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זצ"~היישיאפל ןר,?,ז.ב :

הז/ב! mררהיהרדי

ז"גוךשר"ה.שו~ךחןנן /" Iרן 1 ש~""שוהראשןנהבחוברת.חפו1ז'הזמאמר
בצורהכאןנעתקהמאמרבד~וק.·שנהמאהו.פנרהירנךרףפו~ nנשת:מאשיח

 . .סקוצרת, ~

אי-אבתם,הזמןגלגל,תא"ליניר ..
י~צימ !הקידהממברנז Kו'iלבלימת
Dl!גt יכנןwואלחבזיהלהלtה-הבריח

ד- ':Iההתבקעףלהכיחשהינשה,יריייית

הירהותrו:תמבקרהלהלעותננותה, ~
מ-דחלבביזממןזcnר,רת~'ייnה J· Kל.

נולרני·ראש-חייש !פן mויחאתליל.~ם
לסורגל-רUIויה !קירר!'עתיםכד,לינ~ם

הבעי-יכנילעמלכם.ק n ~ nחוסדnהה~ .
 • N !כםםעיוילעיפילסני.הוטיוים"ייס

ח-מןיקבלר.זהאורב R.ב.בו"-הrו:כ '
ה:העליםתאהוםררני'ים;:ויהיי.ים ..סםת
 . .,לה.

ןמכמה 1VVכ:לרת-הבפ~נ~קרלוכ-ה
תי-כיבדייסוהמכחהמוהמכםaוו.ת
אלה. mRינכ'יירtכח

ההרלמארפיליהייתלורזתיס;'ןנב,
iנן~ יי!~.:.וווrזמייםכו~ןaלרu • עיזרזהי
 ':'מ':יב.יעיי'iויהייה~כיל~תקזנתפר,

ח- 'לבi:"הגדיל,םת.~~;ת.;.יםג";כיתיני
בגי-אבחנוויקזה 'jןך.ר i ל;"תתןפוק
-ל.כק,.uםותפ2Rכבים .•יי R"כרש~-תvוו
 !עיולע',לנה;ב'זהבמה· iiבדד.~ת~

:.;~~··n.הת. I רוח'אתיהדי;'."ההילמת'
 i-ב"';לורפח 'חר,""ח K פת""".והןמ,

מ-'ליזרילברכיםוהרענהrו::נרקםה, ..כני
א:םהמרסהית·יהא K'I'itזהםז;'_ .. י:ננר~·,·
השןל-לתותהבתאםירדהתנןתוזננעב
--'כלמנלקאםהיירבם,;כיו ר.~!כ'סןנ:י

,כ,מםינוז.יק~ה'יא~נ""י ~~"~'

אד-הברבתל,יילדב..אינושייה Rר" , Uזנם

-הםיייג.פציןפיייסוים-לש~~בהכלה
-,הובידרנייוב-החכובהאתפשנר nזאי

כז'!הלאעל'~יר,ני"ינר
ה-הרתהעםןרםאהם !רנואההכה

ינוהואהם !'הזןמ mלווכרתאמת mיהד
ב-זהובז, mואתתיאפתלהייתהיתחת

ה-דכרביהיהיהההםא . !'כריmר.בורכ
זה!

לחיבהאבינן.אברהםלש'.יהייתררכ~
 ~"::להשאררצסויאכ:שיהזןמ, mראת
-!פסלי,ש.יביאסויעלהאשכבןשאל

 .rא.הלוכהינן mאבשליהדרתםיבי !מנו
קזרנשנים (1ונאי ,,,מכארשזהןמ.רי.ת

-ה~כפח.אותםהבעיייהצמירם, aכה
י .rיהח.כדי !'היאיילתךר~ל.ידםהילשכן

שtסד,ז!זןמ,ייתאתהלםהדביאללש
nבזי .ייקתרקןכאלבורעיר·חבירעם
ףאבו,רה !1וrןי·ליחיהתית'ככל,מךל

 "';נרהאריית, .~ Uאל.ו~לשיכי~הלמג
-ח..=!:וכנ.הגפעובים,שלשמלהתמלל"ילד ,

יזו-,כריזיוי"ליםכפליכפשבייאבי.ת
הלונ-העוירזהמיאשל'חנב'ה.לם1~םת
·כנ~'לוזן. Pנזוש.כוהזפן, ' mואת

Ri לוH . רכירלמ,ר'!'פלסלפני'ברעו
 ,-ג mרגראלההובהמככיססליהריתם

-נ~.בגירנגיים.באיומקובי ';ןס~זמן,
 .~םורשKכוכתם nוהירוניםוכנהגיהגת
 Aיכו;רלללש;הייח'םכדיזהזוכור-רחאת

נהי.בהושוCנ ,ן'~;רחא,ת~מה '~.ז
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ל"צזהי"יםולוlרן e •הרב

זזורמ~בי'יהפקרסוביתיהדדהא:זר

 ~!זרםכLrהרייהתוםהתםמןשכן 1'א:ים

לנטושהזמןהגיעטיףסיף :אזמיררנית
יהוr~חנםרג..יםאותר,יחנשוןrזlיזתאת

כנ~כינוניילקלםלל·עגארשרםsבים
ז iלRלחגי-ררתאררצנוחין.עםיירהריר

והירקיהחרנןלתעלענביעניהםהנגיייי
'ייואתאתוהבגיררהאופגה,קשריאת

יכ-קילםהורדמירהמנדנ..,.המוקקדםזות
כדלuה·כגליתתדילבליותחכה,זא.,"ה

.לו,ךידהיםת,אוונת-,ממקשדקירוטבאף

ר'רIוצותכבלרוואהקדשוים,אביתיני

י~שיםדלו.געעינ,ימבלוהזונניםינבל
לההמיהדיתםיכי ..:...ת Uזותניפיתית

יה::מ Uוקלמ,לרםיבי !זחןםרומאת

זיהך·דילהיית

Iאיפן 'בR כתליתיתיפרrהיהדרתז
ז,חכנלזiדן1נ mרתאלהלםו-

ארי Uארכח'איליהיהייחפנייזזיימה
ובכל ת";:בכללרמואימהכבךתפקידם

כ,ןשיוררתןןןהייולסננירכנן.לעריתזמו
יררו,פםר,בלכ,זםבייו;ו,בומוו i:י:מח

ה~ייפינפרזיצפרת ,יי'!נאלסכגדריר"
 .~'"וJ.ובפלצJולאיייהוום,·לממכיניים'!·

כשםשמכניםמהזא·מתפתמתהיתה

ררL-רנם.רנ,יdנהדרגות,"היי !ייידית

ל-דrמנלמירנה.מידמנהנים n·ווnבכים

גכרוזארשירwלk,דכתדתיה K1דיו,
-.ו:'הוכבלת Uהירםלכבנחדים ,דיל";:
עז:JנללהKתיפה,לינום:נוצMiה !וית

 ''"נזק·ןלכל
 ם:. :tיוא. i,יקריתסלאחבקיים·א:ך
לצבויהיהררתאת·להיאתםלנודמתר·
 ,:ה uלהיאהתך;הםאיהמרקםז·העח

יט-לתרתבבעשדההאיר ",· 1 .צו,,·'ד
כ'!ייבילץיצנאושד,ם·בווולוזכרות
קיתבנר,א:תנnילרייןK !י·עיףמלרם

תיה-יםה"הבםעייתנז mרנ"רשיבי
ר Rה'זלהםאיהחולהקלה·םא ~ mד

כהזנבתו,לקים xחנידתוגנזם·נקב;·

חיםי!אלקיםדבריהנה. =יבאונו
 irההבעהוכל !צבtכי 7{א:תנלשהאל
ר..זי..באהם =הפשסותבכתילתפשיפה

ח'וזוIt Cה'אתמ-לאטירמשהלאדי

ברדיתקדםחכינא:הני1Rנפיניסא:םלא.

 ..דסםלאככהייביובעבםיכבברחהןזו
לנן.נןחבהי"אזהיכמאוונהאתמאם

םאברnכנף,·נטעערלםוייחאמתחידת
דכויטשפתים.טםפוטאיבנהת Kfכל

 IRיייייכבן.-ייו, nלשאריה.כלעמא

.לה,רתוהדבירילוסמירלייקםלעינן
 Cהומב'בכלשביירם,לולאקיוציצםלRל

ב;עללהאתינזוכמקרם ~ nהםמיכ'יבבל
ה-ריתאתעייהולוגתיבנה Rשהתירה

 u'liהווןיןם חנ,<,iווnולקר נד'",יןזב,
 .ארJוה.יהליםגזךןיוצה

 ~פ·נז.ל Kלארנכלאלדידברולקיים
 '1/1- ~ד.פ;אוזתרבותינך,·וולית.יהם Kהיר

 ' Kרככירשכבתנרייייוהאתלנרסמר

ה-ת .Rלרנשמםרהיאהיאיחי.tוי;קים
הויםלמד'סנפםרהפה,שכ,לתורה

לםסרסמהKו·רוn.לדןר,מדיייממהש
תהים'היהדותיי"יאירwאל,ספיו-חאת

 ~ Rבש:~:יולאינהזוסספךרתזפיטןרית.
דרב ,~סnמא:ונ·תו~ואשרספיהלא:

דבבישנמטחאדםכנ"נחיתוך.םיכשר.

מהווייאל P"ייברלאכשיכלי·'ד.כביכלר.
י~ nR'lמליהרקזהכשכ'לר'כללאפר.

 , Uבא:ותלרםבליתיישלמענה.«ינים.זת

 ~~יי,ם R .תאm-יאןהניירה,י mז
אתלתברהאינוערתהי'ידי,דברהאי

 ,יJחעליר1lוךבחCIלדהדרדות
באי'רכciדם.אל • raDזהםןהיייייילא

nתםעתלךל ItIאהןר,'; ,,,אפרדנ,
 inת'נן""'דלתן-דצלדלך,ח,םו;
ות.ר"נז!ב'רבקרב !לפניהתהלראביר,

-לחבבKוםnהתהלןזפגב'סלרבת
 ,,,ןjכן

 'בDידלהוחקיהירי"גלתהסואכרר
 :דת\חתלכל·הזתxוthורייהאתנניאי
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~ \J להrרלm תותתיה.לא'ימרםכ
. a אוובריםםתI ברחפשתםיירנניהנהIהב'" 

 ·ךחn:וורוולת 1/. , ....
 "' mאת nיהnהרכ-ייהדהתחו'מב
- nלםאויאאלאינהזיכריר;חאןיםניי"
,rהאבהלהחייתבידהרת.איוןבז .ו

iוi כלכיםוב'לתe ,.הנהפינייsרנאים
 !ענרםוהרשאןורם.זnכ'ייוהייירבעה.

ה-ה.אויכבידדרתךליחמההןהלבםי :
 !אלקריועםבדJלםרדבהיtנדm.יזrד,

סוחנימזרכ Rרהודח Rמעבוהעלוםלב
ו-יםם nויחםר • mנעמאללב~'ייונ

. '1K rרנi.ילילבלcרעמהווםייםלעפופו
 •ונאםהמללפת

כת-היתההאי Kחקזר. nרוו:נירכסליך . ;.·
האיהיאזן~תיובלם,ות .•ןףביוnרל~זג.

נסעהאסר:ה lהופzלחוארm..",הזiיכ

הונכןןייתריהיייי

בבוה.היה :אנמולאבוהםראש.םלבו
כרכתרזתאנתתיייוביפהמןרלאביכ

כיהירת~אלב-סיפוטריהיתהלתן..רזאת
ה-ולמעןאבוהם.ובייהאהרוחגתלמזע

המ-ירדכורא:ללתבל Rישרלעאנושרת

היריר.תבבלבדדרת
אר·פרניםאשרהיהדי.תריאקוהוי

 ;אומותשהנ,הופרמהירת Mדכועלחה
בער-חלקלרםזישהערלםאווברחחסדיי

הבא!לם

היהך-ונייוהזפניםדרצרא.תלב'ייר
 nדונ, .שלשמןיכלבכרבהוקנבבל •יי
לזמןמפצההראיםח. lהביזהובסתמןז,
ליםכפיםראתיהעהאץר"מלאהכי

הזפו mדוzווסד-דאיאן.כמסים".

םגזוt,·יאתתםאהלויקת,:.רלוחיאתים

זהוינ.·לרוחהידחות
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במד'נז;התורה

 '[ 97'ערהכישראל nאגו;.פעוויושו D1הפבועדהנוערלעויתהמחלקה
דבךים ' i'עיקוהלונביא;ש;או,ת' jבמך"' mתו nעביותעומדךיב'םכנוסמהזםן

 ...זה,בננוסשהושעמוההרצאתןמןמלקמתור

כהאבקלמןהרב

בב'י.ועקרינייתגקרדךתעלאעדמר
והובדינה.הדתביעתזך.

כ"האחריןבזמזהםזתרשהךתמושג

שבעהיהצסר-האחר.הצבור'הדתיקרב
פ"בסברנתקלבאלהשתשרזהשפרשג

שומגבובקימילהמעידחשמירפ.תגיס
כנזר.זהממיימתובהרמ-::ותרה-חאר

בואהבדיאחרזהמישגלחסכיי«ליגר
ת Ut'ל,דגיל,ם • uלמיאתםיזeנימדןע

 religioםן~הפליליהתרגוסאתזהבמושג
ל'הפשרת.לכמבליגיהפגאנתונלה-

ונבקילבעבריתתדהשרנננאיזיגותי,
יך'פיגה " 1רליגי ..ונךשג • religioלומסג

יםתאתהפידסרשרפנזהילפטו.רת
 ".ן;אתלהבהיראנהארלאוקים.רפורט
אינ"שבשהאר • Uקלך םהTK'ביו II1ערש

פגי-אמרגהשלמשוגייתר'יבירולא,.
ףוחללRקיםדאםשליאיוןקוטרמית,

רתי ..הונישגאזתלניומתלכך.וישחשל
ןתדת~וZו .;' Pיחרבצעם"פ~ויוzורכעבוית
שלחלקריבםתאףנאדתנהפושגשרנות

 Kהיאזתלעיםתא..-ש-דת-למר"' Iכני-ארם .

יס amם'יאביזהירםשגיק.כיה.לשדת
ובוגילרתושוtרליני,י ..לפניםבשים

םר11סהלא-יהרירי.תחאהרותהומאבית
שהם,-רזמביחנהוכםייתם.n:ע:נינה-כר.

 .יRל"החרקנותאלקרנעRכ IIייתשג

"Jהפתבו

הכלל'תהבע'ה

-פ~נה Kהשלהפניוניהאישיהצדתא
"ים.nנר UהוניKתם-שכלבהיתסאת
-,.נטו.אדכה.ליןרנןעלינרלבעיהדת
."לוח,·תייתהזוורמגאתמפצהראן.יאז

ליעם;יחיי .;;לכיגםפלרטגםחפוהב
-.רק R ;הכללונותובעתוהיאכולו.

תבייתכבתיעהRכהלאאהשקפה.איכה

ה~האחיונדו·חתייהשמפט.צי,"חר,ק
ךרשל-לביוביהרהיא.וונינמיהשקפה.
יכלושאודהרר",אחררפה-הראוה

יקןתה,הדתאתףאבילל~בלרפ"כה",

יקיההשקפחי.תכמביכהסאנולפיארלם

ענםיהנביריהרצהנופדתלעתיםישש

התדית-;יהייתםדאהיםתכלרםר.'דתנר.
 ' IIIרMו'יחסיע"'ימתבאט Uי K,תוררתית

 URרר. 3יאלזההשתיכותרעי""אלא

הבויור"שהתי'\בתיע'י"דאםושפטים

לראבמלפהגלשייפנקס-החברעפ""ףוח
אתלחוה-תרגלגךבאובת.התנהניתיפעיי

כתייהיה m"ראתהארונכירםאtJהדם,
וcתביארהוRלרבליהעםאתהמיחכת
עצרוב.גaת~םיםאתהמחינכחיקהותרה
ןוכנ Uא'כדןובנ. I\ Uישוהכוסםארלם

רהיפיםיעניויקכתדהיוחההצרבם

 ' 'II!אהייחסיובכחינתיקדMוםראתרן

 11-בעניןיקהרת,שלרזראיהלתדרה.

גסיה Uרכשכנרנר"יRנהשרבלרוtם,;מי
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f רענ ..וnהותתבK וr.1ה' .'יריפO בדתה

היא~שרלאררתתדרר.ב;בד~פריסזניו
בובחיבתהvורההבפולה.וד,'הרהגשה

ד·את Nררכובילבללובנינתתיפרפ.את
הדתתRלהגדייישזיבמחיהניבוו.

VI? ~ Jרבל,.הם
הותרהתביעת , DUב;·שדם.בריבבן, .

איברעףוירתהקתיצהן- .·רובצתובן
סלהצרםגאבוישהבינוה.לבתK~ף

התררהבתיעתהאר.םסלאהשייהס c!'ר
באים UבאשלרKםםר. Iaריאוג"ביךןמ

להם- Uעלין.הlנ';נה,הד:' ..aשבלתלרין
ח-תביעת.שלרז.ספקלר~ה K •ר.זופר .ל~
כולר~העממןבילך,הזכךרונןרתרה

ההגחהאת.שוללים UIt .ןז:.נכקהדו
חרתהופדיבה.התiביולרפ,ירר~ר

צבי~.םל.וו.םייח.פסוןmב.דתהופוהא
הצ-ןמ ה';תה.~בnיהוןכ·נסיהלת
נוהםהרפס..ונז.תכיעתהויטסףונך,
.פצייהיהואט.יגיפהרהדצמית .ל!( mרIJנ

כרחהרמואצים uxליםהם.ייתןלחפולי
'להפריזריצהיבי ••.ספיימ'ם«מסוםםר

לפאת,יKדלגךגינתת.אינההפ.יחוייה .
פג-רנר'.מירביבחרתי,יחימננסםרסל

.רמיtט:ם 1O'איבאך.יר. "Kתאםנם UItוא!ונ
 : •םשל.ונשטר.יח-יםתיאיר

בלאשיתביברמקיפהתפרסתרנו":ד
i l'ה-המשםרשאלתהיאהונריגי .?ורי:ם

-שy.ב'זה'בDשתיםח .תנםייקלבלבי.
את.זה nירנסלהצ.לאע:חתי ..אך '.נ:~ד
להעלןtוונקרםירש .קnםJר.ל h:'נהו.ה.

היתה.הדעיתא:חת ; mבשםח~להן~י~
בבללי .י~ם' n .וטמסרמדאתתה~הבי
תב-לאהתיךה.ביליםiזת,~יבי . K.ום
כדהבללכי";ל~סר תו::ו~נ::. ~'.מעותק

מי-הדרבלםאיואךהדבייiכ.הייעלרי
בןב,תליוהדברהריךכ. mיהי~ם nרב
'.K ". הלכבלה.לחייהוחרהטחגתועהבה

ותפ.רייאבתהזvתורהיiבMר~ףK~ל1כים
- Wשוביא, mבמ·ינאי.ת",:,תאונתה~ה . ---.'. 

 nהמיל"בהיע Iבידוב:םייה nה

פ·רארסםיבליהות.לבילרםשוביםטיום

את.זהגירם Uהמשסךיםישבםגיונים.

-,איסיביםלהייתשעםייןךוvביהםזה
ב-ולאהרניגםר'בבצועתלןיהדבךע'ס.
רפתךעזרפהמשםראזיעצפן.משסר

ה-בדרד'סחובדהפרםאלאהבעירת,את
ל-בnvבםריחךיאתלקרבנזיבלרנבובה
משסךלרבמתכיבה.אינההתייהטיבה.

ל-עשליבןיסדו.תיכפיתעלמKרהאלא
םגוניםראלהיונסם,ךשונטרכבלקיםי
פשסר.בבלללעותהעלוילםלמביעעליני

סלנךהכלכלת'יחילעביו.דיגאמא Iנב
בובשטרןחהונםכ:ע.קייס'לעפרבטס~ם

ובשט,בסךיצאליסטי.יהוםליטםי I!:9ה
כהבללה.יחיאתכה;בהמזסוהבסמ:;
כיהבלכלה'עקרונית '''פעאגךיחיעס

כפי. Dtדדבראלאסבעירכדה.םםנ:sואיז
לי'לרחיסלהנהיגוהבסימךאדםשבבי
הטדנ-הןתךהסלהבלות .~,והבהעיג.
בעק-בזההולד(הנניהמסנע.עלטסרת
 .ו)"ססי'",יימאוטי"..חזיזבות

נולוהו .nרהקפיהדשביעפרשבםידוו
- nל,מידםכמ;הכףס",ןרצת ...ח·מטבע

-; 1נ:ושיסכבטףאלאפייי~שא~ז ל""
.שנירים.סבזנבוםנוב Kבמסבע.נלימר ..יד
הפעש;אlולהביאיה iIפאשר~ם Y'היה

 aהתשלימלםלוו,לם- •ליחשלי.פהשבי.

ונבסעו K'רא..םנםםבע,'דואקקשייים
ייאצ,םםףיIבים.תשלימים" nרכלr\בלזב

מ-אתםחי;בתכביביל,הרתרה,שוסללי
או..פשרסבפקהואוהרדבממטבע.שםו

הבהגתעלנםגו=!יזהרחרה'בובצו;תנדירוו
 .- Kישדאוביד'בז.להדני.ג 1~כיהונמבע
Rש'םאיפוס . Rהתךרהןובתלהנהיגפשך

הסונכעה;אצריףטףפילם.סמבע.יאז
מםבע ..יששנזןמאלא .•.התורה"דיבילבל

מ-·יותר.המדיהנוtב.!בםבתע Dn"מכריגה
ה nפביד.תוךרהאם"או· nספקנרףו';.כםף
יאוו.ת RהיJ.םירi:עבכנןוב,םבעטשםךאת
תבייחמ.רא- .~רU~ש~ך ~.~ K ;ןב~ל
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 Nהנכקלמוהרב

פ'דm,שלבקliהייחסעלהתיוה"פברססתהכליללאשהכביגעמסייםלוכשובוחבך
קהנהי~כפליר mהיםיחuם'רעלכלנכינרכלית.

ועירנ:בםאסכייסביים.הצונבהאראחרתלובשטו Uארחמחייבתהיאאיזןכ

לשהצמבבלכלמיהשאראשלהבפגיכיכריוהובדיבי.לפשפרכיחםסמיים
כלל.קיםיאיני,אידילא-יתמוינהחמייבתאהידילאיתהתוותיתiזמידנת

 ' mשו IIוKנוכקיףבייירטערזהדברעל;רתשים"",שיםפטיים.למשםראוחני
פריקס.בואשירקהשאלהעללעופדצפייהאי nהוובכייםשפטקפכילובי",

rt נבל '''יא(מםביובי.תR;ה'הפדיגהסאלחבפידוסיאבK האשלתJl ה~צראובת
נבווהה.ח"םהטדרת nל Rשכימדיני.תיארנייבליRקני EI';nנמשטרניקטלתירה
תוקתפבלוסמרקייתםהיתהמוארנג.תמידווקאמא.תרנותכע.תשהותרהפמוש
הינלuה.היהיירתבקהלהואףהגלו.ת"יסתלפיפאיליאדמלוהכ)לשיםשך

הענ'Rlםתלאוותאיופא,הנד"הפשאלהלרננ.יליאנוחםיייביםלפיההרבמ"ם,
ותףקניתופתערררתהלאשההוכירבי.תביאנתםרק;מ,לונה r.aוקםייישמלי,

וילתורה.השליטיםיחסעלחלן uבכאראדפרת.לערכלךילKרVוכשעם Iםםיימים
ןא.כאnנaאמלייייד,גvננ"לרנ.יאגיליםשלהחירב iישבז Kוכונדהריז.בנאוהיש

לנעין."ךזחטנתעשאיהבדיגסננהיאב-קשווהמלדלמי".לעירתישם"שום
'rיDאוללונןב.תונברללמ.ץורויראליהר l'Jיחםנהורתהיאזאבלבור.כית-דור
ליתהזונפפשתםגאי Iבוסזא:למל:וכתשקם.תאניסנכלזהשמטר

קפוםלכןאנבזאיזלפעוה.בכרדלן.ק םו,&,לשמםירםצמבוכתרMתהתררה
וםיtםםןאועוו.למלתדכנו aיחלהכד'זר;ישבבשחארישילא,עםוכרינתירפגה,

דםיגי.תצעאמותלסהנוברהנתויהאניזאוכאתר"י"הרתךהדאפדנו.עלבעצ'ןMמת
וביםירבם!:"'יעהבםתן.נוuרבלפשלכי'תיא'השינרםrוגr ,נו""לשר;ם aמתאירו
nץם'i ;לוהטב.עלדר"R בiיתאאיזיחדMK ןלתתובעטלאrו~יםבונ"יים~וכו
i;M "'" לרב.מ;-"כאn ליכרןו;לליגל,עוםחייR '"זרותהכיומאה,יוכשלוI"פת
רוכונוכיהוכריביתל«צאםותבחירבםת u' nםגי'שלו;,םהרבו ..בישואלכר r ~לכ

ה- Dויאה"אףלהביא,יזוואוךליאיתר.,תמ-רידמובהiנריני~-שלאיםמרפג;"'לכל
 ,לםה.,הלכ~' .וטכנה'עע"יםם~לסiרש"ראםכלים;התר;.ןקת'
- ilכיים"רבעהדהnnaונרתכ"'גניראפ ""נרכו-רטפאש;'"זהדבי' jלרגל~"כנוליה
שני;כביתב'Iכ5'דה;ו.אהדונ;נרכפ;רים.זריה .;'; 3 ; :1תאא'סו~;Kל"תונד'לוו"טחה

iנל"'.'הנ"נcב."ןןןמתכררכפ;ל-שתמץרהנההנ"זוה-י ת.יmננרנבהna..ייבזררבiו':' 
yוהתקיישםנחקגדןלכהזשלעלן.תיי"לווונשפרrזורתה"יהח' m.המכנו.,ןכ ד;;
י;~הדכפיתשולדסיידעהראל iהפתילהערכןידןב.עלtיR-""ל;ךקשתו·אך n.כעד;

ות~ו tק"וiמירגרUותבלפזiזהפםpו-דרך-אתתובםיrןוני.םתבש,ם"בערי"'ק'ilיר
 ";; t "ו'שנטיטיי Rל :"וכהתויהמםיקגיםברמכרש'בלת~"'ך;ר ב..גנ"" n ;מבו-;~

כידזיתעילהשככםיא,היבוב-מירהדה.םמ" vtהבר, ,;ם"סףרכיףורrיעי'צע;ם;"
 "" r"ב'יסונרי R ,ו;גםמכ;האהחזקהזרי"; h 'אאלאינהעצם,:כמיית ~יכ·"':''ב

 rב"ב":ענית"יהיהד"."שבטיםרי",לאשפייתעלובקנכ,ן uיאiוים"סל mו
יאפ..,ראיו,דדרבי.תשלטרזהיהלאשני"ינ;"להקש;תאיןכןועל . ii,mרנמיות

n בדמינההנעיות;םעת~"'; R ,לn . '" ל ..."הכתובקייםR מיהדוה";שםביםיר
 מ.'; cנ Rכל"םירהנגם'יקםת:היתהאז תMlIרם"ראIזתה,ל,ת K"ייאהדיהירמנה
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ח Iהללכהב,יה Jירםבהנ.ה~והו

ר m נC "Iיחבקיזש '''' '51בעי\תפתריושביזהרב.דלפי ל'" mזםסםםיים'iםנ
לביקי:מת'יRנהיתורוהאדלמרינה.ל~יבלי aליןכגי. 'V1לביתשארתיבת

הפידנה,עםבהתחשבמיוחדותהלכות Rלבישגי.ביתכזמו לב,,,,אתדlטוינ
ל ,v 'פדינהראתה ~ Tאיזאםובפייחד 'iiלו:דחןייובלרםגסםוכהל:ותנינכיול

מסויפיםפשרגיםלניישהימים.אחירתלענ:Rובךתתימסכןפיעלוחף'.מעובה
rרKהפתלהיבשפזתויקםי,חיוביך• It והדוחיםמתחלהבהםממחשתבשהמורהלא

אתהדיחהבפס,פקיחרמכת. I'I'הIכצאתישMול.םםiימשלטוןהבRJמותתםי~
המידבהלאאלכ' Iששללמברהפצתרוכל.יההדוי"כמקזזוכטסח,ישהיזנבוולע

ויאםור;ם.מצויתדיחהצעהמכשלהמשונדו.דביתולמלכיחלוסבםסןnrבliה
ייחםיצטרחחך Kיהדוגאמוהנחתג<ל-צKפ~ת '3Iלהטnםיייהדוה"'.גית

יםורעלמסרוריםלהיותימליםצב~יהזם.סלת Uטו

מניית.דוהחבפשפקיחסלהכללזהיראהפ'י-ישלמלרישבוובב"'ןהמען'י'י ..
בשב.תשנפלה"לדיקה :פרסקהרIכב"ם • .rהמדיביצאמרת iלהרבהעהכרותאת

יחבי,ממוז.איכירמפנירחה Kהכמבההנובןר,החירכזאבשנינכיתכיובמקנתו.

איברראאלשתב,ריחהמומזאיםראשיןרזלשלמןר Uפ ,v 'יהודיםבשאנפ:ןמשום
אלשכדיאדם,בנייזאןלפיכדנפשות.כלומו,,ימא,התעובותאתברןpקן

וו,ז ,v 'יסאילוט, .jjמלהאשייביחךיIכירתהעצ'lגUנתעלשויחרויהוידםםבאני
 .( R'כשירמא" j,יהנה ...ובל.דהמרינהכללחורכזהכיאי-הזהשלמה.הפיינית

בדיניהנזכירםהידנים..כרל :ף Iהוםבהית. ~

שאכ~זבמזאבלכיפיהם.סיליהבידליקהוהיאאהחת.מסקנות.לשתי UYהג
ה-ארכתרכיזסולaיםאיכםביזשיווןיהוחוהמצרחירבייחסיששarוהרינה,
לכבוח,שרמתוז"ליהאחרוניםטוביםהאו:יהיאיהאחרת.פדיבית.ל,צאפות

םכנתכ.דידשםשוםבסכת, iלדייPאיידלוcית'Iחרתיתמידנה'Vוש'יגה.
-בחרה"נה IVנ ..בבוהםוירשבפוסות".ינוביבר.קייובתנכ:ה 1C'האוךא'

חוטפיםהםדאמבגתרת.שכשדהליקהכיוםגםאפשרם Krר !היא Uלת i.Hוז "
לע'עצמופיד lyכוכשהדאםשוולליםכןינימרהרתרה. יiY,עIכדיהבלבדבת

 •אותר·.,להריגינא:ויממונוהתירה.וביןכינההנתנשרתתיההןpאל .
זמןב;זידבזישנויבלכמיבזאבן.ין·Rבח~ליעידם.וסuאשהרכות,זrחחבני

ןרMוחריניםהרשאינים,לזמזהבגחיים.אשרןמ~נה.אשנלת-דתmבדה ..חבר
שיניישישאאלומייא, nמסתמןש!וליהםחהלכהאיזכיואומריםרביםxבים'דנ

רבעוגםאפשר·כמוןנוכדכמביאות.מריתנאתלןררביכילהבייירבהפנייה
I KרI7שוהלכית"לנלצו!בסיניתיההמריהנב:ויךישאלא,פליהתירה. ל'U ת

ומייקים.איתניםיסירות!ולולכםסהיאוההלהכהואילההלכה,לוובחדוהש
ר" .nובונרגעהחריופבעייתהיכהמםווירקל.ישהזכררבית·נולתי-.ת

לימריז Kןאית.ןאבוץנהייתנונדכומיסדוותיס~;!וקיותשמוםאאל .'(רn,מ ....
ים;',עמםוטדחנתעיררוית Iשהבע!וללעדתי,מבתסםת,זייניש'ההותהו.

דוקפם.יקיטותכרבהייהןהידtנגה. mנרוהחניתיתDמו"ם.גיזזתיתהנוט
אשלההמתים.גיפיתנתיחשאלתלמשל,התיהואיושאמחישישםבאשיכד ~

i:' כויושא,נעסתהבתהפקוהיתהברנזי ~יהןתבנייסובידהב.הלרכת'לרביבזת
ז K ~ .םי'יUוברפת,לםםדונtכיםתבובלומארצריםהם.חקרא.דמינהכלהותותכיים,
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הפתיםפית UאתסידRשמהחבראבנגי

חויףכחוחבשעתןיקים lJןההיהדידם.

שבדישאולבמידתב P'עכשרז,בRשלה
 ,הבעיה,החויפה

מצואיםזולכנויהאיהרלאררתרמנוביו
הכtוחןד,מסtוח'אקןןזכרכל,ה~דםכים

גףר " U'iהתיו'בי'ביהרדה"ש"הברדעידוע
 mביתאשרחיתת UפלביישאםיקרIכf,ת
שלו.לריןפילרתעלתלהירתיכרלהטת

 ם"P'"בב " D(האלרת"'וסי Rד""חזיןרהבה
ה:חילךקו...אי/ובוכותבבבעיjן.דוליי)ב
Iכצויאם aאלםקן,ל~אnקמןיאת Rכין

חולישמוםעליהשמתויעיןרכזמןהדגו,
בנוידצשיי'אכריכיםליהדייייהמכלת
שיפלהסיק Uכורבבתאיןלספו",הספיר

זרללאשהכקשוכאןהלכ:"יותקבןת IDכ

צ.בויה ,כIהוכ

רבנ-אלקמווייב

.םן'יi.ןםשמסדקרוm "tיהמתיםביתן"לש

&לא,ייחיקות",עתידןתנשבילדגיט
פסונק' .n5רקביבזט Xשהרייכהלארהי.ת

 .' l!\ '.אלאעצומ,בפנישםחבכלתיה
בבעיותהדבררבןלשםח,משתסללמור

הלרבiיו Ri'1.דושיהידהכחדיאזהפידנה.

וחפ."פאוסראוונש,נקבועתדפינה

כידנהלההנpםנזרותכבללשהתשמ
לסלאוחבבוגעםגלםסקברתלהגיע

 ..הפידנן
סווסדוחההמ xyכסןלהמדינהאין

יסונבאבםמדוננו,אישבחוהואיןסו

 Rלדחרהזן rיהוכלבהם"'י m "הכלהלבי
סניזרכארשכחיוד"םצהוופעם

איברבפשבפקחר'שיהאהרונRכיזרוכןר

שבתוחו,מררצהריחה

התררהנמדינתהשבת

שכות.,נPםיאלא,ודןאלכשז.לכ Rל"מידםאבייכהדעה,חוחתבצברו
ורשקוללאםוילי\ג yפנשפקו",בהלרכת .הבעי;תבנפיפתיוזלאלבןם IK'לדחי

םבלא aהjוורכןת.הוטפאחיןת Kוiקר Rלררבחייפותאזתניסחפרתןו.החיכןעת
 ·.יה"דכל.סלבספרר.את.;ןרצ.לה,nןןןוnכובת-איגםשבתייבילנחתד,'ליובביץ.

ה-קר"Jבםדימ·נשפ mזאק.ודבים·ןוםב·רnבדתייאחלאלמונזrן'lלKואלדםבים
חוי'-'מוניצ·סהנדייןבמסתכארשןנים,"זתוחכל,הספקנה'רמזאבידירגכ,;ט,לכיפ

'רא·"שoםריבשביעתייוזהה«אlויתיינארירח1וIזבררתב-ושיהאיית .nגרלישRול
יב ;ראר.tונום nשםרנך.וםןפתולםינונה·,יייפרדרבלשסבוןפלרגוי:יםיכויnם.

הם_הבארניבה,לשלםיהיהאלאם'תKצהי\ג' ,,,,,,'.עיגהזימלםקבהרם.ה,
יאבלוההמלד-.כחפיסת,ו.tכתיסאתס;,ה- ..ר2ניידדנשרית Iרמועשיותףדהווות
 i; ari:נלם utכד,לכ·jוחב'השחשאיזרצשי-ת \Itדחכבחי.רנרי'בירסהגתשעיה

 KלRןךהתויי.""ו'אדוגלוביםהוכגעחחיי-גיתם n.זתנרנ',פ,סקלדובJ'לכרכים
כל.לידוסמוידהבושאיז _רמבבז-ים I'i תווור;....·לסדמות)ההירנכבהוקירם

 , ,הז.נבדתלחהליםי'lודלכלואם. ..דונניבדושפנ.לפתוקההברםייח-
~rזםידבהלחתוiבירפעכות.שiכהכ"א

גז"קפיחנכולnז _.וננ,םשהרהצctב.-

לאשההדאי.:ייתי.בוiדיבם·נרו.בהנסופ

כייזוביעקהומןפכותרבסתחתרתרnנ.י,

סל,בפש mק I! .םI Rהיאפסםר.רסנוית:'

וביםשלנמסופקר"-זזבתררחה '''יח;
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 .:זתידהבמרניתסהבת Iבוכרנוההתיהד

ה-פקןחלסוגבןלן.תיימתחיליםהינז
שהכרחיםהםםתיםים.הם'~יביפנש

שאינוןמהשבתרןחההרמיגהכלושין

אחדוחהיא\נ"מדינהלכםחרןדרבוית

בונה.ח

דרחהפvנלגפארילןטובןןפנש mקפ

 51-תכוריבהאירתrםבבותנזו.חאלזם

צ-פעולרתימניכלשמרל'iנתוק"הפנש

עצמה.לפעילה nרנ.וחי~אשינן ח""
נאירעייביתבבננןהב Rל ~היאהםסU1ק
הלא-מעש-י.תנמב~כהאםכימנאצים

הכהוחהיכזלדעתלביפאמשויאנידתי
זה.הברחפ~םקריהכזנפוס "ק\'כ!ל

לו-להםכיוכעשתרנ'טהד"מסכ"ל
שמזבהליפןצרירהתדנבןו I'בתדגנ
אשראתלהרכיחנובתעלרצפרים;ימם
ננילסכמהלאבנרתהרלהוכיח. 'Kה.צוין

אמנםניהיביחמעשהםןיףיםובוותיי

דצקבאתמלאןאכללכ;.יטודלההיה
מ-צביאותפררניית Kרסווטני ,ל-בפמ.;,

-ל'ביחןריצפןחואלוריקשארםובבות
ר- . "111זא'יינלמרר,ויר JI1מהובהןלדרפ

ח-פעולתםאוסה.תב,גםאתדשת.חללל

-.לסוקרבביתןתחםךופריתתזרפתדי
במקויםכאושבים.לחאוקרפנרסןתדבו

ה-לשפצביםאליבעניביפסrינםו~ם
 nנעכווכיינבזדזןשואוובחסכה,'יעו

לצו- Kשינשבתבהן'חיללישיש'נכתיןת
בפג"גפתנילקמאזג תRזR -Iלאליםיי.
במחי- Uלםסוםשיוייבונפצדבוןרהפה
לליחלו"יגיגיאתלדה-רגילחחני.תקב

 .בסת.

חי-על·פקד '5נדב'''שלקירםפמקד
ה-לסיבתחנ- KלכשנלRזזהשבת.ול~

 .היתהמרכוו",תרוקהיה-סאובהחללו
ובבתוי-ציוםתמט"כל'ם"י"דחתשובצו.;

- mש.תנ,ה mדח"ןנ"'כדוזלבוקבעת
מרתךיחלוהוכחהשכטעלו:ן,""נרייתי

אנרמסבררונוית:ןבוסלהכרהנnכםכ
("חיתי ... H,"ןני'ניןרנn. .,גת,!<ר.בי

מצאהועהוצןז ,) ...ה" 1111לנזיהחיוני

י-ל Vווכקיית.למיצהשלאסכמאתלי
ל·חיליל-שנתלנרוםלעצםיחשרהסהדר
אנשים.עסויתשל

ות mnחאתזוהי-החוץשרית

ב-לונעיהפיתר . Uוא·ת mלגגניטיבה
תןןןיב- !לקישדביהץרחבשמדרשכת

ידדשמם,יקיימםהתזיכפ'ס.וי :הי~תני

כרו.'תשאיותדרירתחניתדוסרייכבתים,

לנן .אתבולמריהנ.חירניעניןהבלכסר
ל-בעד-אינל:,.שלחרצחועלטלגומה

ריחכרמתיקשיררתשיהרהדרעותערתי,

ינהת-היהעלולצאבוכישב.תחלןלכי
ל,יו-תבברתרהאבחשהצוירדברדקם.
'י"mעהאפפסקהז'לערמתכרר.'לשים

היתו-להה I'ה-םאזכליישלרמתןעל
דצשםו·בההיח Rלשנןבשבת,שדיר

אפרסיתוינהיד,..,הא'I'ליףוחד.חיובי
חייבהשאלייאישותמוהחץושרשל

וב- '''יפואלםפני!נ.בשיםכשבתחילןל
פתןח I'דRי tj!ההחוץ.ובשדרשלצבי

שוכתיסיאשבםפקלטיסיאדיןישבוטנת

כרמ-הץוח(משייויפ, t'הכפביןםאפילר

אי-הפסק).כללינאבויצפרתלפעלו Rר
דלביביחסרקרזמתראפורזהכללם
כלחייתי,-לרבירםיאילוחירניםי,רים
ל-.אכלאחוובשדוכליבדיז'דיבביםי

ידיעיתםגכשבתס rפופהריייובעשה

ונפרם.ידבחככטחןדובחרברתחייבירת

-םרפיךתפאילן-ים.םתובו,.ידעךת
 .-ה.רשמדרדסילםי-:בייחוה"דנ
רלעצירבתיוופאאביצדרלב.,לרשים

זלה aכתנאיס·חהויכמשורלענודתי
 .היהויתביירהתזרפסודויהה.לאיארלם

שתיוגיובה כ!'לקיטו.היהמית~הדתי.ח
-חירבי Uיוvc;ופהוהרכתימורת _
אוסר"רובוביוtלוב.רחייאנרוהי

 ·_לובדצנן mעםיסנבתיותתוםואל
ו"ין-הMוכסבתהשקוחתהבעיותפתוןו

עם° " ..לה Rל •.בם'י"לםע"'"ים
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כ~ nןןןהיעיכRדגירםהיאבמייגהמתו
מ~הייעלו"'ףאריכותר.הבריר\תביות

עלבפשנאשםגדחותכללית,כ"ינה

 •מידגנתנןייי
ו·כ"כרנל,החרכי.נעין-התחבהרר

בעכוידתי.דבMהושרלרנ'היההבה
עיברזiח"בחורוי wשמבתנשרניזמך

כל,ילדובעבמקםויחפה.לנמלכחני"
במנלמנויהקהמכרמ"ש.יליחתישבת
התך'יס iJיב.עלקמהאלהפערהrז'םה.

ה-חיפהלאאהםףנה:לשלעתו-חייני
ב·מעתהלכר.וסדת,גנהדראי..זm.-הונ

שה-הארהשכרחלימרמישריייבוללים
ובקיםיונולכוים !'שכתכל,ליעדרבוננל

זומבתכנל/נ.דת'ליה';'עהדרב.להיתר
שהבעוהדרוציםחיפהפpיעליונפגירק

 111'מפלעךלאIנלא !''בשבתגסתזזוה
הו·הלךךאתשהשביתימזדייהונניח

ברבת"לכי uלוארמיםהייכשחב nכב;
 ......להתנהליכולחהדמינהאיזכסתכ

כזתא,איגהביjןוכיבית lהאהמאיצות

'Iט !IO הנלןRי'U בnי'האת"לפתורתT-Iתר· 

:הדרמרגיתהפיינהסולהביiיתלאכוי
אלאלתפח. .כייירביאיזממוכונתהנן

.הקי;-אלחהובדורנ"ת.במידנההאנשיט
הם,לאהאנישםררוובנייפ.לסמם"'אם

עמ,לרכa.ס'ילעינךלרני~ייעמ
זu;רתזוnנםירייצRב.'שלהבעירתבל
לופתןר.היה"'פאוסרנריתעשיה ·.רryחד
·יא:לם'כידיןכ; MDע.סדרת-ייובהיייאלו

 ~ itרק,ובע' R·הו icל·אשרהקמן.לפקיי

חרזו-סומהיםרבייירנ 1 ' 1הדיוכם.נפי
שבבת!לםעראם;.יןז·:אלא.תב:·nארת

 "' nליבה mדרגםת·התעשיה.'לרKווולת
ה.רבה:לIKנפתםייחחפזכקזוב nםmלנב,'

הכי-ןאnvחרת.בעיותרועהרהסכב;.קה
ז!!זכבלאל·אד'ישדחמ.פרתיתונםנהא
גמתפהכםזזניקה;ןדמכן.מןפתרוגותל'iב

וו"-מניתעחארת,.סגםתח'רההכל;ןאחתר

'ניהנWווכטבוובה~קגו·כבקיעתצןיי

ו.בהיוJבהרב

יםוtrום-חהליכהמכוגתשל Kהםננצ'את
 oכלהשתוונבבאנרכאשניכדובסימליח.

גtרלם"ביוב".עדר uלחסרה.יהרבסנה
ורחאלשלגיהדתיתהרת.;וuרבתאגש:י

זה.להתידהווסלםכםאביפמ sהתיצעיח .

pהסתםריק-הרתייבוכילייחבזהוטכnם
אל •בגמ.ארולעיןיללוננררקלאמיבי.

·לכולארויבםכניקה.וליעזילר:ב.יןגוכ
 ° wW.דןכ"סכירי'ט.רכרהיהיאליספק

ח·שעניתכדסמפיקימ.כסיפמקווימ

.יה-וברימלמ mהזנכריחהחרטינה.ררשת

כ-:mנעלוזדנויכללל.נפרתתתה
שנ.ח

נרי- ..יייעלהNכרזרגמ-ו"בינתים
Kו;ןופעשי.יrנניפתרוןהואלשוrzתנ"

רRtל tmsםהתוזתממנר,'רתע .nל i:'כל
iYחאםיtום-s:'בבישל.ישיכםעליגיטרה

 ;,נלנרתלשההעםדביעתעל·בתרבכר,
ושR·תמ.-..לגרנררnה·נםארטיפית

 ';הלירכניומסואוארמהתתננהויר

-בJבללםאיזשבחיי"ל ג;; ..כשםזומ
ם-זה·אדובא.כ",אפרתנו,'פגעיהשים

 " • uשלהלברבm לע""ה,.
-מiחושםלחתתנקיןם'לעלאשלה

שבJו':חרוחהחיינינזיואדוי .הרד·....:..דינה
.לרמ··היקםתסותהםלתנחת :רו7יבארלם;

 :'בבררצהקעכיזiרטייי'בהשריי'·בקכ:sי;'
חיינייתעmבתיחרששלדם';כהתאז

ןה::ו iצבורתה.:·בןיוערביתי-יחתיןת,

 .': ...•..•~לננסא~~~בתבהרב~
 ,"~ ~מה·המ·שעלרתי.-':יבבן
להןיםRתוהלuה.בזט"תבלא!נ'ביתי'hנ
 '"הרכצם.י"ם-וכיקםודנ.···למוןתלר~ן

ו!בז-מהייםושזב.הניעיוביחרדאבר,יו

הבזוiובינרמנ uצאללםיבה;'גמהiונותח
tי'וm מ'''"'ירנםייאלבאר~לרבהליל.ניiו·· 

uווכילנב-צכביה.הב,רנ.המשכר:jך,ל
בםירנינפדתי.ן· mער· u ·'קברניתל"נז
 ·• .oררזןם,ונ.תמיחלאלצמנחצני.נבר
 .הדיואלצ·עייק"מ'.יננישבהוםםיק
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התררהבדמnנוהסבת 1ב'ידםהגיrו.רהו

ובגששים'הםוהריהדת.לםחלליה.גי.
היו-אשלתרקיקיםתאלצנירהיק.נחלל
בסדרנההדתמשבךהכל.וזהסר J!מ!Uת

בדתננשברק"פמ Kבנאר.ולאהיה Rל
 ...שנהפליפ KסלשתבכרקייםרKרוהיו

וםמרייירתאצלך.נמתחשבימחנוים
חארים.ירילענקבתעשהיצמאותתn.ו

בידיידאיישירכיכלכ-להענניני .,ן.כ
ב-כןלאIב'יצאית.לקבועו,",לוניהויב
לעפייצרדבההצמיאותאנןחח.;ביני

ה-צבדי Iהאיאד aיערשנים.שלן nנםנ

קננלנוןבגזאפולהוב

הח"מ,זלהמקשרת·הןרבו'עיתלא
KלK '"-'נMות תJחאדיאד-לבונן.רב.י

ל-ייינרשטרםהKומבידנההחום;דנת
למ-"בלבנקל n. <1.-ר Mהוז.לעק.םן
יVולאזסן.תאילשלאות.הפתרןדתאaוצ

אשלו.תהי".המדינהקיםלפ.נ,גםחמיי.
הדו.נייקההםרבאתלנונRרניתןת.ימדאל

 .חיבייןביפעל .אףעיר. Iההרירעביך
יביל-במדתהלאשיתוזת Uיהטבונ?לוJן

un . 

רjווילא'ההשכהל·התיכי.תהו.ת
 Pמ.סזוהגסבמזיהיהדויכעוב.דת.

'II רשמשןר.ו'דק ...ופןדRD יייהיסחל
ה-אתהבירהואהלאשות.שילעלימקו
ימזת-היהיירםעפקה. mמלל'ןבעניה

ב-תנקליובמםנויפה K'בעמובנבללים
עלאtl . "'!r uהיייכ Uטעהםזי.עביה
חת-יחד""כינדמהלשיונtזווםם 'נו,,'

לאזוtר ' uלאיaרפ,נתקר.במסונ. pnו
מוםי.רבוזהי \Iרעליר.אונשיםנהיה
R'ורםיבבתיידהור .nהי ..רםויםםה ~

 ,~הוגל.אתספטהןזשיטה .-,כKJת

11 

לקבעוהצליחלאעדוהחילרניפיעלים
ף Kבלבברת.לRמ'שאריןשלמציאית

נ~טיםהיחלוניתבציוחיהעצאמיתיימ
יום-בזהכויואצהנפשית.כמאיציתקבע

נ,סן.לכז"המסת '''עשנקבעהשיאה

וב-קרכעיםנאיכיהיבתביאגיאולם
אפלישלשתמסדכרבה Uיקבעוצאית
המ-.שגםנק!ההבח , Uת Kאהובתשנה.

אניאתרב,ההיסטיויה • Uאתתהיה nן Kצ'

אות,נהיהאתנו.הקכ"השגםממאינים

 • Uת Xשיהיהבר~

ג~ילהלגליתבי!

ה- oכהרגים.'ו iשיטחשיצריאלה ם~,

פרובילmבהעלתאעםצפסקה:לאוסאנה
על~הי ?jיתע1בוcסןנשיס·לכיגורמת
 :ש.הטרגףהפתרת.להלמצוא.םנת
- jjשלחפווכילםהיכוםהKולרנ

בהאין.הע~ז.העלמתכרמיגה,דת
ארח Rנצמ לa.ידעז .הבY'·ל.פתרןרונשדם
עפקה,בלליהטבז.רפוכלימה'אתישמנה
 ,היימלאשה,אתבייייליכיליבר;ר
מר-שלהוגלחיםכVררבכ·נמצאיםבאדוי
אםכןעלפותרוו; K·שה~דיר'!ארזאוים
ענהמ.הכיעהעל ..שי.::Mלרפחריןאיז

 ..רללבנ.ה

כ-םמכילגך.~סחחדרבאינההמידנה
רנרב..ית·_ובדיגהבכר uליהתהלימר,

נטים,בהיח\ ._.ורש Kי .ביתבתקיתפ

כבאיתאממיניםונאהטענ.כיירשלא
ה-בןוואירנזהםנ . nבאבולה'שמית.

גליחלאנביותד,צמבקיIכ'יהירסט.בע,
ם- • Uימבינתחונצב~לרה.לאגםאי

תיוודםליצור'חיקיםשיסוסביריםברסים
ב-המתעמקיםייש;ן Iו.,זמבשיאת'מן
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" 
היד'אrמנניפ-יצהבתקרפתנםזך.שאלה
כן a,Kוווnביח,שלי Jזמז,רוכישחשבן

 Uנוnrזכ ...ה Kירמשטיס,.הכםנאומאיר

אזת.למחוקישיבןכ.יבר"'לטבחבןאצ
 .ייב .ייסישל-;-,',"ציזיאתק mלם.כןםני

גרטנלםאני '!'שלביהמילדת Rלגרמניה

הויהתפייויסשה,רתכניצרפתיםאי
 ..tנהי\.טער.,יא·נמתפלות
יהתהשנייבתתוקפתלוסורהבריב

pn .מי·עצמאיתהיתהלאחיופ.-במייהפ
n ..מיחאב':יזרים.שלםילםזRהיתה.עצ

נם . C'Dבנשלאמידנהארפדינה.היתה

 ,ת~'בהזהירלארזויהריתהתירהצמב
הפזהירההתקיפהקייר.אףהיהאדרלי
כב-ןא:nהשפייאנם.שלזיהיתהבייתך
 ° n ,,תלהינאיאלםכנדריררי,בכר'יהם

נשונך·יהוגשניםששפשררביסכונים

שמןתיכראח.דבייםחבוניםאמרתנה

ח"רקהחכונים.דישמחהלייםנקבע
סל,";ת ~ששל\Iנצייזהע I!7קנרה.קופה

!lזת K-.זuםחכז'שונעיזרחאתר-
הלWםתסכאעלישבה ':-יב-;אלאכמנן;
רם.יו"י'ם, ':;יכהית.ההידמניתוההבהגה
ידויחק;םהמלבדאיו.המ,~נה'אותה

 :'~ם-רכ.י,פידרהינב"שרוn\.ת ....המנידהעה
אך'כבבל. .םך.; i:םבישבו • mלי;נים
ידויעם ~נciווCרו:'~וו-rול;היה'tכזכרמ
- n ·"יבכ··םf,ץף; nלצ':דבופרטים.רפס,
 ם.'.,",ך.'~ .~ .. ז~. ~~.עד~; ~ u .נ.~ ' R ..שני.·

mהיןובי··הכרמז .ץ'בRבrמ .~, 10 .רO 

ם Iק mרו Iההיוניםהשני.בביתיהי חtUי'

·לדב.נסיעהוזימפי·יכת:זסRהןר.·הקרדנ:יס

התערבידiב'ב,ביבילקוr.ח'הקד'יUtס.'·בס
 Oואדרמהפהר'שמיב,י.ת'· 'ב!!ם: Iהודצק

" lקניצל-בבייןנהבורםלו

הםמהם.נת'שKרלזcהפרושיםארביי.
אירעיייייתי.עמיםלפיןבר.התאפקי
.בח'ואובידעםהיים Oהצחקאםיייעדם

בידיד'יוהמידגהמפתוחתלכיבידיעןא
ד'llבודםםחנהיייז,מזב.ייתדהדציקים.

 • ' oחתא:הקי:עבכאשלי.תהכמ.ריעהמחיקק

 ' "1זונניםיזiירסופקות.'תאיהפיתרחיק

ביידכדעהדצקוי.םבזחיתניליהיה
ןכiסןוJמיברצבתינ .:rתעבישבענלת

יסהי-רלמ.הכלשי-ימתאיח-שםח
ו1ב 1Uםשמהם.הסנהרריואתלאט-לאט

 Itלמהפרשרים,כלימרמישראל.יאשכי

 ' "1ורקזה.עלייובמיסדירדן, iבס.נהיה

 " wnיבבחהרבהבכחמתושםחבןמעין
סהנהדירו.אתי"סה,מלחונהניהלפעתי
יתוכ Itהרגיניאאלכםנדר;חכמים,אשר

והתחבא.ברחסוטחבן'ישמפיד

יכח n"יקשטי Unפיקפיסגאיןיגיום

ג"כאיםבהוובאז:נדלוהזרההעבדוה
!יבז~nבאתלרפא'יכלולאישארל
ח°בחביחנר.נהביתסףריסןףזהרה

ה'םובבםחייחיגדלר.והמראמהיצה"ר
ש~;דים Iהנזולהאסינותאדתוהקדישה.

 ....ןהויןף."מלףוחארלע;לם
 ' oמאתלבתליכדצKדילם uוינCז''כי\פ .

 .: i.tיL.יישלכריבננלחקים ,u-מ dםףני
היסחיםוtת uאצל:סייסב«ליג;, .;ף~ק
מגבת°עליע "DIיתהלחברדדאםןןןביז

יכהפתרםם·ירשי"םמסלת ..בלערינו~
ייחם·'ר;"זפnזrzירים"."ממלתבענרפ'היה

ב"םחת".'.ץפחהיהעברונוכיהתפסרם

 .בכוותהשבח'לעפםךכלתובפרןןן kירם
 : o'בם'מוש"ת'ןלהייתהמדר"עלםרפ ~

לשמה.לתירההחיאחל"נר W .,דרת.
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וןייננרגיחיאלי~קכהרב

וכתלמודכמשגהמתקי'ס

נעגךהמשנהrזמקי } 1

התהי-ברביםהמקובלתהרעהלפי

הע-טפרותנןשלהמדעיתn.דקירהלח
ההש-חנינותשלצמיתתהתיקה'בתקיפת

בוא--ובגליציהאיר;פהבמ~רבכלה
זיבתועהראשיהי~ם,ואמ.הלששתיה

מתכיל·גםהיושכתוכםדגלה,וcנKשי··

צירךאריבגרובניה)(ניתודגמירים,לים
 1!להרב~נר"היהדן.ת"מ,..דעאחליצור

:וש~אל~םשלבשרח·מהרKב.ורלעלום
חיפשלןייגת-.ברקאםלפעול·ולעשית,

ל-כ.ניסה iורשוחא:זרחישוויין-וטיית

 .שלמנהיגיהנללא·האייופית.ותרבת
ג-בםמיעהאמנםרצו·jדהשכלהעונתת

- "נחכךלאעידמהםרבםיזבלכ'IIכרזו,
הקשרביתקולאתיהדר-תלןארניסי~י~
'זנ,תקףאלאישראל",.-"גצחעמהפנימי
-:::ולם-החיץ. Soל'היציאהבולמוםאיםני.
ובול-החיפש,אןרמלאכילולהםנארה
במסררה,לזלזללהםשגרםהיאזה.ומם

בה iרלב-טל;,;פילן. Rו ..סאב,ישארלסננךךת
ב-"הברח"שישלהםנד~רא.מקנתה,

מפגיהישןודבחייתהחייםצורחחיליף
םב-ף. 1I.-,הגדוללנ/,'לםל.רנכ.ט ..כ"ישדחי
האתריןהקשראחלגתקסרבי.'עידאלים

ב-לואזרן ..ערגהונפשםהאבן!(בטנרשת
 tרלמצן'"תישנההיהדיתשל Uבח 1קונ.י.'הוכ

השוכדסנכ~"בפגימקלםבעהר _נפחקר
הפב-המדעבלבם,r:זשישאיוכותהנ'\םר,

~לאחר nעןגז-הצלמעיןלהםששמ.וי
-" iiמאחחשאינוקרעבבפשםשהרג.ישו

ה~המקיריים,היהידייםהחייםפו~תל.שי
דמעיבשדהת ...חדשבטיעןתינtועןוכ

~צרנעשהשבאזלומךא:פשרהיהדןת.

ההתiכ·יצרשלשלדmהמדעיתהיציךה

העמיםrזכמתשלדגלהלר.כ.שאיללית.
ההתעס·היתההיהדידיסהמלימדיםשכין
ריחדא:ישי"בפשיעביןעבךיבמדעקית

ונ"ביסוסענין :בכודע-צמיעביןזהעם

משכיל"יהודישלהךיחגיצב-הביגים

היס;כ,'ר":'iקךייזוסהתרחשככהמבתולל.
"חכפתגבגתההיהדיתחיישלמחורב-נס

 .• ," nהיהדר
יrענ.-שאפילוהחושביםביני'\בישנם

ה"הספךשל-המןן;נהשלהמיעיקר

מ" ..שרבאלפיםיזהא:וסריהקדשוגדיל

ח-לאם. iהיהגדהעולםלאווצאתייים
בתקופתגולד-כווכלהגיתענמודל

המדעיתהספררתת ..חולדאתההשכלה.

מת-הךבנית,היהדיתשלהרוחייציך"ת
קרוכמל,נחפןדימיפיעל~פי-רוכחילים

פרנ"זכריה Jךראפיפררם.יהודהטלטה

חבמיסהיי'אכילן"החליץ".ובעליקל

ה"בחקךשעריפוחחיהשKויגיסאלה
בהם.הצטרדהיהטפך';תוהתלמודמשגה

הטובריסכידיהיא,נדרלהטעותדאלם

כך·

ה",כלשמיתאנןלuוכחליגיחן Rל
נתחוסהדירותבמשךשנתבחר,ספרים

ביבליוגרפיה rעדילונאיןהמשגה,חקך

מצייוחזייןזה,במקצועומותקנתשלמה

~רסגליIב"אביסצעיריםשטופריםהאר,
על-ובששליוגשגואבמרושכברדרביס

ך rr.גמ'מההקיר~ים.הדוריחחכמיידי
פתחר'ופוחחכזהמצכהזאאכחדומעציב

לה.זנירלגודיןריJר?גוצותלהתקשםות
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החלמידבמחקרהי,סנההספריתמןכאן
הל,כית-הכריתי.ת ;דם.ר!lיםשמיתאת

בפריאליה,הליכך.תה, Sסןמי,יביןועלם,

ידחםנה,חתילתיוסף.שאדיתהלדכת,
העיךתגסנמנותזהלסיגעודר,מוכאל

פירישאבגיר,כלאחרשפנלטימרובות,

-וVהערךת-יסתימית,טיקשיתני\ת vמ

ה-שמכפרשיהגדך.ל'סבסירפזופםר;ת
v; 'וריאובדי,רבמ."ם-ייםr7" ,אשונבו

:'ריגא' ~ר:! Cביןת,ספית,יבעל, '''oשר
כת K~,,ובליי"םהותפפותדעיארשונים

תרשאך-שליתשוב~" n~באוסלישלמה"
ק, Nפהר' ת:""שבם~ • Cנ~ iאהחיוגדלויב;ם

הזתאהפסרזתבכל.ך J\'יא'יררוחת
םח-;;ועיתי:ייאצם i.ביםטנ'הרחבה
'סעייז;כילם ':'יפ~פרחניס C ~כירמת

הגילויס ~:' rרבי,הכשי';-'כמהעדדים
המשנה,~~רורעלהשאלרזרנ.ימקלדחיר

תלשלן' IM 'ו;'התיק':iנזח,יבבינה,כתביתה

התלבםי'שבהזלאשות-יחתימתה,תה
החשר, jס'נזפחיקרינןמתלבטיםערדר

ה-כררחתיכהדברנכיןאמתאפנם

הח-ההשכלהלתקיפתקסדמואחרונים
 Rלונשבח.שלכפשיטההחקייחחנה

שכזיבסלוחמ.קר. 1 .ך' II' a:בתדחהותסלךת
ה-לאש~תלכפיירא.רשיתבעין'רחסרRל

 8-זי,לזהנחהרנמיהמשנהבשרהםר,

-פר,' ,";,חרוJד Kסירבתגרם,'לכר Kל
 "-הגד'ילישלרIנם;רותם"םn~דך.תםקית,
ל-לעצמר,כסהואהתלuבדללימדוןתהו
 '- mושיםבפרבי"תיוהגיךני-עניביעיוז

פנעריןהההוכלתפוג, ;.רר,ב;,וVוךכיג:ויר
'וז-הפיברתהייאלי-למעהשיפרטיהן

היסםר-ובנתקימלהתרכזלבם'א:תה~םנ;
ם '5'יח'התלמיי,-'ווnו P נI'סלרי-";רבני

 '''י.פרשרגי R;תא'רםהרס.כ';'ם,דכריהם,
עלייי~ר D ~תך Q'בpהר~נ;ם-ד~םני.פ

נת-םחיד\םתחמןרהדזתחנים ... :התירה

יקר Jשהז'דהסויתחרי Kלגטיתי pעט
, i רן:כרQלמ'K ' ורגלוl'לשפשרםרבערןומר

'י'חברכביחי"י'י,קבהבר

הירנה ;שבתבמפכתכאונפרם ... Rמקר

תלמאדוכואלידגטינושניוסרי eנ' Oתכר

טףוייסמקא.ר Klריירעשהיהולא
ל,ךארובהםיים IM\'אלהדברים ....שפוטי

הטפכריובהדן.ריתשלדKגויגים:עלגם
זההב~..ברתר"יוהם :ההכשלהלריר

יש-למריםכיה Jשה~'התלמרדל,חכםת
K .רדזהוטרתיזקהה"K וובהנפשתKl'ר,

נללע Uכברךקסהמרבכח,ךכמוצקת.ה

ב- uלשאברהמחרבת\רצ.ררתים JרגDו
nנכח-פנםשכלוmגןז.כפיתומן IZ1'ך 8

להבידלהיתהההםשבררתח KUבוג'של
ר.ריזתזא:לדנקvב,ולדאוייה.ח,רה

איד-גים' Zתררה.לוזלמבממתהרםנ~ס

בלעא:רי,ך",גת M:lUIIב:סל .'''נ.פכדויפ
םוולוס · v.ן.תרמיםוa.יוםל 5Jיב. IIפהלהא ..

 ,-ה,ך.תלררםביםמדייךתחמשהבנתירבת
המשיכ-'כיהכלכהיררבכרעכשיידגול.
הפוםלל"בפלי' ..לבלםבע:זpדרלאלים
נומק,ךאתלייבוו'קצר"עזתםיכלאר"

ב-רKורת\ביםגרלזירניuוםתסלי«'רכה
 ,תלןןבד-רת.רה.

שרוםתםIזראגגיםטיבישלזהפלפול
-';ןוr ..ב..חירדרי.םלה.תל'פרין Kהדוורת
יפ,לפןילםלסו"ביראררפ.ךרjןיםלן.יקם"

ורבברגiוקארכברעשליהם'היינז.nם
ןלםי Dלום,-Jןופגזי"יילפה 'Kאןירתiכ.השל"ה

--כם,ל,ךיתים nינ.. ;......השגיד'ם,ךגשמו
כפי''עורוי Cוחגריעיםכדבלהיי Rל

היתהביתנםהםא:ףלמ..כסרגילים
- Rלתוםג nהוו'הדרב,כנןולאצרירה.

 ,יiזiIיההגייןאת;לםלףהעיגיםאתחח
 :,-הרפהלפרם'קפםחא"'םnכנבךוזםא:לא

סרביותישרוכתותגנתש"תהחוףיהגיוגי
הנ'-'הויגתישהחכ;תור.אתרזמנחגית

 ,-היDורה X.סהרז-יי"Iויתנרקבשהיןלים

מם- ,ירובהתלביד-רעש- ' ri; riגבמתאבח
דב:סחוונהםיםםלרת-;םr'דלותנ:וקת

רה«פיל\';פKה'לםהצירםדnוייםמםגרת
 '-הולnםרןpבעןתרלר;תכבגעיתלעלזת
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ובתלונויבספנהםחקיםי

וו- ICל Kובמיקרת.שכלייתכםביךתוום
גי-לiו zcבסעש"-ייחסימלו-יחוUUני
e ועטםשוכ.' P ךלייחp וiחשר-ההנהב
מ- Tובוהפשטביפרישמרבהוזמק rב

וחי-דיובמוטטדריששלחירוירם _

עגיבית."בר~נרהום Mשהמנלתיים Pלו

יפה Pשבתיירים ICההגאונ.יםבו " Kל

ייבוירןביהרשכללענוהייהםךהואי.
שעבם""הרבגז וlK'ר iלגילןיפוKשדוקרזםק.

P פששחיהההלנד"יK פעוזםפנשם.ת
 "" acשלר""מפור;"שיםתביחיהם.דiתרםiר

פסח;ימשרםבההיהאלר~וליםלה
ריתלעבידתדרןהיתהרזלא K וU "dר'Jנו

לשחכבןיד-םגtהת Kמיוטחלסםבב~דה
ה-ליצגיהתלןצציושלאדם.זןקק.היווו "

קיצו'של""שלדקיייק-עבין.תעלכשהלה
- :Sלאבירם'טוב,"שגלדיהניצהשדלייי
ו-ותדהשלה Mפעללאהלינביםכח
 ""מההלהככבירררעםמוקיייותכ11באל

שהםש'ב,ירח".דקרקריאיחםיונ~הם,
אנתמ"היילהם.ובדזבהם~ללזינילים

וובתהבשכלשכרליבעילםסיסוח-רעיזר.
I .במי.ו.רהפי.U הרקהפודקה·החנבהת

Iל'דניפים;הרנאיםחליכםיםש:נגים ;ו
וז'Rכידואהרםתרבוהרתםדרפתחגנ'םס

נרם.חדשי.םרעירביםי!.יריפיםלשyrחר
ההי·לחבמתקריב~ני K·· ,,:in.דייהוולם

יכליעילם Nלהבז"קיק Uי It ~הלתינגיון
ה"שלמשמעםאת.בטיריהה ,ל~הז.

·פתמלא·הדהלאוניתםהג:ילובוכיידרעניגים
- iסלךגכררחםם mלכהערצהומתפלא

ת-וכרדםתןןןחקיםוvכהרקי·עם • UוKני
ל-הגיערזרר-פהבענידת-מחשבהרמרוות

יכ;אונוישת,הכינהשלIנJקי-מע;:ום;";ן

םח·רnם.שהנשלכרדייהאוזו·םבעירז~
.aלרחמונזקקמאנם·שהוחזסםדו-
אינניאבל-עירגיינמצעומצאבנקודת

 ·~האאלימשיעבד"לי,זקיקואיניביזבק
החלםחנרעתךנמר~עוומשענדיהילריה

שח"רורוכמגיפשתחרר " ariiן"נר·יזילעו

15 

מ-ואםתשלללעגםלחשישכפליגמרר,·

תחרהריביפיירושששבי • Uכילי 1Iנה ..
רא.'שבחריתהנדולים Uרובתי Iארימר

ח'בעילםדגלו-יםיכנישיםעשיחרזבום

י'עריכ'רעיוןריצרוהמיפשםתמחוסכה

 ~.הולכיחםלסוירם·עריייאסומחשכה
אמבםידיעיםאיגםלה Kכיונשיםמפרה,

הש"" mכאבלתירה,רוחיירית Kלשלמי
 ""ב :-חמדעת Uפוככל·מירגשתפעםת

ערבמשכביהטבע.יבמתיהריחמדעי

כלתילחשיגוסאהחריןכזמזבהםזדכ

ה-ןלאיטנזליחניכםהו.דותיקשמיעירם
ימ,~הפ..לרפל"'KDבכןל\תשקבלישכלי

 .גי.ףד
התלמו""הםוmבהשלהתקרערבית

 "להםאשיו··כפיםורתנהדית""העמוקיי
Kניבישלכיחםכלאתבלעהמיף

ייטידויםסןוקsווסשהדייתמורההלכה,
 'ה·ביכריריהטרגיי.תבעינרי·יפיהםכל

ןnא.חגיוב.שרבים Kרשליהרערתישטר.ח
היים-הר'Lווnהבאשליחםפיקיתבהתרת
·רבפת'סתעף, mהל,ישהסתעפהירנביח

פסיובתייכלעלהחדשהזמןביעיתרין
שי~להקרישלהםגיתןלאיתיי. YיKמו;
המעדיהתפךקלכ-יעותימיחדתמתל-ב

יהיךצעפה.התלמדריתהדלובחבתולדות

כלעם-זהשחמרקילו :9שמברימהם
כובדרהג.שביהKו-וחשיבירת-1תועלת

 ..ההלכרסלבעיבהלפצסנכ:iמ Uאיבי
--הםזסבחהrכםייונת niUבם'ר Kנשלאא
ב'העירןמןנלפו K'lrרילפיןברני. Iחי

מפגיר.ה mיבתזרהשלפניפ.יןתה"' ..

',שםק-ה nנשנnאהחייןבזמןאולם
ל' ~לגUנ yלכול;""היארביעבישךבתי;
בית- מn'Vר.ןהייסובותתלמי'ירביח·

 'ב";ת.לדומיהמקחרבעשדות _הדמשר
ושה'יRננה""להלםכה.חר·שהמזעדרבי

ןבםורגmתמדייקרחת. lMDo'גראחריהיפםח
לל,מירפיר"בכרה Kלהביעליל·מכורררת
זוrזש:רה "",מגישהי;חנב.י~.ררn.רה
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ריסnבתלסתהייכתיסונתבעיותלגכי
מתרחבת.

ל-ישזהימשםתמשדשiזנIפיאדז
שמניחליונםפרי·ררןנ,פתינtחובזעלויק'ופ

חאהרי·התקיםהשל,ןרק~ם nmהכחמים

היהתלא'lז1iדבכיתפשהםתע·רשאגה.
בר·יKסובלהובד'עי.ססהיסגיהםפחיהת

שיתאלקפחסאיזיודה.פת Kהב- lt\ל:ב.ן

ל~להיכרוr.ףעלדונהגדיללם Uחןקירכר

בישהשiיררהרנרעהשרדנמתהדוהמ

ת Rלהזהיירצךרישראלםסםרידנת.את
ה-לסתלים"דםהלי.םיר n-ה"קטבים"'
דתrלםיףםראםת-הגחילםמקרירם
תפיה- aוהצרכמכלשישננו ..לשדוע

חדירי,תגחשי ל.,לקפיץומתחפציםרים
 ,לMוrיםירישלאר.ירפיירתrרדהשיר

יל-לםיי lP'תבי-ה1ברדמפתזאתכ;ום
נג-נעריתמרתך-נפםליםהכקחמי
ןזמללויםוובתיגרגדרליאת-ורנית

ד" לK-'Dון Rלסהללךנפמי:בע.םכר
זםנפת Kךהןצרaיה.םכnהאםיר-עםת

 Kרייבריייוזיומה"בכי.סלנדברים

ח-ב.,ית-הפרוחחפגיבימצעיירםשאחל

יפאלן-כדדבלדנרוגצרייב-םהיי"שדח
בואמיר-התורה-הםווmקפתםובבחינת

ח'ישחכתאתישKוללעםאהיה II7 'שלבן
אהבת-טפייתכקרבןנהוש"ישיהדגלה
מ-הלאכילשםר"חמכהילירפרתך;ה.
זגידי.שטיחפההיאהיאזו.נדתהמווה
בכתישסבתד«ייהמבפיפתלםידי mlלמ

כתמחר 1Rוcתלרפויובףהםעדסי'י.
כעלו.ם'"וחל
ויוזrדנאהררונ..סרכלפיקר rbובם

םלפום"רג,בהפ.חטאירתרה.רב,רתרחב

ה·ארס,עלבפסעםהדחסהדו,במני
ת DRrר.בלפיגםאל Rהראשיני.סדיו,';

סחבפיי,א'\ןגןרבלאתסאד.ה~;םסייית
תקופתמיתרח-ןח nהזנןפ ..ישביא

ל-דסדnם"יצו,-·.אויל,הגסולכה
אףכלל.לוקדמייםו 51 · 1 '.'י n ~.וAי,

ייחנכינחיילאזי~ Iהיכ

ורעיAיםהעפוליםלמת-מם u:הם
- n' Dנnר,רנקלרכיה rדיבגוושב.םה

·iמוהררואלארבךחיוםולגוהנתאשוMל
םכחימשל Rהיוכnמתםחרותםביבושר

פזu,זזPגהםוהמלפגיהםשמייהותרה
lUI תיחרשלאנכ,והלוארתעיני;ן.ם'." 

היתה תרItt-,נמסאתרראהםארל.
יןןוןילפויים n ... ,-ביעניהםתאפרתם

אוווררכתיהפ"',לפניברק;::בערדניםביפ

סי ~ונאשי.רםמעיונתיהםשתיKבונםר

כירגח·הםווהנבקחירתיlזשבר,פריהם
ח°סלאהדנרה nבש;לשנימרפתמלויית
 :מיונותהדירותבמסישנתחבריטפירם

-,ו ,rncוערונcגןי&ריויראגזשויראוי

לוו-בטאםהכללים"..טפריטבעליגים
ליnד mבסןגים"סןלIIחהה Pפנסזישלת
והpתירהתחהםrזהתקפיהלחתהת'"בעי

החר"ס&ברערהונ.לזןמנייובההמתית
וה"החוחההתקיפה ,Iל'הגדלויםקירם
מבוקח"ןרנכ,יםרמתררהתמואתהעידי

 riM "ירב mו:ושיתסית.עקיביתדננ..שנה
או" Uי Pהתוגמבייף '5םודנגויריהיפקו

 ";ס"וכי"עהוכרההעקרונימפינולחן

כהלםחל. ';'רהבמיייכובנרהגיםהיי
שעןהיבזהnכוrזים.ו Rנר uצל Kכיאף

רםד rJ1'מכקצשדכך,דשממידם(ולנף"מדע
זויאלימג,יהם.:טתי"ררמ.רשאקיימאי

התעיקהמפיו"תנילמחקישביצרןבלכד
אףלאאדנןדמ,י,בעלרםבכירשלמק;ם

nבוםובהחלזרררבים'י itכחםי·עלהשפיעי
 ,:,ההמפדיתבזלזלוקורמחשטאווכחטאמ

 "~הלםקחרקמכ;'ית nפשוד~ mתלדומית
היםולaרי.תיהתדהיסם,,;ה

בהיזeזהאחדרניםלiיזןרםבםתבורם
ונ'ס Wדר,זכיתאת Uיnבבלהסיחכיד·
רה"התקירהתזרילנישפתחוהמשהם

ש-ר"'דולךסנפרברבונתןודלגואירי
-ה.תכיפשללחקםע~ .·הנשמ...שימי

ון"ךדב.לרותעגלרסnב.נהקחבייתתלדרמ

לדל-ןידורביי l!חתK'יה· mלר~פפלן
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K'ופ.םורעלפהק"!ים ה(זU החלמדריתח
סרפםללהדגישרוצהאניןוסלשובנ.}ה

חב-קדמונימפיהרבהללםייועד Uל«י

דכייהם.«לולקשידל P'להבכזריםיפבו
מכהלפתיוןמפתח'למציאונכלזD'בהפ
שממ-החוקייםאתהמפריחתלתרת

חב-אתיקי Oחעכבראלהסלאותינוננ,

הקצריםיביכריהםז"ל"רחרביםונידנ
_'Iה-שהדמעהמקסנותןמכהמ תו

א-שקלא·ומואילאחרלויהןדיג.עשדח

שלהמבהעיית-אבגמיזמרותןהראוהבו,
וnאים.ךדיינימעיוניםעפבקסר

tIצהנתרוןכR1לסוהימושנתההר' '-
כברתמ.הבנתאח,ליגיבמבידהסננינן

כ-תיהמ Uםפקאתתיונדמסניחמהמי.ב

הוון "הלכל'"ןמ.יבוראימיכ.יללמ-
מםויה,שלדנביומדאנפטקיםיארנת

א-פסיקיםכלליםאיןסזאנונת י..,ל .rףנוו
קחמייתכנתךהרעקומעיןרפוילאאהל

כ-IKבירן"חםבריתםהנוניילםי'יררסת,

הסברזת-סייייר"דזריהפסנהקח";

רר- פי",,ףאוnuהתלאייעדםrי"'מכ
המ"כםיע."ייפנה Rרלהעשותהן'"וח
רהנןוןם,.חקרווולמוזח

הם- " ":1לaהספרימנעשוJולרנו
ווייעמ.למורלככייםחרצמיאוםנאינית .

I ואתלבםנ'וידi"רורםלילאההרפ.זו
יוינו.לטעםותמאיםדנחטתי 17'טידיו

יכ'כמהדב.םעלדן"יהזבניכסוtנRכם
י-וחח'לנםין"זקויקםסומרניבודמביר

תו-לאורלבקיית'יצסיבוכםלל,יtנוינכה
-רחביכורםהערכדדIבועדיקחזiראוות
תגלי"לניי R 'צoנIוזII"ובזווכםייימשות
יבוני-גבוזיםשהיוייוכתני'טפירםלש
שכרלביישבאייאריזהעלמכו:יוםו.
רודכה.סכמררת'!'ןחהדמעיתחהויקרהגלוד

אשנתוgןמן {i 'ציבדודדביוששיטחו ) 2
ה 1חשזגס'דזך

ב-ח'\םיהיהירתיקוסוrווהנהבעיה

 " "",בnוכויפהנtבpתםיר
מתיסיוררה.אשלת.היאהשונהנחקי

מםדייההיווימחnvכנהםביחיהתחילו
שלעלועתםיעקייההמרה ?השארינים

היזוחים".,ויבי-הnאוןניממטדריה

ו"ינו-"יצוביםיד~ררקמעלעםהיה
התניאם'זשהשיניםריס..דרריםקיב!י

חוודכסדיזהעםזהיביום mהקודמים

י R ?הפקובץ.nחומ,של"דשהיבחליסה
ע~ינאאגייאג.סידורלאזהמפעלהיה
הפייפ·עלהיסןהחיםושלחדשהירבה

פילערבויי mינישבזמןהאחווןסק
עיכורייהניישנת.ישדחם,ויהככללי

 m 'ב.!ז'םשלחדשלשובייניםוחגעיני
בה-"וסעד,תעמלהכלה.שנתקניוסינות
על-שהברעריכפיחיזמרם.ועמקיפגחו"
 ?יביסולהגחליכת-די'\ב ,"

יםניעןדםוארינהשעלןאלישאלןת

אתםלהםעיקספקיאלאגןזש"ארויכ
חיקויאוףהריוו,תבלכישר.לחבמי

n יבםישםהנnורRםבלכל.רKהס'לככלר
ושחכןתונהשעויתשnכבניהיניםפרים

כד'עדואיןזהבעניןבהעדשהצרעי

וכישטותהפסקדת.להתיתםספיקפתרח
הזעםזההםתחגניtכהחשדים Uמרקיי

II ףאיןR ל ••רהן,תאתשתניתתתR-ש
היפקנצבידודויסלשיטתןטקיםםלב

התב-nאהחבה,ןmנליקתהמשנה ..בספוך

השי-מןיתוילנךוחנית ) J1'" (1ילע ם"ttי'

בח-דה.ניןרפמתאיס.אל-החאיתוסות
ש-פסניםגאםבישארנייתיי.הכמריח

ההיםילהתתפחות'ד mביונמתיאט;ןהיא
הרוהתתלתה.חלרשכהתבקוםהוסוית

סו-בעיהמשנה.סל.,nדתיםתהתכללוחה

פוהןמ·,צידר.וקועבגוין

זטיננאויתהןפמןידרצ'מוכרביעיד

לנפיינהשיאבוצרתה-הםשנהסי,ןי
יבותשבשיכיתבודמהיתה-היים

 R'!mזהלסיייויסירינ.רחי.חסוםלהל,

'יKםרייר'יסבאיד.בייירה~ת"הלי
 .יתירידיםיביניין.'לש(וםדתחסוגיעעד
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ב-זולדתעיממינרזמןאצחיפפז Xףך
ובחשובתאנגרתיואגזשייוארבידברי

מ-האר .ב'טימותסרבה"עשיי ..באגון

לשנבהבנינתיכישותיפ,חאת Hלרגיש
הלכיתמכשמע-הרמגלבתכשמפעותה
מכם~וסמכנויתידניםנצןיתשמביסמןת

הה-החירמיבקורה.ומצקהשלבריתנע

א iהזיקבועהמשנהשביטוהד'לשלנתי'

כ-נעוצהשאריןת :ייתועתיקכודאי

ע-שהחייריהגרלרה.כנטתאנשיתקימת
וי " mיל,ישבהפהשבנולהvררהטית

גזלשנשהתנת.חר ..לנבידחר.. ,p;ירה Uכ
'זה'להתכירחופכים.קיייפ.במןמביס
לעיאיעגיבים,לפי aלעייר;היהלא

נ-היהאאלומרקים.ממכחות • B",סיר'ס
ונםחמבינבניליהפ ,s'דזמטוקים.לאצ~ד

הפדרשכדריאם-שבעל-פהההבלית

א.ובהןגיישת nהםותךר'המחתעל-פי
 .ח-קרתיכ:ראירלשס-'אסכמתאדכיי
יבוצעםירדרקייםמאופזוקיבעת ה,ו.o"ר
הישעמםי.כיח'מ

חבניברב,לאיחעיבקהבר

 nרוביצקיררגםצורתוישגיי :בחרבה
ברניrחםהבת Uאשינהבקעדניתלושני
דבוי .) 4 (ומזשויהלכתיים.חו 8ונסק

לססונבחהקמיצרהחרמ,בתסנ~כלל
 ·"םסר:ונכמבזונביא(ףקבר·ערתהטלת
םןקIנב'Iהעמיפ),לשהחקריפטמרימבמז

1I1 חיליקו"ניחנימחוקלותהדעיתהיי

 .•nהי'קלםסלשרמחיהם· nבזiזכ'תהית
והניפקיםהידיניםבהסברת I:Iגןיפעמים

ובתי.דלאאבלIנום. 5לפהובתונחים.של

וeי .ריבגר"לכלוביאיזה·ינויופ-ימרו{
הבח"רירביחלהשמיטארלהנאיקירפיי

רת"ת Uסםקאתנרפיטוהחלוקיםוניפ

ריירנרRלזה·עניז-פבסית·לתידתיחס
יעד.נוקחרךלסאמכוטע

וקבעיאטאדונשנור,היפונןרוצ

כניר:זהקדימה'המסנה··שסידררחנתלם.

לע"היההלל,יביח·שאמיביתזfנשנתרג

ר·ובסבתותםכירדפ.העביניםחליקתפי

םןיחר IUנםוי,ד'לוכשנהדיננהפקוים,
דכל'יו nרת.הללבויתשיאמשניתזה·

לוI'יייwוכב'Iו'נדכתז<לל י"""הלז ב",המשגיית'"'-הקחרםתהו:נשיית.

דזאחירם,'ןיאנתם·יאםיריר·קעיבא,·לסוובזמםנ·יאפאו·-'בשרגב j mז'tביבז
ייונו-· O'י:וזל·,מבמפעלן·לשלםיתושהגיעעד.הניילה'בנפת~'יוסהטזפרנוזאר
ריסרכרםבורוביקםרתן bותליפידו-.רבי·אתוההיתה·לוהןחלל,יכיתשאמיבית

 .סבירrז·ייב , nב'Rכגרתיאגי~שריזזו·ברדוב"'פתאיםאשונהרמו,שיתהצירה
 ."בJ·רשרבג.(בסםיאסיי~וסךהסמנהזiסם"··היכםלת.אבגיזהRםוחרים,ההלהב

 , 'KלR.דב)ר,נוייקKנ: ".ןr;יסברודיואר:·ה;לר'זפנלה ןמ(!.,ר' Nך'צ""ךיהספיי.אר
 ," '1ונהבלאת.בנלריי,וגכn'סשרnרrינרם.ןןן"שיייים·שלהרבה uא:תיני Uכמש

 רםIt'ריכיפומתרחIrטים •.נשהנ·על"יייכררצת-דם.סח,·"'"שנשנתה·נה·מרקרמה
ס~-אוניררי ..·סומבתזמלכד " uמ rעד·'םתי·'ובסנייתמנהזה··Rכרגיטי; mcר
 ,"כ·םבהשתמזו1 ~.לו-בי·יסירש.םשה·נR'רה • 2) (;לםשר·:mאםיהה'.שקשהןםת

 . .בזגו,חאוים,·חוטיםלש'·פזrוני\ת,. .·קיבצי .נ,ר"·היה·זהההעתיקהיכלrתיווןדח.יום
וraויחס.'~ידה.לש.ה Wמש ··לכד'החימי'שהכרנם'א"רמ.זגשנהכיפ.
 ···.וחניעירםפן,ו'לרי~·_קדדם'בנר,וכית·שואםכיתלסו·המסנייחסרדי
הזרם·יוי.יכרנננ;מיררקרמכול·נחןפסיוכ'דייא·--.,כי·מםבנו·דהבירם 3) (הלל

לה-קשיפההמסנה"דוכי Hבפרגקלזכירהזmליההלתכיסהחי"Vנ ~היפמו '"Sח
ה mR ·חזיק··רשאן, לa.·ל:השופק'\ו,'דיהפלם'"·'יהוטייהובד'שרודמישושהפרשם

ונעי"מכחקיים~יבםסהרכיחנדכר.חרתחך";וננתסח'כםגןונ·שלpננצwרת·ינJינים
תרתשנתקבלהדנוצעהונ-,בסמבה;כיס ",והיפחתהיונוכו·יקררבםיי,·'כםיילל ~קימ
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בהוהנמםתrיה~אזנמבו.וונכ.יונונוו

nשםשנהאמריהםRשףשארוניםוuנןם

הללרכיתשיאמכיתוולובנובםיייםירה
בKממייםגמזי.ל·התםמברןווכיםmר
מםופ'גסהדונר!ס.וכסרפות נTllל Inינ

יפספר'סייIכ\יפוסהיהדרי)(פיליודיידה •.
I'lI ויאנמיאהיאשםידופיניפm -מפו

לחיבורתקודםשכזמוהחכמיםבי nירס
התירההלכית :ntlולימררשנירמנה Dה

- Vהתור;;שלהמדחכדיושנלז"פה
ל .Ii 'יrשנה iצורתה Kרl·קעבהזרבבבת,

שלבומבםקהדימהההתכליתוכםוויתר
ישארנ:cב,לתאויה.זג.דולהבסנתנאשי

שפרסזיםיל mוובאוניןכםההםבךןע

אלאהעתיק.שבזןמזהלירטנרדולז
להלז.וזאכירםלפרמם.המקיםןאכ aלש

להיסקיאזפניםכלסלעלהיער,סי
~ד~ו cי:הקידםנזמוכילעיל.םנr.רמיר
 .rבצ~יהלהכסיירוילכויי,לאדמושהב·

עצמיהיפמזרד"צןנמהגים.ייניספמaי

 :t'זz.מהשבתלnמ:מקרדםתכמהזלפוחו·

נס-מייתירםנעיניםכש'יבלבירוכתם
'סה, nvהליכתנגזז·לגסה,פסKיפדח

כתיבתהלרכתההכבים,·עבידתיוכלוח
'דוקא. ;y.ןןדומזוזזתפתיליןרתהר,תפס

הפרפו,וד:זילעדת.הבונסי,לאזהםפ~
=;רז ,לסגררוב..הנש.לסרייאהלוכלהת

?I' קדופ.מזמזהיי:דס\ררת.~י) S (. 

פאויי:'םכבהלפקפקיש,ש'ףא-לו-פי
ל.בזבארית"שקפרחקפדום, t"T.I:וrלתי\

ההיס-הוננחיליפכיכיורת,'~רת
ה-בררכידפ«יםהייינתעייפליסירית
עפרלהכמסtהתקפוה·'ייואתה,'לשיוני~
הרת"פהיחים,החתפחיתאתדיילפתיKיו

יערילתר n.nמשגי,·בימן:'ביתיותnי.י.ינם
 .""ייןב,

'ז';צילוסישיטתךסםד K'l"ל~צסי .
בפרתח:.יריג I:זיר\,חז'ץ'אמבונרהיtכ!Iו

בשנסותחכה _ nיל MדוובRי,ונכין,' II'יו

יבחלמייכםסגהוyכקףם

" 
 Iויס:ח Rעיו,עלה-מישולאהתךרה
 .~-הבבילללהלעה-~בשכתחהחרזה

 .Nיrדיויעלי-ונסנתחהחזוה ;יסדה

גכב"'ז,סהניזהWנמו .) {6'יסריה"יבנין

ה·אתצהשילרבכללבnמיתלההשיר
חקיפ~זiשושולעמרמזמשנחה,חךדה

שלעבפ-ההתייהתלשרלת Vi1במסי"םרת
בכל.גלוישיבתעסינםרוהרה mשו,אחר

וח.,וה.החבצוית :ראשונהתקפ1ה

שב·הדחוהרובשועםקבשךפהשכלע
ןס· ..דtכויפר,עזארפמעילתיכתואצהכתנ

ולעופיתה'חיות~תל"דרישלבבירכ.יז
 Iי)ז,זע(ראומפשם"חרקברשיאליללדמ

על-יפיהייח,הציבןרהעם,חייתקןר

בקיעת :והםמריההכתיבההדחרהחיקי

- nיבתכיכמקשדהרתית,בעביד;ן.סדי
התו-קריתא'יטירהפתלהניסיח ;כסנת

המפייחסיידר ;יחימישבשניכציכיררה

סי-עיסןוםררפים,תקיזהקדרש,לכתבי
נקרתw.הןס;'רפ,ערו,הכל- '!'ברפרים

יראשוןכאושהספרר,זעדאשלשמיעל
הגדולה.נכסתלאגשי

ודהגים'רהנלמת,קיובץ :שב'התקפוה
ה-הדתיםד:החיים:עבפייvנבבלןהו.נnנגיפ
ה-"שקבערכפיי;ן.סתנפחתים'י,בחרתייס
ה-ים""לערבודלוהנכסתאנשיפרםירם"
עדל ו:) Erןןכלע(ררתת'ה,"קיהמסריה
וסה-ירםrרדיתהכלליםיהלימדרימ,יסיד
חרס'לסיניגיnרo ;בהן תi:rnונ nרחן.
;כיפ-ונמהגיםלךIןגים-התוכלהלה' :aלש'
במטבעויניקתםהונדישית!;ותםשיט
סיירר-משפטים,וכלליםםס"ח,ק,תסול
ונ-מקרצ«יות'ליפ'עניניה-םלnרpןתייפ

 .~מסכחות .•פיד;פכציר-תאפסמייוים,
צליררערבן.יםקיצבפ'כציית Wמיקיס
כ-םתלה, fןרגנישל'וnמ.זגיחיםפשעי
נשיאום,,סנבפח",יצ:יבוחיבבותתוכר,

כ-מתנתוןIכזוחק,וכנ.יםעבודתאכלות,

·סההרטיאמה ,i::ו'ןך:אםמכאליחהיבה,

יקח: 'iה".סויסהורניתהבעדוהלכניןי,
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'" 
הללשלשמילענופסתהדתית-אלומית

הכלה K'mבההתחלי mשה • 7) (הנKיש
ריותלמיידיעקיבאר' "'-עלומבשכה

'ה-יעש.וייאמיי
על-השוננה זמ.י;:-:.:שךישיתה 9תjון

לריב.נהיאוזזחחיפהותליונדיי.רכיידי
כשניםאונרתנמןששחיכוריספרכסיום

הי-זאתלa:א-כ.מירתו.זמו"VIזג.יעעד

·החימרכלשלומקיףחסחיעביךתה
כשבי!ב.'וכארתיהנמברהשליההלכתי_

-..נוכצירתהשייניורכיםקיבצי"חלכרת

הלכן"פרשרייצברתשהיריכיןשניית"

שפסןר mשמי:עבמיפוני·ודעתגכיית

אנס'לaהכלפרכותיםה.קשבלודבירrנ
 • ....הרכמלאחד.נמפרוכרזן lהיכררךופ.
ספראחר.רגשוברצוהזפמייהמטיזררמ

פרצם-ובסגנןוקצרהבלש-יזשכללאחיי
כ'םנש,העולםרבת wK Uווןפהלכצם
ר Sהסאלאסתם,'סופ p ;לרא ;דיריתהמ

איתן.שכללספר-יהירעה. ""Kבה-

זמואיתך'עיאשיפהזס,vזבתררתחלק
שבעל-דבריםבנייתיאבייוברחףהיה

ספרי"מפעלהיתהל.אהוזיהחתימה . iופ
מ-וסנ';ע,'חרכתילא xלכב.דל' nגתי

ת' nלהרדי'אתפשינהאו-שיבה, .mדםר
קל-בהחדבגנךתה ri~ם Nrרשלקוםםרת"Iבה

.להםס.דאכה·רהפיי;ר.הפיזורבס;תבח Kר
ה".התאב:קייהמםכיסלהאשדבלאמר
רחםכ"'.ר'יב.יראאכילו~השו:ם.מה,חיכ-ה
אליםילשלטון.,חאהרווכי,.רנוץוצי _חח
 . "='יT' ...ןן.ריבהרךהביגרדיאב,ליי:iבההולך
ז;ן-ובעיזהיחהרואפ.עףצילשחתם"

ירק,יבה.קשהיהנ?~ניאחוןןריר
סגביההדםכה. mTזסרמשהאבונשוו .

ההת-אירם~שדביי'לכצחי.,,הפצרקה
ר:ב.פיה-החרזקהגלוהכןהלראיונת .פררררת

אי-רחובילביןרוצ' .•דחש?ארימ.·וא~חיר
תז·וןםווני,ך'

ההרKר"'חא.דחיתהורתהי,א"דחות

יייינבו(.יחילאJPיבהרב

ידiזןשל.ינתביוכריועםהפךרע-ח. V1רז-
הלבתית Mהי- ) (8ביירלסזיםהגרול

 "רוו:ווכרפ.שהנ.סמדרינתבורבלNשיה
לiהחפישיבפרקזיל;'ייפפזצבידיי

ן:לופכוברמבהב '-מהוארה'אחדיתספח.

וךהוטרדוברפסרבכתילידפדיתהוגחה

ומפשם,ייובבתימשעיחארה

 "בJ' בmי!' :פירושההח,.רח-אחרוח

יפ'ךרaםךש.בחקטח Uרלשרנית,לולית
אלו'יייךלעולם.רועדמקרב$'טיפטקדIכ'י',

 "הזv'לעריכתרכםייח iiמןקריזנםתאביס

ב'שנשsיהונהלהעסרתיההסצריךומ
הבע"לעם mעלירטכמית'ברטפרמאתן

פזרריי.ארצות'בכלרי

םעהשלרמוידגיהלשטרןסמרבלאחר
במקוםואתרלשמיייגנבההליהםגרצח

הויללהי'חכשרהספר,סל·שלסיגר
לשלבגיליתמנ:ברהותפשם'הליירגחל,

לבאת' ·ק(I.הוהליך'·הר,.פי.תהקיםרךת

ובסה.בד"רישרלאכגי .שארהמוקפזת

ה"חזות Kלא/ביתה'היאהתירהאדחןת
פניה,'דהן'קייםלשרמחה,שמירתארמה,

הוכנימי.ת··,זאובתה Jרקיםו·ע.הגיים

הב"'בכיתעינח :;·,צ הע""' Rחמ
לנעם··והיחהחNררן רףר.ir·וה-' R'שי

לם 11C' .....:.ישלאר.'אברץ'הואלמ;תןאת'
כחו'לס-ה';-'אתmו·לקפח mיל-:;;הי'לא

שילפהבליההתלאזןע; rr 'שלעיגהרכר
 "irל'ידיר'עמהשדבוייל,דם,ר.פסלני:

 .rובנn'הייליהיהשעי'יהאחרןר, R'הנtש
 "י'שדרnםגר'אלד;ב,הרתשחאכן' ·.ם Pפ

םרנםת,ית I'יולשרן:'ארהפבשיםאיני

tביברוןתובמלסהןpםםשמלהאםפו'לiו
ייה.הנ.הבהשלרסז'iנוכףp-נוליהרעהתל
ו"·ליתנן;ה nנבחזוק' ..ההשפגויכהיקף
וותנ'ת'ובמסיהשלדגהלחתתהדר-כה.
למתאלדרוכישאולהכתרנןזיפגיפית

ה"יהקרבגית'חנבםותכלסםהחתחתים.

 .אהרברר:'ה(לזiרל,ייהכ,רכיבום
-ענה-יהתאלוLזaדויהשמגה':חתימת-
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היליצירההאחררוהקית KלJבושרחמת
מנמתההיתה·שלאכשןומכלחיינית,
היחכמיםתלמי.'שלפייתי·ה.ס·לסותם

תירהשלבמלחמתהוהעםזהמנתגחים
מע-כלי-הרףהמחשדהרןחאת,לכלאו

שלק~לםנשתתקלאם,ולםשי-יצירתי.
לאהלכה,שלןטריאכשקלאהמתובחים

התי·מדרשבבתיורזוחניהא!נבקגנםר
חיומלחמתהדעותריביפסוקולאהר,

התלמודיםשניהבמיל .u 'מפעלםשיטות.
ניתונה .JZהס'חתימתרח Kלגם·בייובית

 • cהמוהמתט.בההיוצרלרך.חגזול.מרחג
אבלבמעיפה.נצערהלאימעפיל;דת~ית
בסתמנההרןח,לבניןצק i.llיסו.'נןנר

וב.זי. i"גקבע 1הדיך

ובתלמןובמשנהוכחקיים

למב- 1קדומי.ס·למסורתהנאמניםנקהלר

אלהבגדנפשםעלל,עטודכדיאגותהגי
לית Kהישרהדתבירתאתלקעקעשרצו

הושתתה.שעליהםהיסדדותתחת.ולתדתר

בימצוהלמלחמתרשותשביתנהומניון

הכחינ:.לא.שזבהדתקיןםעד

לאז"להלוייצחקלר'שדעותאילם

 '" Tשכנ K"חכמיגגד.העזהכמלחםתובהה

כבכזדומלפגועאףאחןרגרתעלאוהוא

וראה iד"זקומופלא,וצדיקאגיזא.ותושל

הח-הדורמנריליאתדהמערב,בארצךת

בכ-נגעלאטמעולםוהישריס,סידים
ויבכתבולאבדיבירלאאדםטלבידו

אפי.לןפמיי·לעודבךהוציאלאסימיך

שי~את·וסותראחריםעםמתוכחכשהיה

דיוכלה.טפחךת,יערהיסידמןטותיהם
ב- :tיגאמר'ושקוויםמדורים·הםבריןהופמןרך"'צשלהדעהעלההשגותכ}

ר'דבר'אחמלאה-זוו,ובפשטותענןהמורתכתכסקיר·הלמסירלכנזןראיחי
- ) 9 {'!·,להך"ימכלילי :I·צבי·הז~דורהופפןצבידדור'שלרעותיןאתקצת

-מפורשתבכונה·אכלשםבעיווםא:גשימימיהחלנ-ה · nה-שנולשלונאשלת
ן-·קרומב-ל",·על"הנעשניםשל·ב.כללםמפגיהמשבה,חתימת·רעדהגדולה ..כסגת
חי-·כמהידעלאבאילועצמךאת ה,!,!'ועבבנויותהבאיםבעי\ביבי uל ..י~ 9:יךשזה
רמ.שגה.חקירתשלבחלקהרצר"הרשר"דצשיטחשאומנופכיד1גשנה.חקר

1ii מפj מב'שריה"לאף-על~פימפתיע,'הב.-חירוששמוםנהאיןU דבר·"אתל
ד-הייבאילרבקש.אותםררוחהררצ'"'ה.י'ברנרימקרפלתהיהתהיסידותתהת

ר-שללאמיתךהרימה-כנך,שלוביםועיקריההנפלאה,באגרתוגןראשרירא
עיקריאתסנמולקח·בעצמוה~אבך,החכמיםכספריהיטבונתאנרונתפרס;

ך-מדרכיובכםההלךיית. Pהמח.שיטתואלאפרנקל,זבריהוריקיר.ומלבתJבןר'
חיעיקימראיותיך.בהרבההשתמש·אףז·חיתכיתכראיותח~זקההופןמ "rשןך

שלפסךיבסםאף·שברמ-ו·החדש,מחקרבחקי.רתח,חI1ג'Iיתפניסלה Iג
ה-וםחליקת iזש.ג \Iהר·,,המשנה·רר"צה ..ד-ב·במלחמתיצאהאזתהעיטהגגר

ידיל ·~תש·ב·רהי"ל·בןאחז _תבאים"ש- ·,ל"זהליייצחקר'הרבדגילהיים

וערהי~.וןדהף Jמממנו,הרפ-הלרא-קרוכמלנחמןעלוגידר-פיםחיריפים ךפ'«'
שאפ-כ.מעטםפך~ו.כלי?לה~חך~ןחרף.·היככל ,"חכפרובאילזפרנקל,ויכרי·ח
ונשנישאבמ,יהדבריםשכל.לומרשררבובזין;ככובהרצו,טזלרנלדהתורה
הגרז-ככ.רכי.םהלייי"יבספךייבשלש~לע-·פיה, .היחדותקערתאת.להפיך

באריטז..הראשונים".דורןת ...שלליםב-להצדיקהאשיןזך,מחלמת-קאנית
ש-.במהעד-ת jמיגזובהרחבהבפ;זהלהס-ישהמר.עז,יהעייןהתקירהתחום
אלא_.איבםהמשנהכ"חקירת·גוגע~םהםש-המלתמהמרוחכתואצהאולינירה
אךיךפ-ירןש- ..וד·שיטתולעיקרפירוששבה.אכשכנז,ה.יהדרת .כק,.~ ... TK .שררה
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חובבי'יגnילנזיכ "PJהכו "'

עהי-הנחייוכי תי,,,,לשציירלאאבן.לבאריפרתי. nובביקאותומפליאינדלר,
'tבר'בפחקרייהתיכיןהוביחשהיאקיי,פמייןסו.יותר נ

רקה-ה'ישהאד·חלריירישלסמקונתי iלvזת"להבסיםפאשראיאזתכב;
הי'רנכרובוסהנ.כתלו,ןתל·עינויימתיה ,,..אתווהתקיףלא:בקנחיךפייפילסו

 Oובהיוזכות,ןייrמיתיה.ובבהייותנעעלוכמקדים .. 'הידיערCQבךרחיופתהולי

הזזר'חKל,הןםפז.רצירעל-ייד mםו,י-כשיר;ןשלא-דליונדיהשונבה"
העקמכלי-קודםעליי',.דמיביגישךאנייאז .) 10 (ותאירםהxרשמדדבמהד
K'נ"ייזקמרגקיזרכיוזגם-בעניןחקיעלוק-הדס Uיי .ממקאתללבקיפליפ

ה-ר:sויןר nזהירהיכי .) (12יםיוד.הירשיןפהוחחמו Pיrמרפן."ב.יהל,י,רי*

כםילהששונתבנו ~הל" ,.",לש .רמזכיסיב..נויחסר'הסןKרמה Rל R·הרס.ב"

סקדמהרהאשונה.המוסבהאתבקרבה;Kלר ) 11 ("יח.דיאנירסבןןךKרrיIבה
-רווארזזיניםסורהתיאנםלחירבך.רבזמן-"נ'זלבדרי-בטפרייישיאריהיא.
אפ'וולאאעקיאבררלאיעזרר'וקא l.יגלרכוחיווז K'I'חידנםהמיביונוהסחnמז
כפירשוהrםל,והל,ו ת'ב,'שאמ"' nב'- nרפטיםבמ-הכסחייתהבדולבחואת

לעכ pנםוiדל Rו'הבלותיהפיטיובכיירייומפ-בראגבי'בתיכתלומד.בסמבהשנדימ
!וז"קדיומתמשנייתוסלהכנהנןםאח Uזזשגישל.הנדלו'יהםאתוצה Rהאולאה

 ' U 1ס'ש.רדםתישטותליח(ופירמציםיהוחר"הדל.בתיתדפם.יןתולשו1וtי'יITממ

פאיל~ xאלעדר'רלא r ) 13 (וגיםא)לשרוו"עיש,"ווננtנ.םיימהםידילהמשורית
יום. n ;מKיוtכתפ'שלשומת Uכשלפנידה.כנהעסירירrזו.ייכידכרביסן·סזינניין.

-דאת"וםו;ניםחדים nאלאאכמתאיםנהגסוםה.ל 'IIהםםבורהחמקיכתחוםגמ
 ··בIרמרחים irםאו .) 14 (הקדIבונים'לבי.ם- nנתכלגזםנוזטהוסןאףזהבווחומ-

ןח-ראשוני'לוויחנזו'nםל;קת·דחשיםיוסיהדכייאם-.אחייר'רםיאבו'יוהב
 .'- .) (15שובים 117-במיוצייתיבבצייניס ICבגוקיפיז.אי·

.ייה).יבaוי~ידי;ן"יינוטפים(פיקיםפניס-אוחותוגיליוצייהווכיירנאו .• Kהו

 .ייnIרס
 ••';ליףכג:טוויג'מולKיד,ייב mהיזיולבחיריתרDבוותנתינהכmנריזיבתננר iIזס ) 1 ('

Zו )וpיבובגארסבםיי,~סםססביוחה·בימוד·םtקםםוהונב'וM .ו,ב.וםיםיישגשמותבווםביות·
ידירו.ב~ירtכ'יהאבתווילS'הספח,(בבוירילJם.ונוודוברהנJינ'יםוכןסהב,םדסל.ובם"י
 .:התיב.בזדמנר II7רגשרפר.הלגrtולילזכיחיכוםtכ'יה)ןלפ'~יןוזםגוcםסיר

 ".ד"הזקןהילתירבנרlנiוה/כיד!כתיבה"נל,"תתרuם.ןדכ~mזרנת.Iכןידוב Iו'Iםרכ (3)
•. IPII7 םךת.דטירcכבזתנעובסארלו;הללפרזםם;בי,לפסהרק,ב-הסנתנהבם, ..תגר.וIינםת

 . '.פדוםי.ה IP.ש aל a;סס.nםללתקנו';וtל'Uורהוולבבידה ו:;ל'n lךהזלוIכ
 . ...פרפן.לוLירזמPוהiח :) 4 (

) 5 ( aירב..לבספריוהiווiחD 'R , ,הm נ.
OO כ"ם:ךם.acר· . . 

ליrםן. n x."n ·י'וזברובכקיםןרנ~iנב'ןוזנהזזרב'וול •Iמ.ם ,'נICIששלשםךMכןריירכזHל 00 '
 . 1.. '".ר jpהז'ןם'נבכוי "ר,כuייי-'לכנJנ.ווולזיוCבסiכיPו Mלפנ.נןטח.,יר-ל נ'~ם': .
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 "תכרלוםדספבגהובחקיום

הוחנובר.ם"רבל.ותירונם.פרו:.ר. ) (1
 gg,ףדר" 86 רף.IR,רiוnrחונ"ם'י.הוחי-ורות (9)

 • J1 mה 83ףדהספנ"ה,לו.םירץmכהוח ) (10

") II ס(I]'"oII :,gן" 

 • 1ה~:רה • 101 "",דוונםהוינה-,יזלוt.ץבונ.וnjוםדהוח ) (12

tיכ'רהרתיונ"הפסנהסלה'סקר.הוח )(נ. " ." : 
 ;ילולו'נתסאפיהיבםלחיקתשהי.מותנק.בניי"סהורתןח'יםכפ נxיt"'ר'לזום\קתןונב ) 14 (

-. " " " .... .tו·, ," r:קםוtבאנוקגה,יי'יבוי.ן ן"ב~,כ-הבדףם "

 5. ?ף;הנ~ iDtי ; iו-, "דהנסןיר'·בןגא-יבםות ;-ב,ז'הכרסn.יי ) (15

 ,_ • :;';; n "וo ;~~~ "-~n~יד~ס"~הככס".-;: .pד ~,:תב<ד :',"' "
" 'It .לנסתם~ה.-וtכ.בוnכ;רלףרגרנzווכ,!יה-.~ " . 

יבז~ב1לt.Pרייבבץזי ';ל .,:. .. ~. ': ",".
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:u 

כהאנקלמוהרב

זרע'פןלרתספתאס'ל'יןשלמ'הגר"אכ'אןר'לחקר

 1 ' 1להלנההבנה,קשתה.בההיאגםשארראשוןרפק

- Y...רכךי :זךהלנהלקרןא,ישיכוהשפעתהבהפברלהאריךוצרךא'ן
הסיפר".אלישמעגריעיזיגי.ייניאל.ביאל

בהןהיז-'להלכהמתיחסיםרכוים'אלה 7עמןןילנא,אליהורבניהנאון,ת,דתשל
בהםשנמצאתשבחנ"ךהספיקיםצוינןוכרי·רי iבדההלכהוקביעתהלמידדרך
מ-נחירה'קיי. "ןל",נתיבל"א ..המלהלאבחייםבעידיכייאםשלארחיו.רךת
אנ.םם • 14רבב"דוסלה,פסיקיס 3צאונומזאלהדפיםה.חירחיעלהקופציםדרב

יש'וס"סלישעיהושי""טנחתלפי ::אהרהדיבפפר,דברייבתפיפונו
פפוקיס 12רקנג"והסןניסמסורהבעלי~רביא'ר~~הגהיתיי,בדפtויעתהיעי

מלחיקתנמפדתהגר"אלדנךישאכלה.רקאי .) 1 (הדתר;ן.מקצעיתלויגד,שיי
ה-םיפריס.שכםסיהבידרבהזיכהלכהזיידבחכמעצםהועתקאלהכחבירייחלק

ן'עבילאדכריהםשאלהקיבעתזילכהמיהעותקימהםירביםהאגוןשלןק'שי
- iסארמ-סיר.ה,ב~לישהםכלווכויביאל.תלמידיו.כחבי

כיבהםב.ג"ךפסיקים 14המיגיםפרים,חד-וגירפאותהאגוןשלהגהיחיורבו

ל-ישל·ערפתם-"לו"יקוילא" ..חיבתלמידןהתלומדית,לפפייתשחידששרת
אלישמע.הסרפולדעתפסוקים 2גרןעסחיבו ...עליר,מ-עידהשרלח!'"'"פאתבעל

וןלףזאבר'וכביאזהוהפברזוההגהמרסיףהראאךחבווים",משבעלםיותו

אךההרמש.שלהיאצוחיובסיףהידיגהיסאו-הייתיעדהכלחיברהחברריםרכל ..
ומפרשהגר"אה.גהתאחמקבלהראאיזחיכוולאכתבלאכךאו-חרשכהבעיס

הפסווהעלמסתמך :"Kהאחות.זוהלכה .) 2 (תלמידיי"י·דיעלאםכי
פ-אובעהצריכןבהלווה,ט'א'לדה"יא-האביםי n ~האגרזלדברייג.יסה

ו-כתיביעאולהשםמופיעבהםפרקיםהרוסא.וביIב.אחדלדבריכגישההיא"ויו
שם Iה. IJלטיא' '''הד(יהםקיייעיאלבהקדמ-יתהמעיוילכלמתבררזהדבר

 ,ה--לשם Iי"א"נו,ב'שם ;מ"די"א,ו·רחחיר.תקליזולסרפיהוג~אלפפרי
 ·ד.:,.יעואלי-יעאלכר:מגיהיהארטי).שמקוס.בישאוללר'השרלחךפאת ...

המליסארבעהפיפו.שמנו,אלי,בגבעון,מבס'הגההלשמשיכולהלכך,דוגHמ
הפסוקיםארבעתאתמיציניתהאחרונות wשהילאפת ..וגישתהגויאאמתסופוים

הלכהיהסבר Iזהקריכ-תיבמופי·עבהםונ- r """הפי"סופריםכמס' .) 3 (אליהחו·
 .-.~ ..י~תינ.כקרי~יעאולי-עאי?~יא,זו,ינ'ייגיאל.,לאב Iהאבההסמירהשמה
וכיפיעותשבהםכתוביםבארבנעהמנא-פמשריהשוטו-(הטופ)ר'''לישמןN iגועיי

 .מםןקיםלציןיהמסורה(כדר;אלהמליסזס-ערפתוון.להמאrולאי?וופים 1Iנס
כדרך'בהם).המ;פיעחמסיימתמלה'"ע"פהמלהשי'כחלדעתרוהגיה.הגר-א.אב

המיפי~~"השוטר"הםלהגם/<תפרשת ~ ,'והלכההקודמת,ההלכה_ןוןבסיף"דדבו·

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



ביבדה'''.וOורפוידובולהיד,לkי nנם

יRי. ~·נ

ית-Dחבריובתבגדהשילחד.חנcפנל«י
ם·בהםרדאוההידיהניםכ IIז'רליירג

בהש·דברייאולה ..הנרררםבי 'sתי''
'יבן ;ל Nרנ.טפרושבסיףלקהדהמספה

שהש~גהזמוחבריחמוברי ' R,לשתזםי

י"רה"'גישלה Rפנלהנהה.לעפיר~פיו
~' K י"ההגו"דהג.תtלהז-(מבליריר
מקשה Nז nהשולת IIם .. .(ל.ם"~בםש).ב!רי

מינהטופריםשבסמכת· ,זn wףןחהלע

K ותכ!םאתכיחmיקריוירנr "., ייבינה
ל-קמיםאריזיעאילי-יעאל,גםיבניםח

לפייכזמכיפעמימ.שתי mבדר Mהיכ
nn לא"יהמלה·ה.ךוםהN ,לשמ" R ליפצוN 

עלמתבקלזהיאין'ייג. DNככיסדכה'''

- Rםשהאתחילק:הסמורהשכ~ " .nרה~

לסנוום~ליתן

ה-על,רדנעונדודהכירםביוכ.סי
מלתגמלרזרףהלהטביוישאיiושט.ת
לשיההקירתמ,ההלהכשסבףו.בדוו"

 IQנמההטרבכהגהתי.פותןרדaףב.וש

לדע-טפררים.למסי Nיעקכב~חלJרבכו

ופירישן, • Nוחכיי ...ל"ידכדו"להגיה vז'ות
 לא!-- .. (לזהקםדו'rיי Dוכתךבזvהקוי

 ':'פבגמ Kריי-כי Rיי .tו'כהד·' )'"ול.
 ; mשכמכלורמ:לן,·המקב~לחכוי rטר
ם-י.עקב·נ..חלתבעלאנמם ,ח'"·נב-בי

אצננXלכי .רז··הגההת Uבכבןקפפק
כזה.· .וnביבוקי·בשטואלה.ב"לפנטיק·.

ככנ1,סבפיימכיההנההל·יקםיסייך
 .זה.ק"יכםנאצ.וניפ..יד

ס-שהלרמז~."אפתכעל ר'IIנIופה
כהםהובלימרשיובת, '''תיזפבוק'נםאצ~

,ובה Pובאבן · rRיביי"",ןוכ.תיבבי.'רי ,Pי
יעו-גם Rכםבשסמפכייוזי,IDנורהלש

 .וrןכיטהכ~ . 'pרםירזהאיולKי-עןלא,
הג-לגירסתרקל Rלnlי-יע Y 'שאנ·זי

אםףאעודרלשנו.הגיאסרזrחולא י.x.ר
ל- R'1י,עלרקפדרכיזאכהייכד,ההי

בsהבW"ר,יי ICובחלקר

מ" ...,הסופבויבעתרןםתיגנה pיטי,ילא
יף.ריקרזיוי",דרתכ.יבןכלעלדרכר

לשדבהזיל.ראגםרוימנודהרב

פהFובתיאיר Uהלכשבע.קניתיר • 1מיבנ
כ. Nעיא r~סב·דכלהלן.ראתהמסכמזי

ריי"בCIיד,סוגתכאררתו Cשהרכם-"מיאכ,

מ"בעלאלא םICז'חצנני ו!Pמיפי :אמר
יייהחת Rמלכאה·כעלדם Rחת. Rלכאח

טםwןבזהארי,יייייכרםייו.בא rי'גם

מתקכלתאפחרג"ייא,ש~גדילתיפתיתת
הגהתי.במקיםףרההגהת

פ·רםרפריםכמס'יוטריבפחזיייאכז

יסרםזןהלבהנטצאת ) 696 ..(עוז-י'חל'

U ריהלכהכסיףרםN .·וברלוהברתכירו

יעאיל·רקירנז"יעRול : Rryכפירגאפרזי
וכתיבקיימנאצסבהםיפ Pרםrםירמינה

אי-את.חףדהההגתקכל!יובזהזח.

סורה,

 Uהררכnנזו.טרשהכי Cכההבכראי
ל-הסולתד.Rמתגישתאתכהלהדגים
,ליי.'חהלוקפלווגתיכתייבך.יגיםת

 "אר'",לההגיתלניסהונפסתדיגנחב
לייי-·הרג.ההתשמשייתראמיתרמזטז
·איםרשםמבשנהה".גפיהדאמישלםי
להפריסתום nהנפזלליחקיהידהרכי

בירפהאנפהמזהדKם'.מןמעשייתיר.

רא:-נxשי ...לשגפיר,בייםהנפאהעלאתד

 לרI!7אחרלשונהייאפשסל Cחפימר
ובמשיכהיהסnנכהאמר..פלשהייהיים

ב-ימתיימ'שרכתירמתראםר '"יטtר"
זהי.פלסן , Cס·קונסההיוrrחליםחל"ה,

 i·מללמפירש"םבאיסריהדרהיהיה:יבי

שלעל,היםומלשרנ.חתםiטןבליקח
י.ב'·לחםוש'מקרםין IIהויזכחלהאתמזל.

דארםג.סבלבת. Rה'הנחםותנאלריר..
סיcנ. 1.מדג.ו"'סונים.תירייצםלזהרנתנת

םאר·ר ... tייאן,בםגRותיוירבגי,טיתיי
מנתיתה"',היאהפלםיפן:.לוקחמנתיה
מ"נתפקיפסמ,ןוסיבוי·'רביכלימר.

לירחנזהוRבוה,דילשמנהסןךיכיים"אכז
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סךךבלוקח ;הפלמייב.ו'ח Pבלוךתעןסקח

שמנויןרביהן .יהודהרביהוהנחתים

היוםמשל.חלהלהפריששמיתדמידיס,.
אליהו""שבותנם(עי.דיאתמולשלעל

כאז).

איש"זיך nב~מובאתזךגירטאוהבה

ו·מפרשה'יהאו , Jםס"קי"בטיירמאי

ב-אהחר-התיריץ·'להביאבמלימסבירה
בפירך-ב Uהרעמתבססעליןשארגמרא.

מ-בתגלהלא 1nו"א Iהחנעל'ומוטיףשו.

עמי·מים'רבנודלהשממנךזןגירטאקיר

- .) h(4אלהקיס

ליייבאההגאיןשללתירתי ; rגישה
אלאעליו,למי,ינ nבדבךי'רקלאביטר"

ארפיי-ו. Iכגישהגיל,.דורו"בגיאשרגם

כעלמינץאלעזרהערת-ו'היאלכךנית
-חכמה~שעדיבספדך · ...ר,jוח"שמן
כ-תקס"ן,פארג(נדפ-ס " Nnשמעתש"ב

לפסירתשניסעשרמלאתלפניל,מד

לייי)אותי"א(שער.הנ"למביאהגר"א)
כדישדאמריגו"דאההגר"אשבםהסוב

דאיוכר"כירהן,\פ.דקאמרהכיביצה.

במקיםמשמש'הדשיןלימרהש"סרסנת
רשייז.וובתניתו,".פירישאדהכיי,·'אלא Nיא

ב-שרייז'וגםברק,ןשיחפוראשם:שחט;·

דתני,"שאפר . ,}tיר\ניכן.כירה"אשפ; iזה
ק~'.ושפיי iרשךיןתיבת·עלכירה·במשך

- jכל .•אופר.·כירהאובר· Pהכי:שה"סאמר

בעלמ"ח ii ~ה:יהבהש-ייין".כזהדגםמר
מחוס'פירןדעזהעלמקשהריקח"'שמן ..

"נסתר·לפיי :פ"ח·חוליןאפר iפציגרה
.מםזופק··הואאך ,~ל"צז'.האגיופי;ושו::.של

המיב-ע~.האגוובוהלתמוה"איך·בקבעי
בחכו·ררכיראני.:שרואהבאשרזתה"·חק

ררך,",·לעצםו'בחי·שהיא.הנפלאיםריך
י.·המשנהבדבר.'בעיניךישרהי.'א'!!ןר

פירשולא ',ל"זהראשןניםאם"··אףהגמ~_

 . : Hlכ

למידו nצליישכתבכןעלתימהאוז'
 .כלדהלו_משקליב~שNגל. ' f:ו

כהאנקלמןהרב

·או!ב, ) 6 .ע(השילחולאפתכהדקמה .

הקרושירבוב' .. :משקלובישראלר'עליו
טיאפלהדליתמרןב.יאתה.יהז"להחםיר
חידחואכשר·הראשונים,מרןרזתכאחד

 "ל,בהקדמהיבועל,י"_מעירההקדישה

היוכיהאגון.עלבאמרחרתין""תקליו
עפיק .עמוקשכלו,בעןמקלורב"ידיו

כשעמתאח,ולמטרי:למשקלירענו,מי

הג"ונןכאחרדהלכתא.,אליאבלאסיקי
דורותכנמההיואשרהראשוביס,'אוגיס

לםימההקדומת.ניכר,וחלק .) 5 (לפניו"

וכ"איןהשרלחן"ר"אפת,תדתין"תקליו ..
'לס-מקוםכלשאיןלהוכיח,אלאסרתן

זצל".האנוןרבנובדברילהקשותתיר:אי

מחייבת-'מחייבתשבזיגיטהיהנה
המיוחסיםדבריםחרי K·לחקירהבריקה

 Uחזכרבכריאצי.'מפיז·באםתאםלגאון

ארבעיםלי .מלאתאחרישחבוריול,עיל
ע~ימפיואלאבכתבי,_·ירו'על:לאשהב

נפטרהאגןובך,על"תךאךתלמידנו.
ייטביוםיהנה:תקג"ח.תשריי"חביוס

פ"א"ריחרשייםכלימד ,""גקת'ככסלן
 Pדק"'דיגיןבת~,מאבותיאצ זור...כ·,טירתר
כלששמושלאדא.נש'סעליע"א,ייילאנ
בשםהלכהלקביעלעצ!בן·ונטלו·צרכו
ה"האגוךהגולהבניכלשלירבןדאמוי
אליהומיהמפורסםהמנ;":חחםיראתמי

לבםווכלאו',עתולסוףירדי,ש"לאולה"ה,
 . .) (6·בדפים"ולקביעשמיעתןלכתוב

·אי"שנמאצי"אבשד Iאנםרזהבכרוז- .
;פיייר(,ד"'ותדיניםאיסריםאנשים'זה

 3jוירו ,,' ..ה;אגוו .•.מו"רבשםתורהדשרי

האגןו'קרושמפהיאצשלאומפירסם,·

המהס:יגסר ,ו:"מתיקושאינידכרחג."ל
עלהכלובנםתר,בבגלההכזוייכבתיכי','

הדבריםייקבעיפןלחישיישהאמת,קו

בר"יידפס"וגםלהלכה,בשמושאורמים

יאצבכו'האזת,"המכשלה'ולהסיר •.פוס,
הששמיםשהא'·דייניס,כתןת'·שביאמת

 .- i:ובכסיותכתיבכליבריזרי nיצדק"ק
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 Rשל .' Nיבקדהלuתפייס-ות·תביני

וגcהמרלדב"אדםשופםין r. ,יRל s"מ
 ~, IR'בע"ם,ל Nזצוקהחסיי ןoגII'רנםו

 ·' Rהג"ל.הגמדי '''כבהשיית!,כבת'באו
m ןותוךה.ןפיררשיוהגה~ת.·דינ'ס

ה·יבתכמשהפ •גטנרבבירור'יI'"םתר

ייקיייפובמס.'.ררש'כבבת .ל"נר..Iטזי·
בצירוף .,"ציר"קסבד", rrרבnכ.

 Rלסופרישאםיב"ר. י'jilקדוארית oiיוניי

עיהRגזיע"'שבוסרםיברווםד;ןלmלע
איזה .oזסיםריןכייכלכג"ל.וrיתרכי

Kלרrזזץיות.ין,רענכ"ליכרורכלדדבר

 ...רנ.זרKבtוןזבושהםכר.ליפKהן
- Vהצפתלרסןהו"לאדויזה.רנח

ד RדUIווז.בשםןחידישוםזתוררתייונות

אףהיתהRלולשמה.תחלתיהיחהלא
",. m .)בלן)'נ

ופנלןהזטיז '''מכזכירם'נדפםןnנכד

oופיט.םעייותבעקביתששרניםביםR ד

ההגותיך.שלגכןרבלתיפחןחגנללש

הג"כ.יבהקימה,רחתיף 1ולקת.ו'ננ,יר
 " gלפwבד.אונרבקצרהונסווביםוייתיו·

·אחדמחקאןאחחתינה.יזזבל!lי Qיונ
 Rל Rרשמם Rליכ ...חת Rגקרר;ןו.ו

שה"ל. R'.שודינן 1תםליהnב- (8).וםנול
rיהנm ל," D לע"ה·ונג..םרןהאגיןשל
בי Rעליםכהירקיתוגוהית • Dפסריולניי
לסןרםזויפייד ...יי5Qווז.יכהלכןקIח.

ת-פשזחרחשך ...ראמללאבבי·היי Doבי
 "'בתנערכויכחכיבי.תaו.גיכרי.םר
ררבייוכהשובן '''',גרו .וריייסרפטיםי
OינKחאובנ·R ןר·מרנ,קיתחחoגKםכר,,, 
רד." Kלך R'הןננR.'tפמ l םo·דוvויץי~ו
בקוסדפיסטרות RבמיברוKי.:רכזננה

-יא'ד..ואת·קוו·ייי". .. "'בגcו r;'יע . 9)לףסע( '"Rהרגזזלnנךת
רנ,וא"יוז:הגהותייךבב. " Kלןא
rנווi תלוכידיןמדבויגםגדמסיריוR ו

צעםויכם.ועaתיקיcומליפדיילת'lניד
סארזערי.םלרדםלBיהף.,.~נרתםרפ

בד Kר",ףוף tkבלרקח

סםייתאחיר י"N Dומרקליטוסרן,אנ
ה "R'Iבובי'האנת"ביגיועת ) 10 (האגון

עלהבחיוןבר ,) N'" (11בפשה 'בI ...הרב

י.כמבתא...ינםזריעםפונמויררשלמי
יטנרררבונMרר «"בהגלוד Uרבלוסןר·

ל u'nm ...פיניי.oשvוועתלמיייופיעל
ביחייתלפיידו-סירדיגכ"".דובשבדותשל
יכנsתר«דןה Rלרםחיהבוברסייעזל
לוויםיע"ייילtJניק"קראבייאנפבי

 .תל"ברזותלו" ' R\כוומלררעלייעיגיי
ררםייחמרבי '"R.דוגשלהגיילמייי
 .) (I2זצ"ללרזיז

 ) (13זרמהחראלעובתכהרKגזכגי

 '"', OD'Iנזתיםמשגייתעלפירושוג..ם
פוני,קםנמשה ר.. ...מו.דהחויףהרבג, Oג'

םב~הK'ברררחבתידייMצאל Rהיגם

 ..ליסנuתפכילרא.ריך.ירצוזךקימדת
עלברייןים Dלדההיהווצוגונבכת.ב

 iשיביגנדי • 1'מצי Pוהר ....יפיבירי

םנאנווו •• r..רלתת Rלרתץסתתיהכל
 IMיפיר"'יי.לפיוירישלמיבוכסגיןת

לבויב. rכקוהזפיסרציננךביםל
וזר",לתןקלובישארלרותלובידר

ררaטםיונתוהויהבפסרשנפליטעיוות
בפייבסDו"יוכס" ;ז' pם"מ' " D(הםזסי

וו(םבירואהינורהו .• ) 14 (שלרסחנביות
רותנ.גייתפני'"יוה"'ג :ו"נ "וD j .,סיי
יתפ"'.בירנו: Rלתלוגנחררובrחב ...ת"לכי

יויונ.גיית "בDו.ז '''כמקיי '''טםייישם
לרגדל.תדליקבסרעתבםננרג ...ד.דזטל

דה"וווף,פיזוידפיםהםערהרתלמיד

נפיושםלpרב.יוזלRיוי .) 15 ( ..נ ....רע
לסיהדק.דםה(נטוףכיבתשהונכןלידי

ב.סmנnביהיה . ר..בה... :חדתיז")תקלין ...
קדקישןהחוברעלהםעות mללשעות
הופדםל"בת Rוינפ.מרילר". Iשחונ
יםוב-ומולדם.בפייסכה/נקסןתיםהעלה
~ריי'" \I~וסביןוחוסתתויט'עותכושים
וזר ..ץהwורריגרבבדרנכדגנעושלמי
 • ....רפם,יק_ Hלrהםז
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ש- ..בלעשאכנזיבועישדיכרי';בז
יפברי·הרהבעקסאשרייילסמי",'ועי
לייושלימ-עrיהערה'!הגרא"של'שי;

ירוסלמיבJשף Rפכ' ~שג;פרקילהלו
ייגי"ןןן. :מ"כמ"הלפאהברבריי "rז)(דף'
אמוןמ.ונטלחרהל"א)די',(ניטיןרתטי

נראהאליהו"'שנות ...כ"זל ' )Iחג,"יוניבךי
יםעהשמ:עסהשוונ(. • Pילזה.שכי;ןר

ה-דכוי,ת mל Rבלגז .דכאמתברבריי.
הגדדשתיקיןלענןיםגaסיר וj;'ייישלמי.

• I6)' .. n (. . . 

קוג"בריררבדהגאיןח,יי/בייעירביןב

 ."פבתרימות'היידב"זעלiןליט"אשמט
ה-גירטתשונביאתנינו, 1מ nףה:היית

וז-שובםעשד X 'לאיה"ר.ב.'שבךתגרא

'שב-אמיארים'יייבןדמעתיהכריע "Kדג.ר

·אפ-יאיזה .. 'יז nנחםנ;משונעמהם'אדת

הגדרסא·תאמכנרהארתכ"לאמ,'!שר

יחח.הויירשלוניהזאגןשל j;Iכבי" Nוסצמ
ii ניםרK סן ..סןבU דאליהו'''ת)l ( כ-ובו

גיסיישביעיתלחנלית " '"fוהירב';נית'

כתבז"ל ." Uשכש:.וחףשמרליג)(דף
.הארגל-סיד nתבכי:הךא·לבא··ידיק ••.

 .לה-הענין·השרייכזה:nבתילאכיזל",
כתבRלז"ל "Kרג iiשורדר-,הזה,שוננה

 :-~."ףך,אלת UV1 •ה'ס"הק'"כביי"

ןו" Kרנ. ""הפי'"שהרגהחאי"זה ~י""'
"ההפוטהכעת iהיעצדביים mחיםי , Uיב

לגאדאל,עזי ,'ר"ימהםלביכ.חביובלפני
 ;) (18'.ר'קל .צוn;'יר' )'ךל';ה ר'.·(לנמ

K'I עצם~"לעףn ו;,;,שידaייו;ם"אם 'ר':}

" xj :או,הו",..שניח"טפי""כטיף .;מכ!'ר
ד(ףיביניהםלקיטיםחתג;ר,וונ;פט'ם

תז"'ב!כ' '''שרעלהואגןiטכםהטכ;נ)ז"
לררביסרייוהקכלה·;'תכ.כובלעויע.

 =גי)"י"גי<יקארב;כת ) "(19האגןוכיבו,

יאצירנ.רולבי"פפי"יכבר"""םאא;ן" K זל.., •
(כףcע "עש"',,"כסי""~כגוי;כז ~';"הלא,דברים
 '"ב rממכיא 20) (כ"ג) " O"'Kאשלה

 '"מכתוובתירסזו,עלפי' 21) (לקיטים

 Mבהנק~מזהבר

זותל"'על,ר-וכובתופסלא".ררפבתנז ..

להוכ"סאונומהוכשחי '151טראגווומירי

הגארן·

 '"הלסיח-בוחטעיודח Imניחקיוה
 ,"זר"'טדותרתנסמ p."לחלל,וולשמיגוא"
יחכךולוו"ביטאחיתשחיבפצאותיעם

"הnףכ, uלtויעד .)נבהערה(כמרסברזה

לקהיחכרר"אמבם = )'""גה(בהקדרתונ
 , '51 '''בהגיילוכיניכייהיה~יושרלםי

 UבJייג'יגםלדעתך.יפהניןורשהפסדר-ן

 '"ש ..ווחנו ....םירריופהסיבינאוינר

כייהנקאר nם uהסלויטודהיא"רבותבו"

לאפהלגו:יה"' nUכ.ש Rמכ'הגר"תכיאי.

אר. Lלדהיולש'Iםי " 'Iפ"וראחז Hמ ,"פ

יארםא' '''בכאצמרנלשייירב;אהיפבי
 ,)ה·הפ"ופאהיירשו. Mכבי ''''כככז

לדיאטאליה"":ןnבשנות'"פואבובז
הי"סלמיעל·הגאףפכיאיום"'אמ"כ

 rמ!כייכ;ירשול"/גהגויאככיאירנמאצ
שכשונ!)'יקטזיסירנשםכייסאי ''''כ

כאיל"ה"בייילש'א"תשפיש""יזהברחב
חשובישא..יוז ;כיתב • I1"Iשיביי"בםKו'וי

הןןשל"נמאצאלכ.ידבכ"'לכאילה"')לשא
.לו.רבףםברחנז ב'!'גשרפמש"אףהזי,
פ"ב;דשבייהרלזסרמיפירשר"מוncיtנרןכ

בי) '''נבבן U'""כיאר :K "'''ככיה"'ה ,'"ה
 ..פ"'כביKם'לאיי"י"שגות Hבשרמאכלמה
לןע,Iבת.לרבואין.הירשןליניDמייוזוןמ"'ה

שנבת I1הכיסנב"י RI1הםדנIבםרר"זאת

 "'"םררKבותIבןנמיחבאילאיהו"'..כשנית
 ,''''הפאי'"סכיעיתועכrי"כשIכר.פירשית

גירם"'"שינייגםישאר • r)הו Itפר,יפ"ג

כםסומוKב jjכ"ויכז '''בו ' K '''בביןאית

השאנ"יבן"'וןבהןו;ו;חף תפR.כ...האגין:"
"יסו"ןנר .(גג)אגהון"לש Pיכמ"כוידכוי

 ,:,,בדבויוי Dל,יושליחרכ"~בין,שיגיוםי
 • 23) (לדנו .'"גוה'אייד

לזיםי n נI·."בעלרובוגל.אלה""בליהנה
כע.תשולמו""לrראפ..ובהקרמה . '"Kהרג

ל-חיכיריוכבת"שהאגוןבסמיו. ) 9--8
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.רגר~אכיאירילחקר

בזהיךתילפניעצמי '''כמסנדפסו' iזננף "
בפי-דעתישיבהאוח"כשבה;א;ב,יס
מ-שםזםביאולמסנה.ל,;שולמיד~ו

לכך.דונאמיתטפר

שיטהכלכיטהרות,סדרעלפירושממנן

עדהחליטהאלנטתרותידש nז~ופידוש
ל- ,,,,דכו ,) 25 (הסוד"לפיהפניםשידע

לפיסידרו,ע n1לשהגר"א·הנהיתצייו·

שוניס,·ה-םקונטרסיםהמהדיריםדבדיאלהדבריםלקבלק'שהקצתאפגם
ח-והםוהשני,לשי"ע,הגהותכללאחדמצאנוארשית,ההבדלים,לנלב;ןסבר
אשרקונטרסים,םתויליקםו~לקןטים'/ח-ניךרקלא·הנר"א:,שלהגהיתלחופי

ול-לשו"ע,גההותגםהשארביזכללוכ-אלאויררשל~י,למשנהוחבורייע 1"ש
כתי-בי[שניםש IZזהירהמהדיריםדנריל-בהגהיתיךלנןשמטרןבמהגםמאור·

שטמבווהקדנטרסיםלשי"עההגהותכתן-ביניהם.סתירותישעצמוירלשוימ
סתי-,מצאנולאאדה"לקוטיס".בתחנרןלעומתהד,עתעלמתקבלהז'!זיזשבית
לשו"ע.החבורוביןה.לקוטיס"כיןרותהתעמקותגורלעלתלמידיישחבני'פת

שינןילהביחשאיןיה \Iרכעיןזייגםח-ה"תקליןדנריו!זלהכהנהיתיי.הנאין
דביס.כהבנןקריםהגאיןשלדעתו-ו,תלמידיוכלהעידו .. Iבהדקפהדתיןי

אלהשיבוי.םלהסבירמיוחדתדךדל-לכומלאן N'לכיזמננך,וגדולי!?יבי
היאגם .) (26.גירןסלמההרבלונסרהראשינים,בנדחשדהשיטהאיוהשדח

מהדוריתכאזש.ישלדיעה,ובסכיםאינואתראםכיחשדה,הגהה'איןהלהגיה~ו
לדעתואדעמ"·ובמיקליהגר"א.ברנריכמה·בונתקשהאשרבדברעםדשאר
לירושל~בגירםותי,יותר,הנר"אהקפידה-ירביגיעהכגידללילותיכמהיפים

ידלווברת ,'((''ישלבביאירומישחישדלמצואעינייה',הא,רשארעל1ב.,::·ךrזאר
ב~חסחיתגירסוחלגריסיותךחפשיתהגהה,ארחדשהשיטהעפ"יסלןלהדין
לשן"ע"לובבקשרשלאעצמןיר,שלםייהiיהשלוםלאמרבלבביהתבדר,אלעדר
ו~ nכל·שגיהס.ביןלהבדילשקשהנדמהו~ומשמושהפשפושרוכאחראםכיל"

שוכעתתא"לאסוקיהיתההגר"'אשלרתואחרובחיפושיס,וכביהרהבהדעתישקי'
ב~שכהמדוברובמיודחדהלבתא";אליבא 1t-ה'דבריוכבלהתלמודים.סמני:rזיפוש

, n גי-שחידש,להני~קשהחשדית'גירטאיתל~סדוריםהיישארדרא-מויארם.אביס
היה·ונשלאבה.רגרחראהכשלארסאהנחתו,אושיטתו,זא.להיאעיניו"דנב .

 .-'ומסקאב'ג.~להלכ~, ~~~.מ.קיסה~מיכןלב~בליוככושה,סלןלהדכרד 'ו;'יIi 'Iזל,ב
מס-גורןהרבשמציעזוהפרדהאיןגםשוכ,עתיכאשר ; ..נימהכמלאוזסת-"פאילו

ש-ירשההדבלים,כל·אתלהסבירפיקההאגוזדמ.בוהק-תלמידולשקשדו"!(פי
יבח.- r'לשובחבורדויקאנזכרההה.גה .אשרהב"ל, '''ב·זזיים:'ייוכרהר"ראIiמיתי,

 ~~'~פכ;,גזכוה"ל~·-ה~רישלמי.עלבירוהקדשיס,קודשמפהמהדוו"ןסועמקבל.
אתלך~גאמבקח ..גורו~יו:',.ככר:.הר"ששחישד] Jאו·הגהה,(שקידש)שיטהכלני

הנמצאתאפה,.שנמס~השארי,~~ההגה·הארוכהעלתהשאדעדקבעהאל,בנ~לת
ו·הו,ס~קצר"ה 0',1ליור""בביהגר"אפחךתללאשיטה'אוהגההואתה י~י'.;~

 .לירשולIנ~בביאירןהגההגםכהנמצאחדדבריכביס.וגיותעשריםעדיאנ
 i~רעי i ::·תביוזנמר ד'" j ,א Uפכאפהובן .אתבף.הנמציאם-יזזהמךאריםס
 .,המרמז 9'רהןןך'כאחדאילןיזרעיזרעים ,,,כוה··אמתר··שמעתי i1"אכזמוסיף ::

"לא'יכ 'lר"ז:'כאמרארבעים,לוקהצביםכ"במףהבהרבניימעבדלףליך;וכ
לאך' :I·כרעיקר ..:..:כלאים"כרמותזרעקבל'כעתהקדוש,מפוי'ששךתנ 24) (
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בעאיפקדוקאייודןר'אםרכאלים,תזרע

ק-אידןזרעיאמריןתמן Iיוסיר'קו/בי

 jאיבא'~ן " lזר'אםראת-ואביס. Yיי,רויין

-.:ר·פיעטחפן :ליהאםרזרעיז. rקרוי

קוריזלהיותארםבניזרךאשיותוב,

,.עלהכתובריבההאבברםויעים.אוחם

יזחע".אשרזוי(זזרוגכל

ב-ליר"ד.הגר"אבכיםונאתזו Rנמר
הנו-שכיזהיחיר,השיגןישציינו,מקזם

בנ-הארהגר"אגוסחתוכין.המראכסח

זר,יםזורעיןתני .. :הראול.שיבהרייתא,

עםחרצניםובזורעאכחת.אילןוזרעי

ע"פהואזהתיקןר'ארבעים".לוקההחטים
ההנאהבסוף· .'''הפ"אבלאיםהתוספאת

זה.לפירמרלעגיןר"ל ;הגארמזסיף
ק-יוןדר'שלהאיבעיאאתחזאמפרש

והש-משה","פנישלכפיוושופודקיKי

בת-ז,רע'סלהכשרנבזגעלסההיא.אלה
בקשרזאתלערמתאילן.י Yזוםגרכי-

זר-איןבלאיס"ברמרתזר:ע.לא·לפסיק
היא,.והתסובהבברם,בואיםאילזעי
ריבדי.ישירעיםבהכשרכי

ליר,של-הגר"אבהנהותיו.זת·ל,עומת
החרצ-עם"והזוער .הברייתאנשניתמל

ר-חפיס.נזכרוולאארבעים"לוקהביס
יכמי-.הרג"אשמתברר'מהגהיתפהכפ~

כר.יד.~!כהנר"אםהמובי:זובואוכ"יאוריו

חאהריגות'.המליםאתהגראפיחקכץ

יםפשר ....יזרעאשר!רער·זו:עכל."על
-.הפס~קשבין:ההבדלל yהיא· .שהא~.;נעיא

אר-קצייאגרו·בקציכם •..זהלפגיהמיKכ
וכרבה·.לקצרו".שרזפiונזלכתהלא:צבם
לחיוכאילניתגם "ךדס...מהכתובהרא

בלו-יגזנםברםככלאיאזתל·נוומתפיאה
.האילנות.לי.ם

 oל !"הגירסאיתשתיכיןהגפוקאnמה

הירר"דמכירשבו"ע·הא.גןןשגורסמהפי

חטיםבזירערקראכנויםמלקותשלפי
 aלאחרים'-בוכיגיםרלאהחרצביםעם

כרג-אלקפוהרב

 nmהנרעצמיכירושלוניהנירםאעומת
ה·עםחאריםכזרעיםגםלמלקיתמקום

תכי-ירתרבזה"העיז"הוג"אחרצניס.

שבירלשו·תנקיונמאשרשכשו"עקוגי

בה-רקה..בצזיאהשנילתיקוןבקשרמי.

לפיחךיבשי"ע,רלאלירו.שלמיגחות
להל~גפקיחאכלאיןבירישלמיהמיגה

איל·אףמרבהשךד"ש~הלמודכיכה,

לעיםת.לכן.קירםגםנזכר.לפיאהניח
לפירכזשלגיהגירסאלפיהריזאח,

ףאס;' n-הלמכאןגזברהירושלםיגירםח
 .:...לםואובההכשרדיןישיאילןי Yבזר
ה-שלהההגלפיכללגזכרשלאלמיר
עצםו.לירושלםיאג:ן

הוי·נירן,הרבשל.שייסתןלפיאם
כליפוד.ברים.שללהיפוכםמכחיםהייני

"וכתי'תיהינהשבשי"עשהגירסואתלכ,ן
בהרג1ותהמוגהלפיותמאנהיןתר""נות

 'ה"הnיה·לירושלמיזבהגהות·לירושלמי,
שימגהלפי.הדבריםויואבייתרהעיה"
 .. • Yבשו"

גירסאיתכיולהבדילאפשר·ןאי'גי
קבע·אלאשרללאח.בספרחאגןושקבע

 nרג.-ףשזמבירהערבKדכיאףבספר,
כייהיההירושלמיעלשהחיכורמוולוייו,

·זה.םג.הסברוכהכפדתםות-רתהאגוו,

פהםתיריתשחלקמקום·לאפרגםריש.-
עללזקן'יישהשינותהגר"אשכגירסאית

המבסלרהגירםאהביאאחדשבוכקוםכך,

כפי.גרסאחרוכמקיםאחדארשוןשיסת

ש-בכך,nנחשביאםחאר.ראשיןשיטת

-.מ.לבדהשיגיםהגר"אשלפירו·שיי
ש-מםהתלמידיוע"י·אבספי-·ע IIלשי
קרה.שכרתימאאיןחריפיכויי,י yשמ

דבריןחאלקבלשישבאוהזהובהסבר

בביארו'·ל,ועל.·,שהזכרגונירזהרבשל
בירישלמיהגיראoובראכתלשי"עהאגין

אהפשוית,'-·אחרתאיזו.שייסה·לפילא
·לגבןרהגרא"שמצאההלהכלפיאלא

וב- .לירשולמיביאיריילעומת ;לקבוע
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• UI' הפבידלבדאהם'םזכליםאולוה"ת;
זיש· K-ובחארתאו-רז סן;,"לרנ

'I\'Iעזוייןרוטבאו.1"צל רבu בעל
i ~ n שיששבמקםרחושב;זז"ליא:ש"ןוז

ז"יביוע Nלשיהניא"בדריכיןםהרית
וביך Dלנולינול,ירסיםייי I1'Iפנירףני
הדב'"לשיץ.דב,"ראבכיאייירבדיייו
לשב-בקשר'חקז·כיםייליייוcב~םרם
שםנ~וםתבי· 'וdפייה.פיאג«לוה;ןב

ינפסקהשבזואחישנהשה.ונינהזבקה

עילהסנותנז!זפםקהיושונההתם
 nנשו ...כיהנהשנפםקה.לש·הכריכה
ונ-"פינהנווםחר Itrופכיחש ~
ל,רי-ב"כאיריפגיהיכוסבנבו"'ה.-התס

ה-לשהקצררמפוירזסרמכרחזכרלשםי,
י"בזדטייכיו"'ד Sנובלהוזס"גה: wגיאי'ל

' 'JO משסומיגהכתם,ם"זף)j שנפמקה,ה

רלאלזה'צחן·לא·והגא-וףןר,גניםדא
ס"קכייסי,ולה K'דnכי"הנזהכולוב.

שנפסקה}:משעה[בלוומיבן ..שוונ:הי

ז"לוהוגRייםהייי iוסייכווןיעתסוב
עיקרהןבכיארויהףנאדרבויליישתק
 ."ל"ז Kדגור" '''כתש;ה

לבי- wא:·י ....רז nזiשלדנוח'ארכ,ריארם
לשףע Kהגי"שלI7Iנתירתקאףללדום'
עלה pמשחת'הבתונר-יתה.גיסראלדכבי
תליונדיויד' .ביפיושסזםנסרההניראפ
זורגWוהבשם··הנR"ר,לI1fסברירעסניוב
ב-יבוארלשדיברהמסרכתנםסבית
יףא mהנובלרסrנרי ',Kס , J{ו" V1פירןסן
 "ה·כ.וצקתשנחפרממיבמםינתיום~ך

לנונןיאנמרישם'יי)ד I7ת(ירולשיס ~ IJ P'י'
 .. .. i·דכלדל.וקח :,בהז

מסתפק:א,בו '"Kנכהגרז"'להוג"ןו •
 .- nס i:נבאאלוסהי"ע .~ויי pמנב~ו'!ן

ו-·ההכלה"·בהכרעתמסוברית.·לכtייעדיפ
במjלי-ס'שניסה. ל"ז'··תע:זו·תפיד · nענל

ל1נברלחיונדז"לויכריי1!זTiנץוונכררי
-"כעברWוומנוילם : ..'ומזובדר'בלהכת

לנ-להלבה·זל"·חתונםחהאפיתו'הק

הבראביאי"לחק:ב

" 
 Imנקימנזזבאים·ארםהשו~ע,מדבוטןת

מקימותבאלו·ישמלחלוק,שהביתמספר
לב·מרכועהרבר'שיRןמשיםאיטעם,
וצמהבהידוראלאנהירןושאיואוכר,

מגהנךלפידבומוףהלכה,נעיקררלא

עלחללרקושכיןויבתןאלהנר'"א,סל
בשליןיגו:ייnברכ· V ל'. M·תויבח;השך'"ע
אלאלתליקייבריןהלכהמקווiנכואה

 , ......ב:iליי ·ל" rכייתני-מ~רשהיה
-:כ·גינצבירג'לייהחכסשלדבריי
גז'ח'"רל,רשרליםייוחידשויס"פיוושים

·הנ"בםנuבריאותםרוזב,תיא(שרז Uבק

 .rןוש.סדגיש ,) 8 .העוה 64ע.בימעיו
שלהביפוישיוהברא"דברינאמנם'וח

 ';נfUוים :IסכRשרשהיאניהרנריםמיל
i::ה.בנול 'ע''בזהוסאריוm וןן:·וןiי-א:י
ל 5שותגRף nאת nהמבכו .זיידעה

לדצתנמוiגת,למוזנהלירוסלוניהגףא

שבי"וז;ייילעיל;·המראבתרלרI7 nהפ.,את
- jהאחריםוביוארייקומריפהםלשו"'ע

ח'מים,ת;תך 5דאתמכיעיםאהחריםלאה

בי-'תכיבתכעתד~דומתעדתיששינה
 , :. "Yלשואיח

לYזשהנוiז-סכיאןרילאפויגע Uיכ
ע"ללעזו"נאדימזתנ,קדרש ''''מכנדפםו
.-מולרח~ןםייחויהנאון··בהנסתפהמיבא
ב m·כמ:·האררשארב"מעשה ..לפפ~

שרביחרלקואר·שיששם,'למיבאנקשו
-"לשןו'ר"אחריהונלףדל Uבסח(י"ת
מי"·חסnיד'חרב'הפדיס·ןבאמiו ..-=·ם)יכ

באל,זiזהףע~ככיאיר'ב"ימעגלוהר"מ
כ"דקקדת":'יארביוטעו,·שמיעשהומעיס

בל"אושברח"אשומ;קודושמפהשעמי
לישאנ .וnzנמ,יהבי.'פתח.יבחטף .יוייד

שגזכרהי· ··.""ריחילשוןידםשל.פרינז aו
עונו;· n :·ממה·מתלמידי,·נרתיסף·בשעף

ובוכעוים.בדירבםרק·נכואהזהאר
 . , . . ..- .לנעיניגו.'יו mנ

-ש.נדמה'לי,;ן"יה·הוס.כר, I.יר·שלא
·_לקןיףיש .ית RDשבניו·מהפתירותחלק
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.. 
דך,הג.זחסלבניןניoותי nu:tפ"חסרבזעינ
תל-פמיסינךתJבהןם.פית.אנמלםקבוז

לדבוי,.מידים
כ-רר.באהכנווכלתי mלפינזנ,ונאמ

עלהסלומרתאפ ..לשדמברייל"לבר
 .ג"בH"D Jאפהל,.ייךסרוג.וt"חגהית

רוגאמית 28)(עיתילהRכני.יכו
עלחאריםומפסרים .'"הפמכדריוסינית
רשאתלמייייי"עינףא nלדכליפייוחס
פזMזניצrי-דכ-ייימכיידחהמ,ממנילא

שב-ראפי,הארכךנ")ום"'ק ,'"ם(יסי

היכנטר נIR'1כייגלרtסנ'לאיהו" nUש ...
 .טיהעתלםרי ' J''ךהרףןבהיוץדביר

 " nברהגrרתמוטהע nUפליע·דיאםנ
כייי·הבאה:ההבה"' ..הםגת.ונשאגןו

שנוסעברספיפיכ ....המיגויוסנוסלימ
זיעRר ,.,כקשבגללענעים Rושמאחר
שלמהשמאאחדקם'יםוסיני.חגי.ופי

יםKרביד rחחאו"כישניי.כרץרn lלזה
י~האדחבלאםכל .•כלופדל Rינישלא

הנרמאיןםםיפה ..זרל.סזהאשוניל,כו
 ."."כברף. ......כדבלומרזר.לא
 .'"יגה·סובירסתמבK'י ."כמס"יזיטיי

 ',כ(ב.ונקםיבר·בלצויררז R"לחיא

 ~ף"

אנםר"';ווחי,ם'הגיראב.חנזהתיכו
.,רחק'ףןכל.-ןכבלצ'ידזר,לא

- 8דג.רוtי'נk'יידי IIבבוז ....בסרתיבת

א-בינציידזיולאה"ג .. Iאנרמוכאי
rינםירווסלמי·ב"זסעיייןב .....מלא

ףנ:וי~לא לי,,.צ·:דבוו)וילוס(בהחגה

לירםישה·ב'גג.ייני",דיכרוי·.בי·כל
יאש"יn..כןוזפרת·)ריור(-Kבעגבי.!יוטף
הככנתזסמת~םה.יזי·~סיידיושנ

י-רםןכ. Uי R'I .. I·רכתבודזn..ן~זו.·ההג

תי- '"Rהגדב.ביי:וילחהףןqoק"ל Iאלוי
 ·.םיh Pבתיבכשיתב

·זינוחמ בt>בודו.ירהרהאnםאו

 ה(ז'"והרדובז" ..,פסה m'כםגנסגית

N ~' rrםסכ!ילהמןיינעליהו,"')גוח ו

בהוטל)'ונוהבר

 Oבד;ב,Hיונייכו ...ככ"'ציוידי"'ז"לא

 '1"1 ..כללןיינמהוידכ"ןיארן .?"יב
ב'ת IIד'lםtבזי·ספכאקי R 1בירסלהברא"
 ז.;-םע'הגרא...כההניתוב-ןדאמי.

ה ,Iוrןימהקמיישהןתעקי ...הרד"לתקית

 r.ובפקריילזו(עןייהדידבז"יב"'יויאכ
 וiDrשביםםםאק tכפ PרזיהגהvכRבת

וויסםנ Rj:IDפ'בארחהלכלדמאכת~נה Rר
ראמי.

וי mגסוייצדי Rשהב"ראםרגו,ככ,.

דב'סiבוסםר. R D1Dרים J(זריברןשלמי

 ב;;"זרnדלהסבופ"דנםפדזידייאצה
 rNtו • R""להמלהסחהרכלזוננכי",כל
מזן.'.צףףיזיי.לאכותבהגR"וקז I'ת

יזייד."ומ '"" 1שלחנההאד,זידגוהדיש
·מואנתלאובייובלומצייולאוכיאמי

דהחוtכיאמנמ .יבRlד;כיידב"'זויהנה
ל'םנחמלהההגהאתהתלוונייםתיקי
 I.להםחסחרתהנירaשופצוחיבךדRמ'

רציו",רז"

'!I קRמנימיהיסוולימ "מ·R הובאני
.דםתוס Rהישרםיבמ"קסןנ"טבוזי"מ

במ~·כשרתב·פיבר,בלבשרד"זMל ..
בלדם.כהםגיה.,יש uשלפףם

מרהקונורר"כל(סלאכורהזר,חגםא

."יהם-לעשבםוסבפי ..Iבגירון Klשהריס
D ,הרגיבראיריינ.ר"א.,רוב.ר.חסייהR't ןaoב-

K ' ירג.ייההגיתרהירב"ז,דיאמ.לםוגי.R 
ל'טגבהרג·".רביאייידהיזלהעתקתל~י
ןאב.רסייתה nלהנייוסדבללומיות ..וזל,

 .שדח)הגייפי~חניהי'יRו.קמיםחכהנ.וe:י
·ילפ'יפהיאצה.·ערלעצהמעלללדמ Mל
 ,·'כר"יKייולבםםי··כשםגםלהתיםתי'ני

חאדים. nןקםםו

תעמיקזימיי n'יבש'·ע'יRש·כ"חזת
מברביתוסבןפנnםפדת R rלמייקאחר

כ'נתיח.םשוהאהירןרהדווז.ת.רתו ...
לייחבילזן.נםי ..,הדDכיררתהאפחייב

 ·'ל 'Itדנ.רדףכלעאסה.יכיןהמתוננב
סודKן,אח aוזייב .,""זןייג O.פהוזל,רףp-ו
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סםרלהגוייאrזRבד.לוןיקםחןב1ו:iףם

 ...חאלויןובתוביווסבהוןר IPוn וIIי'ם.נם
לקיםתוהויכחיזאפייי ..שה, Ifi\נ
עריאםשגבתלשין n.רף 'KIIובןו m:rם

באתיםאבלפסיאזן K'אהיל-ןנולו'Jונת
nnסDגי,"נn} וםחד,,לקיםתוחנשרבת

אכמושוביגזנוdולKברוה..וםרזחהן"'
נלקטןאיונאכחומשבתלין RVlבחו
לילהונתיזלושארןפאששרלכ ',סmד

K היאדעותאךחאכתיי,לקיטהנבקיירמןו
אוירתלכךובמיאבלל"'.'ממתבוד.aל
ד-מסיק.רגור"'.לל,שוועג Uברת Uש

שהלשוןאףוגפש.nנסתשנלםקין,.ליו
ה-אתח 37בםדהוכהג,םייםקצ.תרnדק

-.זייל,הבר"אלשאיניוהלשןו ...לשןו
V תבבבDהוו11נע 'מii ". הדב-רהבםשך
איזהרכירםכנתתר,,,ומזהד:כאב,:ירם

לזה",ררגוא"שיבןחקפיםןוס

גםרפאברג,ר""א"בידאריהגהו'זסולן
כ-םונשומיבא,כהי.סיקויס"rהiנ

ולרונותליו\שלםי. '"Kהגרנואי,~יו Iל
ל"ל, uשהבא,רדהםגKם uלגהוחלכה

17'1I7 יסyן.גףרוב.יךחסתפלןושחוז,פוrלa 
.דיםספקכלאין.כטיבסר,בי-ןוס

דKירגו.'דוrככר'~סן
אביכדירני.שםביצליןישכדוקייך.זס

.tסזודio,טvו, Hר" 37יד'איאיהבנה,י
לשאהגהיחרםו,ומעתם ....הגרךנ.הות

 :דימגאיתזהנהדתנוי.לעילי
-א"נארמ: , "t(הפייבIזJ'נית:,'סמנתכ·

נפכרה 37נרסשהוPריnרס,'iקילןוב
 , IIקיםיתתליחהורב.וiוווCIו'נוי;ןיאנן

' m ןמיתלמודוייבי73ת'כםם..כזיהנvיו,ל
 "ד"זi)ת(יוסחייםב/יילג.גכדיםתדגוxף

 , 'IIצוי,.אין,בפבים Xהגו"'נוי,"עכ1י"

K'זזוה,שנה·סנדג,יRםר,בהרע;ןנבו~
מ-כיוישלמישכזו,ההגה,נורר., ן~·א.
להאיוכואמתה. iiפזימ'אHליוזהנ.ןדאכ;ו

השגמי-לאא:לירלזrווני.:בסידיוסיי
מן·כיאליהו·ח Uמ.שיתה pKל"י

 "הנM"רMיכרףרn pל
צויךי,'יLןונפדטהנייליהרלשוימ·אב

לזג,יזןסמפיקהזן Kסבונה Kאשיןובכובו,

נריךיא.יןככך.דיאלבאלספוים.
ת UI1 •שלוגסנתררתבUiנייייתקרכתוב

K .,"שינהובכדהיו.ייהnנ,רגוJנIח.(ל-
ובש· • t" Tןרבתחבגחיווחכובקנ")ט

לה aת Rופינוגתר Dר' mttהמהפדמיםים

 .... ,.,, 1:יא.ונבמקיםצוין","איוומוב

זהיטדוול«'לשנו,בספרוםהוסו.בפי

סכי-ספ'לשרם.הידריםאית'טשירי Sה ,

- Kהרביישלסספתבהגהההנייליעת

וי'ק. aרבקיכןותלו

כ·לרואתיסוונספתמחידשתההנה
-ה" Iאנמושנבבהננuדכייע.תה"המ"'כ

הסנס-ישהי1בשםיוןרםnביזיהייןתאיוו

בג-לסע-בו·.מת"'יוירהלפגיויסוי
סו"תארלהכוב.פירית IלוהםKגרמוא

בעשתיבייקשהרשר"א"ויביאתליוש.
רIבזה-יברןןןךלימורג.היעשייו".קליפתו

חאובוי ינfIlt'ר......ותככ:הנ"ל mד

יאןהישנה Kשהגיוטצרייןי ......השוסה

 .וJIנIלהתןררבהIבגיה ,'"'.טידIבויהבה
רוםרז.דקלiו.להסוי.ףוצהשרגווRן

הול-חשפנהשהזכייההוביגיםכבלאאל
לרMו-סויבקשהכKלהשרDIיה..רחיבם
רר, bיכיזבש,הרגה.וגווה'שררKב.ןסין

וכ-הימנים nKרשלדינרלציןיהגמRו

למכירן.הידוהוסי.ייי
 11-לויושלמי' ו1UOופביווחי.רנב,"ען

,Kנםו~בשוגוהןתיהארייילאנפרוסכסיף

ניייאביחל~,ס umחאוהרכלפכ..יוות.

כיי' ",י"דינבאיריזתאל,יפתיץ-. l:כ
וול,סרK nיה'סל mפביו.הייב :איתאאי

לו- IIהכ"אפתבריי.'הסרהסווחאיכאוח
יהרשולםיםוגס'ייו"סק"יגסייףח
 11-ר"'יייו<ור,שלנפיונבםרנראnתבםי

ח-בביימתהיוושלןניאתבמRיפכה"'ש
ס-ליזדיבנבלירארת.ויבמניהוףאגירא,
כ.ש-םברונצאיםנתיךרOכרמיגה,היא

iורגKoידנבnםתאברמסיגו.ונ'אליהן·,נית
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חנאבלקונוהרנ ..

,«יגולכזמזוראזגישעננישארדנרים

רםKיתןבל'י"שםןתיש " Uיםי'רJהתע
~ n לנמנןבספיכזי.יןזאתדבWונrל.תR
ומתארmם·חאריבnכתיהבי ...מפי

 'וJסל 'ך-"י~םיננ~דפהי,כעלקבלתי
יףךפיםרנםנבת'בועישווכךיו Kגר"

המ"רד e.שנבניות.,בםרפנ "(Iתקלאיל
כדייותגיקרםיפעIביםנבכהנומולפךרית

ז'זפםי\נייןברןריםשההמוכנארה

גaונת':

יייבתנטברפםrרלהדספתנהםm:ככילהי· [K'.iשכלהגההכאולהניחהtט.גי
לב" ,"סג.וןגaםלהרךב!כלעק;~לא:sזזרהיההאגתשלפגילאא. .'''רכ ....מלתסלף

רסנים .P.רנ.הדבריםס.הורייך.גשידיו oכזהובדפיםמאסטדרםרפיםהיירש:ל~.
 "ם; "ין,כ,ר"תבנהבי Rול ...פירהאחריוcניחא.חרחלביבפירית •. :רתב

 'ל.חונרנםננוועשהרפנימ.~וגשך'יק-ש;'"הלמהםשםרiן. nכליונר " ...הרששה
רנם.פכםrו!(תסקיםהםסכימיםמהרה·,ש-ן"ניציאהסדדפםגבעזו(יהסעיתליש"

 I"J.IשיnכלKבוזית.ונתיכ,..הכריזבבללוהגאוזל~יזס.) !IIבונקום "'~" :'רמ~ qש
להד ..הז;ו"םםכיםיt;נזאת ~לנויל). 26וז;שבי"יכמי.לשיש"המלחלiךרם~ף.הגיה
 " nםבRl1.רןעמם.ובמוקםהספר .מם.תהלwחן"'.יכ".פ~תאיו.ככ"'יכהגחי.ו:יותטף

·והבהונת.ןיפר(וןן Pהד.יבו«לד Rכו:הןריפדוםאחרדהרפסיםכבלים.יםו, I:iשוכרונ ,
הידניז'ם'לעדכרןוסaרוה.סיבוהתורה,תiז"ששונבהחרתוהמנטחיםאמטםר,םד.

Kלןtההבהוגת'ערלהוראןת.קלקולי Iשיו;כהגהות ~."רגה,·.להמ,.מתכחןהכ"ברלא
יפ'זלוהנליהכראגן'ייםריאק p'בייתלירנ.ר"אלווחרשכבוםחא.ותנןש\רי" N"ךה

ןYנ ... מ",.סב?ש'ntC Iכךהתויהרןשי , ,.: '.-כבךבי?-.

לaה·..םלסוסותח R,וכאיז K1רה.בתכוי-,,לגםי'יהס,קרהדכוובןרק R ;ל,אר
םי nנךו.:חהאר".רכ.יוןעל,יאנמו, Kו~וז-בד,ר·גםלאאשקרז;,מה·ים IPינעת"
כ~חסו'יזהמוראג.ןהלמצהמכבתעלתכמו .ימ.דררג.א"ל~'רח:

 .~~ל"ל.וuב..בנעדזת,וכונבח'ל ;n .מ;-ומיילאניאמירכ~האגוושלתלמידו
לההםDד,כסהיומ'ייבי"ו n n pל,גאנאלי~,סי, ל~~ד:.לא'~ר '.'י" ..כז
הוק'"וnםת·'סרנכםב U ' ..רנ,"ל ,~,(בירזטהוית.סדהלשפנ?ךת .. !' EIזו:וו .Kר

 D" רםPוiu~, ~ךה,,~pםי!- 'יK'1ק.~~~ ~~מרי-לב·(חנ")ל P;Itשבער,:םנuר·. .ב) uD~ק
רפ"יהבקתונר ."..ברז ~ז" ·" 11םעהרותבכתםיה-אול Itהנ ש,;; p ,:פפה'לאו .נ;t'ש

~ריע'י,נ,ל.וםנםן,יכו ר,בW'.ר".:,...מת-פי"כד~~.'אםבם.םהוק.רםה .Dלע·ר
וותהלש,~להם~ר~ילא.הנ, F1ר"ה~Vנןn"וזל'חארי.'נכתבiדפ~ךיש· ri '.,רב
 ~.ובIנW'החרהאסי : ••השןר.רבבדכ"יבת'ןןןמסד~שםמאנש, ·· VmR .. iסכ ': Mגר"

לבעIכהטוותמזטני\ת·Iנייתלי.בלםדי :'ם~ביית:ם,ושבה.·\לשםו:.לונר' Wהפ;רך
 aולנ·י.ל'י .... "-ל.נ;רם.רר . .,.. KZ1הפםןתייהי .. Iתכבו~דש.ןו ..נiוcל וEl xr;ם I.1ה;ות.וה

נMדן'Iחקימםיורנrל"פ.וביישמו~'ביתיכיהוגשים";איננר ',לא. Ncזוי:בהעלי!י
..,םרדםttהלוJל ....לע.םnופביי\ ..כתכתי·ואורמונשמדונב mאלק.יםך nj א:.~ל

אתלתלמייירכ.תיבוסהראגן~רכרנחKשין .-ז:, ~ t:1 .ת~~.דפ.~גP n ?,רל..:~~~·~~::~~'

שבסם-פהנרסחשינהשהוא irיצלכלי

וס"לנ)ו.:רים'

ייעיתחי~יקיאביל,יםו:;אומוילפי
ן" nסןהךל',,אפתאיי R·ביכיזחחגיייתכיז

אמייראפנםאכן.חגר"אלגירסז.ונב.ג:ע
U'K אי,שכב'''היג-הובחדשתמהמיכן

זiנירםאאתאלאמעתיקה.יאשנהחאי"
 .•·~פלביני
בלאבו'איזט. WEIהדברהטובאילם

 .עדתעלכללעלה ~וכןדירעתחליקי
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וטננבךםnננהשרבויס KלR ..זופ!ווון:ן

רפ.י~םגיnIויו, EIOכלנוםיחי!JבJהן
פטירתאחררקבכבתהותםםKתעלדסן

דIםוןר·

עיפיחוrורכהוצK'יםהאנזרנביjןךהנ

ים .rפירעל"'·וגויו)!ירשםש(נת!תה
טהרי.תDמדרנעתקזשהוהועדילאה
I'K לוי;;אשרמנדל,רה'תלמידדבבחר

ל- jiכתפזלהעתיקיבתביאמתםואפריו

דחיפיםונעתקיהדבריםיייעדי Hלותכ
ישיבאב,'ת.טעו!ןת.וIנאליםובםוהלים

 "Kנר ii 'Hמכמהריתסדועלפישחלםה

מלחמתךבןיהרהאנלפאו UC'בב'עב'llנצ

הפי- " rבו::כשנעץו • (21)הושאוגיםםז

חברסויידא"Iנםקנא,לכללנבי·,דישרם

"'עפ Hוהבלא.ייפייישיאתוcםיידי

בםעליווהיסוף '"Kרנzומןלש'מדטה

י' 'ע''שחיבוהשגיכפיריששאדההמ
בםל<ד.

'גרםח-שתי Uכיד'כעתות Hנמצ··בן
1B ת· I1 ילחי-למשגייתהווטןפיוושיל

וכ~כמשבייתנדפסירחםטהיי,ת Mטפח

בי-גכיייםvזיג.םיידtךש-ייילאנש'"ט
 • (28)'םה

אלראלי-חאת Mכדימגלע"ןכתי
""פל.ח'כללובסח,

ב~יב.דלמציניב Hננ ' Hסלשכפיייו
להבהית Nובהילא..הי'ביןיוסונsהניפוחו
[פי' Hmאה:וגר<ל .. :אנמי.םבהנwחנף.,

iמי[·",שקרויםיכחשיייקית)לRט; 
ם-יבי;פאיכלןיחונתיריהmורכי

· 'I( :גפמילאאוסיראםהפנפמינריד

Rמיר.יביIכטמאלהנייאהפיח.קשמה
-בIינטפואפנהרKורגדךתשקוסרינפiו,

יריבןיתק 1רמו.לח·ובהםכיהפה.ובקשה
לב..י- Nר"כהי .iiא.ליכיו;ב.דליש;יימ
פרסירביבת"'לילנt..רה .'"."'יובריא,

- .. P""] (29)[יייי)ר P (להח"'"יי
ל,יהפהפה,מקשונהונטאמרפבהרדונת
ירית Kfל«רמת • Nייסמםליהנבלח!.ם

 ." kונoר"באיייולחקי
כמ"ים .nלרnבנפץרכיכשים ...שיקשבי.
אתיומפוןכהפ,ניקזש.ח]מתיתפבים

כרילםבים.במחץראותלחיץשמפננים

במחזרגםנלתיםאבלזניליסיתלתלת
כלל".הםהפשקהביא':יזמתיייאיבי

אומיגזו,.כהי : "ה.כ,ב"אליהיוממשיר
ים~!ב"דז בJ KJדםפהרדיאונבייישלמי

מרחיהמרשםהפה,מסשהשונםיטמא

רשב~לתיץ'שפנניםלדןפופביו'Iק1שיו

רמ,הן " iלאדבויםלפי "'"ם'"נפלחוץ
ך tלהדבייקושת,שפתיחםיבו '''והו
אאללפגים.ישבחזרחלרץ.שפנגיםאת

 oבכיסמיםאאל:אזי,עשרהאינרשלר'''

ול" • 1דמפוניאניחבזיבלחיםאכלחיץ,
למהז.אפתיוסו Mלו • .1TכבKותישה Jמ Hי

ץרתנ.גםלתיםחםםא iםהפכזמ Nלר

רמ~לכמסייין " '"Rתבר...כביאירזהבה
םיאילויתו.ת Kכדרךהלפוגאתסבות

-מצIJבהלכיוברליחוד".אגהדו.דוד
rובמזרםגליחםביזלהבדילאיזיבר

-יפבישבוקרש-י;ן-במתזרילבישם
ךורןיאסרוב ''''ר ...זאתעולזפתבסאובת.

NחרגiלירתרN , -,םעצםה,כלימי":"'" 
תג"בש 1/7םחתמשאונשויחדינז.לנt.א

Iכהתן Uידוגה. Ki1אחפתייהר.כמתיץ

פבי--יננשי"'ם.יבבחה·לחזר.שכפנים

טכיתשןיבההכתיפהמיפכיזהישר.
 .'"'ללםברת.וניר

לכמשיריו ·'""גה...ב.ביאיויפייישו
רמ'יאי aלייישלהגר""'בב..יראלימפוש
סנב"(דהו](ארי)ך חR."ןלד!נ"'חר.פ"ה

וונדשםתיירוכורסןןבםפיהייגישיון,
יך Kיהוהדילרי ...פבייקורשןוהRרדמ

מהתונז'ןIו'Iואאלאילתיי,באהדודיר
פיילחץו,שפנגיםיםהלפביםשכחזר

JJנצמהלהתייבודהן K"שפבו. ' Nרי
כוופ-rבהלחיךיT.גמתהרי, ,..השלא.א
נש~רבייהרלנפים,nבוורץיםה , mלב'cו
תזN: ,i!'וונפ.ךואיהשבבמז>nגארית )aוה

סונה!לאלכRהחל,'IIרנחסורת",כ'י
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ליבשה.לחהביןמתלקילכךעריי(,לחות
מ-לירתדדרכהאיןנלר"י]("'גווע)אבל

 ;")/יכ(עצמה

ל-בביאוריךהגר"אפירושיזהלםי

הפי-לעופתזהיס,,לירושלמימכשיייו
מספקאינושגםרבהי,'·ב.אליה,רוש

שהמברבו,במילגמרי

מוש'אמנםהגזאושללא·הפירן·שיי
ק'אינם.אךiונ"ל,ה;ךושלימ:נולת"תיס
בירושלמיהגך"א'שגרם'בגירסאשירים

iר,ב.ה"אליה.ולפי '.זז.iJ הירו-אתשבמיא

אלאכלל,גאןמגי,!הגר"אאיו Iשלמי
ורי Kב"נ'שלפנינו.נפסריס .במךרגום

מיכאהידושל!ב'אין-',למכשידין '"א Jlהגר

בביאיריר·הגר"אונגיהאת j ·ל·עותמכלל,
ו...נדבי" :כתובשלנו'כספריםשלמי. iכיר

ת.מויתביבויקלח.קלחמכלמשערמאיר

 ;טיאממה.מנפיינימאיר·:דביאמר
תמו·רתימרכהמהפה.'משקהאאל-מנפי

בפיך.קשורהוחיאל~תיר,-אוגדה.,'דרך
חו Uוהאר·ליחיראגידההכא~·:דךי.ברם
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הפליסאתהגרא"מרקחא'כ"ילפי .

S.רגורםהףסר"ברס,דתימ.ר"המבI " ... ,ל-

אלאליתור,אגודהדרראיו'יהורהרבי

 •. ,,.:;'רוכ::-לפנים rמה:שבחן,'גרתןהשרא
ארתן'מוחקגכ"'הה-גהותלפולחוףי;פגים

ה-...ליתיר"תיבתגםרמוחקמחיקית,

ו·לבוחתי)הסבו-,לךשאין'(דברשגיה

 .-~ .אלאוגד.ה K,דרראין',,ולובנו ;גררס
כאו 1I1יי .) 30 ( ....כו'·שבפנים.מהנותז·הרא'

'אליהו uבנשMבלא,(אסשליש~'גוסח
ה-העתקתעפ"הג:ן"אב,;הג;;וות ) fרבה

דתיסר""כמה.הגר"~םוחק·לפי;ן-ררל"
אגך-דריאין"והכיז 0וגוכהבא"ך"ברס

שבפנים'מה~ז Uשהאואלא·,?יתוררה
- ·.:~'וב

ש~אפשר'למאר,זרIנתךר.-'עדב:בריה
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ו"ישיטת,את.זגליוז'·בירשגלמי::שלן

כהאנקלמויו.ב

ה-,ששתילאמר'מבליו"ונ,שיטתומ.ל

ופכי~ן..עןת,בירישלמימ-סובריתוסיסות
ב"'יבן ; uרכהב"אל.יהו.מובאשהירושלמי

פוימבשיר?ןלר"ש א"רג';;מהגהותראה
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 Iג·ב:סר:<ין'היא'פמורשת'גפראיהוי"ייג~

-לRאדפ" ...אנקטן,ל.מנויטיאישדסד"א
אnיש~שאנמר,והמ' Iמקיפ,מכלאדםםר
ה, UN!ולאיפירם.פירעאןישללמיד"היא
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ישקישייתועצםשעלדבעתי nוין,
פו~אישדרקלעמט,הבאא.יש"'לווזnיב.

ב"האמ~רצרי"'א..ישהא\ופירסער

י"כהנים"'"תתרר~יןמד"י"'ג"זריI3י
 ";א"כ iiוטרןצ ,,ש'"אי~ iליהז") aרא..ית

א:ראויש ...היאעיבר, uממלפעםריהנ
פ. uכי"גירנ: Tבחבבתקא;;ומרידiמ

אלמי.ישקטז,לרנג-םזדרידשהקשהיהמ
עיבר,ביואישאשיניכלםפעט " '1tד~אי
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למעםיאשנאשוקטו.יריבתה " Riרהלכ

פישבהאינהשהגמארממהד Kעיוב,

לב-אירפחאלאעיב.ךלפעומייח"'י
נמןפשרםנואהירפרםפירעיאשתדניא

Pאתילדאמברוחהיר .. ;הביצ"'ברם

עירב",לונעיםי 11 '.
ש-..ךתלמיד ... סI' ב'" S'הנלבריריארהי

ה-לששמינולהנו"."בדנר,'וסעהםנו

 ','סי"גלתזריעאליהן"זאר" ...בסיאנ

פעפיס.שש)ת(-תהיה.כי :סםנאפו

שלאעילגכרייעוםהדבור,לקםרופסו
ירפםנול"שאלדעלקםןפררטרייגתנ,
 ,,וס"נווחקןלוחשרפרםיגנלה.'לםיכס"
,הומר-'יקדחירכונהשלחיזיופסבקרתו.
ייו.

 37 .,".ברI"ברייו pnל

תורתפיעלהגאוןמב",זידרשה

הניוטאלפינננוים,ערשנורישבהנים.
בללפעטהלמןיאכילינראהשלפנינן

וסב-יהיה"יכ םרא.....מהכתיבהארלאה
כה- nכהור ..שלומהריכיי .'בי"'גתזריע

לפיאכן .)ט"לי"ג(חזירעלכנות"רית
ברג.היתחיםי"...החץפכעלשפונרש ii'מ

ה-מהדררתכהנים"'(",תרוחשםהרג"א

הגאזראיזתוע")אפיטיזקבחיים"""חפז
מ~הנואהיכפיבהרות"", ..ונכלללימי

המ-אחדכלה~אממעם .... iא':'יה"דאות

כ-הנזכו :--יהיה"'מ"כיכמשנהנמנום

"הייגן-יהיה"ו"יכפעונים,ששפהשה

כמ-ייהההנגעשל·לרי·דחיהחתיין'בנ.ח

לד Uטבקטזל[אפיקיליסוסכ.הארךיקום

ייחם"'הMג.ץם(לרו;ןינתג"," aבערב-אי

"כיבישכחברהקמיומתחאיבפירו.)וש

לםדיומןוסלי) aש(כנתקהואיהיה"
כדרשתשלאיהKרהחרב. ,-"ר.ג;לפי

ל-;ווזה'לפ~ .....:בועכין.לוכנוהמגרא
יאיורב"הבלא..י'"האנפוכל"הטכיר

-לר. Uי",ברלמעם..וכא~וס"'למודאכו
-רזד םר:!~ Uםושנ~ש.ל;זוtבבפרק "

בי·וולהשובות-בהםדרוmתאת-:-נגוףה
 "ל,יילשום.הגףאראיי
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לנוnמה PJי="'ר(התוקסכייתודKם'nוופל II ,"..הרןג,ר.תליזונטוככרודהתנמרדסזהמלדב

לגmילI!הודיכיו~וידהיו(ענויינסזםרותPJחת IIוםדיירכoי>KכזבMיים.י'בן
 .בJ)""הנכי

לםדב- רD'J'מדיובבסתותכלל ltנםנ- 96-97'י'Iסםננ- D'('יושל R-,נ I1ןי Rב'
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