלהסתפקהמדעעלידאית.לא
כלליםהםהפיסיקלייםהחוקיםהירתרשלכל

 .מאשריםיהללוהכלל,מןיזצאיםהסיבלים
כועליתרכחיקים.לאאדככלליםאותם
להציגהמדעיוכללאשלערלםמכאזיוצא

 .איריעיםשלרציפהשלמהסידרהלפנינר
ימסובב.סיבהבבחינתזהאחרזההבאים

 jבאןםלקביעהמדעאיפו.א ,ייכללאלעילם
אםכי , tlהפשךבמוכו"מרפת"מהונסיוני

הזבר'הדימקדים,שלמספיקמספדנתון

להתחיללסכיילויהיההבלתי-מסתבר

אפשרי.ולהיית
-1:-' 

לחרוחיוכרחכימידרנימדעאישלפיכ,ן
יוכלמסילם,אלקטרוזשלהתנהגותיעלדעה

,יבועשהיא Xהסתברותקיימתכירקלקביע

 bבכייוושינוע Yהסתברית , aבכיוין
Z בכיורןC .'לומ~בכירחאיואולםוכי

בכרחואיןכזלמעשה.יניעהיאכיויובאיזה

ו:.ובאיזהלניעאותושמביעמהןלומר
אורת,המניעיםשהכיחרתכיוזהאלה.הכי~ינים

דברכלהרילהסתכלותנו,ביתניםאינם
 ,מבחינהעררנטיליהיהעליהםהנאמר
על-יזי'לבחנואפשרשאימפנימדעית,

לקבועגםאפשראיכרעל-ידיניסויים.

מהסוגאםהסיבתיית,חיקשלקיומיאת
 .אלהבתחימיםהטבעי,מהסוגאיהמוסרי

בהסתכלותני'איהדיוקלאררכו,עליתר
מעתההרישלני,הפיסיקהמחוקיחלקשהפר
איריתדבריםלקביעירתרעודעליכריקשה

בעבירב,זמומרחקממנוהרחוקיםאיריע\ם

בותקיהכלולותשהטעוייתכייןבהייה,אי
לזיזימצטריפ,תשהןבלבדזרלאהפיסיקה

 ' N'גמשאלאיןלכךבדומהככפלי-ת.הואלא

בוסוהקהלדעתמצבאלאלמסוריכרללופ
בזרכמשאלותוצאותימסוראםואפילוידוע,
אחח,בעקיהמיחראיתןויצייןשוניםנים
מיאסלקבועלויאפשרלאעדייוזההרי
תתקיימנהאשרבחירותשלתיצאו~יהןאת

הה'"סמומןמתרחקיםשאנוככלשנה.בעיר
מראש,קביערתינןדייקנותתרדכךתכלר.ת

שרבי,להסכוייםעילההמקריםשמסםרכייו
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שעולהיככלובתובים,יתוחש,צפייבלתי
כדבחשבון,לקחתשעלינוהמקריםמספר

אתמראשלקבועשניכלהאפשרותתתמעט
הברד.דהמקרהשלגורלי

גומיהאחרון,בזמזשחליאלוהתפתחויות
אתמחדשלבר.rדןהמודרנייםהמדעלאנשי

תצפיותינושלהאבייקטיביותעלדעותיהם
תצפיותע,להמושתתיםחוקיסשלוחלותם

בירתרהרגילהאזלישהיאהאישיותאלה.
ארינגטון.ארתורסירהואאלהבין

העל-הדין"ביתאיזהו :שר.אלאדיגגטון
נכונההיא;;סויסתתצפיתאםשיכריע Hיון

הוא 1"מסריםמדעיחוקלקבלאפשרומתי
בדברמכריעהביסר'שלאמסקנהלידיבא

בשאלהחוקוהראעצמר.האבישיהשכלאלא
רניתוחוחוקים,לניסרחמגיעים,אבוהאיד

הבאות.המסקנותאלמרבילר

הנסיווהואעוש"ם'ינאבוהראשוןהצעד,

ולהתברנןליסרדר-תיהתצפיתנראתלפרק
אישקיימים~הםכאלו,אל:ו'ביסודרת

האלההיסוזותאתלמזגכדואחרלבדר,איש
הצעדכברהעולם.קוראיםשאנומהעם

מבליאפשריאינוהרא,אימרהזה,'הראשון
סובייקטיביות.בהנחותתצפיותינואתלערבב

כשהואמסויםבגוףהתבוננותשלהרעיון

איביכבילבדוהואמסביבתו,מ3זורטל
הםוכוחותייגוףשכלמכיוןלעמשה,אפשרי
סביבהעליו,סביבתוהשפעתשלתוצאה

אפילןבעצמו.הגיףע"ימושפעתשבעצמה
, . 

הרנכוחחיקכגיןביותר,iדיסוריים'החיקים

אחריהם"עקיבאפשואיהארץ,של,שיכה

כוחדתקיכל ,ןב.אידדאחיז.במאה

ואנרגיהגיףביןהויחסיםiדמשיכiד

אפ'ינ,רההנדסה,'חרקירכןכלל,בדרד
שליסרד'תהליד'על-ידיאותםלהסיק

'אתכללבחשבוןלקחתמבליחשיבה,
איןאדיגגטוןדבוילפימציאות.שקוראים

האלחהחוקיםאתמ~יקיםשאנינכיןזה
בחינתכשבלנרנעיציםהםאלא,מתצפירתינר,

עלארתםמרכיביםואנרראשרןמשוכל

 ~בקנהערלרתאיבןתצפיותינוםא .תצפירתינו
אנראזיאלה,חרקי-מושכל-ראשרןעםאחד

המסיחיםפעיליםכוחותשקיימיםמסיקים
צוי-שיבאלהכידתתארלםממסלולם,אותם
הללו,החוקיםעםאחדבקנהלעלותכים

אשרכוחותשלתרכובתאיפוא,רהנה,
על'נערכותשובשלהםהגומליןפע,ילות

אנחנושלנ,ו:חרקי-המושכל-הואשוןידי

היחסיםאתלהגדירהצלחנואםרצוןשבעי
המ-לחרקיםבהתאםשרבותתופעותבין

המחשבהדרכיעלדברשלבסרפוירסדים

עצמנו.שלנרהיסודירת

היבסדהרחקיםאףיז.דיגגטיו,דברילפי

 aבדרך':'הסיקםאפשרביותרבנים
prlorl , לפ-המדעאישאתמדמההוא

כדרראשר,העתיקה,ייןאישררקויסטס

כדיןארחיררגל,אתמתחסדום,אנשי

זר.למטרהחתכןאולמטתםלמתאימן
כאןמביאאבישאיןלהדגישברצרני

אלהרקאיאדינגםרןשלטענרתיוכלאת

כדרגמiדלהביאיכילתיבעצמו.מצייושהרא
היחסיתהתניעהארדרתהשאלהאתשוב
שצינתיכפיאשר,;יהערלם,הארץשל

הטעגהיטודעלירקאיהיבדעהמקיזם,
שלמשלבעודירתר.'פשוטמתימטיניסוחשל
ותכנןשהעולםאימרג'יסגיימסטיר

חיקיכדומשוםגדולמתימטיקאיעל-,די
'מתימסירת,בניסחארתלבטאםאפשרהטבע
מאומהיוזעים,אנושיןאימראדיגגטוןהרי

שגאןהואלומרשניתןמהוכלכדעל
אחי-מתימסייםמושכליםעםלערלםניגשים

חוקיי.אתמנסחיםאנו.לכדובהתאםדים
תצפיותשאיןמסקנהלכללבאאזינגטון
להבחין'נוכל.לאשלערלםכיוןמושלמרת,

התחוללותעלהמשפיעיםהגורמיםבכל
אותםרראיםשאנירהחיקיםמסוימת,תרפעה

אנישאיןשכלנריצרריהםהטבעכחוקי
מרכיביםאבואלאמבחץוראתםמסיקים
מערכותשהםאיתצפיותינו,עלאותם

ובסדיריםאניכהןיאשריצרניאשרכללים

תצפיותינו.את
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הפיסיקהחוקישכללהראותאפשרכז
כלעםאשרמתימטירת..במשוואותמנווזסים

דברשלבסוופהריהןמסובכות 1הירת
מתימטיותוונשררארתפעולרתעלמייסדות

אותיותהכוללותנוסחאותאפילראלמנטריות.
אלאאינןאימההמטילותואחרותיוונירת

המצירפיתאלמנטריותפעולותשלתרכיבת
'של·חלקהופכיםבעצונםאשרסמליםעל-,יי

ה-םהרתקים'כלכר~שוםניספוח.פ.~רוית
 rאי:וונטרח-.מנכי~טיות.בצררותנרסחים
בניסה'זר.תחוקיו,אתלבטאהיאזrמדע

פעולהעל-ידילהסיקםאפשר-מתיוכטירת
בדיוק priorl 11באופ;כלבדשכלית

הס-המתימטיקהומדעהטכניקהvזמדעכמו

.אפילוכדהד,היינולמעשההםרמשית
הואהפיסיקהמעדשלהשטחכלכברעכש"'ו

שלובסררפבכ.תושמושיתמתימטיקה

וכלו.ה~דעשלגורלן;האכדזבר
איזהממספיהמורכביםהמזיזת :ודוגמה

 ) Probabllltyפירושה Hהסתברות Hזהבמאמר. :(הערה

זרזידרך.

בהת:שמותיהםאתקיבלרכוכביםשל'שהוא
הובעים'בדמייוציירושהםלתונינהאם

בשוני;סעיניהם·לנגדבהופיעםהעתיקים
ובסת-כ.הייאליהארץ.עלתצפיתםמנקודת

מחבו~םהיוהרישובjן,מזויתכשמיםליס

כרכביםאחדים.שמותעםאחריסכוכבים

ביחם!בראיסוכהארץ,מא,דקרוביםהנראיס

בעול.ם:אחריםממקומותלגמריארחיםמרחק
כונרנח"ם'הפועלשכלנואלמלאלכד,בדומה

ההיהערלםהרי ,פרעלשהיאכפימחימטיים
שנמצאים:החוקיםכללעינינו.אחונראה
עולוננו.רהויהיאנר,חיקינרהם-בעילם

בחרסינןאיתייוצריסבעצמנישאבואנו

'אבדבשכלבו.באמעצותבהכרתנישנוצראך
החימהועלםמתרשמיםבארחישיניצעות
 ....:אחד.לערלםהרשמיםעיצובפעולתציני.
-אני.פעילתניזרהי

יאב)(ערד

 ,הברזלמסר,רי n~א,ייהזרתייהוז"ם
א.

כבו.:כילואות,בוכחתילשםכשבאתי .
עהסוביטית,וקירביזהי "'וI.איפל'ט~בעיקראחו'ם,יהרדים ,חמההמ .ל " .קדמרנלזרםארתיסחב 1942 .בשנת

L יתקטנה,ירהללrיז'היגםהייאולםחלבנהררוטהיראינהנ'<י:'': 
 .... ,הגדולה.ומררסיהמקוקזרים,זג .'וגלאשוירה . ,.יי '. " "קעזיהיתהייםההימירג 7

 " ,שמיםאליקיםברר.אמיוםבהדרכהלאהדר
ארח.:מסיככזר,טיררףבשעתכמקיבל .לפימונוגוליםהונקרם,תרשבייארץ.
 : nחבולקאל'ן,שהתידעטרםהשני,רוסקאתובראהלידתםלשונםלפיזשמייספניהם

 .הטרבייעדרא ,
 :,םופ:~אח,ןכלאחריעקבה',טיתינלירהםיהרדיתאוהמשלקיימהעלאפילר
 ~ ...טר\פהבחזקתשהיינופוליויהרדינ,ךאחר-כה';קת tהמפיקהאדינותנארתהפגינואת
 ;הראסינהוהבעיהמירהיעמדהקשראולםאכמ;להםהמיוחדתאורחיםנטח

 : .לתפ.הלמקלםימציא :היתהלפנינישעמדהיהרתגשבריטיה.האו'lמתמשבעיםהגילים
עי.~תינו,ליפעואתלפרטהמקוםפהלא
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הבוזלמסומאחיויייהדיתיהודים

כמהכעבורהעיקר,מבוקשנו.אתשהשגנו

n נכת.ביתלמתיחתרשיוןקבלנו;שים:
 .מניניםשניובהכילצרקט,ןביתשכרנו

בו.להתפללוהתתלנויהודים,
כלומרבצנעה,הכלשעשינוהדברבררר

שלאכדילכת,בהצנעאםכיבסודיותלא
בזהשהתענינואלהורקבבולשת,להתגרות

התפלה.ביתשלקיומועל'ידעובאמת
יתירלתהננותכלגםעשינולאנרמשום

שהחדךבחשבנוהנוראים,הימיםבהתקרב

בראות:רהשתוממנומהאולםלנו.יספיק

יוםבערבהצהריםשלאחריבשעותשכבר
שלאאגשיםמארתלנהורהתחילוהכפורים

גבנהים,צבאקצינייהודים,שהנםפללנו
משרותשמילאוגבוהותבדרגותפקידים
הקומוניסטית,ובמפלגהבממשל::וחשובות

יכייאלוקיםמלאררקאשריהודיםיסתם
כלא,תמילאוהםהיזותם.עללדעתהיה

לאהםהקטנטן.הרחובאתסתמןהחצד,
ברובם,הבינו,לא,ואףרוסיתדברו'התפללו,

סקרניתתורבעבריאולםיהודית.מלהאף
שמעתיבעין,יחומהדמעהראיתיבינהים,

שבצבצומחשביתפיענחחיקלושה,אנחה
הפניםלפנינתגלוולפתעהפנים,קמםימבין

הסירטמירמישהוכאלוכולם,שלהיהודיים
שהונחמסהופניהם,מעלהגויי mהמסואת

ועתהכרחם.בעלשנהכשלושיםזהעליהם
נפלהרוח,התרוממותעםהחג,קדושתעם

וכשמדלכחייםיהודיםהםוהריהמסוה
שלנו.

בכיתי.ואניבכוהם

 ..עצמםעלבכווהם.עליהםבכיחיאבי

ב.

הבכישנןבמחשבה.שאיךמהבבכייש

המחשבהמאשריותרהרהבלהתעמקעליל
המח-שלבכותהאיךאשרנסחרותולהחשיף .

בה:ר·-סיני.שרשוזהבכיעליהן.להגיעשבה
יב-ןבוקשת-העורףהעקשניתבמלחמהעיקרי
פניעלובופומשתרעגלותנך,שנותאלפישן

גרילהמלחמתתורווסהישל-הענקיהשטח
בראשונה,היבסקציהנגדהדתיתהיהדותשל
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הטמיעהנגד-;ןיבסקציהומשחוסלה
וההתבוללות.
כלבמשרנלחמההסוביטיתהממשלה

השניה,העולםמלחמתשנותעדהשנים
לאהדברהאנטישמיות.נגדתנופהמלחמת

לאהמכיםדברי,לאהמדבריםבידה,עלה
פרצההזדמנרתבכלאולםלהכות,העיזו
בשנותובפרםהרוסיהגוףעלזוצרעת

המלחמה.

מה-ברכיעלשחונכויהודים,הרבה
בדר-מהידותםלהתחמקניסוארקםובר.פנת
תעודתבתודשציינןמהםשינרת,כים

מהםוכדומה.רוסיםאוקראינים,שהנםהזהות

במ-השתישבוומהםנכריות,עםשהתחתנו

במערברלתונכנסואותםהכירושלאקומות
לשכניהםלהזכירמבליהכלכלייםהחיים

וגזעם.מוצאםעלולילדיהם

אסוהראמנםהיתההבעריתהשפה

~ולםהמהפכה,שלאחרהראשרנותבשנים
נפתחו .ולקרו.אלזברהיהזפותראידיש

עתונים,מספרהופיעויהודיים,ספרבתי

במשדאולםלבבירובידז'ז.במוסקבה,בחרקוב,
-לי היהודים,דבריפיהספר,בתינסגרוהומן

בבתילבקררצולאבעצמםשהילדיםבגלל
בביתםצודקים.היווהילדיםיהודיים,ספר
יבלולאזובשפההיודים,שהםידעולא

קשישוםעצמם,לביןבינםאלאלהשתמש
רלאהיהידי,העםעםלהם _היהלאאחר

המדולדלהאברלהםלהמאפילו,הבינו,
'הזה.

אףקיים'ההי'לאכברהמלחמהבשנות
המדינהרחביבכלאחךיהדויספרבית

 W"אייניקייטבאידיש,היחידיהשבועוןהגדולה.

עלוב,היהבמוסקבה,·ש.הופי~(אחדות),
וי:תפיזרההמלחמהקדים.לשיוףצנים

התי-ולאסיהסיבירלמרחביהיהודיםריכוזי
האדום,במחנההשתלבהצעירהדור _ ..כונה

ראוייםהיושלאאלואוהנשיםהוקבים,
באלמה-בטשקנטהתיישבן-בצבאלשרות
ועודנובוסיבירסקפרינז:ד,סמרקנ.דאטה,

ע"ינכבשישלאורסי~בחלקיגחליתערים
הנאצים.

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



הברזלמסרמאחרריייהררחיהיירם 62

היהודיםעםבראשונהבפגשנורשם

האמיתייס.

ג.

אמי·.,יהודיםהמוזרהשםעלתתחמיאל

חמרותכלאתלבארכדיבזהישחיים".
לפיאמיתי,יהידיכישבדבר.והמיירית

הואהמלחמה,בשנןתיקשקבלנוהיהמישג
בליי~ודיבשארהכלשלמייתכזהיהררירק

ריסהייהיידשלרובםשריבהרגייהמםוה

פניהס.עללשאתנוהנים

כלאתשעביפיריסיאמיתי"היידי ..
סיבייבמחנותשישבהיבסקציה,שלהגיהנרם

ושבכיגזירה,לארץשנשלחהסוהר,בבתיאי

אתהשאירל,הרדי,ביארתבמרייעמדזאת
זקבואתיאפילומשפחתו,שםואתשמו

פיאותיו.ומקצת

פגשתי.כאלהיוהדיםגם

m רחיוךיהרדי,עליכםשלוםלינתנים
 _ועיניהםיהידיתהיתהשלהםהידיהודי,

והתרגזרדברווצחקי,בכיהםיהדויוח,
אמיתיים.כיהידים

 · ,יבזקהחאדכלאחייעקבהשהבולשתשעה

 ·נפגעושלוםחסשמאבדיקותבשנעאישכל
 .:.יסיביחיסדואלהבימיסרוחניית,בקצת

 :.כפ:זובעידבחוסיןבסמרנק,ןבטשקנס,
 ·יסיבוח'אלאיסיבות,סתםולאעריס,

יםר,'שיסבותלמידיםמאותכהמבנותנדילות
 .. 'בסימטאיתהעבודה.ועלהתררהעליליל

 ·במרתפיםשבסמרקנ,ןהועקלקליתהצרית
 ~'.דלמיי,ישברמחבוא,תורבמחביאאפווים,

בממשל.ה',גבוהיםפקידיםיהלדים,אלפי ~
 · ..ענקייםחוושתבתימנהליבמפלגה,חברים
ובאיחאלפיגנבו" ..ובסכבהחייהםאתהעמידו
פלל,:~זהמיהישיבות.החזקתלמעןרובל

 · ,ם"פ"שיכופיכרכדיעדישתלטריהידיםכי
היה'ולאחבי'ד,חסידכלעלמאדגדרל
 :~פביו~אתלהס~ביעיזשמיסהומקרהףא

 ·ריקם.

 ·חזויסשלמסיעפתי:יתעלליביעדאז
 :. ,.ל'ביעדגםאזהקומרניסטית.לאדמהמתחת

 ..כחאכרופאים,ביוםהעונדיםאברכיםעל
בכל~'נדוליםכמומחיםכמהנדסים,ריכלים,

מתכניסם';,הםרבערבוהתעשיה,החרישתעבפי

פקרם~; mבאיהספרדית,האינקביזציהכבימי
 :בעיינידחתבפנהצנעומדישבביתבפתר,

ושופעים.'בגמראשיעויולימדיםהגדולה,

ית.ר ס~.רמוזרבעיםדברבשביליהיהיזה
שאבילעדתנרכחתיארתםוכשפגשתי

לימודשנותכעשרותמערטויםשבנאיכילני,
חב·יד;~:חסידי,ניגיןדמבגניםמהדאמ"ורשיהתחבישיב חכמים,תלובידיבעפרכהתאבקיתו
און::כיןקשראיזהשישהביןזהמיכק;יפח-מדרשותיבתיכבטיןתבבת"
היהייים,:סילייןכשנילביזחב"דחסידיכיצדליאותמשתרמםעמדתי ..נגדםהשים

 :;ושעויוכלמי !ייסיה'פנ;עלהפזרריםעלגמירהבפשטיחמדבריםהאוההיהודים
יםר;:בערבשלנוהכנסתלביתשבארשאלהממדזחלקכעללרחמת,אומנהכעליהזזת
ח~קו:הארירהלתוךאנחהיפלטרהכפוייםלהמחטוםיעדהלאאשרעילאיתש;ם
מהקיופ:התחיהלשדאתיונקים-דשתהנוראההמלחמהבגדבפרץעמדהיאשי
 ;::' !האמיתיים"ה"ה'רדיםשלהקטןריקרדהמרקדהשטןעםלמיתארלחיים

 "הדבראכלההידיתרווחככללורחנ;ות,נגדההשמדה
 "היא,כןבפיס.

שנכ~:האנטישמייםאוובריםלחינסלאליהדותשיטהכינרתייאז
 :ונעטמי,קשו.איזהיקיים '.מיצקגרעיילנר,שחסרהגרעין · cלכרריידיי ,ואתורוסיה •

ד'"ברלפילהם,ישהעולם,בכל P,היהידיב:י ה~;~~~כיסוריםבדמע,שנזועמלחמה,תרר
אילוב~,:שהפמשרתפת,שפהאיזוהם,רפ~עלנפיציהםחב"ד.חסידיהםאלי
מרבו~:הםזורבשפההמביקה,כמתכונתאתעשיסתריםבסתייובחשאי,המדינהכל

מבלי:ליכסה,יבשהביזרמדינה,מדיבהביןיאהרגשביוניפיללזהונימעשיהם.
I בהז.ירגישזי..שהי ' 'מ' "'כדרן
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זזכרזלמסרמאחורייי'הדותיהייים

שאלהבשעההראשון,הזעזועוכשבא
פעםאףחשכוולאידעושראהצעירים

יהודים,שהנםפתאוםהוגישויהדיתם,על
 .מבליהכנסתביתידעלשעמךובשעה
כשראואליו,אותםשמשךהכוחעלשידעו
מ,תפללים,יהודיםבחייהםהראשינהבפעם
אפרוטההר,קדושהונעוטריטליתות,עטופי

שבהםהטמירהכוחהרגיש-יעצבדמעפי

הוואכולה,באומהשישהשיתופיהרגשאת

בו.ונצמד-הכנסתשבביתלמגניטנמשך

ד.

הרגישוהמהפהכאתריהראשונותבשנים

השע-באמת,כמשוחרריםעצמםא,תהיהודים

עליהםהע'קיכהחזקכהחיההגופניבלד
הס-ובתווראשםשבהשתחורםנסתחרר

נבלע,שבהם,הרוחגם'נבלע'ייחרחורת
וצורתו.ערבלאתזאב;,בטמטם,

, .'~ . 

רוח,על,הראשונותבשניםחשבזה,,מי
גצחיותשבאומה ,עלהיווייס"ערכיםעל

ה'הודית!
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נלחמוהםאילםזו,א,פשרותמינימלית,
הרף.'בליאבלבשתיקה,נפשם,בקרב

ה.

 !נלחמושהםלנוומאין

הזע-השניה.העולםמלחמתהוכיחהזאת
בנייאתגםזעזעהיהודיהעםשסבלהנוראזוע

שהת-בשעההראשונות,בשניםשברוסיה.

נאומולא'חרלאומיות,עלגבלההלדברחילו
הרא-בפעםהוכירבוסטליןשלהמפורסם

כה,עדשנואהכהשהיתההמלהאתשונה

רפובליקהבכללרברהתחילו"לאו,מיות",

יכאן,זו,אומהשללאומיותהעלורפובליקה
"לאומיות."להםשאיןהיהודיםניכחו.רבותי,

לאמיתו.אמתאבלמא,ךמשונהזזזרבר
האוזבק'ם,שלגירלםאתלשמיםעדהרימו

הצ'צ'נים,הקלמיקים,הקיוגיזם,הטטרים,
אתמלהזכירהיהוהסהגרוזים,הארמנים,

כלל,'קייםאיננוהואכאלוהיהוו~,העם
 "וכלל.

בי-יהוויים,סופריםהרבהיצאיזיובשעח

בייתרבספ-חשובמקום,שתפסוכאלהניהם
יכ'ו)'(ארנבורג,אנטוקולסקיהרוסיתרות

האוזבקי,'הרוסי,העם'ייאתישיבחווהיללו
אולם,האומות,שבעיםי~תרהטטרי,הקירגיזי,נתנההעמים,כלאתוטיפחהריבתה':טית
עמי'אתלהזכירהעיזלא",מהםאחראףאמיתית,מעצמאותחץולתתשיכלהמהלהם

שגם,הקרב,שרהעל,נפלובניו'שגם'הוא,ההו·בכללהםהוכיחהשפתם,אתשיכללה
כיןהיו,בגיושגם'תחמושת,יצרובניושנמצאיםאלאלבדםעמיםשהםכחות
 :ביוסהי.'ביותרהגזרליםהממציאיס,'אולםהגדלוה,קרטיההוימישלחסותהתחת

אבדןעלהחארונה.:"'זיעה'שבאהעי . , , .'רימוקרט;המצהאלאהיהירי,העםאלבבוא,ם  , !בכלהרגישהזההעםרגליה.ואתיריהאתזו

 . .אירופה.יהדות. .היתההמרתוכל'הנהו,שעםאבר'ירמ"ח
שהת~היהוזיםאלהבתיךחיהודי..הזיקאצ,לרנהיתה'ניות mהרiרמיוהתבודדות,

מוות.מהלימתשרקע~רקכן.היהכל,רחקרלשאוףחופשרקרצההואמוחש~.למשהו
היאייקלתרך',העומק,החתירהאתאיפשרההעם;ו;ובכןניחןוזהאדם.כל'כמואר'ר .

 .הזההזיקאת.הלהיבהככלות"ואחרייותר.'מאוכהביקש.לא.ה~הרזי
היהדהסופריםכלכמע~.יצאולי.להבין ,קיבל'שהואהחירותשעםכלזהעםחכל'נוכח ..

.על'.ובכיותוהס!בריםחריפיםבמאמריםוייםובאשרהרוחניות~כלזכר'ותירממנונטלו
הקשר.',עלבלעדנו''לילהביןשנס!בי,אחיהםהוימ'יםהיולרו,;וחניהואה'הזריהעם'

הכות-אפילוואשרהכללמריתהקייםהאמיץנשמה.כבטילתכמוהשבוהרוחביות,נטילת
הת~התחילהעליו.,חלמונ'סבעצמםלאהר-אינסטינקטיבי,באופןברוסיה,יהרדיכל
אחדלהכירהתתילי,ויהדוי,'ביןיהיףוקיבותחיתההיאאפשרותו.בכלבהוגוחםזאתגיש

קניםהמתיהתחילוהשכרוןתלפוכששנות
מאוחךת,אומהזאת'בכלשהםלהרגיששבהם

הסוב-הממשלהמרה.'אכזבהנתאכובוואלם ,

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



הכתלמטרמאחוריויהרותיהודים 64,

יהודיוח.דמעותלכבותהתחלירהשני,את

הכגסתבביתשראיתיהדמעותונתערבו

זעלי-האחיםאכיןעלכדמעיתשלבר
השמימה.

י. .

שלהאמיתייסהפגיסכחשיףגדלוחלק
גדמו-המלחמהבשניתבריסיהההיודים

המדינה.לקציישהרגלר'וליטהפרליויהרדי
מהץרתיהיהרידמהעםהארישחלקהערבדה
שלראברהעממית,הדימדקיםיהלכותלי
פגיםאלפניםהתיצביקיים,חיהזה,הגרף
דבישיםיערולאשי Rבווסיהאחיהםעם

עצרמהדחיפהנתנהזועיבדה-עליהם ,

להבנהוהיודים,יחיוזיםכיןלהתקיבית
הפנים,לתשוףכאמרר,והעיקר,הדדי,ת

היהלדיס.אלפיפנימעלהמסייהלהסית

לבם.אתגילופביהם,אתכשגיל,רהם,
סיפרויגשותיהס.מקוראת'לפנינושפכןהם
הגע-'עלמלאי·יוח.לחייסהגעגיעיםעל

לבית-כנסח,היהודית,·לשפהליהודים,גועים
הםיהדריס.סלולחנוההיןריתלהלצה
ררחפגהלאהשנהשלשיםשבמשךלנרטיפרר

הגר,עבמצכאףושתסי,ןבלבםהיהדות

שהייייםלבבםבעומק'הרגישןוזםבירתר,
 ·לגליתבידםשאיועלמזהושסבלוהנם,
מצפןניהם.את

 ·הרבהלהם.וגםלניגםב'תנואלהשיחות
אוזובוהרבהברוסהי,אחיגולניעשיטובות

 ' Yצאלן,מפגישותוסכא,ןבהס.נפוחווח
 ·,ליסהפוליוגרליעםהשתלבותםשלהועיוו
 ;בידישעלהדברמרוסיה,אתםיחזריציאה
מאחיגו.הובה

 \ rז.
הגולל.נסתםסרבכעת

יהוזיותדמעותלבכותשתחילואלה
 .:היהדו;יפהסרפדיםגזירה,לארץנשלחו
 :.אי:להידגהוצאיכיהירים,לכתובשהעיזר
יזענו.ארלםבסיביר.הטגרלמחנותנשלחו

הלב:דופקהאדמהל-3וובי'מתתתשאפילו
יוסהי.-נגרלחאחינרשלהיהןדי,הפןעם,החס,

מסיר.ת'שלגדילמלאישקייסאבו.ירדעים
תשיקה':שלעילאית,לרוחגעגעויםשלנפש,

כולר.לעםולהתחבוארצהלעלות

 :ששותקבריאשלם,אברהיארוסיהיהדות
להרגי;vןעודשנזכהבטוחניאולם"זמז,לכמה

 .היהודי,לעםכלללתשמחהתההיוזרבגרפנך
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הילדסהיימרעזריאלו"ך
תל-אביב

ובית-המדר'זLז"לפרנקלזכריהר'עלזצ"להילדסהיימרעזריאלחרב

בברסלאןלרבנים

מנתכיו)(מתור

זצ"לזקניבתכהבאיסהמכתביםאת
כמהעדכמרה,מלהארתםתוגמתיבגרמנית.
נמצאהשניהמכתבשראש(מרבושאפשר.

ארסףמתיךארתםלקטתיבמקיר).כברכך
כרו-כיוי.הנמצאזקנימכתבישלמאדגדול
המ-הארריגיבלייםהמכתביםאינסהגדילבם

העתקותאוטיוטותאםכילמקבליהם,יערידם

המכתביםשגיזקני.שלידרבכתבברלזמהם,
הםזצ"לפיילכנפלדלרבהכתוביםהראשרנים

אביהובעטים.iדארריגינל'יםהמנתביםמז
ימי:בשבועאחדים,עודעםקבלם,זצו'למררי
כלתימאתתרצ"ד)מבו'א· 'י(פטירתולפבי
עלעמד~ליהאחריןרבמכתבן ,.פהרבשל

האלה.המכתניםכלשלהרבערכם

בכתבר"שאליופיילכנפל,ךיולףזאבהרב
ר iנט:נילדהראשרנים,המכתביםשניכאמיר

פלזןבמדיבתגרוס-גלוגארבעירתקפ"זסייז
שם,ידרעיחכמיסכמהשלהילדתם(מקרס

קסל).דידמרנק.שמראלזקס,מיכאל j ',~כ
המדרשניתמנהלהיההמכתבכתיבתנזמן

בשנתמיסזו,גסהיהשהרא.בקלולמורים
שםוכיהןפרזן'ק"קשלכרבהנתמנהתרל"ב
הראשונהבשורהעומדכשהואשנה, 41מטך

איירבג'לפטייתועדגרמניה,רבנישל
תר"דבשנתערדעמוהתידדזקביתרע"ג.

רב"בית-באוניברסיטהלמדושניחםכאשר
קשררנשארלפטירותרפדבבדליוהמדרש"

עזרתחורתאתוהערזיאמיצהבידיררתאתר

בירחר.

א'מכתב

פירוסהואהמכתבשלהעיקריהנושא
פ JIע.זקני,אשוגרמנלתרגיםעםהתררה

בהשתתפותלח.ברחשב ,.פהרבשלייזמתך
זקנידעתלפיהיתהזועבידהמומחים.כמה

עלערכהאתהמדעבעיני"להעלותעשויה
אתהמחייביםהחרדיםחוגכלומרמפלגתנו",
צעיררתובימיעודאקדימיים, iiהלמודים

הפר-בשטחלשאלותנתונההתענינןתוהיתה
שליהדיסרטציהנו'י:,אהתב"ן.שלשנרת
אתלפרשהנכרנההדרך :היה 1845משנת

לאיגםגדפםהלא(הדיסרטצהיהתנ~.ך'

זהאחרישביסשל~בכתב-יד,)נשארה
P ב-רםם. • Llteraturblatt des 0, I e n t 

בשכארר-ךמחקרכר') 9גל' 1848שנת

Materialien zur Beurlellung der Septuaglnfa 

מןהשבעיםתרגוםש?הסטיותעלעמדשבו

שארביזהתאריכים.בדביהמסירתיהניסח

בידי"ישנן :במכתבזקניכר!יבהדברים

ררירצבררגדק"קש\יגאב"דבנחבראיוח

דק"ק·הרגאב"דבמביגר)בערזליגמז(הרב
עלחושביםעסליבגר)יעקב(הובאלטובא

הע-עלכתבזקנימאד".אוהדבארפןהעניז
מתברר'ומתוכםמכתבים,בכמההזאתבדוה

 ;נמצ.איםיפה.התקדמולעבודהשההנבות
 .לפרשתוהפירישחתרגוםלדפוסראוייםבידי
ידרעהאינההמפעללהפסקתהסיבהראה.

הרצאתמפני.נדחהשהיא \ Jיתכ.צרכה,די

ל. IIזצהירשרפאלשמשווהרבע'!יהחרמש
כנראההיאהברסלאוית"jן"אגדרה

... l1di.ch·theologischer Vereln ידעל •נ
היהששמוכברסל.ארלרבניםמדרטבית

." nar זsches Sem זl1disch.fheolog ורצושם 8נj

ואחרים.בברסלאוהסימינרמוריהרצאית
ההר-נדפסו , 1869שנתבסוף , nnא'פעםרק

שמותשמובדומענייןשם,שהחקיימו nצ~ר
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6p 
מדרשירניתפרנקלזכריהעל"ל ltזע.הילדסהייונרחרב

רקפרגנויםאבוהסימיברשלהרוצבrכים

כרבשהתפרסםמי-גידמןשלשמואת

לבררבידיעלהלאז. IIתרכמשנתהחלביינה
בראה-זקבי.התכווןג.שלהרצאהלאיזו

היל,סהייס,מילדתןמעירג.אתהכירשוקבי

ע"יבגליידינגןזן,עירבקרבתנילדזקניגםכי

אגב,'הילרסהיימר.השםומכאו-הילדסהיים
מקרםע"שגליא,ליבר'היהקבי iאבי Cש

עצמואתקראזקנירגםגליאד;נגן,מוש:;בז

בליא.עזריאל :יריתןבצע

'* * * 

לפ"קחיכ"אשיהחייפ'ב'אזרב'נ.זה"י

 !לא"יטמאדליוהיקרהטובחברי

שרנלדכיתבאנילכזלעשןר,כסאביןלדשכתבתימכתביע'גתשרבהקבלתיטים
לאני.ןללכתמכבתיםעלןליםביביבוהמבדזלהעצוםהמרחקמןשכתוצאה,חרשב
מיוםמכתבךעלשמחתי,"מאדומהששמחתי,לןלאשרממגידירסשא,יבןבטוחני

שאביבארניברסיטההלמרדיסבימיחברימכלהיחידאתהמאליר.ממתברזההלאאלול,"י"א
מעיושמחהשהיאשמחתיגרדלאתלךלתארקשההיוס.עדמכתביםאחרמחליף
שינרתשהשקפיז:יהוהמשרבשת",הרחיקהב"אןבגריההשרויאביר Cכא,'הבאעילםעונג
באמתשהיאזי,מהנזרהלהימנעארכללאריקר.יתיקייידמאת:ונכתבמקבלמא,ד
שאפשר.כמהערתכופותלעתיסזרשמחהלילגירםלבקשךבל,סתם,מדמרייתו

רביחפעימםידבריסדיןלתתליהיהשעליואח,ןעביןעל,שמעיקרבזמוזה
מוצאאינניבעצמישאביאביףמרדהלזה,מקררבים-זהששביבוהרארידר~הירחמא,ד
הדבר.עשר

הפרינציפיוניההבדלהראמיעטמזז ?זiברסלאויתלחברהשבכנסת,יתכזאיך
המתקןרביויריהםעלמשישלכשכפפרחמלאכתםאתשעישיםהאלההמתקנים Jני

דר.'של iהרצאחהשארביזליהוביחהזאתיבקורניס.בפטישמכהאשרגייגר
הצדקהבלילאמראיםעליןאשר-ידידדתייסיתס~םקיימיםביניניאגב,-גידמו
חיסגשאנימה :שלהםהעקריןעםלהשליםתוכלכליםלאר. Cברמתלסי,"~חדכעל
ירחר,ילאהמעשהקדושתכללמרחשוב,זהוערשהשאנימהוקבכ,ןמהשלעניןזהו
אמנס 1'מיע"י .ם}"כיה'ג,יקר.הארשנאמרמהלאלי:כתבנעצמישגירמזמהעםרא

כלפיאחואיאיבךזאתבכלהאסאכן.מםךי:מ'ם.בתנאיםוקלאגר:חפת I:'ש.iיצטשמעתי
 ?ככללתברסלןאשיסתעלחצברר

ב'מכחב

הרב(בעריכתב"ישררין"וימרזכרהמאמר

חש-נכרדשסהרפיעחירש)רפאלשמשיז
ההמ-שניאת , 214-196ע''(תדכ"א)כיעי
טרם"זהבכר,כ l/גשנדפסיהמאטרשלשכים
מכילה~אהמכתב.כתיבתבסעתזקנידאה

"דרכיהספרעלרמקיפהחידותבקררת
גןטליבהואמחבוןפרנקל.ז .... ,שלהמשבח"

ארתו,שכחבבהיבגריה.בשסילררייסנבורג וש'(!

 * ,:,זב

נקראהיאבתרגרמרבעברית.

'.'. Freundo uns .tמ .וa מSendschreibe מוE 

" IDdlschen Zukunft 

העסיקאלכסבריזיוירנתןהרבשלעניני
באונ-החרייתהיהרותשלמסרימיםחלגיס
שההיאל.,שניס.בטהבמשןוגרמניהגריה

ביחסיםהיהבאיבגריה, CSilbilהעיישלרכה
יבאשוקהלתו.שלגרילחלקעםיס nמתז
גטביתזלאשמעולםהגסגט,שםסירו
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 67מדרשךרביתפרנקלזכירהעלוצי'להילרסה"מר .•·עחרב

העירשלהסיבאטאל"!.צומותהגישיגם
סדו"\להוציאמיתרהעיררכבתורלישרק

המתקניםישראלי.'"תפלותבשםאיתיןלקרא
המקי-רכניסלכמהפנייגםנגדוהסעירו
הח:;ןם'פעילתעלדעתםאתשיחיילהםרכים

חיכרהואפרנקל,גםהיהביניהםברבייס,
 Orientכ(שנדפסהכגרמנית,ארוכה,תשרכה

מתיכהיהלאה).זןגליין ) 1842 (גןכרן

המסןרחביןפשרהלמציאעמדתדמתבלטת
להכחישאיןהח,דש, iהזמשאלפיתזבין

וכמחלכמההתנגדיתו,ת t \מסתיר'שאינן

הכקירתעםאכל"המתיקן",כסדןרמקומית

הסתייגותמראה'הואזהבכורןמותחשהיא

כלפימתנהגהואלגמריאחרתכלשרנו,
'מדזבצורהכותבהראעלירכרנייס,החכם
שמןנזכרשכאשרלצייןודי.כהחלט.ליבה
ברנייס.מר .תמידנקראהרא,החכם,של

כרנייס"מר :כתיכנמצא. 55ע'אחד,בעמרד
לורקדרשלאנשיראויהשאלנהפערלהנקט , 

 :דכוענינים'!בכמהטעה"הוא :ובןבנים".
לקכועמהססאינופרנקלאיתו,ו'לגנות שי,,'

 ..•ברנייס"מר ) 72(עןתשובתיבסיכום
שפרנקלונקוםככל !ביותר"קשהחטאחטא
כותבהואברנייסהחכםשלבעמדתומטפל
ה-כדרךפסקניגםאבלעוקצני,נטרן

OberconslstorlDlrat הועדבתורחבראשר

 . "דעהובביעהפריטסטנט'תהכנסיהשלח.עליון
אופייניתבקידהעלהדת,:בשאלותמכריעה

.שאדיריפר"של'הבי;גרףעומדאיבדזו
 .התערבותשל.הארידרכינוכיץ,בתאירפנתס
 ,כו:ך 5ע'ההיכל",ב"ריבפרנקל

אלעזרר'שלהתנגדותוולמרותהזה.כמקום
לכזיקצורךראירקח"."שםבעלרקח,

הנהגתיאתאם I'כעצמוחגסעניורקל.א

רקחא,לעזרד'שלדינרביתבבלל.אל,של
באיהיאהזה.התפקידאתעליוקיבל
תוה"קדתלהרוסחשוד"שהרא:כסקנהלידי

א;וסמכרהדררגאינ~"כמה !האמרנה"ויסוד

החתםבעליביניהםזה.פסקעלידיהם
ונסעהרבנוחאתלעזיבבאלץאל.סדפר,
סניגורכתבילאסיףכדילמקרםממקרם

אל"פכה.אליושגםפרנקל,בשבילר,ר"ז
(ביוםכזהמכתבליינתןלבקשתרנענה
"תומךבספינדפסהואתצ!'ט.,שבטי"ב

אל,iכבץשבךתר"ז,'א"מפרבקפורטככוז".
 ). 54 'בע'ישקיבל,חסניגוריהמכתביכל.את

תצ"ט)איירח'(בייםפר,היגרזהמלבד
בגדהתבהגותר"ברברסיפר.החתםא.למכתב

לשלח .לאל,)(הכורנה'באינגריה"אחד'רג
 Allgemelne Zeitungהשברעוולמערכתארתר

udentums ~ des ל,;ביגהיהשעררכי
מלואותבשמרהחתםסרפרוהנהפיליפזין. ,

פגיעהמשוםברכמרנןשה;הזה.מכתב
ת"ותשויכ"חבייםנפטרהראשכז ,בכבידי

נס" nתוספת- ..כו ..להדפיסהספיקהיהמערכת
כ"ההייבר , 2,11,1839ביוםשיצאבגלייןרק

 .בעיהמערכתהערתגם.ראהר, iת'חשרז
נזןכביר"תרמך nב'גםבעתק(המכתב . 565

~סרבתפר,השתדלכד'אחרגם ) 136-128
אדוה'(נירם'שלישילומכתביכתבאל,

 ). 52 ~ 50ע'כנזד"ת'ה"תרמד
חהיכל"":שהרעישאת:זיהדותהגר~"רךב "

הקרדמג:i ..במאהארוכהתקרפהמשדמנית

קשריםע"יחכם" ..חעםקשירהיהזקני'עם.כנסתביתהקמת.בגל.לכידרעהתחולל
עטלינ-יעקבהרב'של.ביועיבתומימי'מר;יןהבןת-הבסירומצדזהיעםהמבררג;בעיר.עוגב
כשבתהלןשזקניידרע'באלטרנה.זציולגרחרבה ~ IIע'התפלה.נוסחלשנותא'תקנים

שלהטפרתירל·ינ,מיעאת'לחונבררגלטרבה t;tמ .שיבתנזכרת'ינ,בחםבמקרמית"בפרטמחיקרת, .
'בערדטהורה.בגרמניתנשא,שהואה"חכiכ", .בלשוןתפלות'הוספת.זאתצירן.·ולעומת
הונתק-הרבנים·רקבזמנרכדהטיפרשמלבךו iבלסה"חכם'המתקניםמתנגדיהגרמנית.גיו

 .•·ברנ~יטהחכם'שלשדרגםתומסתברניס.'משנת"בהמברדג'כרב'שכיהן'ברנייט,יצחק
הכללית,'בתרברתרכותיריעות'בעלהIב:דדויחשהיהתר"אנת 1Uביצאהתקפ"א.כא,שר·

זקביעל.בארניברסיטה,השפיעהלמדוגם'הכריןהרא.'המתקנים'שלסדירהשניה
בהשגתלהסתפקרלא'הדר,ן nבא;תללכתנתי'בכלדביק mלהתפללמתןכןשאסזר.·

'.' . 

זה,א~סיישפירסונוכריזיםשבעי,ר,חכנסיית .עטלינגרר"ירבודוגמתהבגרותתעידת'
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,"t * * 

לפ"קתרכ".א'ואראפוא"שבעזה'''

נפשאשרמיידעי'ובבחוחביבי.ריבידידיה IIהבישיעתרמחסהבדיצדיקישמח
הררו,ישראלעלהויראההתירהוהמדעהחכמהכלילחמידרתאישבבפשיקשורה
ריםלדארף.רק"קאבוורי l/בפיילכענפעלרירלףזאבמיהרכקש"ת

 !רחביביידידימאד,ליהיקרחברי

א,חראחריסרגעיסהכאיתהשיריתאתכ/'תגאביבקולמיסיהלבלריצאשלאבשעה
ע~הגדילהלשמחתיסימןלדתהייבהמעטרת,רקשהוראע'יפהיקר,מכתבךקבלת

 ... !פעםאלףלךחןחןמאד.לי,הנעימיםדבריד,

במאמיהנוגעתכמכתבןאחתפיסקהעלאחדותבמליםלעמודרקרוiרצאביהירם
ה'מאמראתקרא.תיכאשרכאבמא,דלגיגם"ישורווו;.שלהאחריבהבחיברתשנדפס

ה"ישורוןי,'עירדלםובחהסוסיםבלימגד,יאנלכנרתץאיתרריאהאניכזפיעלאףאבל
בעביואל,יךמרבראניהמאמר.,אתבפרסמוגדולהאהריותעצמי'עלקיבלאמנםאשר
איב"בירחרהיקרידידיוסונני,כעסי,שיחיומתירמדברדאביאחין,אלאישבדרןזה

מאימה.לכסזתרוצה

כפרה,לישאיןמעשהאודיתפרנקל,עלחשדלהטיל;:זתח,לתיחרפיבימיעיד
סזפרמשהר'הגאוזהנולהכביכלשלרבונגד-שבהשלשיםלפבי-קםהיאכאשד
אתפרנקלהעליבכןאחריאלכסנדרזרז.ישמובליעלאיש,נבזהארםלטובתזציק"ל
.זן mpellfrelfנההיכל".,ריבנדברהידועבסכסודהמתקניםלניכחזצ"לכרבייסהחכם
זהכלעליר).אה;בהבכלל(שהיא onsl ~ Oberןנ orialraן hשלבאיצסלאהיפיעהיאשבך
נגדי.קשהקדיםמשפסבייצי

שכללבוודאותירזע _אניהנזכרת.בנקירתוובתיארש;ןןאאישאיתךבירוא,האני .

פיילכענפגזלדלי,האמןלי.איכפתלאזההסימינן,תלמידישלהזתיתלאמונהר~אנאין.נ
לירכשתיאני~בסייביתיע"ילהךכיחיכילשאינימלהשיםכאןכיתבשוזיבי'היקר,
חידרת'נקורתלכתרבזבתחילהייתילבוכחפץביקראתיכבדהמשנה",דרכי ..ספריאת
, " 

ספרי,פרנקל,של hrlf ~ Monatslןה-,;הםהדוישים,הספריםליחסריםלדאביניאכל ,ו~ל~
udlen %ur Septuaginta, Gerichlllcher Bewell ןVOrl , זזישיבMonillsschrlff ספררערר

ארתם.מצטטשהיאספרים'הםכרלםשלישי,ספריעיישני

.מלכתבחרריסמעכבשאני'לזכיתליחושבאניזבאדרבזזבןלדשזהמגלהאגי
עניוכללא.ותווגררעיםצבעויםלאנשיםרקליהפדירכלישםהריבכרטלאן,לכיהמ"ד

 ,)!(כרבמשכירתידיעךrן.לפחותלישישמיכתלמידנחקבלשםביגויס.נדיסשםיהזזי

מלםד )!(כדגרץ !אופיינייחס-סירקבדהשלבגריתדורשיםדעי ?tה,שבשטחכנזיי
מעילם.היחהלאכזאתהתעללי!'היהדות, mמסתחתלעג,איזהגמרא.אחתבכתה

מרבילםחמימיםשילדיםריאיתעינייהעומק:כאביאחלכבושצריךזאתכלוהריאה
נעשיםהםישרא,ל,מפישעילמטהלדדגהלויורדיםהשני,אחריאתד,'.ושחיטה,שם

בידירהמיניס~רכעהעם·מחבענעכסיכךתאשרלגרץבדיהמכרפריס,יזיאייטם,צברעים,
שהכאתיאלהטעמיםזבפבינאמן.ממסיייררעשאביכפיחסידים,שלרביהיהכאיל,.
גרם-בכירכה'בנישאלספילכללמ'ספיקואינרלשבתסזברדהזמןכיכקצרר.רקאמנם
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דכאוז,שלברגשגתיןכשאניקריאתו,בשעתהנשימהאתעצרתירוח.בחתהמאמרלי
-אר.מללמזגלי·שהנהאדתי?דוקאלמהשנים.כמהמשךכבראךתי,מענהשהוא

מבורך.אדלירא
בכלרץ lדב'מכדבדיכמה,ששיםבזהדאהיטב.אנימכירהבקדרתמחבראת

(סיטונאי)סוחרת,'אמא.דבמאדמעטיםרקמכיד,אנישכמוהואופיבעלאוגגדית,
לבב,וברכפיסנקיהקרושה,תורתנובשביל,יריו;.יסבדםקרבנותהרבה'כברשהקריב

הרבהמכירואניכמיהי.ישנםםאדםעטרםורקהקריסהולתירתולהשי"תנאמןהי~,
 ...היוסבשבילדי ...ביותרהגדןלהוהערצתיהערכתיאתליררוחששבים

ה'ד'ג'מנתב

בשנתרבלבחורעמדהטרורהקהלה

טיודור,דר,גםנמצאהמועמדיםביןתרל"ט.
המד~בביתהלמודיםחקאת.שגמרקררנר,

לזקניפנההקהלהועדבברסלאר.לרבביםרש
 iחב',שהיהמיכרבלבחורמיתראםבשאלה
זקני,שלילית,היתההתשרבההנ"ל,ביהמ"ד

מולצאתמוסבשיבחרשבמקרההוסיףאף
חדשיםכליתאחרי iבכ~כאשרהקהלה.
 iיצא ,.קדר.אתלבחדרהנטיההיתהאח,דים

דר,הריץאזהקהלה.מןהועדמחבריכמה
למעשה :אגבלזקני.הראשוןמכתבואת .ק'

~ב :1 *

לוקבהקר.טריר,בעירכרבנתקבללא
בשבתטדבים.ספריםככהשלכמחברשם

ראשיכרבשטוטגרטבעירנתקבלתרנ"ג
המוזרהתיארעםדירממברגהדוכסןתלכל

Klrchenrat שלכיד"ר• Ober ו.srae ו• KCSnlgl 

kirchenbeh6rde ה-שלעורכיIsraellflsche 

Wochenschrlfl בi המכתביםכתיבתמן

מגדיבורג.בעירראהמרמ.הרבהיה

חןמצאשלאהמטפחת,בדבגהמנהג

כמושבברלין,העובדהעלמיוסדבעיביו,

היהלאבגרמניה,המקומיתבכלכמעם

עירוב.

* * * 
לפ"קתולייטאבמנחםו"חב'/ה

נכבר,מאדר iדוקסמר

אחדות.העוותלהקדיםעליאתמולמיוםמכתבו'פרטיעלאשיבטרם

עבידתשלהגנולותאתכמתקיףענותישלאאתידעהשכ/J.rתים'אנימניח ) 1
וההגתרייותההתקפותכללביכחאלא'עידזלאהצנורית.פעילתיש'לארשליההוראה

ז sraelltlsCheה-בברסלאילובבים,ביה/'?בשלמבטאינןבעיקו'באיהישתקתי,'נגדי
Wochensc:hrlft ~ התקפיתיכמהכמהזהעתרןפיוסםשלנולרבניםביהמ~/דירסד.בשעת

לקז;ן~רתמוטדאםכיייהיהלאמדרשנר,'שביתטעןה;אהשארביו'עלינן.מעליבית
הגבחילאזהכלעל ) Taschentuchumwlndun9sanstalt (לגףואןלגריזמטביבהמטפחת
אחרים,מדרשלבתיכנמקיקםאינייותקיך".,ומעשיךיקרביך:~מעשירעל ,בבםחי
נמיסים.רמויהמוסרמטיףלהיותממני'פחות'עשויאינראיש'שהיי

יהיהז..ונה, Iרבא,נכביתהןהמבקשכלאתמערירשאניל"יאמיןשכןבטוחני ) 2
א,בלמגעת.שידיכמה,עדביררומסיעארתומע,ידזאניאלא'עורולאשיהיה.במקום

כזהאין'-להערכהשראיימהכלעלרוחששאניהשמחהכלעם-כיפיעלאף ,
שאנשיבטוחאינושלגמרידבר,ידועילישאמרימהבזכריהעומקבאביאתלהפלגכדי

ןמנהיגיה"ל rחדבריאלושלמהחזקההתחי.~ביתע"יקשיריםבשמםאתר,יאיםהנ"לביהמ"ד
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בקצירהקודםמכתכיאתכתבתילובהלכ'להסבירכדיזאתאנירמגישרתיקים.ע"פ
אתהרחבתיאילןהמתקיף.להירתרציתילאאצלי.כורגילאינרשכ'דבריבהתאפקות,

ןהתרגשותטרחהמלריהיהיהשהיכיחידעתייהנהשכרח,להימנעהיהאפשראידכרי
בדברי.קצרתיילכן ,'כבשביל

דעתיאתשיקכל,אמחר'םלדרוד.ץהרשיתאתממנישיללשאביכמזהבה ) 3
מרגי-שאביכדתלמדיי,הםאםאפילולרבנות,במיעמדיםהנוגעיתבשאליחרלהתערב

החרפהמלבדעליחלהאחרת,נרהגהייתיאילודבר,לשיאלילהשיבבה mהאת,בי
מבעליו"טובתמנע"לאעלשעברתימובהכתיצאהנוספתהרפהפחדנותשלהכללית
חדשיםלפניאירעזה·מקרהמכשל."תתןלאעיר"לפניעלרבםלעשרתו,ידילאלבהירת
לשלוחהסס ?1יאיב'עדתי,חןיחוככתתישלמהכאמוהנתפקידיאתמלאחיואניאחרים,

בדואיאוביקטיבי,להירתיוכלבדבר,שביגעכמישכ',כמהעדממנה.העתקהלכ'

אוביקטיבית.ילגמריושנאהקנאהבליבכחבהשהיאעליהיעיד

דכו''' ..ה !"וכי,,·דהוספתילקייםצויןלרבביתשהמועמדאחדיםתנאיסשםפוטתי
והנהיאש,פוועתהולכתשהובניתל"היתוי'בוכוובתילמשלהתוכן,ובהראהזה

וקבידאיהםמדושרביתתלובידיביןראשפריעתשלהזההאיסררמזהפורשים
לאמעט,אוהובהאםהנ"ל,התנאיםאחממל.אכ'מדהבאיזןהכלל,מןהיוצאים

ולהג~זלחזירקדוש;ןהתחייביתמחןינעצמיאתרראהאביזאחבגלאבללי,ידדע
הדתריםהחיים·שלמנהגיםבכמהמדקדקהרא-t •עללכ'רוחששאגיההערכהכלשעם

חשיכים,עדךתחלוקיביבינו C'ישבזאחשלעימתבאפשריתלהתחשבעליהצברריים,
ממני.שביקש!:בהאיפואיתי tע'שבלני,מהלושאגידכבקשהאל,פנהכ'

אביכאשרלקצראיכלנחרצים,היישאמנםהאלה,הארוכיםהמבראדב,"אחרי
בכ~ןאמנם"חשיבה".שתינרתיטועןכ'מכחבו.שלהשרגיתהנקידןתעללהוסיבבא
מןלצאחן"ש iבברטלאו,המדרשביתתלמידלבחירשא"ןדעתיאתשדב.עתיהיא

שהמסקנהחייבית·בצירהןלהגייליימרשהמצ!נונ" iאילדאבןנישייבחו.במקוההקהלה
ב"קןז;כ'אבלזאת,לכתיבובןכרחלהיותמאדלאצרלי,צו '.כעלחליתאינןדעתיחליתשל

 .- . .כבה.תשינהתשיבה,ממני

כי,עלהכללי,משפטיתקוןלמעזלעשותיוב;כ'מה :החשובהלשאלחיראשד
על,הכבדפביימ,·שמעצי·פפני;קלאהשיבה,בלילiדשאירהמיטבדעת;ל.ס'הנה

הםלהתבותתילישהתבאיםמכיוןגםאםכיהתשיכה,אתלילתתמעכבגיבירתר,
בפירשוי.למעלהשכחבחילובהבקשרלןנ.שלאיתם,למלאיכילאינוכללש'בכאלה

שבירביםבפני·.חייבותהצההרלהצהירב'עליהיהונמרטהקודם.וסבמכתבי H"זכר'ל
הלכה.·רקלאפה,ושבצלשבכתבהתורהבקהישתנכסיני,למשהההלכהבקדמיתמאמין

שללמסקנותהתבגדיתכלימרירנית Vהכרהגםבהןזנכירשהואאםכילמעשה,
ביתעמ.הקוסריםת.אלנתקעל,ייהיהכדיעוסה 'כ.אם;ןןלאההיסטזוי,"י P"המח

 .. .שוו!המדרש

זבתויאישבתור.חינה'מרגישאביכילפבילגליתהאשר"!עתיחייחהיאזאת
מצדי,לפחיתבן:איןבינינרהזההשריכדחההנסחהאתמלסיףאניזאתעםאבליהרדי

נימה.כמלאאףביבינר,עכשירעדקייסשהיההיחסאתל:שנותכדי.
.. 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 71מדרשירניתפרנקלזכריהעלזצ"לע.ייילדסה"מרהרב

~ 

לפ"קתרל"טאבמבחםז'ב"ה

בכבד,מאדדיקטןרמר

שלהחדשהגלייז t •כד,עללהעןב.ידועליממש"קמכתבןעלשאשיגלפבי
"Uובזילידיהביאעצמו,העירךגז""כנראה·ממגדבורגלישנשלח IsrilelilischeWochenschrlfה-ז

ביחביןהמפהאחשבברסלאיקרעהמדרשביתשלזהעליוהעניביס.במצב··חשיב
לאחותהצירךאתריאהיאיניבימינו),רגילכהבבטיי(כהשתמשי,יביניהזההמדרש

ברכיםמצהירשאיבומיכלשם,שכתיבלמהאחואיביהמ"דתל·מידכליהריהקרע.את
אח.דמעיר·יז.יבםהזההמדרשביתשאנשימידהשאביהגםוזה-עמיעסקלרשאיד

להדגישע:ליבמייחדשלנו.המכחביםחליפי'אתלהפסיקבדעתיאיזזאתלמררת
פה,שבעל\התירהשבכתבהתירהבקדמדת,מרד;ךאינרשב'הקידםבמכתביכתבתישלא
שטענתימה·מפשע.חףאניאילםזה,בעביושכחבתי·מהעלהתרגששכ'כהלירצר
'וטענת"זה,~יין :rבודאיחזקתקיימתאינהשלרהמדרשביתאבשישאצלררקאךהיה
איברכ'מדבריו.חיזיקז.צאה Iהי~להיפךאפכיהיפרכהשלא.בלביזןלא.זאת

היהשתןכיישהיא,הרא <,,לגסןדל.א m ,אחרת,השקפהישגרץזiולפרןפ.כללמכחיש
הבוכהישהמנהלמהגסאבללי,זס.·מיוסיהשפעהכיחומסיףכעתיניo/ב lןנדרבניתחשוב nכר

שהתורהההבחהאתלדעה.לחבריולאליל~מספיקאיבוזו"לדעההמבוגרתהיראה"בתו
צריכיםהיסרהות,יסודישהזראמצעי,בלתיבראפןהגבררהמפילבובי:נתה:פהשבעל
מאמיניסחברירריבכימשרכבעשהואכ·רתבכי·ביותר.החיוביתבצורה.ולשנןללמד

.דיברקקייטלפיהגטישביתהפרטית,דעתירקהיאזאתראשיתהריאבל·זה..כעיקר
יבייאיבךבברסלאיהמדרשביתח~וביד .שלנאמביתיע"רשנשאלמיילכןכר.הםבור
החמררההאו:ורירתכל.אתעליןמקבלהיאתשובתר'עיייהלאעיקד.כלתשובהחייבית'לתת

 ...,תיצ~תיהמיהניבעת

·שמחדלרשב'·חבויימרוביוחרעניביסבכמהבזהרשכירבבעבין·שקראתי,מיבך
בעצמי,כימ:חובכ"דאכןקהלתו.כביבתרך·היהדותקרןאתלiוריס ..מרינה j.בראb1מצית

שאינסי IIמאחבכמהשגסנכרי.שחלבובחלבנזהרשכעתאיבודבריו,אתשהבנתיכפי
 . N~לקים·ש"יראי.אבלהיטב,'לצעריליידיע.בכרי,שחלברכחלבמקילים"ברמלרייס"

היארבר .·לע.עובריטשיתאמחשהסשונעתי.במקרהלאזהעל ~.ייבםבסתםמזלזלים
·מאליוומובןאלקיס,התאריראמורפאת.לשלולאהססלאכללהאיסור,ובידיעתהזה,

הקודם.במ-כתכיאחתבקיזהעלזiג"בשכ'.לאאעיר.אשתדל.לטובתם,!.,":-שלעןלםלא
גםאמל,ץשלאבטרח.כייהאהמעת~ק)ראש"~פריעת .""לכתש"הרבנ'תלמש"כ(הכורנה .

ביבסהכזל,ס,יידעאינישבכללכvזסזה,בעב';וריס rןנזלשהסכשאשמעשליגרלמידי 'לע·:'
שמי,ס.--יראת.בדבראחריסובין

אבלזוכלל.מןיוצאבאופו.לנהיגכלפיובקשתואחרייכ,.ללמואונאדשאיבילי'צר. .
·אחרירק.אם'כיי, lIרעאתחוהכתבתישםחמלבשלא·ויאונין:לי:המצטרן,עבין,זהרהרי

·ה"אגף·התקשרותהזאת.·הרעתמותותכתיצאה'מרלהאתריותעל ...,וציבידעתשקול
'בתאינה.היא.אכןחפצה,דרבא".מנפשהיצעהעליה,רימז·אתי,שב'חבריודזמני"של

.הכביד·יראת'מפניאפשרי'בלתי·זהייהנהגרץ,.פרדפ.נתוקהקשרים'ייעס·אחוי':אלאבiידצ . .',,.. . 

לו.שררחשים

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



~רנםל "'"'~' I ו'''' ל"-' ,- ....'ן 72  ..,-- " ~ I :;-כן,'היוע.הרב
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• 
לפ"קתרל"סאבסנהtבי"אב"ה

מאד.הנכבדהרב~דוני

 , jאחרואחריןיעל iראשוראשיז'ב.ללמכתבומשיבאני :::i:ז!בע

על:הבל;ה'כקפהלןיש:.ץררר'~פוופ,ללמדוכדיבסכתביצררךליהיהלא
תסב"כבדברכפירהדבריבהרצ'אזחייה:'מיעלא :tא'יאפיל,'ב,יקריית,בעירת

מכבר.נסגרזהעניזעל~התיקח"ב.ולםכךלע'בימזמזגלויהעמדתוחריוח;יכבע"'פ,

מו,דהאינובברסלאןביהם"דתלמ"דישמיעוםהקזוtב:במכתבוכימדברילמסקנתי .
 '.?יידיע~אינוהצעירהדרר יב':;רקכי·מסכים.הת:ןבע"פ,~לוקדושתהבקדמןתה
':זעויוכוחנר,בשבילחשיבההכןהבקדדהכ,פתי::"ה,כההיאדבריכלפיהסתייגךך"

הכרתןלפיואישאישכללנס,בחדרייס ij:נרגי':;'הללזמהעליה.הרבויאתלהרחיב
תירהאהוביםהםאםהןלחק"רה,יסוןאי';:חקירהתוצאהא iהמצפונםסלפימה ;הרא
m לבללנו,איכפתלאיגמורהזכל-לאר,אםהןלכהiIi ביןכשיחותרבמשקליס

והנהןמסיפים,מוריסהםמה,.רקאךמכריעוצברר. iעגי~,יבןאבללחבור,אדם
אןרנ"ננןרג-והר'שברחרבבביהכ"בגרינרסלמשדתךבתפבתהבברליןזת .1'יי~עינינןמה
משרהלהקראלהיאהההיאה'משיהאלאעודולא ,-פירריכיםטערזאיניזהדבר
תיכףיכיל.הכלישהיאהמצביאהואאשרהקהלה,.עד ,tרא'שלמחסדר,.פקידישל

בביסלאן,ביהמ"דמחניכיכריבובקשוח,גביעל nבק'ז:,ן· ::זספוזיבאמתגלגלומיד
עובדהיהבה !דתייסלעניגים"פקידיילהיותעצמו n ~חמ:זפיל iגרסמהגליל'רבב'ניהם

האגףעלנמנהגםוהיאהןת~קרס,התלמידים~מיאחדהואשהוילמדיאופייניתהיאזו
אחר,בביוןמטיףהואכהונתו,מקדם(בהילדסהיים, ? lכאבפירנשמעמהיהגה .~ 3הימ
הועד,חברישללטעמםהךתאפ,דבריר .,·לכבגור\ד.'הערדקילמניח.}שאבילפי
לעילמישנקבעההמטדהאתתמירזנוילהירתהחיבהמוטלתהכהןעל :~זכגון

ס'ררננלכאלהדביריםרב.ודהועד),לפקרדוח('רילזמבילשאיפותלהתבגרבליערלמים
עומדים,ינם Nמינכרא,דלאמיעוטאמלבדאלה,שאגסיסעקאידאולכאן.לכאילפרש~

לתתיכוליםאדםבניואיןבמעשה,וואבהלכהלאסמכאבבי~יאבםהכסיןו'בפגי
בהם.אמרן

יכולאניאםאות"ושלאל Israel. Wochenschrlflה-בדברשכתבילמהס-גיבכי
אתהרע ..למזלריאיםבךאשד , Juedisc:he Presseשכתרבב-מה.לכלהאחריותאתלקבל
מהכלבעדהאחרייתאתכיעללהטילדעתיעלעלהלאיגם tשלאבודאי'שלי.העתון
האחריותאתוחבריוכ~-ב.ללהטילליד::ישזאת,אלאכתנתילאהנ"ל.בעתיזשכתוב
עחרן il 'סלהגליוןבערבאחדיותלשאתכיעלכךושמ'~וםהעתרןשלהעיקרייםלעניבים
לאאילןקרהרהיהלאכזהדהבה,לצל'מו.ודמותוכביכ,'ל,המתאימה,בצייהשנכתב
לכ.'מררבהיוח nנחבזאתע~ה nשהיא nהסערנהגיחה

אלחביןאחדריתכזאין :מכתבושבסרףהחשרבההשאלהאל.עכשיוערבר·אבי .
זאח:אלאלכילענותבידיאיןלדאבוניוביבינו.אלינןהנרסיםשלו.המדרש.ביתמחלמידי

אהדהרקבו Pאזהס'איחידכמהעדכמיבן-אפשריבלתיהואקאיחודהסייסבמצב
קודםשתגאיההנחהעלמבוססיםהחזקיםבמוקיהצכרו.שלמעבינושאינרדבראישית,
בוערתיי .היודינ)להויאה,רארילפחרתלמדן,א)הדאשהמונ.דמהבטחוןהיאלאחיד

המציאןת.לאןרעליהם,לדזתרשאיןהאלה,'התאניםאתנבחןבנסיין,עומדג)יב.מעשיו,
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למדןשהואעליול1דעידא,לאיכלולאז"לפרנקלדר.שלמתנגדיוגם :אילנקודה
ללמדרלוהיהאפשרהנחוצות,בידיעותמצוידהיהוגםהרציןלןשהיהרמימופלג,
אדויאיזהאיליאורבנים,יעמידגרץפררפ.כליםכע;תןהמצבומהבהחלט.אצלו,

אבלהזה,נטוי iJאתלייסלחרהפרופסורשלאחרת"קריאטורה"איןואןקירשנר
מיס 1iןיראתכלהכל,ככלרתואחריהשפי.כמרעפדלהתקבלתבאיבזהרוראההצבור
סונכא.בתאיבהשההרראהזמןכלכליםילאשריהא,ינה

שם,שוהבכרבתלמידיםאמרוניתולאלערלםבשס,ךפרעלגרץעידכל :בילנקרדה'
הנס.עלסרמכיןאיי

נרפתברטפים'הםהגם-יהיראההרתרהאהבתעלהדבוריםעידכל :גילנקרהד
הריחלנשב·מתחילהרקכאשרבתוהועוליםאלה,מעיןוהודיותרדוייםאר-ציף

-האלההיפיםהדב~ריםשכללנרומתבררכה'מה,אישסטיןבברלין,משרהמאיזר
ז~רקאךרים, iדבדבורים,אלאאינםהםשלנן.ההכרתמן-השימעיםלבאתהמפתים
לא.ותודבורים,

ני!!ארלשנרתו.ידנולאלאיואבלדירי,עלישלביליייאמיןזה,כלהיאמעציב
ביהמ"דאבשיביןגם ,ב,.'יחברו.עםאחרטובים,אישייםיחסיםלקייםרקאיפוא.לבו
לאכיובוךאי-בגרדים.כדיעדדערתחלוקיהמשיתפתעמדתנובעביןקיימיםשלי

ברבים.בכךמרדיםשאינםהגם ,-זאתיבחיש

.. .. .. 
זצ"להילדסהירמרחרבשלהנ"רהזעתחוותוהרי

שבברסלאיבית-המדרשתלמירכאשרבמצפונילהוגע.יכרלחרדיהודי ..ם)ינשאלתי
 ...בקהלתר.כרבבתמבה

מצורתכמהעלעובריםכרלם,ואוליהזה,ביהמ"דתלמידישלהמכריעוריבםהיות
 ;יכייבכרישחלבוחלביינס,סתםב~ייק;בכר~לית'טלטולכגויררבנו,

נותניס.יהםררא!'ת,שעיניניכפיהמתקנים,בקהלית .פשרןתמקבליםיהםיהירת
המתפרשתתרפעה-.עליהם,ח;פףהקדושהשחידרפנהגיםדיבים'לשניתהשלום""למען

לאתילה ) 0ו'הבמרסדעכשיועד·המלמךההיסטורית""השטהשלשמיסהדבעינךה . . 

 .הסיביקטיבית;האמינהשלבקריטריוןבכתב TL 'התורהאחגםאםניפהשבעל'התורהאתרק
.' 

בשלילה.להשיב·עלי

גרץ.לפרןפ.הנחנה ,*
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יילףפנחסד"רהרנ
תקיהפתח

המסורהרמזיפיעלפנחסנפ'המוספיםקרבנותביןהיחס
כיס""אבניהספרכ"ימתרך

בלשרןבהבדליםמדקדקיםאנחגראם
אנחנררכ"ט.כ"חבפרקיםפנחסבפ'הקרבנרת
התנאיהיאהאסכיומסררת.אםשישמביבים
אנחגןבמסררה.מדקדקיםאבחגואםלהבבה.
איןוץ~,ראםהתררה,כררגותאתמבינים

ריצהשהתירהמהאתלהביויכרליםאנר
'ללמדנר.

אתלבררוגי tברהבאיתבטבלארת
בט-ההבדליםהצגתידיעלהזאתהאמת
החב-מהיתאתללמרבכררנתםאשיסררה
התלרייםבחגיםוההלברתהימיםשלדלים

 ..אלה.בומזים
מבוא

שלפיורשזיגענסתמדרביםבמקרמות
פיודשעלד mוכמ'זצ"ל,היושרש"והגאןו

נצווהכאואיפאו,נציג,שבקרנבות.הסמלים
שיטתר.לפיהסמליםפיוושאתתמציתית

מרוההמקום(מראההקרבגות.חומרא)
זצוול).ישרהבפירשריהמקרםעל

השהד,לעבלדתהעיקריהמכשיר-פר • 1
ערלםלתקוהפעילה,ד'לעבדותסמלהוא

 • )ג"''כ"ט(בסדנר '·ד-שבמלכית
ישראלרערההרןעזt.. '''ענהוג-כבש • 2
ד'עבך,תאת'יימסמלייסף,כצאונרהג

הכלכייינפשבלבידיעתנןרהיאהסברוה.
 • )'גא'(ייקראית'זב-אתי
למירהסמלעריי,מנהיג-איל . 3
 .)'אכ"ט(שמרתהמנהיגרלעם,,רד

להגןהסבילהעתאתמסמל-שערר . 4
(ויקרא "עםשלרפיעלד'תירתקיםרעל
 .בסרף)כ"נד'

הגעי·שבנילבעוריס-,סמל-בקרבן • 5
ד'בעבדותחיל·לעשותכרחיתליפורים

(זיקראכחדשיםבעיני,יהיריוםבכלכחיבח
בסוף).ג'ר

את'מסמלתסרלת,קרנן ~מנחה • 6 ,
ידיה'אתהפיתחתההשגחה,בפניההדואה

יסע,דאנישלבברלחםחי,לבלרמשביע~ . .. fi ב'(זיקראהפרטיתההשגחהאת •י.צור

לבבהמשמחהייןאתהנסכים-מסמלים . 7
כלכיובהדויהבהזדאהסדדיםיאנחגדאנדש,
הם,אלוקיםמתנתבערה"ז,רשמהחאישר
החייםלבניןמכשירמשמשיםהםישיב

 .)ז"טט"ר(במדבראלדקיםלקראתהעזלה

דברהקרבתאתמזכירים-מרס . 8
בראשיתבמעשהביחןאשרלחיים,הנחרץ

 .)ט"יכ"טכבמדבר

הקרבנות.סןגיב)

שהתרחקההחיטאתהנפש-חטאת . 1
קיבתלקראתרשזאפתלה',ההשתעבדיתמן

 "עברדתלטהרתהיסזרשהי,אאלוקים
 • )'בד'כויקראבחיים
בעליהחפץארתההמקריב-עולה . 2
 .)'בד'(ריקראהאלוקיםמיל

שלנערלמרתלקםדתאש-אשה . 3
I'I ,הכלשזאףראליהבכל,שולטתוהיאקב~ה

 .)'טא'(ויקרא

דח .אששלמזינההוא-"וחט" . 4
הריחנייםכוחרתינרז.א.המזנח,עלשתיקר

 .)םש(התיוהאשחדרריםיהי,דלהגשמיים
 . .המספרים.ג)

כחטיכההאומהאתמסמל-אחד . 1
 '.. •'ייח)כ"ג(ויקרא ת..ח)'

כחטיבההראובהאתמסמל- ס'"[ש • 2
זהאתזהמשלימיםחוקיהאשדמררכבת
שניביאשרהגתכקרבנןתלבר p ,)םש(
ע IIלאיהאוחדלישראלאחדבאיסהאייים
.י .)'ל(במרבר

השבי-ייםהשבת,כמרטעיד-שבעה 3.
ימיישבעחהשביעי,ת,השנחוהשמיטה,עי,

הא-לכי"מצורע,זבידלדת,שלהסהרה
בחיימתגלהאמנםבעצמייתיהמסתתר

החגוךתיאלאיאנםכייםחייה,!כלזי,ארמה
כ"ג(ויקראהאנר:עיתבקרבת ישה.)~~

הניאההערלםעלהררמזששה-טספר . 4
יביא:'ימיבששתהגבראארה"ע),גם(·רכרוו
הרגשהרקהיאאזה"עהרגשתרכלשיח,

כ"ט(כמדבוהנראההעולםשלחרמרנית
 ."לריחו")מאמרי"זכ

 "י'
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המירחסמשבעמירכב-עשרשלשה . 5
מס-יאדתרלאוה"ע,הרדמזימששישראללעם

יום,בכל~חסריהילוהחגבפרינמצאפר .
ז"אלעמיםישראלביוההבזלכיברמזיבזה
יתאחדרהברראיםכליאהבתאנרכייתהבין

בלבהבררארצרןלעשר.תאחתבאגודה
 , .שלם.

שבעשבע.פעמים-עשרארבעה . 6

שם).(שם,לאוה"עישבעלישראל

הסכיםזצ"ל,הירשרש"רשלזאתלשטתו
ריק-לספרבפיררשרזצ"להרפמןרד"צמו"רגם

בעניןהשיטותכלאתשמנהאחרירא,
 ,הקרבג,ות.

'p 

אןטבלה

כתרבפסיקפרקבענין

לד'אשהגיחוחלדיחר''כ"חתמיד

לד'ניחוחריחאשהח'

לד'א.שהניחרחדיחי"גר"ח

לד'עלהאשהי"טפסח

לד'ביחרחריחאשהכ"ז

לד'ניחוחלריחערלהכ"זשברעות

, r לד'ניחרתלריחעלהב'כ"ס'השנהאש

לד'אשהביחרחלריחד"

ניחרחריחלד'עלהח'ייה'''נ

לד'ביחדחריחאשהי"גככרת

לד'ביחרחריחאשהר Hלש"ע

סגרלהשי"ן"אשה"במלה

צרריהשי"ן

סגדלהשי"ן

סגרלהשי"ן

צררהישי"ן

סגדלהשי"ן .

צרייהשי"ן

צררהישי"ן

כןעלבשבה.ארבחרדש Iאחתפעםהראסכות"פסח, ,)'ח(פסרקבתמיד :סיכוס
וסכותבפסחאו.ירם,בכלקרבאשרבתמי,ךא''נד"ח,צרדיה.בשי"ןאשהכתרבוש"ע
(רז:ן"עשברעבמשךהקרבגרתקרביםבהםב'פסרקבר"הסגרלה,בש"יןר"הדפסח,
שאומריםכפיסכרת,'שלאחר,דןידםהדאלד:עולהרבפסחלד'ניוחח'לריח'ערלה

בצרי.אשהכתרב"בשמיני")בתפילהגםבש-,"אשה".המלהחסרהבשבןר.עתייוה".כ
ירםכישה", KIIחסרריוה"בבשברערת"עולה"בין,ניחרח""לריחמבדילברערת
מצדלישראלכפרההםרירה"כתדרהמתןמקרםבכללד'.ערלהכתוברבירה"כ ,"'ד"ל
התררהערלעליכםשקבלתם"'כירןהקב"ה"ערלה"המלה'ו~אשה",ערלה" iיחדשבזכרי
ר"ה'(ירןשל'מימיכם."חטאתםלאכאילרבאמר'ששםי"ט)(כ"ח,מבפסחחרץקרדמת,
ישדאלמתאררה,בשברערתרקאמנם .)ח"דשברערת )'ר,(פסרקבתמיהען,לה.אשה
לעשרת ,ד'קרבתלמצראהתררהקבלתע"יחי),'(פסרקבתמידנירחח.לריחכתרברר"ה
כו,המטרהאיןבי,רה"כאבללדי,ביחרחריח-:ריחניחוח.וש"עסוכיתירה"כ,פסח,ר"ח,

לעליתרצריםהם'כיבתכפרו,אלא,כברהגרל;ןמאור'פיעלבמבואהנאמר,יפי
השאי~iישלוהתוצאותלד',מעשיהםעלידיעולהבעניןי"אגיבריקרIזזצוק"לרשר"ה
יחזקאלשאמר,כמיביחרח,ריחהיא,הזאתערלהכיה"אשה"להביןיש'האשההיאאשר,

אתכם.',ארצהביחחבריחמ~א) ,כ(רה,.עולה"המזבח.על.שנרתניםהייג,רהלחם
השנ:-י,יראששבוערת' ,)/ר(פסוקתמידהמקריבשמטרתרשלהעצמיתההעלאההיא
רארייםלהיותישראל'שאיפתאתמסמליםא,םלעשרתם.ד'בחוקי·תמיםלהיותהוא
 ,)'ה(פסרקשתמידברועדלפביד"לרציןהיאע'דלהשלמעלההכינהבכל'"מקרםכן

עצרת,ישמוניסכרתירה"כ,.פסח,ר"ח,'לקירםחיירבהזמנתלהתעלרתשהרא'ררצה
היוא,שר'ד.חסדיהעםאתאת'מלמדים , ' 'הדת.האש,של

לישראל.רנגמלר,בפרעל,עיש;ןיציאתמצריס,.בזכררןבפסח,רק ,:
התמי,ןאצל,הפסוקים.שניביןההבדלמצ-.מסבלרתהגאולה 1,ז.אהערלה.אתהאשה,

הע-הערהלנ'משדאלרי,שפסוקבזה'מקרר,רבית nהעליה~הרו ..ת It,רמכיבהמאפש;תרים
כ"ט'(שמרתכתזברשםסיני,בהר'שריה ' ,באיש-ישראל.
מטרתמתבררתשםכיניחוח,,לריחמ"א)בזכררןירסבכל,הפסחה'שנרתהתמידה;א

וברעדתי ...,שמהלכםארעד"אשר'התמיד .סדרסרףהם'דש"עוסכרת,מצרים,יצ"את
דהיינרבכבדר",ינקדשישדאל'לבני'שמהבפסח.מתחיל,אשדהמיעדרת
זהלפילישראל.ייעשיאשרלבסיםהיסודז"אצרריה,בשיןIזשהביןשההבדלנ"ל
הערבייםביזשלהתמידגםמקריביםאם,בפר,ז',ז"אסגולה, jבש""א,שהוביןנסמך,
(שי"ואשהבעשהוהקרבן ,)'ח(פסוקהנשנה,נקרבןכתיבשהראשרןבזההדא

הובטחתמידית,באמתז.א.צרוהי-נסמך),שהשביבנוייבייספעמיסאיאחדותפעמים
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הקב"ד~"מצדניחוחריחכברשהיאישראל
..ריחיבין..לריחביןזהלהבדליראיה
הקרבניתלכלמביאהמשמשבןפסיקהיא
 Sפתוחח(ז:ןי"ז.,איסי"הרביםמל'שמיכחכפי
"ריחבאמרי'ב.צמיעלהקב"המדבררבו

 .ביחרחי".
נתינכ"ג)(ויקראבאמירהמעודיסבפ'
ל'יו,פסיקים-ובסוכרת-ייפסיק-בפסח

פסרק-שבשביערת,בעיד ,"ד'ל"מ"אךכ

-.לייי-וש"ע-כ"ז-יוה"ככ",א
ת iוכסכבפסחכאןכתיבלזהיבהתאם Hלכם

בוגויםכיביחוח,ריחצרויה)(שי"ן ;'ר:ר'א"
נערד'עת,טככוהחסדעלימי-יםאב;

נליהדריאתלנרמיריסרייהווב~שנועות
ילכאן,לכאןצזדי.םלןיש'ב.צרת'~מיביבה,
כןעלהריאה,ישלשמחתשלכפילאיפי
~סיקרבאסרו;במדבר,פה N"אשהבוכתרב

ר,לטבלחפירןסעידראה"לכסי'.י Oל

o 

ב'טבךה

כתינפסוקפרקבעבין

כ"חח Hר

פסח

שביערת

כ"טהשנהראש

יהו"כ

לדילחטאתאחדעזיםשעיררט"ו

לכפראחדחט.אתשעיריכ"ב

לכפראחדעזיםשעירלי

חטאתאחדעזיםשעיריהי

חטאתאחדעזיםסעירי"א

חטאתאחדעזיםשעירו .ט"ו

חטאתאחדעזיםשעיריי"ט

אחדחטאתשעיריכ"ב

חטאתאחדעזיםשעיררכ"ה

אחדחטאתשעיר.י .כ"ח

אחל.חטאתשעיררלייא

אחזחטאתשעירולייד

 ,אתך'חטאת.שעירולייח

ת 1טכ

·אי;רם

ב'ירם

גןיןס

דירם

הןיים

ריזם

זןיםר

ש"ע

וי"דחסרהיילה"כבשביעית :ס 1טרכ
שליז'ה'גן, ,"ביהימיםנפסחבשעיר.

כתובבר"ח"עזים".המלהחסרהיש"עסכ·ית'
המלה.בוספהובשבעריתכפסחלד,'חטאת

בעדר"חטאת"לשעירבפסחרביסף"לכפר",
בר"ח"עזיפ".זהבמקיפכתובשבשבעוית

נוספהובשביערתבפסחלד'.חטאתכתיב
"חטאת"לשעירכפסחרנוסף"לכפר",המלה
 • nנוזים IIזהכמקיםכתוב.שבשביעיתבערד

שלששעירכתרנג'משנהפ"זביומא
ולאהערבייפביןשלהתוב-ידעםקרבמיםף

וזהדימהפבחם.כפ'שנכתכרהGזיליתעם ,
ניןה"כבשבערית,הקרבנותהכאתעניןגם

'מית,אחרי,בפ'בחלקםכתרביםקרננךתיו
הקרחלקבשברערת·וכןפנחס,בס'וחלקם
פבחס.כפןזrלקירקאדמר,בפ'כתוביםכנית
 .היזסעבודתשלשחטאותהיאביןה"כהכלל

קרדחטאות mחמרספים, ;ש'לחטאתקזדמות
עבידתהל'ם nרטבע'(יימאלעילרת,מות
היםרעבידתכשנרעיתגםכופ"ד)יה"כ
יעלפגחס,שבפ'למוספיםקירמת.אמררשבפ'

וי"וחסראלהבימיםמזספיםשלשעירכו
 ,כשעיר.החיברר

שהקנ"המשיםלדחטאתכתיבבר"ח

, 
ידינחלע"ב)מ'ולין M (הירחאתמיעט

בהחתונים,הקנאהסיבבבעליר.כיםהקנאת
 I .•תסn.אלהביאצרידויה v.אשר

כמיחטאת" ..המלהחסרהלבדכשניעות
שקנלרבייואו,לטבלאבפיררששא.מרנו

מימיהם.חוכאילאכאילוהייהתר;חאת

בשברעיתלכפר.כתיברבשכיערת·'נפסח
נערריך"חסדלהםזכריבפסחכראמרן,

"חטאת"המל:זאמבםנמדבר".אחרילכתן
ידכחתקצריךהיהכיזאת.בכלכתרבה
אחריוגםממצרים,ישראל.בניאתלהדציא

במוצים .אכליאשרהדגהערדזכריכן
"עזים"המלהגםחסרההסכהמארת;ןחינס.

ד'להבתלתישראלהתרגלילאערר,כי
כשביעות . ) H"עזיםפירישבמביא(עייז
השיגאשרהכפרהכי"חטאת"המלהחסרה
ללא·מאליהלהםהיתהסיגיבהרישיאו
ידיעלאלאהעם.מצדעצמאיתמעילה
דרכיהאתאשיהפרטית,ההשגחהמערלת

רמ~זהפעילה,ואתהסכהאתרראים,אבר
נעלבישראלמישלאיןסיביהרמעמד
כרחד.

י.ילטבלהבפירישעייןסוכותבענין .. 
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בענין

גימבלה

כתיבפסיקפוק

י"אכ"חר"ח

י"ספסח

כ"זשביעית

ב'כ"טהשנהואש

ה'ייה"כ

סכות

אןיום

ב'יום

ג'יים

ד'יים

ה'יו.ם

ו'ירם

ז'יום

ש"ע

בקר,בן'פוכתובייוה"כבר"ח :סכום
ייםעדג'וביוםמלבדהחגים,שארבכלוכז
אובן,המלהחטרהששםישוועדסכותז'

בקר.בני
בה-שקרבהמקרםבכלבמביא,כמבראו

בכללו,לעם Iב~,ההיאבמיבה,אחתמה
תפקידועל'מלמדזהשתים,שקרביתיבובקרם

ר"ההכלל.מןחלקלהיותאחדכלשל
עיל.םבאיכלשבהםפיעלאףרירה"כ,
רקארמרתכהמשנהמורןכבנילפניוערברים
רחתימהכתיבהאומדלפיאמנםבר"ה,

מקוםמכל )'בא'(ו"הלהם)אחדדין
שבתיממררםמשג'חלבם,יחדריאההירצו
אח,ןפרמקריביםכןעליח,ןכולםורואה

דבר"הבקר,בןלהיותצרידזהופר
טפידעתיהאיבישדפשיט"כמהוירה"כ
 .)ב"עכ"ו(ר"המעלהי"
הבריאהכנגדהואסכיתשלראשןןיים

77 

שנייסבקרבניפרים

שבייםבקרבניפרים

שנייםבקובניפרים

אחדבקרבןפר

אחדבקרבןפר

י"ג

י"ז

כ'

כ"ג

כ"ו

כ"ט

לייב

ל"ר

עשרשלשהבקובניפרים

עשושביסבקובניפריס

פרים

פרים

פרים

פרים

פרים

אחדפר

הראשרןוהחלק ,'ג'בבואשיתרמב"ן(עין
שלראשרןליוסדהייבר ,הזה)הספרשל

החדשההבריאהכנגדהשנירירםהבריא,ה,
עדרבחרבהלא·ראילדרמאזהמביל,שלאחר
כןרעלהנעורים,כיונירלשונהרלעבדה
פריסהשביובירםהראשוןביוםהקריבו

עצרתשמיביעדראילדומכאןבקר,בבי
נקר".בבי ..התיארחסרבכללרעד

מצ-יציאתזמניושבוערת,פסהבר"ה,
אחדשכלפריםשנימביאיזןמטרחה,רים

היזביםשדבריתפקידןאתנישאמישראל
יוה"כבר"ה,אבלעליי,משיוניםתררה irן

ימיםכיאח,ךפרמביאיןעצרתושמיני
אימדתמכלהסגולהעםאחמצייניםאלה

 :הארץבכלאיזכאלהדבריםכי .העילם,
עצרת-ישוניביבייה"כ,כפרהברווה,טהרה
בהרוישתחרושיביארערלם,באילכלנבואה
ישלים.בירהקדוש

עשחיעשר

עשרה

תשעה

שמינה

שבעה

• 
ד'מלבה

כתיבפסוקפרקבענין

הערבייםביןתעשהח'כ'וחתוניד
אחדאילרי'ואח Oו

רבסכריעשהטו'ר

אחדאילרי"טפסח
רנסכריעשהכו'ד

אחדאיי.כ"זשבעדות
תעשררמבחתרל'וא

אחדאילב'כ"םהשנהואש
אחדאייח'ירהו'כ

החג)יוניבשוא('וכןשנייםאילם,'וגסוכית
אחדאיללו'ןש'וע
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פנחסבפ'המוטפיםקובנות

 ם~(אחדואילכתרברפסחבר"ח :סכןס
ל ~כתיבהמיעדיםכלבסארהחיבןר),ר J/רי

אי,ים.שניבושסקריביםבסכותמלבדאהד
החיבור.ד IIבויהכבשיםשבעהחובררנפסח
נפעל.בכניזייעשהכתיבובשביעיתגפסח

שנית-הראשרנההמצהרהיאהחררשראש
שבעתידבזהישראלרנתקדשלישראל,בה

מצרים,יצ'אתזמןפסח,כלבנה.יתחדש
נת"לאבותשניתנהשהבטחהלר.עלםהראה
על'מת·מצריםאז'רראההיה,יושלאלקיימה
ומבצחים,חפשייםהי·,העבדים;ןים.שפת

בכ;;לר"אזוכוחם,רוחםבשברההריזבים
ביוהאלה,הדבריםונשניאדים",א.לרפי
רבהתחדשובלילה,בייםשנדאהלבנהבתיאר
אומותעיביישראלמאירהלבהנ,כמוהאדם

שבתבוההבטחותבאמיתותוביןהערלם,
כנעןארץאתלהםליתןהאבותלשלושה

אימותעיניישרא,למאירגלית,שברתאחר
כן'נ,ל .'דלעבידתארתסומרריךהעזלס,
החיבךרברי"ז"ראיל"כתובובפסחכר"ח

כבידהיהלישראלהבקר.כביהפריס"ייעם
א.לה.במיעדיםותפקיד

לרמרבנפעל,ייעשהרבפסחח l/בראמנם
ע"יחרותמלחמתהיתהלאמצריםשיציאת

"גורשוכינהרגים,אנחנואלאהזריע,כוח
;וחכלבנהההתחדשותאיןיכוממצרים",
ס,המש·מלנרניתנהאםכישלניהעצמית
זוכריםהננןהראשונההמצiזזאתרבקבלבו
ישראלמצדפעילהללאשקבלנןה

עלהעבררה.מריבקשההית;ושרוחר
הגדללים.בהשיגינילהתגאותלבראיוכן

כברהיינוהתורהבקבלתזאתלעומת
תעשוכתרבאוזנעררים,חסדבבחינת
פעול.בכבין

בפסח.כבשיסז'עםהחיבורליי"ובנוגע
בשאריכוהמעודים,ילשארלר"חבניגוד

המ-סלפני..כבשים"המלהכ·תרבההמועדים
(עי'הכבשיםלפניהמספרבפסחורק'פו
ישראל :להביזיש .דלקמו)ז''בטבלהגם

 ,'זה· Dצ Iאע"ד(ת;ןיליסמרעיתיצאזנקרא
ראריהחיררתרנחגרערד),ואג Hכירמיהר
הרציאנרשד'ריסודם,חייבןעיקראתלהדגיש
תפקידו(אשרהכבשמ1דרברכןע.למונצרים.

;ןקרבברת.שארכלעםבמבוא)בררני
שלראשיבישיתיףעלמורהשבעוהמספר

שאבחנרעו"יהעולםהליכרתעםשמיםשם
אףאולהחסירא,יזצאן,שהגבימדגישים
עםהערלםברראשלהחיברראתלטשטש
אשרנה.הרהטיבההיאיהבוראהעולם,הליכות

• 
ה'טבלה

כתיבפסיקפרקבענין

ח Nכשבת
התמידעלתעל ,.,

התמיך.עלתעלט"ו " Hו
. 1 

התמירלעלתאשר'הבקרעלתמלבדכ"גפסח

התמידערלתעלד Nכ

ערלה'והקרבתםכ"זשבלעית
התוניד'עלתמלבדא Nל

התמיד·ועלת ...(מלבד)ו.וכ/~טר"'ה

התמידועלת ...(מלבד) .יןייוה"כ

היונים)בשאר(וכן.התמידעלתמלבךט"זסכות

החמיד'ג.לתמלבדה l/לש"ע ,

הת-עלת,.מלבדכתובבכולם :סיכוס
ב'מיםריפסחר"ח,מבשכת,חץרמיד"

התמי"ד.עלת"עלכתרבאצלםאשרוהלאה,
לעלתאשרהבקר·,,עלתכתיבבמסת
דהינןהתמי,ךעל'עילתעווד.(חסר) I1התמיד
..עולה"יהמלהור"ח,בשבת·כמו"על"
המלה'ז Iכפסוקבשנעררת,גםכימלאח.

,מלאה."~ילה"

והמשך,הוספה'על'מירה N"עלהמלה
רקאלאחטאת,'מקריביךאיזשכתבימסף
כשבתכתובולכןהתמי.דעלבוספרת'ערלית
מק-חדש,דברגסישח l/בראםנם !'לע"
הרספהבחשב.ר"חמוסףאכוחטאת.ריביז
המציהשהיאהחרוש,קידישלמצותביחם
ומש-במצרים,ערונצטיינושבהשרבה Kהר

ליש~תפארתצטרתהיאשהלבנהמעותה
י"חשלזהרעיוזכמיתה,והתרורשראל

• 

יתמידבת Uןשלהרעייןעםאיפא,מזדהה,
ילכומרעיתו.צאןלהיותאיחנוהמחגכים

התוני,ןאתמאחדתזר"חבשבת"על"המלה
הרע-אחת.לחטיבהר"חןמרסףשבת'מוסף

ב'מ'יוםהפסחחגאתכזגםכזיולהזהי,רן
כי'הערמר.ספיוחמתחילהביאשרראיל,ן
אשרהתררהקבלתאתוב-כיגההעףםדספירת
ידיצלסגילהלעס·ישראלאתעשתה
מתמדת.ענודה

ילהת-'לזזמשךייחשבבכלל·תמידקרבז
"עלה"המלהשליהןי"ופס.חקרבזשלמדה

בהדג~שזiהיא,'א,ףרומזתמסחגביהכתוב
המיבריםעוילהתסידכי"ערלה",המלהאת
של-ועיקריסודהואהפסחכיזה.עםזה

עולתשי"רעלה"במלה Iי;ןרי"יהתסידים.
הפסחחגביזהקשרעלרומזתבשבוערתהחג
ערראיזתירהסתובליכיהשבעוות,ךחג

מצרים,ליציאת
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פנחסבפ'המוספיםקרבנות

ר"חבשבת,הכתובה"על"המלהאת
א, :אחרבאיפןגםלפרסהאפשרופסח
קריביםשהמוספיםלומרכדי-בשבת
-בר"חב,שחר,שלתמידאח,ריתיכף
החא-היינור"ח,מוסףשלשחלקלומרכדי
אףשחר,שלהתםידאחריתיכףקרבטת,
לחטאת,קודמתעולההקרבנותשבכלפיעל

ממויםחלק-החטאתכימדגיש,הפסוק
תזבידקרבןאחריתיכףקרב-המוסףשל
חוץ'הכי),דמסיקמ~,ן(אליבאשחרשל

בפסח-ג,לעולה,קודמתשהח,טאתמסכות
סלתמידאחרבאפסחקרבןכילומרכדי
איןכיהכלל,,מןהיוצאדברהערביים,בין
ביןשלתמידאחריהקרבאחדקלבןשים

פסח,בערבכפרהממחוסרחוץהערביים

פרקפסוקבענין
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כל~מרמלא,כתיבכתובה"עולה"המלה
העליהתהליךנמשךשבועות'ג.דשמפסח

ב'בייםהבאעומרקרבן !'כיצדהרוחנית,
בהמה,מאכלשהיאמהשעורה,בא,פסחשל

מחטה,באיםבשבועיתהבא,יםהלחםושתי
אדם,מאכלשהיא

גםהיתריםמהויווייןללמוזאפשראולי
אומריםע"ב)(כ"דבשבתהבאה,החלטהאת
שבתעולתמדכתיבביו"טקדשרם,שרפים\~ין

הירםעבראםהספרי,דרשתוכןבשבתו.
בחדשוחודשעולתומדכתינקרבנו,בטל
.חדשה"מתבואהקרבןוהבא"חדשלמדו
הדרשדתכלואולי ,)א"עז'השנה(ראש
לאא,םכיהיתרה.מהאותדררשיםהאלו
לגופן.המליםאתצריכיןאשרישהכי,תיזבא

ו'טבלה

כתוב

ל'דתקריבואשרהאשהזהג'כ"חתמיד
לד'עלהתקריברר"ח
לד'עלהאשהךהקרבתםי"טפסח

לד'ניחוחלריחערלהוהקרבתםכ"זשברערת
לד'ניחרחלריחעלהועשיתםב'כ"טהשנהרא,ש
בחוחריחלד'עלהוהקרבתםח'הכפוריםיום

לד'בחוחריחאשהעלהוהקרבתםי"גסכרת
לד'נחוחריחאשהעלהוהקרבתםלייו'ינ,"ע

ששמרחמיעולםהליכרתסלומילעבודתרבכלתקריבו,כתוברר"חבתמיד :טרכום
ובשמיניובסכותישראל,עמ,.בשםנקשרשםשכתובמר"החוץ"והקרבתם"האחרים

אתלראותהעולםאומותנקראועצרתראששבוערת,בר"ח,חסר"אשה""ועשיתם".
שגםד'אתלעבודלישראל,שניתנההמרפתלפני"איינ..ה"המלחבפסחויוה"כ.השנה,
שישראל,כמואשהלהקריביבוארהםאחריה.רש"ע':ובסכותעולה,

המזבחעללחםליתןתמידעולהמעלה,פקורה.שלהרגילההצורה,הואהצווי
דת.אשמקוםשהואר"חהקדום.שלהמשךבעיןהואהעתיד

חסרהבנסכיםאפילוןביוה"כבשבועותבוכתרבהכןרעלהתמי,ןשלההמשךהוא
tIiכרהזמניהםהא,לההימיסכי"אשה"המלההמלהנתרבההשנהבראש;,תקריבו".המלה

שלמה.כ"ס(פרקרנהבויקראומפורש"רעשיתם",
צרויה)(ש"ין"אשה"ביןהזובדלבעניןעולם,הרתשהיים'בעשית'םהיוםכאילו )'ה
אתלראותאפשרסגילה)(שי"ן"אשה"וביןתתחךארתםונתבטל,נגמרשעברכjן,וכל
פיעל ,'אבטבלהלכתובבהתאםההבדליםלעילעייןעולה,במלההוי"ו(לעניןשר.

 :כדלקמןי"אג'בויקראזצ"לרשר"חפירוש ,)'הטבלה
אתדהמשךישכאןכיצרויהחיאבר"חעייוקרבןבענין"אשה"המלהמובןעל
סגילהחשי"ןבתמיד,מחידשלחרדש,תמידבכולםושביעות,ר"חרגםיןה"כר"ה,במביא,
צריוההיאח'בפסוקאולםוהג'בפסוקיםלכפרה.באיםכילםכי"א.שה"המלהחסהר
לאמרלד',לחסאתט"י)ח II(כביה'דכתיבר"ח תמידההמשךעל,כאןמרמזתשהיאייתכן

בשרמתכמרסגולההיאואזסיני,בהרהעשויהאתשמיעטתיעלכפרחזהשעירהקב"ה
לדורותשבציוינעיד ,'זט'וויקראלייח,כ"טזיוה"כר"חשבועות, ,ע"ב)ס'(חולוןהירח

סגלוה,היאי"ט,בפסוקבפסחסגולה.היא,הקב"ה'מיד:מתנהונחנזוכפרה,טהרהימיהן
הראשרןבייםדהייניבצרי,ב"דפסוק'אבלנחיזז,.בת'ירתנו,מתןזמןשבועות,וגםלישראל,

בסבותצרריה.היאבהמשךאולםסגולה,היאחסאולאכאילותרדהעולקבלת,ידיעל
מינים)כ'דמצוותיהבכלבמזברשלאגתגו .)'הד'ר"ה(ירושלמימימיהםישראל,

בצרי,"אשה"כתיבלדורותרקהיהוהצווידשמיניבסכותעולה","אשהכתובבפסח
לשב'ן:ישהגורםרואיםאנוזהלפיבש"ע.ובי"אשה",רקכ,תיבובתמידאשה""עולהעצרת
אוילוצרי,נקודהקרבישלההמשך :הוא ,תובז,[!'(תצוהבפ'כתובכברהתמידעלהצורי
 , 'הסגול,באהראשונהבפעםסיני,בהרהעשייההךאוזאתוגו')ל"חכ"ט

רבים,נלשיןנאמרובקרבנותחצוויםכלתוקדתמידשאשהואהמזבחשתפקידומזכיר
בקר-חייבהואואחדא,חד'שכלמכיוןלאשאשישראלאתלהזהיר ,)'ו'יו(ויקראבו
אתהעםמןדורשתהמזבחעלשעולהדת

דררכלאבלכך·הדיןאיןכיצבור,בנותבת!ני,ן,התורח.אתולהרבותיקייםהלחם
שלו.לקרבניתלאדיגחייב'ו:ןורבפסח,זהלפיההדגשה.כאןמיחתרתאיפא,

יבא)(עודהעםנקראהתמיד,בקרבןכמוחרותנוזמן
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ברייארש.מרדכיהרב
רחרבית

המקראטעמיעל

"דקדיקלספרניסףחלקיצאאלהבימים
מכו·פנה .) oהר-זהבלצביהעברית"הלש'רן
 • 522(עיהגגיברתלתורתבספרבתיחדהבדת
377 , I ינמצאאמ"ת),לטעמיעמוד 34מהם
ספרישלכר,ובהחסראתמשליםזהטפי

כהעדשהיתההבגיניתתירתהעברי.הרקדוק ,
לרשיתמעתהיצא,המעטים,לחדבביםענין

לבדאהמנתרראירכיספק,שעלהרבים,'יאיז
ספרדאפיליבמולתלריהכלהברכה;על

מהכשללהכיזאיןכמעטשבהיכל.תררה
--זרתרדההבגינות.לתורתלהעלתההכ

פייט-כילהזהועםוהגיון,חכמהכולה
המנן.אשר,יםרמרצקים,כררריםכלליהושירה,

לשארבנגרדחריגיס.ללאכמעטמקרם,בכל
גזררתגוזרתהיאראיןכמעט'הדקדוק,ענפי
ראיןאחריהםלהרהררשאיםאנחנןשאין

שבתיבו-הלשוןבהתפתחרתתליייםמשפטיה
איו בו.zז'נI'-מאתברגעלמיסהראשוניםתיה
השערות.אלאבהסלנו

ייכלואהטעמים,תירתכסירהכאכו
מח-מעשה'שכרלןזהמבניןלהתרשםשלא
יגםהסברה,הרריעלויסדדרעקד:י :שבת
שלסמכו.מהעללהםיש-ורקריקייפרטיו

אין-זרתורהשהריגאון,רהלבמתמוא
המשותףכדברר,ש.לא I,.לשוןארמהלכלמשלה
 )" oוהסעםהדעההריהעולם,אומרתכללניעם

יאםרל,תפארת.לגארןהארמההם,גחלת-לנך
אף ,) OOOשבח,בדבריהאריכו"הראש'רנים

בפיגך,גדולהותמהיהעליהם,,גייסףאני
יכלרבןרביתתינרק,זבלרבביברכלאם,

שראיעלרגשעובסברהלפלפלבימיני
מתוכנרנשכחהזהכיצד,שם,ערלפעלנע,

הקדש,טהרתעלשכילה,הגדולה,היצירה
שיטפחיראריהכמותהשאין,שלנר,שכילה

בהייתנרשישאר,ארתה",רשילמדרתה iא
 !המדרש,רבבתי,הספרבבתי

את ,'יקיים.הנכבדהמחבראיפיאזכה
תררהגראלהראונמצא.שבאהלידיר,המצרה

רדוקא .מישראללהשתכחהיתהשעתידה
שלאעללהצטערישצערמשנהכד,,משןם
משגלה,יותרבשלמרזm.המצרהאתקילם
כר-שעלזאע"פ'משפרש,סתם.ר~יתרכטה,;
שעמלרב,חרמרלרכזבידושעלהזנדה,חנו

שכמ-·נאמנה,בחריצותמלאכתועלרשקד
מתהיםארתההעלה .ןןןלא·בעיהאיןעט

הדייביטדריית,'באריכרתבהדןואףהנשיה
סתימיםהדבריס~קרינמצאידכרשלבטיפי

שרשיעלו,לעמדלהחכ~םוהררצה.ומעירפלים,

ה ilילךומימותהענרזl ,rהלשן.דקדןק· )~
ה Tjlהאשובפרהמוחיותה j7שפס lס T:ilעד

הךצבימאתבימינו.ללשוןמסקנןתבהסקת
ההטכנמהוהגור,ההגהתורת :שניכרךזהב.

 .שני,חלקןהטעמדם,
 .ל"ו)(נ"ךהטעמיםאלו-שכדושום ) ••

 , 380עישנרחלJו;ערי"ש ) .. :~ .•

כלליםמר,ובכשהיהנברךעודניהטעמיס.
שבילים,וועבילישביליםמרוככללים,וכללי

דרדיעדיןבעקלתין,מתפתלתנהםשהדרך
והלאה.מאתגוהמלד

יש :הזהנמקוםכביהדבריסייאמרי
שהז.:-דנכחה,ישרהשכולהבטעמים,דרד
אורםיאיזטועה,הואנונמז-רהלאבההלי
עמלהרבהבה.אלאמתגלהטעמיםשל

היארהריביצירתם,הטעמיםחכמיהשקיען
סעיפיםשלמחשבתמלאכתכרלהלפגינן,
מוצקבגיןכאחדהמהויםטעיפים,וטעיפי

אתהרראהכל.איתנים.יטודותעלבנוי
לאעדיוהכלל,אתלואיתבליהסעיפים,

שהואבכואדרבא,כלרם.רלאהביןמטעיז:ים
מכבידאלאאיניודקדוקים,פרטיםמרבה

השפעכלאתלהכילהלב:ונלאההמעיין,על
מתערדרתומאליהסופוים,דקדיקישלהזה

יבלוםהזה,הסרחכלמהלשםהתמיהה
-'הטעמיםחכמת !חסריסאנחנודקדוק
לואות;וצרעדיבהידהמבקשתהיא,אמנות

הצליחאםגסכאמו,נכשלהנכבדשהמחבר
כחוקר.-

כוללתהקרמההםצה"ז לו/1'דברירתחלת
--אי(פטקיתרמהותםהטעמיםעריעל

טעםכלשלשמיעלממצהדירןאחרי ;י"ד)
כפיהפיסרקכלליאלעוברהיאט"י)(פסקה
הטעמיםבמשפטבסוילידיבאיםשהם

הפרקסיףעדןמכאן ,)ב"נ-ט"ז.(פסקית
בפרן.טרוטדזהראקי"ב)-נ"גפסקית

ומפסיקמשרתטעם,כלשלבהלכותיו
אמ"ת.בטפריiחןספרים,בכ"אהןכאה,ן

בסעיפיםר·רכןחמרהרבהאמרגןשכברכפי
הטעמים,חכמישל ...חקיר·יתיהםימרביתאלה,

ינתקבציליקטן.כאחד,,וארחוניםרא.שונים
אנראומריםה iדבראחת.לא;כסניאכאז

לה-הואהנמנעמןכמעםשהרי ..ןלגנאילשבח
תסתרשהאחתמבליכ,ןכלרברתשטותביא
פגר~.הלקטשלאחדרתרונמצאתחבותה,את.

פגומה.הלקטשלאחרותןונמצאתחברתה,
כמהמיוחרות,חזרןתכמה :כןעליתר

ביןןבאיס,וכ:קןפליםאחד" jמלים,'ועני"כפל
הבדלישל·'דקהשכבה.ררקאלהסעיפים

הדבריםבאמיריאלי'עליהם.מכסה·נסרח
ל~ jגרשלמקןבצתשטהמעיזאומרםבשם

הזכאיאלהדבריםאבלהחושבי.-הטעמים
כעיןטעמים,'משנתשלאחררנהחתימהכעין
הצרידכלאתהמעייןימצאנועררן,שלחן

ולאמשבהינאר,'פייערלילי,פיועללר,
יהבהמאמרים,לקטרלאכלליםספרגמרא,
שדנותדעיתשלמגרבשבלתיר.אסףאלאאינן

אדחברתהאתסותרתשהאחתומשן.נית
 •זה'כל.ובכאי,רסמיטעם.ללאעליהחוזרת
<יז:האלההרביםהכללים iבינחפשלשיא

נא-iזעתקהמחבר.שלהאישיתהתרשמןתי
"גלוטרחישאחריםמהכלשלכאןישמו

חדש'בחותםטביעהללאשהוא,כלעברדולא
עלדברררכרהתר-שמות.וללאיצירהללא

 .המחבר,מאתכנתינתיפאגיז,הכל
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הובקךאטעמיעל

הנהאבסירד.לידי ד.,ב'מגיעיםותדברים
עליתםמעידשמחברםנ"כ,--כ"ביפים J!הס'

כע'הם".ושפניויפתשלספריהםפיש"על
שריבםמאתנומעליםיהיאתערה), , 411

-מלולינמעסתרגוםהם,תרגוםאךנכרלם,
נמצאיםפעםולאמשדכת;תרגוםלאכיאם

הצ-שלאמת,וךומשובשיס-,מסורסיםהדכרים
הזבקור,,שלנאמןהעתקלמסרהמחברליח
סבוריםאנחנואיןכד,שואב.הואממנו

'ז:.רקלייג)(פיסקהאחדמצדלומרשאפשר
המשפזכ,חלקשלאכמעטהפעל,מןה"ריחוק

כדיבתודשני,ומצדבטעמים"המכריעהוא
כאן..העקר-שהיאכלהפסקהללאדבור,
אין U 'לתומנו,היינו,!סבוריםהדברים"כודנת

-החיצוניהריחוקשביןמזהגדולנגרולך
חכמיכלעלחזרנוהפנימית.,הכוונהלביו

-עיקראלחלדכרים'מצאנוולאהטעמים,
 :בםקורםאותםמצאנושלאעד

• Nur dle Entfernung, nlcht etwa dle grammall 
r die Akzenlualion וit f נteile I ~ che Arl del' Sa נ

enlscheldena' FQr dle Entfernung seJbsl, fllr dle 
Ieile 11I ~ Relhentolge der elnzelnen Sa 

• frelllch deren grammatllcher Werl yon wesenl 
-... licher Bedeulung, daneben ilbrigens auch 

hrend ו:ussere Ausdehnung der SalJteile. W ו:dle 
: nlimllch 'normalerwelse die Reihenfolge IsI 

• Verbum, Subjekl, Objekl, adverblale Beslim 
mung - 10 Yerlinderl $ich diese Folge, wenn 
die adverblale Beslimmung sehr kur:z oder das 

• Subjekt oder das Objekt sehr lang Ilt 
י A. Spanier, Dle massoretisclien Akzenle, p •!נ.ן

צה"ז,מדברימשפטערדלהביוזכינו iוכ
זהאלהפסקה,כלללאהוא,א.ףהתנוף
היאשבמקראהמצויהסדר"אס :שלעיל
סדרמשתנהתאר,ומלתנשיאנ,ושאפעל,
נשהנישאדאמאדקצרההתארכשמלתזה,
,מדי".ייתרארוכיםהנושאאו

היהשראויקצרםמקוםש"הןכתרגם"וכדרך
היהשראויבמקוםמאריךהואכןלהאריך,לו

מתגלה,מבהילפרופורציהלולקצר.תוסר
המצ,ורפונ ) 4ה' 417 'ע(קטנההערהבאותה

על"הדםאתוזרקו-הפסוקיםאחדא.ל
אינו"הדס"שכאו,מתמיהנו :סביבהמובח
בו.לבואראוישהיהמפסיק,בטעםכךטעם
תמיההשגסהרבהלחרדתו,ימצאהמעיין

היאאףשפניר,של,תמיהתואלאאינהזו
בצורתהראואףפסוק,אותרועלעניןבאותי
 , • Jהערה!

... 5 In Vers הרסEs mag befremden, dillj 
 kelnen Tren'nungsakzent hilt. Dies Isl jedoch,חן
• erwlh עelner ganz besllmmten noch spllter z 

• nenden, akzenltechnlschen Aegel begrDndel 

 '.) 1העוה • 44 'ע(
תהמיםאנחנוגדולהשתמיההדילאיהנה

תרגםילאהשאלה'אתשתרגםהמחברעל,
נימלטלאמלם mבצדה,התשןבההרמוזהאת
נאמרה,ידכלאחר'אלאזהשאיןהחשדמי

בקדבישלבשט~תיהםומקיףיםודי,דיון(אגב
טבריהחכמישללשטותיהםבהשואהבכל
לאכמהאלה,כלמלבדזזרי ) 73ע'(שם
זושתמיההגברא,האימרגישולאחלי

בהםמק'ומותאותםבכללתמה,ישע~מה

81 

הס-איןוכלוםאת.דלמפסיקמשרתיסמספר
שלעקרואיןיבלוםאלה,דגמאותמלא.פר

תופעהשלקיומהעצם ל~'מבוססהספר
למפסיקכ~שרתיםשני-זי"מתמיהה"

ולכשכמותםלהםנמצאהרשימהראףאח,ה,
או'רשםמ"א)(פיסקהלרוכ"בןה"וכיוצא

תמיהה,ילאהערהלאומצפצף,פתפוצהאיך
"כיוצא :הכללזהאלאקושיא,ולאשאלהלא
 !לרוב"בזה

בלב.דמעטותדגמאותאל~אלווא'ן
"בקרת"בשבילהמחברהשאירעבדוההרבה
'םקררותיואתינתחחכמי,םחברהגדזל.ספרו

אתאחתלאחתויתרץהספר,שלהשונים
עלהכפלריות,מרבית,דאתהשרבות,הסתירות

מקןרהריהםודרני.תהת'ב,.ודןת""תורתפי
S (שפניר)מקירהוריJ (יפת)רהרי
שקדניעיוןאחריהמתגלהיזרע,בלתימקור
(עי ) Dו e Tonzelchen(נתן Nכמקור

שביה.פסקה 466ע'וכןשניהפסקה , 430
ספררפי"עלהצנוע;:הרמזאפי'שםחסר
משל,ךנפךהמוכיף(העורך) Rוהרי ) ...של

התקו-אתלעשותקטנהלאבהצלחהומנסה
מתחתומוציאהשוניםבמקודיתהנחוציםנים
בנ-האפשרככל,ומגובשאחדותיספרידו

שלמהשתורהאומרזהמיהקשות.סיברת
אלא'זהבהרתירתניתנהלאזניתנה

ישם-קלדבקלזוזוהדב,וקות'מגילותכגילות
ביברוכלזויתבקרןמונחתהיאוהריחי,
הריהרא.ש,הרי tלנתחיהינתחנהרב

הדבריםאםבכךומה !הכרעיםוהריהפדר
המחכרתהמ 348נע'אםלאלר,אלו,סותרים
ותלדעיד"ותהר'הדומותהתבותשארבע

 ,)ג"לכ"ט(בר'בסגלומסתיימותיש " iב
ואל,ו )ה"?(שםכרביעומסתיימותרי'tו
סגרשאיןבפרוטררטמסבירהוא 409כע'
ונמצאתהפסוק,שלהראשוןהצלעבכוףאלא

הרואהנ"מקור"הריןמיושבתתמיהתו
כלרם,לוקשהןאיןפיכוק,כסמניהטעמיםאת

נגינה,כסמני,הטעמיםאתהרואה R 'והוי
הפשוט.אתגם'עלינומתמיההואובדין
נסמךעלתמההוא 378בע'אםבנךוםה

רקיע(ספתא)על-פנינגוןבמפסוק,המנוגן
מעצמומיסבר'רברזה 417כע'ראלוהשמים,

שהטעמיםהכחמרכזהאוהסומך"שהשםםתוד
"ישערדוהריבר"תליויםשלפניושבתבות

 'ע( )!!כמשלר"עדיףסמיכתישכח'ספור,
 j,א.י !כלרםבכדאיד-זה'גם'י ) 433

הלרחמים ,אכיר , S ,דכריאלאו Iאלדברים
לברו,מה'פיסוק,כסמניהטעמיםלתפיסת

גבראוכלוםעליו,החולק , Rעל'נליןכי
רברים:במצא 430 ,בע'ראם l"'קרמיתאגברא
עשרותעודזשנתיישןנסובלתם,הרעתשאין

כאן,הויאיןהספר,הופעת'לפניכשנים
שלוכרבה ,,) N (1893 'הישוהמקוראלא

בלקטםכיברתלא.כסניאהואגםזכההפלא
מד'איניזה ,,: Nייש-'כלרםבכךואיו ;שלני

יותר,דכריו,שארוגםהגדולים,הידענים
כלום'בהם,ישור,מזדרושהבם,ישמשמרע

הרבגוניבקהל'לבואעליויאסר.זהבשל
לפנ":באקראיכאןהטעמיםשבזדמנרחכמישל
אחדזדק

כןכלמרובהעבן.רהלראיתמאדצר
• 
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~ 
המקראס:עןבי:על

ממש,שלתיעלתללאכמ-עםלשיא,מתבזבזת
מציהבוכביםסעיפיסארחםפאילווהרי

שב:ב:דמעןהל , 5יבז.נ-קזדפי(עלם ,גז
ומבהם,מיוחריםברובםהםגם ) 1ק~~ת
כמהכלל.,לצררשלאהקוי.א'עלנירים
~שחבויםקילמוסיםכםחמשתפכין,דיות
שכ~ג)נ- T "ט(סעיפים 36אוחםעל

לתה'lימסב,תתנהיש :אחדאלאאינועקרם
לכמהאלאמוסבתאינהויששלאחריה,בה

במשרת,מנרגנתהראשינה Iכאחחתבות
 !במפסיק-והאחר'ונה

טעמ-יתררתאתלבארכאזבאברלא
מןןאעפ"כ ;בהבקישאינרלמיהמקרא
פיןסקשסדוזהבמקיםלהזכיישלאהנמנע
יהםדברהפךזה,םשוטבכללזנקופלםעימם

אל~זעיברלמדברלאאף Iביהיכלאבו
 :ט"ככרבדיםהמפורשים,רש"ימתוררברי

 •לוזהזה,החורהבספרהכתובהבדיה
הזאתהחורהבספראומרהארלומעלה

התןרה. :!עומסבנקב;:ו 'ל,הזאח ,)א~(כייח
פס;,קי;ערהספרעלמוסבזכרליהזה

חבפר~לשונרת.לשתיבחלקיסהןהטעמיס
בספרתחתנתיגהא nהטפ(לעמלה)הקללית
הזאח,אמרלכדלזה,זהדבוקיםהזאחוהתורה

ספרב'מצאהתירה,תחתנתונההטפאחוכאז
נופלזכרלשיןלפיכי , Tזל"דביקיםהתריח
הספר".עלנופל,השלןאחריר

עלהמחברעלבטרוביהבאיםאביואין
הפניםאתהמראלתדגמאיתעליבןשהרבה
מרבה-אדרבאזה.יסורישלכללהשוביס
כאמרר,רי, mזבהיר,ות.הבבהומסיףרגוכאית

העתקאלאינם Rהאלההסעיפים'שלירבם
כלרםעליהםרייסיףלאשפביר,פדבריוכו Rנ

לחתישטעםמהאךמעם. Rאלמהםגרערלא
לשםכלל \ידיגמח,דוגהמלכלר mמיכלל
שפעלמשלים,וכלל ,רא.ידZ'iכלללפעל,ינלל
יאירגדילה,בקיארתעלהמראיםכלליסשל
המעמידחימטיו,קבארתואלאבהםחסר
כלדרדהעיברשניחרסארתו :הכלאת

הורא-אתדעל'ומעמירםרבאהכללים,
לר.טפליםשאר mהעקר,

המחברדזהאתרוגיםבסעיפיםכאזבור,
וובפכיקמשותלחו,ךסעםכלשלבהליכותיי

גדילה·בקיאות-אלהסעיפיםגםכאת.ר
כאוישגדולערביב·מערטת.י"ריפית

למעמישר-ביתגישרתשלש'לפחות'של
יקצוניים.מרתקיםמורזיהרחיקותהמקרא,

"בעליגישתהריהמסררה,בעליהריגישת
צריד!איזדמקדקים ':-גישתוהייקריאה",'

הראירה' Rהיהאחר·רנההגישהשרקליזנר
שיקלומוציירארירדקדוקבספרלהתקבל

מכניכה mהלבעלהמתישבתהיאזיגישה
הבללים.בעוברביתסדי

טדרםאתיעזורחיקקריהאכ,עלכל
זדבפושהעסקסאלאגםטעמי,םשל

פשטא'המפרשאחריירעדיםהכלזנרעי.נאפן
מרכא-ריבפיעלוארחיהםקטן.זקף-

שאחויפזריתיא",..לאהןאתנחתא.מפחא
תלישאארחיאוגדון,זקף-במוכתיעלביא

יתקימםהפיכיקליהחשרסליק.-גדווה
לעבראיושעליודייעסרדהדררשזהאוכןא,

 , '''עהסגלאתלהכיןנעיםלז.נוראיןיובמני

שיצותכזרקאראיןמתאים,'דרמטיעם
שמ~קריהאשבבעליהדייקניםזן..~שויחית

עאותברהמפתיעיםטעמיםשישלכדלב
בירתר,צפויבלתיפתאימי,מעב-ראיןה
שלשחרביע,-שאחריופשטאכגין

הסליק-אחריהזבירקזה,אחרזהזקפים
טעםנותביסאףהם,בפשבעליאםהמברקש

"נפיהל,די(הרינפל""הוןמכגיןלדב,ר
בדןאר •תחתירתשאולער-ממששל

במה"יו,זבאו"שבתבתשלינזלתאותהארלכר)
יתקיפיתןהמאייעוצםאתמפגינההיא

 !הדיריתכלסרף'ג.די;,מועידה"ר"מרעימה"
שלשסדרסיפההיורעיםקריאהבעלייזו

זקףכלשלארבים,לשביייםנתוןטעמים
הטעמיס,ררבלומעשהלסליקארתניסכין

עלךליםהאלההמימחיםאחריר,לבראעלרלים
טעביסשלםדויקחברשימהעניןלמצא

ואלמובי,פליניטעםאתרילבאהיכלים
יכליסהמקרא,מטעמיבטעםוכשםוגשים

מוחלטתבדואיתילקבעברשימתםלעייןהם
אינםכי.אםעכשיו,לנואיכלטעםאיזה'

עכשיו.לבואצריךטעםיזה Rכללירדעים
באקראי,בעשתההטעמיםהנחתכו"דידם,
מטעיסרצההטעמיס,בעלשלבפשרכאות
מטעיםאינורצהזקף,מטעיםרצהרביע,

ינזלאיבלברגרשים,אלאזהולאזהלא
כמןכהקבעוותהאפשרייתממסגרתיחרג
למציאעלךליםאלחאנשיםברשימה.פרים
באת-הפותחיםמקראותשישבדברענין

"הכנהכל Rרללליאי,טעםכלללאבחתא,
תכוףמקראזתשסלרקןכנגדםמוסיקלית",
אףמבין"."טעםללאהיאאףלאתנחתא,

הבאיתעניו,מלאותדרשרחלהםנמצא
למ;זןל,הנה,אלה.מעיזתיפעיתוהסביר
ה'על,השליכובחדרמטיתנסיעה" .. ·איתה
 .."ויסער";-ומשפחתויעקביהבםאת

אמירהאיחהאו ) 16ע'(בחו,(-אתנחחא)
ובליםשלשבתעקרהשכללהביחאשחיצבת

"ויאמר"מ-מנה:יהכלבה,הכלזהיעםב,דבל
אראה .) 15 ~(שם !!אנכיאברהםעבד-

האלההרעיוניתבעלהיהלאאםבנחמה
שבעירו,ישראובקהלבתירהובכיבדקררא
פנינייגםזכישיאלהתפלאאלאוניראיז
רבריי'יתרביןמקימם,~תלמצאאלה

 , .שלבר.'כטפר-הלקט

לא·דiקדיקיהם,טמעיםבטיבהבקיכל .
"מחקרים"להשיאכל'כרצינדתלהתיתס·ירכל
חשזב"אצלבהסכיוצאישאפילראלה,

שרידכטעמיםהריאהאידלסין,(עיהחוקרים.
במרהעתיקהועיייכ"הישראליתהוכוסיקהשל
 _ __·ורקאבדיילהממבארדבר,זעלפו

להב-הזהבקמיםבאברלרא )!השיריםבשיי
דלהכ-הגדורים,ההריםביןראשניאחניס
המק-טן«זי,פאהחוקריםשלבמחלקחםייע
יילנרנגינה.תויאופיסוקסמניעיקרםרא
טעמישלשכרליהטברדהרבדואותנקבעאם

בלב,ןפיכוקהם,יכלליק lפיטכרךיהמקוא
איןבספירןרמטייתרשםרלידיתיי"נימהשרם
ממקרמו,זרקאשלקצרראפילולעקרבכחר
זהפסיקכלליפיעלהואחמויביקאם
איןשבתקיפים,תקיףייהא"מיארן"שםר
היהשיאיר'בוכקיםשלשלתלבראבכחר
זולתה.טעםלנדא

"., 
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 83המקראסוובי,ל

רקפסוקם,כחאלא'בטעמיםלנראיןאן.ב
לאר-מתחלקיםהםהריזהלכחםבהתאם
רשל~·מ-שביםמלפים,קיסרים,סיגיהם,בעת
נדעוכעם,שלדרגת'ואתמשקבענךררקשים,
ולפיהפסיקאררךלפיהכלבפסוק,מ-קומיאת

חלקיר.-צלעייאורי
 )ח"'פסקה(צה"זיאמרלראהדברישתכח

'חריממני,קטניםלצלעיםשנחלק"שצלע
 ...א;ןרבטעםאוקטןבזקףמסעםהקטןהצלע

לאצלע'שרםכי,לאהימני".נמיכה,ממדרגה
ע"יאלאטעמים",של"מבחרע"ייהלק
בדר'הנםרדהטעםהיאההןלמןהאחדהטעם

הצלצאתהמס;יםמהטעםאחתגח
טעמיםרשימתמיצאשאתהמקיםכל

הןהפלרני,לטעםשכניםלהירת ) Iה"יכלים"(
בעלישלשרשימםתרשי;ןמנארתהחושד
מחקריםמוצאשאתהמקוםכל Iהיאקריאה

פ- iשישניזקפים"כשבימתרדפים,טעמיםעל
מחסריהאנ"ז)פסקה(צה"זרצופים"רות
כנטתחזנישלנשרםכיגיעתעליךחש·ןרזה

שעודהמסרהאנשי(אפילרזמירות..ומנעימי
עדלכתהרחיקרלאהרברר,אתעליהםניחר
ומשרתמפטיקצר·רףשלכזןרשימהכדי

כאח.ד)
של,גישתםאתסיבלתהדעתככלשאין

שנןיתכליתממנהשרנההריהקריאה","בעלי
הדבריםבנסרחולאהמסרהנעלישלגישתם

"בעלידוקאשהדי !במגהמאלא-,~i:כורים '
מהםהמסררה,מטפריחכמתםרב';קריאה",

אתלערבלמרומהםמסתייעים.הםובהםדיו
הטעמיםארה"שכנים"זטעמים Iרשיזבת

מהבהעתיקרבפלאהבדייקנותה"מתרדפים",
,הכלל,.מןהיוצאיםהטעמיםרשימתאת'גם

,מעטאתגםמהםשלמרבילימרצריךראיו
השוכיןביןישם,פה'הפזוריםהדקדרקכל?י

יחכמיה.המטירהגדולישוהשטיןדנתוד
אינושמיבלעםרבזזקןשארתרהםכסב·~רים

ף Qשאכמוחםמניסהקריאהבעלאלא
להסיאיזהקיראים,לתועלתדקדוקכלליכמה
לוקטר,שכנר(אחרידבריו'אתלהעתיקאל,~

היירנ-שלהאיכות":רבהכמרת"מעטבספר,ן
בפדע.ליהםילהוטיף ») 5ע'שם(נתן,היים
מאליהבעשית,מלאכתם,זב·מצאתשהיאכל

היא.ולאידיהם.מתחתי,יצאמתוקןררבר
המסררה,תכמישלדבריהםשדומיםככל

הםשרביםכזהקריאה,בעלישללדבריהם
 ,לאמועולםהקריאה",כ"בעלישלאבמגובתtנ,

דקדוק"אנשילהייתהמטררהחכמיבקשו
אבשיגלאהםאיזתפקידם,היהזה·רלא

על,תררהשלאותיותיה"סרפרים"מסוiח,
רכלבמקומהארתכלוטעוביהן,,נקדוותיהז

ובתכבתר.על"טעם
המסורהאנשיהתימירשלאבלבדילא,
לתפקידםהייפרמליםאלארקדקנים,'להירת

לאהיו.דקדוקאבשיאל,ו-ההיסטורי
חכסישלתולר\תהיםעללדון '"'כאזבאני

עליהם,משפםלחרץהיאלנרילא'המטררה
גדוליככללאר.אםהטעמיםדקרוק'אתהידעו
'לנויתעמאדמעטההורות,שבכל'יישראל

האינדיבידרא-אישירתםיעלימיהםקורותיגע
ההיטטוריח,דובותםרקחייהם,מפעלרקוית.
היארקלדוררת,מבעדלביהנשקפתהיא

מתכרניםאנחנו,ואליהמהשכחה,שניצלה

 , jאכהמטורה.חכמיעלמדבריםכשאבחני
זדעולאהיסטוריתכתופעההמסררהאנשי

רבשקידהבמליםבעמל !כלוםילאבדקדיק
תגוכלאיתכלוכינטררמבוטפר,קץאין
כמהליקוטים,ילקטורשימותערכרטעם,יכל

וכמההפסרק.בראשפלוניתתנהפעמים
בפתח,היאיהיכזבמקץהיאהיכזבאמצךע,

לתבותשעשיוכדרדבאלה.כירצאיכל
נמצאטעםאיזהלטעמים.עשרכךולבקרדות,

פשטאהיכןמתרדף,ראיזהלחברו,שכן
פשט,אאחרלהייתרביעחל·ומתייחיב,אחר
הניחרלאבמשרתים,רכלהבמפסיקיםהחל
את'שבטעליהםהעביררשלאמתגולאטעםלא

סיגיהם.מכלאותםשזקקיעדבקרתם
-האלההרשיומתשלהדקדוקיערכן

צרופיםאלאבהןאיןשהריבלב,ךסמלי
חיצו·,היכרסמניהי,ותרולכלגרידא,'מקריים

יו·הרבהעמוקהמשמעיתבעלילכלליםניים
אחדשרקקבעוהמסררהשחכמי.אע"פכך,תר.
(כגיזיתיב,~אחרפשטאיבואפעםעשו
"מקרה"אלאזהאיןהאמרי)מלרסיוחןאת

 ,~;גרידא.

שיכלהידזעהקובטטלציהאלא jכאאין
מזלה"י"בתמזלפעמיIבמאיתלהיותהיתה
וכדפעם.עשראחדאיתזאלאנתאועה,ילא

 iאינתביררביע,פשטא,שלנדירצרוףארתו
פעמיםוכבגדרבמקרא,פעמיםאלאלהיותתל
א~ניהאראףפשטא,רביע,פשםא,סםוראין
כמית~ישעודדבושלרלאמתי"מקרה",אלא

מבחיבהחלוטיזאפסיקטן,בהבדלזרלתן,
(עיןהמטירהמבחיבתביותרוחשובדקדרקית,

הש-עלברשלהנכונהתשובתוזהדברעל
 , 69ע'אמ'!ת,תררתבספר ?,"דששל"גתי

ארתםכלדבר.שלבסופורכך, ) 24הערה
אלאאינםמעמים,שלשכנותםעלכלליס

,ורמזירונזיםאחריס,כלליםשל'תולדרתיהם
כעיןטעמלם,שלהעמוקהלמשמעותםרז:זים
חכם-לתלמידשנרא,הלמהמיבהקיםטובנים

 . !עיןבטביעת
המותרקהגדול.כחם-בזהודיקא

ונאמורשאיהדקדוק,כלליעלמדעת
ןהספקותביןולהכריעהניסחאתלבדקעליבו

פיעלהכריעשלאב,ובטוחיםבהיהאזרק
הנראיםדקדוקכלליפירעלדעתושקול

להתגליתעלדליםהעתיםברביתיאשרבעיניו
יהכ-המטורת,לאררהלךאלאכמשיבשים,

המאסררתרלמימרבו-תירהמקרבללפיריע
יש-שחכמישמעברלא,מערלםשבבטאתות.

'פיעלסמקותיהםאתזנכריעיםהי,וראל
בעזרה,מצאוספרים 'ג" :לעינהיםהבואה

נאחד ;היאיטפרועטוטירטפרמעוביספר
מעובהכתרבמצאיובשניםמעוןכתובמצאו

(ירישלמיאח"דובטלישניםיקיימו-
 , ).ח"סתענית
המסורהאנשישלספריהםאצלהמצויכל

לעולםבדבריהם"רשבותיויזנייאתו,,,מבלח
עבודתם;'שהר"הטעמיםסדרעליעמדלא

אלאאינההמטורהחכזני,שלההיססורית
ינמקרם J'דקדוקמחקרלכלדהיטדרהבטיס
ובת-רקהמסורהאנשישלדבריהםשכליס
הדקרוק.אנשישלדבריהםחילים

לא"שהקדמוביםשד"לקובלבדיואכו,
 ...כיואיתיכיהנגיביתלעוזנקדרכיירדר
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nM יש-ימיי'בלה.אשיהיירבהייסר"ווכפ
והמדקרקיםהמסורתאבשלבדבריברתיר

הפסיקסעןניבכחכללהרגישיל.אהראשרנים
 ," Hשר(כמתב nהוא'צאנוגזזיעל'ו~.על

במקרםאלא . ) 55 , 54עןאמ"תתירתספר
שםהקדמינים,שלחלשתסאתמיצאששףל

 I'כאחדיעניחביתםגדלרתםאתרKויסאננחו

שלזאת'ענייתםהיתהאפירהכמהשהרי
נחהקישחבתגדילה,וזבההמסייהחכמי

משמרהלשיונייזהיךקרבנסאתהכשירי
תורהנשתכחהכנרהםאלמלאהקדש.ספרי

הדק"אבשיבידינמסרתיהיתהמישראל,
לכלליםהמקראותאתמכייניםיי mדיק,
עליהםששומהבמקוםמלבם,להםשבדו
במרקא~ת,להםהמצויעל.כלליהם,אתלבסס
תורותכשתיבעשית·תויההיתהיכני
 iרמתקמשבההיה.כש"דלאחדלא •יירתר

לינדמחשכדמפניהג';סא,אחדזבחליף
חאר.אוזהפסוקטעמי"כחאתשהרגיש •

שד"'לשלאת,'זכותולדסללבאיםשאבחנרילא

בלעס,לפחדתבזשלבקנ~תרספקלהטיל

עמך.מסכימיםספרינושייבהנ"לבמקום

ירררלא"שהקדמוניםהארשסבייכשםאבל
אבחנומעידיםכוהנגינית",דרכילעימק.

תכמישלבדרכיהםהיאהניןשלאנזליו,

דןהיאפיריבהנלכלרם,ולאהמסורה

ראיןכדאיהיאשאיןאלהכלאתברותחין

 ..ב~קבן.תיחםללכתחייבגםהראראיזיכרלהיא
חכסתנגאלהלאשעדיןלראיתלניצר

ייאהששדילבמקים ;מבדידותההסנזזנים
הנגינה,דרכיןיעמקהקדמוניםירדישלא
כמעי~הקדמונים·אתריאהזהבהרצבישם
רבחריצןתיתרהכשקיזחשכדקדקנים,יים

משלדבריהםכלאתמביאהיאלשבחדאר:זי
 .לימדבא mבהם.ישמדעייםמחקריםכ/זל,
טעימם,שלריפםימהסס,לביעדיןזה,מספר

 •....הלאהממנועד",·הבם,חגנר-זהוהתכהדב
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הגךרןןבשןךי

עלהעידובותבשאלותוכירורמחקרלעיין,המוקדשתספריתיתבמההעדר

מרדס:מזמן.הררגש-כפיטישראלובובדינתככללהתריהעםשל-יןןמסדי

חסירןלמלאשנדעוכתכ-עתשלראשייגליוןלקויאכזהנמישברייעייצחק

זה.

האקטר~ליה.חבבעירתנוגעיםהשםבמ:זר-זהת pנכתב-המתמרסמיםהדביים

נאיםאינםאופןינשוםרעירבייבירררעיןןנגדיהריהם-חרתרהחיישל

הלכה.למסרק

הבאהגלייןקבעוים.לפרקיםרונ.רפיעליבערןזהכת-:ועחלהפךואניונרקיס

לשלוחיש 1'העמי ..בלפרסיםספריתי·דחפרתש""ג.טבתבשרותאיווהייפ.עי

גדהר. " Nמאשלהילדיםכםרבוייער,יצחקרמםד :הכתיבתפ Nעימערכת

הטעין" ...מערכת

Dזהרוו,דםר.,)t-&'n ייי
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