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 rברונר'עקב

בנעירייעיל'שאכילגברטיב

-הח'נוןבנושאהערות-

האברך I"כבשללזכר,שאנמריזכריסמתרך

וממתנביממייסדיז"ל,כריברשמילאר'

לבים. Yשכקיביץהתיכוניתהישיבה

.11 

הנוער,אתלפנקהחינורבעולםהמורגשתהנטיהיכלפיאמוריםהדברים
בהכרחהמובילמופרזחופשלולחתאחרים,בשטחיםכמוהלימודםינשטח

הריכימופרז,'חופשנתינחשלסננהאמנםאיןהתורתיבחינורוכדרמה.להפקרות
הפינוק.עניןאלינוגםהתגנבזאחובכלהתורה.ליסודוחבניגודעומדזה

נוערלבניפיחוילשמשיונלאחראוזהבערל"מ"נשיאהשהשחירורחושבים,
המחשבהאחלעוררהבאיםבדבריםהנוונהלחורה.עצמםאתלהקדשימסויימים

 .שיראלבאחתתורתיהחינזרלדרכיבבוגע

גמליאל"רבן :באמרב:משגהב:פרקאבוחבפרקיהמקורוח.מןבתתיל
שיגיעחאח,דררעםח,ורהתלמודיפהאומרהנשיאיהודהרבישלגבו

עון".וגוררחבטהלסופהמלאכהעמהשאיןחורהוכלעון,משכתחשבהים

אומר,הקבהנןבתוניא"רבי :באמרו:משנהג:פרקאנות,בפרקיואילו

הפורקיכלארץ.דררועילמלכותעולממנימעביריותירהעולעלזיהמקבלכל
את'!דןרועולמלנוחעולעליונותביןחורהעולממנו

התורחי,התינורשלאסנולותשחיהאלההמאמריםבשנילראותשרוציםיש

"רקשלשנהיואטכולהארץ",דררעם"תוהרבשםהמכונהאתחאסכוהל
תררה",

מקוםבהחלטישתורה,שלכדרכהמדי.פשטניתהיאזוגשיהכינדמה,

שכלאלאהקנה,בןנחוניארבילביןגמליאלרבןביןמתלוקחשאיןלהגדי
בבחינחובנסיבוח,בתנאיםחלויושהכלמאיחי,יסוד-עקרוןמדגשיאחד

חיים"."אלקםידגירראלה"אלה

הולראבוחבפרקיהמאמריםשבין-לכאורה-הסתירהישיובשלבדרר
ביןנאמרשם .'במאמרט, f/תומשדה,חיימןשפ"אאמת"ה"שפתבעל

השאר:

דייעל"ייז),(משלימבשיבבןימשולמשכילעבד"במדרש
וכו!לברורארורמכלליצאבאמונהצדיקאותוששירת

תורהעולעליוהמקבלהמשנהפיעלהוא,אליעזרהשכלתענין

ממנומעביריןאמרוולאאת,דררועולמלכוחעולממנועמבירין
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דרךעםחוהרחלמודיפהחז"לאמרושהריארץ,ודןרמלכוח
. • 1 . 

יחערבבשלאהאדםשצריךמארן,ארץדרךעןלרק-ארץ

וכןהמה,לה'לאאשרהעסקיםבכליחקשרולאהעסקדייעל

עוללקבללואפשראיבאחראדכפיחדמאןדאיחאמלכוח,בעיל
שהואהגםשזיכה,מיאבלדייקא,דכפיחימאןשמים,מלכות
נקראיהואלזה,ימשיעבדכפותאינואחבדרךאיעבדיתבאיזה
בחכמה,העבדותהשכילכ IIאעפעבדשהרהשהגםומשכילעבד

אלקי :שאמרוזההעבדות,זהליגחןהקב"הכיוהאמיןודיע

עבדשהיההעבדותבאמצעותמלכותועולשקיבלאברהם,אדני

שלו,בהעבדוחיחכמהשכלימצאאברהם,

תחתבגלןתשאבחבוהגםכיעילמים,.כלמלכותמלכותךכחוביכן

יביודאייתבר.רמאתיהכלכיילהביןלהשכיללבוישמלכיתאיזה
הואיבגליתהסתר,שוםבלייתברךמלכוחיעליוחלשזוכהמי

בהסתר,

והייבוארץ,ודרךמלכות'עלינוכשישאפילותורה,עילוכשמקבלין

עולשהואהחכמההשכלתדייעלמשכילעבדכבחיבתלהרית

כב"ל",אחדןרועילמלכוחעולומעביריןההסתרמסיריןתורה,

..ומלכותועולמים"כלמלכיחמלכותך ..עלהמבוססתהגשיהכילהגי,דיש
אתבשליטאדיאחרתכיהחיים,בתיךעמדיהבהכרחמחייבתשמלה"בכל

ואגחגוןגחלה,חלקלבואיורביםחייםבשטחיאםהחיים,שטחיכלעלהתורה

באחרים,ירקבאחרים,להםבנוגעתלויים

תמידדברןהראשונים,גיליהבגלהאגידאית,התבןעהשלהאדייאילוגים
לכל,קדומתשהתורההתןרה,שלבותהראשיהייבוהתורה",שלה"פרימאטעל

החגבשה .זוגישהכיהוא,נכוןהחיים,שטחיכלעלאיתהלהשליטושעליונ

כפיאיהירש,רפאלשמשוןהרבשללאסכולהקריביםשהיומתוךאצלם
ארץ",דרךעם"תירהשלהאסכולהכןגםשנקראה

המחייבתהגשיהעללחלוקאפשראיעקריניתמבחינהכינדמה,אולם
חז"לאמרוהלאעליהם,התורההשלטחלמעוהחייםשטחיבכלבעיל"נשיאה ..

'ואתהחומדאתלהעלותהבריאה,תכליתזוהיכי , /Iבתחתוניםשכינה"עיקי
אנשישלההתעסקיתיגםהברכית,המעשיית,המצוחעניוכליזההנבראים,כל

אהלכיוכדומה,הפרה"אתשנגח"שירכמיהמעשיים,העניביםבכלהתרהר
שנעסיקמספיקשלאיברור,מופשטים,עניניםרקילאהחירה,שלהנישאיםהם
שלהמעשיםכלניייטלמעודרישהעייניהצדהדגרים,שלהעייניבצדרק
היימיומייםהחייםשכל-התירהגדרךהעולם,עניניבכלהעיסקישראל,עם

בתורה,ביטויילדיישבאכפיהבורארציןלפייניהליהרבגוניים

עילםהואעולמנוכיההדגשה,האמתחכמתבספריגםמוצאםיאנחנו
כימעשה,לדיישמביאתלמודיגדולהעשייה,תיקיןהואוהעיקרהעשי,הי
בהיכחיתלהאריךאפשרהעשייה,עילםשהיאבעילמניהמעשההיאהעקיר
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לעשותלשמור,וללמ.דללמודאלה,בהדגשותמלאההתורהשהר'זו,לגש'ה
זלק"ס,

.כ

, 

בפרשתאמת",_,שפתמבעלמאמרפהבב'אהנושאשלההבנההעמקתלשם

 :(תדל"ז)האז'בו
יכוחהגשמים,שירשההתודהכיהארץ.ותשמעהשמםי"האויונ

לשמ'ם,עדשבארץמהכללהמש'ד
 ,בזהזהת "1תלואלהבח'נזתשת'כ'אחר,במקוסכתכנזזככר
כןכמוהשורש,ככחותורהמצרהכלמקשרשאדםמהכפ'

בוד.זהתלו"םמטהורוםמעלהררםכ''רתר,למסהעדמתפשסת
כללהעלותצר'כ'ם'שראלבב'כ'לבאר,הואהפשרהעב'ןוכל

במהעל'והאדםלב'פרלאלולכןותחתוב'ם,הגשמ"םהדבר'ם
 ,פעלרתמtג'הצררהלאכ'רשפל,ם,גשזכtג"ברבר'םלעסרקשצר'!"

עזכ'םגבולרת'צבכתובוכןהבר'אה,כלכוללהאדםכןוכמו

ש'ראך,בב'למספר

מכוחותשהםההסתרותאלו'שראלא'שבכלשש'בפרט,הואוכן
לתקנם,צר'דהש'ראל'ואש'האומות,כל

בחרכ'שכתוב,אףוכו.''ברננהו'סובבבהו,רמבר,בארץ'מצאהו

המצ'אהע'קראכל-וכו'עמוה'חלקקדם,מ'מ'ש'ראלבבב'
מצפהה'שראל'אש'אשרחושד,מקרםוהסתר,צדבעתה'א

שא!'רמבר,ארץנקראוזההשפל,הזהבעולםהקדשוהלהתגלות

הרצוו",רקלו

משלה",בכל"זמלכותובמל'םב'טו' '"להבאה ,תוד,,,,דשלהאמת
מטרהח"ו,ונס'בותאפשרו'ות'ולפ'אחדכללבצע,בתכובןשאנחבוחרשת

וש'ש'זהתפק"ולקראתה'שראל'העםכב'אתלחבדשש'מובו,זו,בה "1על
זו,מש'מהלבצ'ועמתא'מותח'בודדרכ'למצוא

 :זהנושאעלאומרה'שדרפאלשמשוןהרב
ש'בחםאש'ו'עקבשדה,אש' : "1צע "1"א'שעשוו'ה'הבער'ם"ו'גדלו

 .)ז l!ככ"ה,(בראשית,אהלים/'.

בהוצאתהעבר',(בתרגומוהתורהעלבפ'רושוה'רשהרבזהעלאומר

 ;'רןשל'ם)ברוא',דע'חקמרסד
קטבותושגא'ות,חולשותמלגלותתכמ'נןנמנעולאמקום"בשום

תוהרהגז'לוכך ' "1"עלודוקא ;הגדול'םאבןת'נובמעש'כגדרלות,
אחחהערהכאואף ,)"כ'לע'ל "ע(לדורותלקתהאתוהאד'רו
מקוחאברהםנכד'שב'והעמוקהב'גדוכ'לבו,מרמזתשלהם

הלקו'בח'נוכםגםאלא-בתכוגרתה'םרקלא-ה'ההע'קד'
להב,ל'לבשמרלאקטב'ם,ה'ועודכל ,)ד'"ג,"סדבה(בראש'ח
אחדוה'ברדאהתהרדה ,)ד"כפסוק "ע(הנסתרותנס'רת,,,ם
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פיעללגער"חגך :בחיגךוגחלכללושכחולשגריס.,העגקיו
לדרכובהתאםהחינוךאתלכווושי .)'וכ"ב(משליונו'דרכו"

הןרומותוהגטיותהתכוגותאתהד~ל.מתבעתדי,לוהמךוחדת
.~ 

האגושיתהטהוהר,המטרהלקראתאותולחנדוכדנםשו,בעמקי

, 

-
אדבעיקרו,ויחידאהדהגדולההיודיהתפקדיכאחת.וההידוית

וכרבגווגיךת 'הארם,תכווגתכריבויורבגווניות.רבותהנשמתוררכי

חייהם.דרכי

בהםראהוהלהאביהם,ברכתאתלשמועיעקבבביבקבצוכאשר

הבה ;הוראהומוריכהנםירקראהלאשלעתי,דישראלשבטיאת
האכרים,שבטהפוחרים,שבטהמלוכה,ושגטהלויהשבטשםעמד
סגולותזיכלעלכולו,העםעיניולגגרשםעמך ;הלוחמיםושבט

"אישבןר,הואכולםאת ;התפתחותודרכיכלועלהרבגווגיות,
כסגולותיואישאישכח),מ"ט,(בראשיתאתם"ברךכברכתואשר

זכה il'בהפצהאברה,םטםהכרותה'הבריתכילו.המיוחדות
כלטלשלסיםחיי"עםלבבותסטרתה ;ורעבבהשלסהבריאה,

הברולהתפקיראלאיתםלכרוןמבתעלהרכבווביות,צורותז1'ם

לאויאהץמ,כהחושמפט,צדהקלשטות'הדרךושזכור :הוואד

ל,'הטהובדיםביבורז1'מאזםשיצמואהורבש,מהמשחבהפחות

 .כהלל.שלבהדולהתפקיראתכולמיקיימושוגםייבמקצועות
המעתקי).(הדגשת

הגדילהלמטרהחנכהודרכו",פיעל,'גערחנך ..-כךמשוםד,קא

לוהצפוילעתדי 'בהתאםלו,המיוחדתדרכופיעלהאחת
, 

ובאותםאח,דלימודיםספסלעלועשייעקבאתהמושיכמבטיותי,.

מובטח-ומחשבה,לימדולחייכאחדאותםמחנךהחייםהרגלי

בחפץהחכמהממעייוישאבעיקבמקלקל,הואמהםהאחדשאתלו
גבומאחורישילדיבולזים,יצפהרקעשוואליווהול.דגובר
אותהשהכירגדולהחייסתעזותאתםריחךהישנים,הספריםאת

בר.סולדהואטבעושמעצםובדרךחד"צר.ידבאופורק

לשאולהקרימואילועשו,לנפשלחדורורבקהציחקהעמיקואילו
הןרומיםוהגמשיותהכוחהאומץ,גםיכוליםהיאך ,עצמםאת

כיה:לעבדותשכםלהטותאלהכליכוליםהיאד-עשובנפש
הו"למניל"גיבוראלא ,"דיצל"גיבויהיפרחהילא ""דנ.יבןראז

אחםיגשארםיהיוהשובות,בטייתהיםכלעלועשו,עיקבבמאת.

עשושלחרבוהיתהרמאשיתעודחייהם.ובדרךברוחסתאומים

צפויההישינויאיזהדידעימי ;עיקבשל'ן.חועםבריחכררתת
רקהנערים","ויגדלו :חהיכןלאאךכד.ידיעלהימיםלקורות
אשראלהכילראות,הכלהופתעולגברים,והיוהנעריםמשגדלו

שוביםכתהייולמדו,בתחבכובתגדלו,וחידיצאו,מרחסאחד

במעשיהם",ומנוגדלםבטבעם
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המטהראחלקיםישנוכלכדיהחוהר,ל,מודהואהכלש~סודמאל,ו,מובן
בור"ואיןבחורחו,לנושנתגלהה'רצוןלפי1ז"שוהדבריםשכל-נה '1העל
 .",!"סחהאחעםרלאחטאידא

ולגדוליתרהר,שלבוח '1ללגצריכיםאבחבוש"ראלבעםת(רהח"לק"סכדי
הדךר.אחרו '1שתוהר

זכ1ד"עהח"ס,הכרחדןרשח"חןרת-ח"ם"כימאל,י,מרבוגםמאדר'ארלם
הרנזלםעביביבכלעמוקהובהבבה ה'ז1'!"בהדוררתבכלש"ראלגדוליהצס"בו
 . '.הרעבודתהתורהלשלמותרג.1ז'ויוובדרךוהח"ם,

בביבלע"ז)(סלקציהסיווגשלבעיותבפביגםארתברםי T'b"מעהח"ם

רוצםי mהמתאימיםאלהרכר.'חה'ס '1בסכשרובותה'ס,לפי ,המחבגרםיהבוער
רבשבעורבביישבםאזלםחלקם,ןאשריאשרה'םלתוהרכל-כןלםלהתמסר

לימדויםבצירוףהחורהליומרכמואחרים,ח['<וךסדירעבורסלסדר uעל,שאר
• 

ורכורמ.מקוצעלימודיבלליםי,

בחואשרזז"ל,מלרבל,ןשפיראמאיררביהבפלאהנאיושל '1מסשמעהי
שעשהלמאצרנשבביגודעומדחאיננהזושדרכוהעל,ה,בבילמען '1חיכלאת

בוערלבבימקצועל,מודהבטתחלמעוזצ"למצר'רטקובש"ראלרבידג.ה"צרבו
בכנםיהל IIזצמצו/רסקיגר IIהאדמוהעבירכדיעוהתדרית.ההידותבמסגרת

קורסיסארגיזההמייכתהחלטהתרEכייס,בשבתבוינהשהתקדימההשנהיהגדולה

בזבוחהבלהביםדבריםצדיקאותושלמםיולשמעוזביחיוכו.'מקצועללימדו
וה,בשטחהשוררתההזנחהעלבקורתדבירהשמ1ז'והואכזו,פעולהשל

יוכלו.שהכללעשוחישהעלה'בנילמעןבימלובלין,הר"משלמסוישמעתי

בחןהראבאמח.תררהלגדרלירשיהירהסרעה,כלללאלתורה,כולםלהתמסר
ולדרגמא,למרשגבה"חהאשרלובל,ן,חכמיישיבחבש"יבחו,לכרהדרגמאאת

לחפארתהירםהמתברססוחהגדרלרתהש"יבותלכלהחלוץמלובליןהר"מהה'בזה

האדמו"ררבושלדרכואחלבוהסבירהואומא"!,ךובתםוצות,הקדשוהבארצבו

לסעלושש"כאלהבוערבביעבורגםהמאמצםיכללעשוחששימ':וצרסקוב,
 ."'רדחבחאלמזהוגם ,בזה"אחוזאחריח,בדרכיםה"!,,דרי-חורתיחיבוכםלעמו

במסגרתהכללעשותש"אלאהשובות,הקובצוחביוביגודיםלציורשלאוהעיקר
כולם.ביןהדריתיהבנההשלמהשתהיהבצורההתורה,יחרותשלהאחדיה

• 

י.

בטול" 'llת ':1ל"בחהק"וך

למההחיבךווזהוכולם,אתשאיחדיסודיחיבוביקוח '1להצךירוסן Kבכל

הצבור."עםבעולבשואח '1"להחברו':עםבעולונשאח '1לה" :חז"לשאמח
הדברםימ"חביןחבח"עםבעול"הבושאאח ) 1'פרק(אבותחז"למנורבכר

חררד,שלדדכהבאמת.החררהלקביומזקדםתבאיזהזכיכהם,נקביתהשתורה
ולהחפרקות.להפקררתרקולאהומדרניח,הפינרקלשיטתבניגדועומדת

• . _- ~ . 
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• 

חז"ל,ארמריםכ"ז)ג:(איכה,בגעיריר"'·ערלש'אכילגבר"טרבדפ.טרקעל

ל"חזמדברים·כאמרר,מלאכד_ערלאש,_ערלחו"_ערל :רבהבמדרשבוכקו.ם
עםבערלילשאחחבריעםבעיללשאחהחיבהעל 'גםאחדיםדביםבמקימיח

צהנרר.·

לעמלאדםכיבעיל,ולגשא'הלעמלחלגךש'שלגוהגיערבגיכלאח
לעבידה,לחגרישחאמין(:אלימצאחי,יגעחי"לא :ל"חזאמרריכבריילד.
בתורה".עמליםשתהיי .. :אמרויכןמשיבח,יההריהמרבהיכלוליגעיה.לעמל

החינוךבערל ,התוהרבעולבשיאה ;רחבהירעיתזרהי 'כעולי"הנשיאה
תורביםי,טפרבתיבהקמתבעולבשא'הכולו,העםשולהבוערבבישללחוהר

בשיאהואף-בישראליקדושהטיהרלח"הדרושיםהמוסדיח'יכלכבסתבחי
המהיייםהחורה,ברוחהארץבביןושלשיראללארץהעלהיקידוםשלבעיל
כו.לו.העםלהצלחושערפחחכרים

אהבתהואבחייםהצלחחםלהבטחחלידליבולמסורשבדייבוהחידיהדבר

וגופביח.חחביחשהוא,סיגמכליבעמלבעבייהבעשייה,השמחההחורה,עמל
ודה·בעבההרגלדייעלושבאד_קבאההחמרמרוח,מהםמובעיםאבוזיבדרך
יקאנוולא ,קשוחלעמולשציטרכובזמןגםבחייםחלקםלהםיבעםובעמל

הטובהההכגהזוהיוכגודלם,כחלקםשימחואלאקלםי,חייםהמבהליםכאחדים

ויגעיהעמלכללבדרךהדורשםיהסוער.כעולמנולחייםביוחרוהמוצלחת
האנושית.כחכרהלחכירואדםשכיןחיסיםבסדיורקשיםיעלוהחגברוח

לשמוחשיכילילדיבו,לשנןהחובהבחוכוכולל "בעולבשיאה"להחיגןר
כדרכיהולכיםאנחבובזהכי ,לאחירםטוכהבהשפעח ,בנחינהלוזלחנו,בהטבה
ולהשפעי,ןהטייבהברוא,

האמתחכמחבטפרישנאמרמהלהיוחצדייבחיגוכבויטוד'מוסד

לעצמו,ורקלעצמו,לקכלוהשאיפה ;הטובזהוהנתינהשמדתיעוד),(רמח"ל
אתנחגךתורהבחייכיטודאלהמושגיםהחדרתידיעלהרע.זוה

הרדיפהשבאה,קנאהשלהמגובותהמדוחולצמצוםכעול,לבשא'הילדינו , 
וכו.'מוחרוחאחרי

לשלוםפנימי,לשלוםזוכיםלזולחולהיטיבוהרצוןכעולהנשיאהדייעל
האמיחיח,'השלוםברכחשזוהיעצמו,האדםבבלהמקנן

חולביזביבזבעשיםתידלהשהבתקדושת
שיוביתדכחביבארישתבשבחהיהשכוהם\?ג1ה,ייממזכירשג,חשווככיימקיסבכל

כלשוירשתכילתהואהשבתכיהלמאכה,מלכהשביתה(שעהכואסמלאכתו,מכל

מכלילעהוישושבתהמעשהימילהיותהקביההשעהזחוכעילם ..הימים.- .

המשעה,מימילפניושבתבכלששיהרצוווכפיקדושבשנתהמעשהביוכיהנשעה

 ...ןידקשהןכן'בררכךלעכןיוינחכףיזביסששתכיווישיnקשה,ברכהשיכך

במשעיהם.ישראלבנישמעליןהצרוןכפיתלןיהכלבשבתוהקדישההבוכהכי

תרנ-דשנתתח, tרשת aאIבת,ת aש

6 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



ניחארמחביהרנ
, • , 

, , , 
, 

ז"להיישיפאלשמשוןהינשלמשנחו

, 

ור "Vכשכש'ראלגדולשלמשנתואתלסכםהקלםיהדכריםמןזהאין

כחשמה "הממלאיםומאמררםפירישיםאחריןשהניחדאםהישר.הרבשלקיתמי
גיכרתהיתהשהשםעתסלחיונכיםידתייםמפעליםהקיסלאשר ,ככריסעשר

אח.דמאמרבמסגרתשמנתואתלצונותקשה-המצומצםלחוגומעברהרחק

שגרםהוא'-והחינוכית-דתיתהספרותיתפעילותושלהגדולההיקףאולי
נחשבהירשהרכשלאחריו.הדורוה ' '7'עלכהלכהנמסרהלאשמשנתולכ.ד
הקהילותשלאביהןאתכורואיםאחרים ;ארץדרךעםתורהשיטתכמ"סדהיום

עיקר"םאינםהאלההענ"ניםששניאומריםאנחנוכרחנועלאולםהנפדרות,
להסכרהזכהלאאחדךדעםתורהשלהעjו'רוןהירש.הרכשלכתורתו

ללמדומותראםהשאלהעצםואף ;'הישרהרבשלהגותובכליסדויתולהנמקה

ry הדבים,זכטפדיוכמאמריוונה '7'בשא'בבהכמעטקודשליזבודיבדצחולזבודי

שאלתעלכזבכרגרהרכעםהגדולהפולזבוסהעצמאית.לקהילהס rrכהדכרוכן

 .'הישרהרכשליזביוכסוףרקהתעוררהריפורימתהקהילהמןהצ"א'ה
המונעתזקבתו,חולשתעלמתאובןהואהריהיציאהכשאלתשכתבבזבאזבדים

שאינבהששיטה ,הדעתעלע"לה 'T'אאולם .'הפסקותבלארצופהכתיבהממנו
דק'דיועלונה '7'הנאו-הישרהרבשלהע"ניתבךג.ותוומנומקתסומברת
זהעיקריחדיושןאתהמהיההשסיההאיהיא-ימייכעריב

תמציתאתהאלההמפעלםיבשנירואההרחבשהציבור ,להתפלאאין
יצידתו ,לדבים."!"ועהאיננהד,זז!'ניתמשנתזואילז-הישר,הרבשלתזדתו

ובא'ורםימקראותמפירושי :עולמותחובקתהירשהרבשלהספרותית
היהדותלמחשבתהנוגענושאכלעלעיוניותמסותועךמליםשלאתימולג"ם

שלרחכהכהיריעהאולם'הכל.אתבהםותמצאבהםוהפוךבספריוהעור-

הכלזהלעומתלעומקך.יודויםהכלולא ,בקלותנתפסתאיננהדג.ותדכרי

חדש,מטיפוסספרביתהמעשה,בעולםהמצויםי ,מפעליםשלטיבםאתמבינים
, 

בפופהשאיננהאורטודוקסיתקהילהאו ,קודשלימודיעםחוללימדויהמשלב
המעשה.בעולםמשמעותםאתיביןשלאאדםלךאין-הרפורמיתלקהילה

עמנו,שלהרוחלאוצרהירשהרבתרומתאתלהביןננטהאלהבשודות
במשנתוונצטמצםהקים,שהואהמעש"םהמפעליםמןנתעלםכךלשםאר

, 

I רםשסוביןר'שלבפשבחןזראויך,םחורהשיסתברוןזור.מורכיהשיהM הירוס,י

ס.'"שכ nחשררס-כתהמעייי,

קהליה ...ל'!סןדמסיםורםנקםשבפרהחרריתהקהילהבייסוררואיסאםטזות,לאאזיאיןו.

חשל"'ג.חנבוזהמ~ייןשמים,ישםמחליקתהנשקה,זורוהשוהןגפרדח"'

 . 404 " , 4כררהירש,ש'י'הרכשלהכתכיםאןטף 3
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ובשוסדבשישהא,כית''',ירכהכמית"קטןאחדבטקרכאןנדןרבלדב.הערינתי
הרב ,"!'עלשנכתכצקין","אגריתד~אזהספרהגיתי.לכלנאמנהבביאה
ספרלכתיבתשהביאוהייהנסיכיתעטיפרימביכיריהיאימיי.בראשיתהירש

לפנילהציגביקשהואזהבספר ;משנתישלראיהחליןלכעיןאיתיהיפכיתזה
העיינית.משמנתיתמציתדיריכני

"חירב",ספראתלאירלהצויאשיסכםימי"ל,אלפנההירשהרב ,עי"!'כ,
חששיהיאכרב'ס,הירשהרבשלטיכינידעלאדעיין :היסטהומ"לאד

לכתיכהירשמהרגביקשכךמשיםקונים.ליהירישלאכטפרכסףלשהקעי
יסכיםהציביר,דייעליקהתחקבלזיהקדמהאםהזד.לספרקצרהזבה,ד Pה

"חורב".אתגםלהיצאי

לתארקשהאכןהמו"ל.שלכליביספקכלהותירהלאהציכירחגובת

אתלפתעשהאירברקכזבייהההיהיהורי.כעילםעשהזהשטפרהרשום,את

ליהחתזבחיזגם-קיראיםעדויותכידינושיאיריפה.מערכהידיתשמי
כשורהכאוהבה :חשיהכלעלהים.עשהזהשסמוהעזהוישםעל-גומבהי

היידעהחר,שלהבבוכיםמידהכאוהנה ;בימיבוומשמעותהההירןתעלחשדה
בשפתי.הדיואללדבר

מיבההראשינהבאיגרת :אגריתעשרהתשעשלאוסףהואצפין""אגרית
האיגריתעשרהכשמינההיהדית.עלתולניתיואתבפבויישיטחנפתליאלכבימין

עולמה.השקפתואתהיהדיתאתלייובתארלכבימיןנפתל,משיכהאחדות

אתלקדבחייכתדתכל :אחתאלאאיננהבנימיןשלתליתנותמצית

המטדיתשתיאךןהשלמית.האישראלאלאדםיעיידןאיןיעיייי,אלהאדם

שכעמםיהאומללד\אההיידיהעםבי ;ההידיתשלמעולמהדחוקותהןהאלה
תרברתיתלשלמותדברתרםלאההיודי;הועםעניתועלמיסיפהעירותורתי-
אלד.מבלאותימדחיקהרקיתירתי-ובטכניקהבאמניתכמדע,-

מכ_ו.ינראהבבימיו,בפיהירשהרבדייעלהמישמתהתלינהזיהנה
מחפשהדירכי ;הדורשלהמךכזיתהבעהיהישרהרבבעוביחיאזרשסענה

בתורד.איתםמיצאיאינני-השלמיתיאתהואשראת

בחרנתחדשהלאולשלמיתלאשווהשאיפהגחלה.תמהיהמחעיררתןכאן
מויםאדםבכלנסעוההיא,יעילם,כימישימהיטכעיתשאיפהזאת ;ההוא

להתנגשלפעמםישעייה-אדייאלככלכזביה-שהדחוידעים,יהכלשבול.ד
מילדתאהבתגםהירים,יכיבידרעיאהבתגםהאדם.שלהטבעויתבשאםייתוי

אדםכן,פיעליאף ;אדםשלצריניתייאתלהגבילעשיייםלכלליהמסירדת
שהיאבאדייאלהיאמאמיןדקאם-האלההייסידיםכלאתבאהבהמקבל
שאלחאלאאינ;עהדתשלעוכהעלהמאיתיתהשאלהולפיךכלי.מסיר

שאינבןמי ;קוימהעילאתבאהבהקיבלהשמים,ובןבתיהדשובמאיןמיהאובינד.

שסח,ע' Iרכרךשאשרידיהשוה Iוייגברג , Hיהרבידיעלזפיןאנרו·תספרחרארכר 4

תשניים.יויסליםקיק,הרבמוסדהרו"ח
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• 

מעליולפרוקכדיאחרםילתירוציםזקוקאיננושובהשמים,מןבתוהראממןי
ומצוות.תוהרעול

טעון,הואאיןהאמונה.יסודותעלרשאלבנימיןאיןכן,פיעלואף

אלא ;אמתאיננהשהתורהטוען,הואאין ;המדעדייעלנסתרהשהתורה
ברצינותמתיחיסהירשוהרבולשלמותו.לאשרומפרעיהשהתורהטועןהוא

ובבואוהחר.שלהנעויתבעייתאתרואההואבהזו,כגוןשטחיתלטענה
הזה.הספרכלאתזולטענהמקדשיהואהירתקופתו,לנבוכידרךלהורות
לבעחימסביב-אחרתאוזובצורה-מרוכזםיספריוכלשארשגםומסתבר

-השלמותואתהאושראתהמחפשהזה,הדורשלנפרשאתלפרנסכציד :זו
בתורה.אותםמוצאואיננו

לעיתיםמתבארתהירשהרבשלמשנתו :וקס Iהפארמןבכךשיאולי

בשתיפעלוהאלההגדולםישני .'קוקהרבשלמשנתודייעלקרובות

רביםאךזה,שלשמשוזרחהזה,שלשמשוכששקעה ;שונות mתקופ

רקלאתקופתם.לנבוכימורםיהוישניהם :ביניהםהמשותפיםהצדדים
ולמסתפקיםלמתלבטיםפנושניהםאלא ;לאורםנאיותושיראלאמונישלומי
ישראלגדוליכלמרובאותםמייחדתזויתכונה ;ומתרחקיםרחוקיםוקירבו

 .שבתקופתם

הרבהאלה.הגדוליםשניביןפעורהשתהםולהנחי,מקובלכןפיעלאף

אתהקיםהישרהרבמיסטיקן.היהקוקהרבואילוצריונליסט,נחשבהישר
קוקהרבואילואץר",דרךעם"תורהספרביתאתוייסדהנפדרתהקהילה

ספרבתילייסודהסכיםהואשגםפיעלואף ;הצייאהבשיטתימויכלנלחם
שלהאדייאלאתבאלהראהלאשהואספקאיןהריחול,לימודידמ.למדים

ואילו ;הציונילמפעלהתנגדהירשהרב :עיקראחרוןואחרוןהדור.חיובך
הדור.שלהקחשהחובתואתזהבמפעלראהקוקהרב

פיעלאדםשלהעיוניתמשנתואתלהביןאין :לעליאמרנוכבראולם

המאהשלמגרמנהיבפשטותלהקשיאיןאףהקים.שהואהמעשיםיהמפעלים

ההבדליםבכלשיאםספ,קכךמשוםהזאת.המאהשלשיראללאץרהקודמת

קוק.הרבלביןהירשהרבביןמהותימפרדיקו mלמתכדיהאלת

-גרמםוהמקוםשהזמן-העיונייםאוהמעשייםההבדליםלכלמעבראכן
חמהשמשימההעובדהמןנובעזהדמויןרבים.בתחומםידמיוןקויב'ולטים

שלהכפירהעםלהתמודדנאלצושנהיםשהרי ;שנהיםשכםעלמוטלתהיתה

ויסדוותחיששרהי-הזמןשולהמקוםשלהרשנילמחת'-זו;וכפיהרתקופתם
עדבעיקרםנשתנולאעשרההתשעהמאהשלהכפירהיסדוןתכיזהי.סהזי

האלההגדולםישנישיטותאתלהשוותהענייןמןשיכךמשוםהזה.הוים

• 

 ,זו.בסוגהי

הרבשלבאונמרובתנאהר-זהבאממרמובאתשהיאכמריה-קוקהרבמוטנת 5

ירושליםממ~מקים,העמליתהרב,שלבתפיסתיהדןרשלהרוחניתמבוכתו :עמיסלזהודה

תוסל",.
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לעולםויסודותהי.הכפירהמשמעותעלברורם'דבריםשרקוקהרבבדברי .

העיוביות,.הכפירות"שכןלתורה,מדעיותסתררותמתוךבובעתהכפירהאין

"כשיקוםאכן .' "עביותבדקדוקיתלויותנולםבמצאםמעטדקדוקבהםכשבדקדק

מאויבלהגבתו '1צראיבו 'המאחריהעםאתלהדיחחלוםחלוםאובגיא
ה' ·מבטהכי ;היגיוזולאמחקרלאפילוסופהי,ולאהתחכמותלאזהמטוכן

 '.בפשכם"רבכללבבכםבכלאלקיכםה'אתאוהביםהשוכםאתכםאלקיכם
מחוטביםהנבואך ;אמונתבואתלטתורמבקשיםובמרפתיםבאוחרח :לפגיברהרי

עמהתביאהיאהרעבנה"האהכהכי ;בלבנומפכהה'א:הבתעידגל-מפגהים
 '.הדרוש"עתלכלמכשיריהכלאת

הגירגירתטתיררתז'יעללא-גפגעתלהיוחעלולהה'אהבתאולם . 
באמתאירעזוומבחיגה·בהבבתה.המוחיןקטבות ' 'Tעלאלא-לחורה
החורהה;תהלשעבר·לאדם.משמעותיתלהיותחדלההחורהב;שראל.משהו

אתשמעחוהר,שלדממיעולמו,שלהפגימיחהמשמעוחאחלאדםמטבירה
• 

ותמוך ;הגאולהאלכמובילהההיטטוריהאחוהביןא"לכבודמטפריםהשמים
• 

הפכה·הגאולד_ברכתלביזה(אiורותברכתביזממוצעתהיתההתורהשברכת . . 
 • • •רבה.אהבהלברכתהתורהברכתלו

החשדה.המדעית;רהתפתחןתדייעלבפנעהולערכהילתירה.זיואחכה
הקשראתלבתקכדיבהההיאך ,שבתורהאחתאותטתרהלאזוהחפתחוח

בשחבתה :האדםשלעולמוחפיטתכלבשתבתהכברכיהעולם.לביןהחורהשבין . . . 

• 

לשעבר . 8ההיסטור;ןויאתהחבהראתחפיסתיונשתנתההםבע,אתתפיסתן . . . . 
ואתאותימקיפיםהשמיםצבאוכלוהיר"והשמש ;היקוסבמרכזהאדםההי

• •• • 

ןהשמשהשמש,במערנתקטזלכוכבהארץלוהפכהעתהואילןארצח;תבל
הםכןהטבעבתפיטתאמורם'שהדבריםוכשםכוכבים.רבואותמרבואאחדרק

סגורההיתהקהילהכללשעבר,וההיסטוריה,החברהבתפיסתגםאמירים

הגדולשהעולםחשב,בתומו ;המצומצםחוגואתרקהכיר 'T·יחוכלבתחומה,
• 

התרחבהככרעתהואיל, ;הגשמיתאיהרוחנית-הקריבהסביבתורקהוא

וכלב;מים,באלפיקשורהאחתלמשפחההפכההאבושותהחברתית,ההכרה
רחביםחוגיםאלפיאלאהמירחהבתחומוטגורולאבודד Uשאיביודע 'Tיח

הצר.ומחוגומסביבתוהםרחוקיםאפילו-ממבוומושפעים-ו"עלמשפעיים
• 

בשארה-ובהיסטוריהבטבע-התרחבוהאדםשלשאפקיושעהאולם
• • 

בדורותשלמחהכדרךאותהלומדיםהיועדייז ;השוביםבגבוולתהיהתורה
• 

שעבר-הישזלעולםהתיחיסואמובותהיוכלציוריהכללםיכךהקודמים,
• • 

להויתחדלהוהתורההעולם,לביזהתורהשביןהקשרגיתקכךעוד.יאיבנו

 •ה'אתלוגילתהלא ;ה'באורדעלמואתהאירהלאהיאלאדם.משמעותית

ו.הקייאדר 6

ב.היקידארד

 '.כהעולםלות Yהתהקורש,אורוחכןל yרהא 8

, .. • 

• • 
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• 

לאדםלושנתגלההחדשהעולםהעיתים.קורותאתוהמחוללהטבעאתהמחשו
התורה.שלראייתהלטווחמחוץהיה

התורהביןהקשרניתקכדהעולם,לביןהתורהביןהקשרשניתקוכשם

 :חייםתורתלהדיתמבקשתה'מדיילנוהמסורהזותוהרשהרי ;האדםלבין
 ;רבמקוםבזמןמוגבלותדרשיותהיואיןובצומות,בתפילותמסתפקתהיאאין
רצונותיוכליצריו.ולכלמאוידילכלהאדם,שאיפרתלכלמתייחסתהיאאלא

ובכלחייו·מרגעירגעבכלקרושה.שללחייםומצטרפיםומתקרשיםמתעלים

תפילהבשעתובגבולין,במקדשהחול,ובימותבשבת-אלירפונהשהואמקום

-ופניותדיעיסוקדיכל '.המעבורתפנויארםאיןלעולם-מלאכהובשעת
אלאשלמה,ה'אהבתואין '.העבודתלמלאכתמצטרפים-ובחולבקושד

 .שבלבו.היצריםמשני-האדםשלאישיותומכליצואתהיאכןאם

צמצוםהאחרונים.בדורותהועמהחייםכתורתהתורהשלזותפיסהאולם

בכלשלטתנראיתהיאאיןשובהתורה.שלטוןאתהגבילהגיטושלהחיים
עלשנגוחהניווןחייעםמזוהההיאאלאהברי,אדם,החייס'שלהמרחביס

שלטונר.מתגלהבהםורקהיהודים,

אירופה.שלהרתתפיסתעלהנצרותהשפעתאתגםלהוסיףשילכד
לביןהדתביןקרעלדייהביאבנצרותמוצגשהואכפיהנזירותשלהאדייאל

בנצרותנתפסיםהאדםשלהבריאיםהיצריםוכלהחייםשמחתכלהחיים.

כריאלאאלהכלנבראוולא ;העולםמןהאדםאתהמוציאיםהשטןכפיתויי

החיים,אתתקשושהדתבמקוםוכדמשיכתם.מכוח.זלהתרחקעליהםלהתגבר
יצירה.ומכלפע,לותמכלהנאה,ומכלשמחהמכלהאדםאתמרחיקההאיהרי

יאיןחייסאיזחשכה,וארמהחרדימה-וחייסדעתשואפיכלחיזי"מהועתה

שאיןחשוכה","נזירותלמיןהפכההרתכי , 9יתפארת"הודאיזשמחה,

החיים.עםלהלודבכוחה
אדהנוצרית.אירופהשלהדתבמחשבתשלטתהיתההדתשלזותפיסה

היהדות.אלגםזותפיסההעבירהקודשוכתב'יוהגזעהשושרמצדהקרבהלחם

התורהשיראל.אמונתאתגםכדהבינוהתורהמןומחרחקיםרחוקיםובנים
מהרהנההעם.רובבידימצויהיההואשרקחיים,אורחערודשולחןעםזוהתה

כלאד ;ומועדיםשבתותותפילות,צומות :היהדותכדרישותלפניהםשםהוצג

אישיותוהתורה.ראייתלטווחמחוץהיתהויצירתםפעילותםכלהחיים,שמחת

התעניינהלאהתירה-והשואפתהאוהבתוהויצרת,הבובההאדם,שלהתוססת
 ,עיקר.כלבה

רקלאמשמעותה.אתאיבדהזהתירהלאדם,התירהביןהקשרניתקכד

נפשיגםאלא ;יבהיסטוריהבטבע-התורהדייעל.הוארלאהאדםשלעולמו
כביכול,התירה,מאירריקההיתה-ומארלהישאיפותיהכלעל-האםדשל

להשכנהתורתוהחילין.יבדייהמדעבדייעילמיאתיהפקירהארץאתה'עיב
איננההחייםמרמחביהמניתקתתורהאדהחיים.משאיןהרחקנחדית,בפינה

• 

ב.היקרדאר 9
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נשזאההואכרתועללמעמסה.לוהופכתהיאוהרי-לאדםמשמעותית
בפניעחהפחצהזושחוהדפלא rאטעם.בלא ,!,לעהכפוהיאלקית,כגזיהד

אחלשמועכחיההאוזןולפיכרהלב.מןאהבחהבטלהכברשהרי .;חתכל
ובמופחים.באוחוחאוחההסוחרםיהשקר,דביר

המכירכלאר ;קוקהרבמבחביבעיקחלקוחהכפיהדמשברשלזההסבר
שנחבארו-ככולםרובם-הדבירםהםשהםוידע,הישרהרבמכחביחלקדק·

-להסבירכדיאלהבדבריםששיונראהרבים.במקומוחהישרהרבדייעלגם
המהממחההשפעהאחגםאלא-צפוןאגחחשלהמבנהעצםאחרקלא

בשעחו.זהלספרשנעדוה

זולשלמוח"לאושר ..בנימןשלשאיפחומשמעותדבר,שללאמיחוהאי,מה
והתוהדבתודר,מעוגנתשאלחוארמימוי,תורהלמדלאזהשאדםאפשר,
תלונחז.אחמצדיקהעצהמ

אתהקב"ההשלםיכאשר :דברהיבפתחמידבתורהמוצאיםאנחנוובר

כתובותהאלההברכותשתיברכות,'בשתיהאדםאתביךרהואעולמו,מלאכת

 :אחתלכלמיוחדתאלקיתואמירהספוקים,בשני

אלקיםאתםייבךר
זדרווכבשההאץראתומלאוורבופחאלקםילהםיאירמ
 ..האץר.לעהרמשתחהיזבכלהשמםיובעוףהםיבדגת
פניעלאשרזרעזרעעשבכלאתלכםנתחיהנהאלקםיואימר

לאכלה.היהילכםזערזרעעץפירבואשרהעץכלאוחהאץרכל
בואשרהארץעלרמשולכלהשמיםעוףולכלהאץרחיתלדכל

לאכלה.עשבירקכלאחחיהנפש

לאכחובמקראזאלמלא ;בחייועולמוכלוזההאדםשליעיודוכלזההנה
לאחלח,בימיהאדםחובחעלאחחמלהאףכאןאין :לאמחאפשרההי

יראהאלקםיאחלאלחבירז,אדםשביןמצווחלדא·למקוםאדםשביןמצוות

ולכבשזולרבוחלפרוחעליו :האדםכלזהאלא-שמורצמווחיואחולא

לחמואחבשמחהאיכלולפיכר ; '!'תח mשהיצוריםבכלולדרוחהעולםאת
לאכלה.לוניתנוהעשבזרעוכלהעץפריכלכי-יינזאתטובבלבושיתה

שהחוהד ,ונראה ,אמירותבשתימזוזומופדדותהאלההברכוחשחי

נוגעותהאלההבכרותכי ;תחומהיןאחיערבבשלאמראשהדאםאחמזהיהד

דר.·הניגחכליתהמנוגדוחהאשי'!'ח,שלרשנםיתחומיםלשני

שנישןיבהושילובסותרםי,יסודוחמשנימורכבתהאדםשלאשי'!'תואכן

בצלםבנראר~אאחדמצדהדאם.שלהסרגדהיכלאתמהווההאלהת mהיס

כלאחורוחםובונהיוצרוכובש,שולטהואמאלקי.סעמטרקוחסראלקים

לומשועבדהועלםאלאשבעולם,כוחלכלמשועבדהואאיןלמסרוחיו.העולם
החומראת ·מכיישהואושעה ;זחבונהדעתכולוהפועל",שכל ..הואולהכרחז.
-העולםמלרהואכי ;בחירותמולוועומד-שם"לוקורא ..הואהריבשכלו,
חורין.בןהואהריוכמלר-ובהכרהבשכל

• 

• 

• 

• 
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• 

באילכלעבדיםעבדגםד~אאלאהעולם,מלררקאיננוהאדםאולם
בעולםן"פועל"שם"ו"קוראמכירוכובש,שולטרקהואאדישהריעול.ם

נשעונד.העולםמו "מחפעל ..וומחאוהנהנהושוחהאוכלגםהוא 'אלא ;בחירוח
אחריהםנמשדגםהואהרישכלו,בחירוחהדבריםמלועומדשהואבשעהבה
הכירוששכלועצמו,חפץאוחווחאוחרי.ו,ציריבלהט-מפניהםנדחהאו-

וחבאווחיובושולםד\אבשכלובשעבוד.לותמאוויסציריו-חבירות
לו.משועבדד\א

ממנה,להימלםיכולאדםואיו ;האדסאישיותשלהטרגיחהשנריחזוהנה
אמירוח.לשחיהברכוחחלוקתבעצס-להרומזחוהחורהחיחו.בחייסעודכל

שביןהחיסמבחיבתגם-האלההתחומיסשביביןבבהירןתמבדילהתויא

הבהמהמןלמעלההואבשכלווהשולטהכובשהאדםכיהחיסי.בעלילביןהאדס
מדייגופוצרכיאחמקבלוהמתאוההגהגההאדסואילו ;בחירוחובהורודה

יה. nm ,הבהמהעםיחר-ה'

האלקינשכלו ;בוראודייעלשהוגדרכפיהאדסייעודאפואר~אזה

העולםמוייהגה'לבובטובבשמחההחיים;בבעליוישלוט-העולםאת'יכבוש
להיגזרהאדםעלשחובהשטן,מעשיאיגסאלהוכלהחיים.בעליעםיחד-

בהםלאחוזכדיאלא-עלהיםלהחגברכדיאלהכלנבראולאכימהס,
חו, 'Ifברשעחבעצםכפיוצייראחבהםבירןובעצמובכבודוה'כי '.הכצרון

• 

שציאואלהברכוחהריכארוי.הועןרלאעדייושאול,דבר,לומרשיוכאן ,
כדיקיתלאלהתגלותוקוקאדםאיומובהקות,חילונריתברכותהוה'מפיכאו

בשערכאןהכחוביםהדבריםהסהםכןפיעלואףהאדם.מהוחאתכדלהגדיר
מפיגזיאושהםהעונ;חעצםכיהאדם,בריאתבשעתאלקיכגילוי-התורה

היסודכיאלקיוח.קדושותלברכוחהאלההחילוניוחהברכוחאחהופכתה'
שאמרם,במירקאלא-בתכנםאיבנוהאלההדבריםשלהדתי

יעיודו ;התוהרבשערכאוהאמוריםהדברסיאחלהביןיששכדגמצא,
למעשהדתימעשהביזואיןהךתי,ייעודוגםהואהיא-האדםשלהחילןני

-ולשלוטלכבושד~אהאדםחפקדיאכןעולם.לבוראייחוסואלאלחילוני
רקאלהבכלאוחזהואאםלאדם,לואויאדולשמוח.ולשחוחלאכולוגם

במלחמוחויהטוף.חיוחמכלגרועהואהריזהאדםדיו.ןבעוצםבכוחו

אחריבדריפתו ;דםבחליובבהרידמעותשלביםהעולםאחיטביעובכיונשוי
עצומזהאדסאדחבועבותיו.ויטמאבההארץאתיחניףד~אחאווחיוסיפוק

הואובכיבושיובשל,טתו '.המדייאלהכלאחמקבלד\אאסלבוראו,דומה
איוגופוצוכיובסיפוקל,בובשמחתוגם ;עולםשלבתיקוגוהתצהה'שליח

משולחןואוכל-ה'מדיי Uמזואחמקבלהואשהוי ;ה'קרבתאחעוובהוא
גבוד.

שהרי ;השלמותואתהאושואתהמבקשבנימיןעלגליןכיאפואלגומה
מביאההחייםשמחתשהרי ;בעולמןהאדםייעוד \אתאלהבדבדיםתלהבעצמוה'

האדם.כלוזהשלמות.לדיימביאההתובותיתוהצייוהאשוו,לדיי
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הגיונ,..ח.אומדעיוחבהוכחוחהאמונהאחלסחורמנסהבנימיןאיןכדמשים

דעחועלמחקבלותוהןשבדיעב,דטענוחאלאאינןאלהשכל ,עד..,הואכי
השאלך.אחשואלהואשממעותה.אתאיבדהשהחוהראחרירק-אםר·של

לה,..חחייבהאדםשלהחילונייעיוח :המשברשלהסיבוחסיבחבאמחשהיא
אליןמתיזזיםחיאיבבההז:ן,הייעדומןמביחקתההורןתאךהדתי.יעיורוגם

למטרדהוסכחהיאוהרילאדם,משמעוחיחלהיוחהחורך,חדלהכךכלל.

נסתרהמזמןכברשאכןפלאואין ;אלקיחחיךהלהויחיכולהזיאיןולמעמסה.

יההיניין.המדעדייעל

בצדיהיתשיכתה ;הראשונהבאיגרתשגיסחהכפיהדירשאלתאפיאהיאזו
-חלקיםלארבעהאולשלושהמתחלקותאלהאיגרותשלאחריה.באיגרות-

עדהעשירית,האיגרתעדהחמשירת,האיגרתדע :מתמאטיכמעטבסדר

ואילך.עשרההששהאיגרחומןעשרההחמשהאיגרת

ואחהטבעאחמחארהואהירבכלל)דע(ולאהחמישיתהאיגרחעד.א,
הסכמחעלשומעיםאנחבוהחמשייחהאיגרחובחחילת ;כמסגרחוהאדםמעמד
זו.לחפיסהבנימן

הואהריבכלל)עד(ולאהעשיריתהאיגרתועד·החמישיתהאיגרתמןב.
בתחילתמתקכלתכבימיןשלהסכמתו ;היהדותבתפיסחההיסטורהיאחמתאר

העשיירת.האיגרת

הריבכלל)עד(ולאעשרההחמשהאיגרחודעהשעיריתהאיברתמןג.

האיגרתבתחילחאותן,מביןשהיאכפי-מצייתדי,ואתהתירהאתמתארד~א
הרבשלההידיתתפיסתלכלבניזביזשלהסכזבחיI1נבעתכברעשרההחמש
הרבמתפבהזיבאיגרחירק ;מציוחעיליבקבלחבהיסטיריהבטבע,-הישר
גמצא,הראשוגר.באיגרחשנשאליהשאלותכלעלבפרוטריטלהשיבהידש

הירשהרבשלהיהדותחפיסחלכלסיכיםכעיזבהשיעשרההחמששהאיגרת
ההיסטורהי,יאתהטבעאחהמאירההתררהעל-

 :מייחדותשאלוחגדיונותואילך)עשרההששהאיגרת(מןהאיגרותבשאר
לבטיוהחורה,הבגחשלהשוגוחהשיטוחולריפורמה,לאמנציפציההחיס

עצמי,עלשגטלההיסטוריחלשליחוחביחסהירשהרבשלהאשייים
שהרי ;ממששלחדיישיםכלאיןהאלההאיגרותשלהראשיבהבמחצית

ההחיחיסוחבעצםהיאחשיבוחז ;ליושבהעטרהלהחזיראלאבאולאעצמןכל

שר~אבכד,גיכרחהמשיבגדלוחבשטחיוחה.ראשוןבמבט ,הזבדהימהלשאלה,

ארוכר.להלהעלןתהשכילהמחלהטיבאחובהכירו ,המשברסיורעלערמ
לטבע 'האוראתלהחזיריש :ובותשהראהאיגרוחבעשרעובראחדקו

השזביםאתלנומראההחורהכיבתורה.התבובנותכדיתיך-ילהיסטוריה
ולםיכד ;קוגםרצוזאתלעשיחושמחסיששים 'הברואיכולםוהבההארץ,ואח
אחהעושים 'העבדילמקהלתלהצטרףריצה-ה'מברואיכאחד-האדםגם

החוקאחקיימםבעצם-ה'אחעובדיםעולםבאיכלאילםכשמחד.רצובו
אתקיימובעצם :האדםשלה'עבודתגםשזוומבאןבהם.שהוטבעהטבעי

הטבעיוחוקווהואילה!עבדלהיקראיכולהואהירבושהוטבעהטבעיהחוק
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• 

הטבעיתהשאיפהאתק"מרבעצםהרירלשלמרת,לארשרהשאיפההראהארםשל
באי,לכלגגיגרר-שהארםאלא ; 'העגרילקהללהצטרףיכרלהואהזאת
הושלמרתשהארשרליעת, '1על ;דכחיידתכיטתה'אתלעבדרח"ב-בודלם
 :קיטיציואח,בהםיתשלע-חיחתתיךלבחרר '1רעל ; 'המריילרכיתנד
גביר.משדלחןילאכרל-ה'ל,חרתשבילשלרם'לכברש

 :מאליהעתהמיבנתההיסטךריהמשמעיתהריהטבעמשמעיתהיאזיואם
 'הגתגלהכךלשם '.הכעברתפקדירעםהארםמאבקאלאאיננהעצמהכל

אתלעבדראיךלארםמדוההתדוהכי ;רמצורתתווהלעמדללמדכרילישואל
המאבקתיארואלאאיננהההיסטןריהכלואילךימכאוהטבעיןת.כשאיפותיךה'

ואףהארמות,מןנבדל,םהםהאנרשות.לפניכחלוץישואלו,נבחוכךלשםהזר.

וכובשי=ירצאיםהםהויהארמותכלכשאולארמית.דרמיםגםהםכןפיעל

וקאלהבכלמק"מיםהעמיםאךמטרבה.רלשביעמפויהלכארלכדיאוץלהם
ןנהניסכובשיםהםרדםובעוצםבכוחםהו.עבודתמשיםנןשאיןחילוני,ייעור

ה'לפניערמריםעד"ןישואלראילוגבם.עלאדרןשאיןויבונ"םארםכבני-
לארשובוכתראת 'המפישומעיםהםכמרהו ;בויאתרבשעתהראשיןכארם-

אלא ;פיויתיהאתאיכלוכוצינםילאאוץיושוגחובםלאילפיכךרלשלמית.
 '.הצריןאתבהםותשלעכדי-פירותיהואתהאוץאת 'המריימקבלםיהם

ששיואלשעהכןשבלבר.לשיראלרקמיגבלאיבנרראלשישליהרייערר

כולוהכללעלללמדאלאיצאיעצמםעלללמרלא-האומיתמכלליצאו

שיואלהאדם:יעייד,אתלקייםאויואלשמיללמידהעמיםכלעתרייםיצאו.
מיריםשיואלכן-לעמותירההמלמדזהיככהז ;שקדייגויכהביםממלכתהם
משפחתכלכןאםאלאמתמלאת,שיואלשל,חותואין ;כולהלאבשוותדעת

רצונו.אתהעושיםה'כעבריאליהםמצטרפתהעמים

מגעלבקורתמגיעיםאנחנואוניברסל,ת,כשליחרתהיהדותבתפיסתרכאן,

לכךלהקדיםששיאלא ;קרקהרבמשנתלביןהירשהרבמשנתביןחשדה

אחזרת.מלימ
אחדרייעלנתחדשהלאלגר"ם,אירלהירתנרעדרשישואלהתפיסה,

בתיר.ז,כתיבההיאעצמה,היהדותכימיימי.ןשהרי ;בשירא'להדעיתמהוגז

כמר;דרבים.קומרת,במעליהחזרול"וחיבכתובים,משרלשת ,בנביאיםשנריה

פה.שנעלובתרוהשבכתבבתרוההמשוקערתהאלקיותהארייאותכלכשאר
מהכללאאולם .שבקורשועיוןוכלחכמהכל-הכלאתכוללתהתורהכי

אחרדורבתורהעמלםיאבחבוכךםשלמרי.מתוכהמובןגםבתוהרשכתוב
ה"הקבא'ןשוייםויםאיו"כי ;אביתיובעריןשלאשנעלאותבהלגלותכזידיו

ירןך,ריךבכלמתגלההשחד "כינה"י ; 10 "שלמעלהדיןבניתהכלהמחשר

מאבותוישקיבלהתירד,אתיידעהיאשלא :בiס'ואלגדרלשלשבחרע'קרדזהי
בדוחמעלהשלדיןבביתשבתחדשה ,ההלכהאתלשמועכוויהשאיבואלא-

שלו.

• 

ז.מט,רבהבראשית 10
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בכזוחובשירוזלגתנלחההה'רוחשלהאוניברסליהאופיעל 11הולכה ,
שביזליחס-לוזימוחשיראלשביזהז1"סאתשהשיההיאהלוי.רי~הר 'רשל
על,שהוטלהשליחותהאי ,שהה'ריחיוזעקאנחניבזכיתו ;הגוףלבי!הלב

כילה.האנישותלתקנת-שיארל

ברירותפותחהלאהלוייהידהר'יריעלשנחגלחהזוחגליתאולם
שהסהיםו-מהםאחרהואהמהר"ל-שיראלגרוליהםמעטיםשלאחריו;

ולאלרגעהמאירכברק-כשעתהשנחגלחהחגליתזוהיתהזו.בסוגה'לח!
I1Iכשבתאחגלויהבצורההפרחהלאהליירי~רהףשלחירחיאך ;יסף

בחורחם.פינהאב!הםכהולוז \tהמוזוחרידהיחח

הגחליםשניקוק.הרבילאחריי-הירשהרבהיאימייחדיחריזוימבחינה
שלאחרשיםלגבהיםאיחהוהגביהיהליייהירהר'שלחורחיאחהמשיכיהאלה
בכחביולאחרוי-הירשהרבבכחביהמשתקפחהליהטחהאמונה . \tמעולנדועו
שעתריה ;הסובלתהאנישיחשברלכליתעלהצריבריינוששי-קוקהרב

שהאיזו,אמונה ;השמיםתחת,אשרהעמםילכלישועה rמעילהויתהה'דית
שהאיכםי'יממצהשלםביטייקיבלהלאמעילם-הה'ריחבמשנחםינהאב!

סימיכי!לה'תמצאוזפילי :!כעליחרהאלה. \tהגרילישנישלבכתביהםקיבלה
-vנבהקספריתיביטייקיבלהלאמעילם ,אחרםיגדיליםשל'בתירתםגם

קיבלהשהיאכררך-שכניעוביכולתאמינהבלהטכחיבה,ונח!סופרבכשרו!

הירש.הרבשלינטםריובמאמריי
יבוא][המשך

האדמהשכעהרתנעוהנדווקאחליסהאלההרגילםכשנה.ילתחגבשנהרנילםשלש

הפרנפהשנעיינישכזה,בזמךחצחתינו 1בתינודשותינו,אתלנטושונצטיוינןבעיצןמה

ובעדיםבכניסתורתןבמקשדהילפנילהיראותכידדאנותינו,בראשהםהוחמרית

גדלותוגשלאתתכחוליהעצמןאתלראותלימדלרגלובלעותן ...הזאתלתורה

הלאימיתההשתייכןתרגשבלבויתעוררכריעל-ידי ,כh-'היירעידאתידתהנאשו

מותך nנןu tהאקללתתשרוהלאימישברגשההתפולעתןכתלעו-ידי ...שיארללכלל

הישאריל.האישלשבלן

I די.כ,גשמות :ה'רשש-והוכירוסו

16 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



-

יולירדו.ה

ותכליתהמהותהתורה,תלמדומצות

תורהתלמודמצותמקורותא.

, 

 : ):(כ"ט rבקדושכמובאהואח"חלמצוחהמקורהצמוחמובירובלדעח
בוה Kאגרמה"דלאוה'כאבגיכם,אתאוחםולמדחםדכחיבמגלן,חורה"ללמח
 ,"]י"שרלעשותם,ושמרחם[אותםולמדתםדכתיבבפשיה,למיגמראה"ומחיייב

ולמדתםשגא'תורהללמדוחייבאביו"קטן, :ת"ת)הל'(רשירמב"םכתבוכן
ללדממשיראלכם mחכםכלעל"מצוה : )ב"ה(כךואחרכניכם",אתאותם
כדאחרורקחלמ'דים",אלו ".לבנידושבגחםשבא' ...התלמידיםכלאת

ולמדתםשגא'כשיכיר,ע:בטואתללדמחייבאבוי,למדושלא 'מ" : )ג"ה(
 '.י"ב)(עשהבסמ"גוכ!לעשוחם."ושמרתםאוםת

לאחר'םללמדהואח"חמצותשע'קרמחברראלובמקורוחגעיי!וכאשר
הב/באיה )'ה ',ב(אבותהמשנהלשו!מוסברתוהומתוךלעשות,מנתועל

כללבןבאיהואינה-לעשות"מנתעל"הלומרוכן "ללמדמנתעל"הלומד
כשלעצמו,בת"תשההתעסקותהמקראמןהוכחהשום rאזהלופילמוד',טםת

צמור.בהשיגדירא,כהתעטקות
, 

תורהתלמודשלתכליחוב.

הרבהלרבריסזיכהבהשעוסקימימא,דהיאולה·גדלשמהת Ifתמצית

כי"כת'ב .):ג'(פסחיםחז"לדשרווכד ,)ח"פכלהומט'התורהקג'ן(פרק

מקרא Kמב' Mהושוססרקבעזובו,ללמוןלאחריםלמודדמב"םמקייסהמזרתכס'םב 1

תי"ס).(ס'יבחנורוכןלבניך,ושננחם

1Jכזןיסבייענדירקלאחרים,ללמרהיאהצמוהשנויקישמסמעהדברחימהיקנת

לכחחלתובבייאסק"ת)(סיי pוהסמ"נ"ה)(סייהיראיםב,לובאמתבעוzננו,ללמידאבר

 )'''' P ,,'"'גננוספתכvנןהכן.אחךיוקלעשותם,ושמותםאותסולמדםתשלהקראאת
M ברבד,יתידיםהםכברהאאבללחארים,ללדמהמזיה

דירג,ג)לרות בו"''{הלימרואת ,רללמבו"מהלידוכאתהחבאהוסמיטלמהלזייןצריכםי 2

בחםנה 1רירשוסלא ..בחבפרלרירשיהירה;;רה JKז;ן..יכל :הוסניריזה,ליכבת

שיהיוי,ס mtעלהשפעתויככחבתרויכה.קייםכתכבתוtכלללמ,ר)מעברחלכית(ללא

 יב... :שם)(אכרתתכבמהר"'אחרינים,כסהגםכחביזהזכעיוהשומוח"תבווח

lt ,הריעכ'",כוחכסה"',לקנותכייסלומימילאשמיס,לשםכירנםתסניהםלY (סם): , 

זלשכרלואיןכן, Kושםאלאחריס,ללרמע"מלפחותלמייוכוונתלהיוחשזריך ...

רובתבהריוcליהחנידלאמדייקשיאלאהלנך ...כלוםביויובספיקיםויאןלמרדו,

בלל".המזהמןזהשאיןשיומו, בן"''הלומר

לאגcמשכחתהמשנהשאיןהסרבריםורע"ב)ז Hרשכוכעקנוחיך ,י'"שר(רשאןניםייש
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 rבעשרכאןכצ'ההאחסדן,שזניםזנעלגדולכיוכחיבחסדן,שמיםדעגדול
בחורההעוסק"כל :"ייז.)(חעגיתאמרוזכןלשמה",א.שלבעושיןכאן ,לשמה

סםלוגעשיחלשמה,שלאבחורההעוסקוכל ,הח"םסםלרנעשיתלשמה,
מה ,רבכלללשמה,שלארמהלשמה,ח"חנקראמהלדעתחשרברלכןהמזת",

תררתגר.תלמרדחכליתלהירתצריר

ללמודגגשהראכאשרהה'רדי,כררנתלהירת '1צדמהעללדרןכררגתגר
שאלהזי ,התררהאתללמידשצריניהיכייבת""היתהמהזה,לעומתהתורה.
רצריותתרצאותעלכאןלדוןררציםגגריאגםבה,עסקכאןלנר rשאאחדח

 ,ימיםראוןרחיtג'לבןלהגחילמסוגלהחררהשלמודי'ועתמ"ח.הנזבעות
בר,ולדביקרחה'לאהבחזרכיםאנודדכוהבא,ובערלםהזהבערלםרשמחהעונג
ובזכרחר ; rחמ'היסרריםרמובר,ערסקיםשאגרזמןכלהרעמיצרמצילגרהוא

כאןעסקלגואיןכאןדירנגונרשאאינרזהכלאבלמתק"ם.כרלרהערלםכל
שאמרומהשכלרנראה ,בלמרדרהלרמדמטוחלהירתשצוירבמהרקאלא
המםדהבכללהראללמדו,צדיכיםכןמבחשעלארהלמוהחכל,חשהראחז"ל
הזאח.

מחולקיםדבותינודבדיבזהומבאיםרבסמררדערתחלוקיבדבדשילכאודה

למרד )ג( ;לדעתמנחעללמרד )ב( ;לעשרחמבחעללמרד )א( :שטרחלאובע
בה.'ל,דבקכדילמרד )ד( ;החורהאחללמרדשצרברהברראמצרחלק"םמנתעל

JC לושטחזבבחזנללזבוי

 :רכן ) 1 '" :א(אבות "המעשהאלאעיקר,המדדש"לא :המשנירתמן
לעשות,מתגעלהלרמד ;וללמדללמרדדויבמספיקיםללזוב;מנתעלהלומד"

שעיקדמשמע ,)'ה :ד(אברתולעשוח"לשמרדוללמ,דללמדובי'ומספיקים
היאבעלה,פחוחבדדגהשניהותכל,חלעשןת,ע"מהואהתודהלמודחכל,ח

 : )'הד'אברחדו,ד(מדשרהדמב"םבכדדו,דד'ה Iעלוכחבללמ,דע"מלמוד
ייהיהבתורה,שילמדשמרלפיהעליןנה,היאלעשות]ע"מ Jהזאת"'והמדרגה

בדדכיהשילךבעבודבסודיה,ויסתכלמשפטיה,לושיחגלרבקשחולתכל,ח
"הלימד :פישרופירש),ר"די I /המ"גחו/תהלןכמשבהוככסף ."המצותיעישה

לעשוח,ע"מהלרמדאבל '"לשמהלמי'חרכוובתשאיןכלרמרללמ,דמ"ע

לשמה".לודמהוי
 ."לעשרתמנת"עלשלסוגיםשבישישמשמע )'ה 'ד(אברתיונהד'רמדבדי

אבללומ,דשהואמהיק"םמצוהאיזריביןשאםרבדעחז,שלרמ,דמיא.

מנח"עלשלילחאלאזהאיןהדיגיrכ,לעומקחולידדלטרוחבכוגהלומדאינר
 .'כללחודהלמודשלשםהפעולהעלחללאו Iכורנהובלילעשות",שלא

• 

K נהלידמתJ'"'והילמירבי-,..להקררתדהיינךללדמ",...'ייובמפרשיםיהםלעסוח. מ

רללדמ".ללמירבירן1כםפיקיםא'ן ..גוםינן

אביו ' Dמששמע Xשלים"וסרמושמחהה'ר"וו"Iבמפידכייופיורששמעתיכך 3

משמעכןכלל,ת"תכנדראיבילעשותע"מביינהשוםבלירת"תז"ל,לאחנןו'
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הכוובהובגלללעשות,מהבור"עלשי'עכדיהיאוכוובתושלומ,דמיב.
אתבהשגתיתלוtג'שמעשיייודעשהריומפלפל,ומעמיקמד"קהואהזאת
ללמודבי'ומספיקיםלעשות,ע"מ"הלומדהמשנהאמרהזהכעיו'ועלהמאת,
ולעשות".לשמורוללמ,ד

הפשוטהלשממעותומוגבליתאיבולשעות"מבת"עלשהמליםכמדומבי
יותרבאופולהביגוישבלבד.באמרה,שהיאכמוהר,לכהאתלק"סרה"רנ

אתבשלמותיותרלהכיריכוליםאגוהדין.שלהמעמיקלמודמתוךעמוק,
לפרטהיןלמודגודייעל .והיןושמרתהלפניםלהבגתולהגיעב"ההמצוהרצון
להכיריכוליסאגווכו'),סוכהתפלין,(ציצית,ערוייתשהןהמצותהלכותאת

המצות.בשארוכןהשלם,מקיומןחלקהןאשרכווגותהללו,המצותכווגותאת

הד.לכה.שלמלאהלהבנההואחשובדחויר.שםהשללמורו,אפילו

בכלליתהןוגםהמצות,עש"תעלתשפענההללוהעמוקותההבבותכך

כנלע".דלעשות,מבתעלבלמוד

(רברtג'וז"ללעשותע"מהזאת"תמצותשעיקרחז"לאמרובמדרשגם
אשראמ"ה[בא"יתחלה,בתורהמשהשבירךברכה"איזוהי : )'יי"ארכה

בעושהי,אלאבהוגיה,אמרולאבעמליה,אמרולאבעושיה,ורצה ] ...בחר

 . 'תורה"דבריאתעושיןשהובאלו

הד'ןאתוהןצ'איגםבמצות,עיסקואינוכלבד,בתורה"העוסק ):'ייז(ע"זר"חמזברי •

ראשוניםמרברלגםמשמעוכןלך",איןתורהםגכאיל,כתקונה,וההוראהלאימתו

 :ס"ג)פ"ךח"ח(הל'ז Hהרשכתבוכןפ"ג.לקמןעייןלשמה,שלאחייתבסוגיתאחריס

לעשות,שלאשלמינמצאכוערשהאינויאםטוביס,ומעשיםחשיגהחכונה"תכלית

לעולםהכמיםאמרןולאהעולם,לאןיךיזאדלאפנייעלשליתזשנהפכהלןרגוח

 " ...בתורהשלומדהמצןתכשמקםייאלאלשונה,שלאאפליוובמציתבתורהזאםינוסוק

לומדשהואבמההיאת"תונצותמעלתשכלי"א)פי'(שבתינוקבבקהליתלזהוקווב

עצובה,ת"תבמצותפנםהיאהריזיכייבהוחיסרלעשרת,ע"מ

וחיר"אמבאיאחוות,מציתמבקיוםיותוכת"תלשמההכוונהעלמקפידיםלמהוסבוא

פנימיתליואהזיכהאדםהמצוהמעשהידי"דעל : )'ה ,'ר(אכותפוימוהובו"שבשם

התווה,כלמידוכשא"כעושה,ומציהטרכעצמומצרשה P:הונלשמה,שלאשהואוהםב

יבזוגיתכתווההעוסקשאמורומה ",כללטיבמעשהליכאלשמה,שלאהואשםא

באלשמהשלאמתיךאזהחומר,מזכךתווהכהרימציהדאיכההייבןלשמה,שלא

לשמה·,

איןכאילןכוונתםשאיןברררהוגיה,ראתעמליהאתהכללמןחז"לשהיציאןומה 4

יומםבו"והגיתליהושעצוהה'הריבהגייה,אותווהשלבעמלהכניגולחשיבות

מתאוהשהמקוםמלמד-תלכןבחקותי,.אם :בחקותי)(ספואחז"לדרשווכן,לילה",

אלאהתכליתשאינםאלאמא,ןחשיכיסשניהםודאיאלאכתורה",עמליםישראלשיהיו

אימר,"כשהוא :הנ"להספראזבויאתאהרזקרנזכעלמפרשוכךכלבז,מאצעים

אנימהכןראםאמור,ועשהלא"תעשה ."הריאתם,ועשיתםתשמוומצותיואת

הליכה,התיוהיין 9'לוקראהתווה,בעיון'עלמיםשתהיותלכו',בחקותי,אםמקיים
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תכלlז'זי Kכלורמ" :עיקר"המדשר"לאלשמנהכםירשוותכבכחיי "
שיביאאלאהתכל,תאזי ,הוכהתורהשילומכתורהאוםשלועמלוהדיעית
 :ל"רזדרשווכןשעישר,אלאאינוהלמודתכליתכי ,,'מעשהלדייהלמוד
יחמהעישיהם",לכלאלאאנמר,לאלימדדים,לכלעשדהים,לכלטיבשכל
מעשה".לדיילהביאאלאיןנ K"התלמדר : ):ט(שכתמאי,יגםכתבלזה

"תכלית : ).ז"'(ברכותזרכאבפרמיהמובלאהיאבחייר'שהביאוהזרשה
 : )'יא,יי""תהלים(מהקראסמרשםזמבלא ,"טונםיומשערםתשובהתכמה,

אלאבאמו,לאללימדירם,'עישיהם,לכלטיבשכל ',היראתחכמה"ראשית
תשיכההיאת"תשלהאמיתיתשתכליתומשמע ",לשמהלעושיםלעישיהם,

דשרההבאיהלשוןיבזה ,שמה'לבקרארזלתכליתשלמידוגםטיבים,ומעשים

ידלעתיללמדרלהעמיקהאדםצרירהתידה,"שורש :י"ז) "ס(חסדיים 'כסרז
אלאנמאר,לאללימדיהם ,עישהיםלכלטובשכלשבא'דבר,ככלמעשה

לשמה".תורההיארזיולעשרת,לשמררללמדמבתעללרזמ •.•לערשיהם

ארלעשית.ןכ"עהראת"תתכליתשעיקרירצאהאחררביםרוכמדכויגם

שכוערתמס'(היילשהכתבוכרשלמה.ת"תבקראזהשי .לעשיתמהלדעתע"פ
ילומתם '''שהשצייברמהלקיםיבתירהשיעסוקהכרינהשלמר,"וענין :לכ)

ימהיעשימהלעכדיושכיתבהמלךכתבכןכיןהיאשהתיוהויחשיכאותם,
שיביאביכדיללמידריצההבביאימרהספרכשפיתח ...לעשיתשלאימנעי

עושהיהריביהתירה,דייעתילדייישרית,מידיתולדיימעשהלדייהתלמיד
עסקככללבתבאר...כבר . ..שלמההבקראזהיישכיבתיה.קכ"החידרלשם
התכלירתשארבעתהדי ."מעשהלדיייכיאברשהתלמודהיא,לשמהתררה

שםרברייבסיףאבללשמה.כתכלויתבחשברחכרלטהפרק.כתחלחששרמבי

המשעה".הואהאמיתי"וiות.כלית :כותבהיא

ת"חהואלעשותע"משת"תשכתביאחרוביטרברישלקצרהשרימהלהלן
לשמה.

לרעתהראלשןכההחורהעיקרספק"בלי : )'ג(הקדמהחכמהראשיתכס'
לשמה,הלרמד"אמבם : )'ה ',כ(אכרתשמיאלכמדשריה".מציתלקייםכדיארתה

פ"(ע" : )התירהקביןפ'שרי ,שמיט(לתם Y "הריעבוכן ",לעשיחע"מלימרכי

ילדי"לבוא : )'גדית"ת 'תלעוו(שז"הרשיכו ,"לשמהתירהשהאילקיימה]
חיםי YDחכעלכדבריגםלזהדורמה ."ולעשיתר Iלשמע"מללמדרלשובה,
תורהלמודמצותשעיקרק"הסהשנתבו"כמו : )'אהקדמההלנות,(לקוטי
 ".ס"כשעביןכלשלההלנהכירורלידעהואלשמה

בהיןחכזרםאהחכלית,היאסה iהמאלאהלמו.רבלמןרהחנליחשאיןלפיז:ז,כסי

 ,"המעשהוהיאלן.חיזהחכליחלהשיגהולךהואנותךה,"מללודמהוeרם

 ," .nיר D'ל,ו",לאןuזברלוי.מייהםרלל" ~רבלגיי( "ם"ל~וש..ל~ושוהם.הדפסוםירגסת ~
התיספותגרסתינן ) K '"ק(תהליםשמעינייבילקיםיעקבבעיז",ילידמ~ם."הגימאדכן

הutבררובמגורתבספיך,לקפןהדסיס.ובס',י,ילבחייררל"לם)סך""ה :כ""בה O'(סו

 .,,"מ, " 0
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צרידאידהחורהלחכל,חבאו"ולא :הח"ס,הקדמה)(אוריעבץיסוף "
הצריכיסהדיניסל'ן'יעחאפילואלאחס'ן'וח, mהמעשהשהואהכללחכל,חלומר

באו]".[לאיוסבכל

הר"מלעשוח,ע"מאלאאינהח"חשלהאמיחיחשחכל,חוכתבוואלו

הואא'נוכלומרהעמשה,אלאהע'קרהמדשר"לא : )ז'" ',א(אבוחאלש"
"[שכל :קכ"ד) "ס(יא'רחוחמעשה",ל,ד'שמבא'עלאסכ'עצמו,מדצ
והרי ...הנפשהשלמותשהואבמבוקשחכל'תלהמצא'מסוגל]תוהרלמוד

ב'ן'ושמספ'ק'סלעשות,ע"מהלומדחז"לששנוהמובחר,ל'מדראו"ח][ל'מוד

חש"סלמידפריכל"וזה : ) nלאו"הגר"אלפיוכהקדמהמןולרז'יזדהר"ח .'''וכו
 : )'''-תס''ת(דףבדשרותיוכתבסופרחתסובעללמעשה",הלכהממנולהוא'צ
א'נומקוסמכלה'א,רבהמצוהכ'גסהתירה,ש'ן'עבלמו,דהמכווד"והנה
אמנס ...אחר'סללמדתכל'תאללהגיעמתכוודה'הכא'לובלמודומצל'ח

כשתה'הולכדהזהיר,מאשרולהזהרה'מצוחלעשותהא",האחרודהחכל'ת
tו'קרשזהוובאמונה,באמתלשעיתהמצית;ז<שנדעכד'בתיהר,עסקנותחלת

אדס)חכמתס'בסיףמשהמצבתלקינטרס(מביאאדסחכמתובעלהתכל'ח".

ע"מהכלשלמדאנ'מע'ן'כ'משנחו,ה'תה"שולמההנפטרבניעלמע'ן'
כעד[התירה]ללמדהעל""אכל :תצ"ב)ס"(חירבה'רשושר"רלעשית,"
מס'עליבפירישילעשוח".כד'למיד ...זוכמציההגדולהכללוזההח"ס,
באמתלשעיתהלק"המ,ה'אבח"חהעל'ונההתכל,ח"אבל : )'י ',ד('אכית

חכורנההיאבזזה,יותרבת'/ת,העליונההתכליתהיאזןשכוינהממהרתוץ ...

ש"ראל(רארמסלנט'שראל "יז"להחירה."חלמידלהשל,סכי'תרהמסיגלת
ומשפטיההתוהרדינילידעהואהתורהדייעתשלהמצוה"תכליח :כ"ז)ס'י

כלאחילק"סלשמירא'דמקיס,ככלברירההלכהלושיהה'בור"דעל
 , 8מצות" mהתורה

ליטחמכתטללוסי.כ

שלהפושטהמשמעית 1לשמה"חירה"חלמידבאמרסחז"להתכיונילמה
"לשסאיחלמיד""לשסהכוינההיתהשא'לותירה,לשס :ה'אאלימל'ס

רמב"סמדבר'משמעוכדזכר,לשיד"לשמו",לומרצר'כ'סהי' "שמ'ס"
לומדתכליתאצלותחהי"'ולא :החמשית)יכתר"ה '''פסנהדריזפהימ"ש
וכדלשמה,לענ'דכאדמרמזשהואינראהבלבד."איחהלדעתאלאהחכמה,

לחדדבתורה,להתחכם..היכולתוהיאח"ת,שלמזותשניפרםעלגםכיבתהראשם 6

הירםולעקורתררה,סלבמלחמתהוליתןליסאשיוכל,להישירך,,לשננוהסכל

סלהראשוןלפרטמסנדהואהזהשהפרטמפרסהיאדבריוכהמסךאבלבפלפולן",

הלמיייכולתלסםרקהואוהחיזור,הפלפולסלהעניוברףבםרכן ..וז"להחורה,ךריעת

 ....התורהדייעתשל

תורהכסירשרמהעייןשמיס,לשםתורהתלמידפעמיםכמהמוזכראליהובסיראמםנד

 33-28.הער·תו Hמלסא,נ Hושללשמה
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" 

חווהבדבריומשארדבוררכללשמו,כהוודבר" :סב.)(נד"םהרא"שפישר
אברהם 'וכתבוכןופלפול."לקחולהוסיףולהב'ןלד'עכגוןהתורהלשםיה:ז<
ת '1Iוד'הלבציורעב'ןשהואלמדר"מצות :ספרים)ר"המ"ח.(נדריםההרמן

לבבולשמחבמדעל,הנותולהתענגהאמתלציירכריהואצהיוויטיקרהאמת,

מהכוונהחלקהןהלבושמחתההנאהשגםמשמעאלודבריו(מסוףושכלו".

להגאתדוקאלהתכווןשח"כים ,כןלומרדהוקנראהלע"דאבל ,התווהבלמוד
שיירותתוצאותהווהשמחהשההבאהבאהשכוונתוה Kברלכןבלמודו,עצומ

הלמוד).מפעולתומוכרחות

שבקראהשל"הדכויאתלעילהכאניככרהאחרובים,מוגםכתבוזהכעין

ולירישיריתמידותול,דימעשהלד'יהתלמדר"שיביאבילומדכאשרלשמהח"ת
לשמה,"ענין :פ"ג)ש"דחייס(נפשכתבמוולןז'יןחייסרר' " ...התודהסת t''ר

לשםפ~הלמודובענין .,.ד,קב"השללשמיפי'המעשהבעבין ...תיהרלשם
וקלעסוקלאהלמוו"עיקר :כתבפ"ו)(רשיאבותעלובפיחשוחוהר."

עלדב;כלולד'עהודיניםהמצותהתווהד'יעללהשיגאםכיכדביקות
ופוטים".כלליםכוו:ז<

הקודםבסעיףהבאמועלחולקותהאדלשהדעותלומושאפשופיעלואף
כלא'ן-לעשותמהלדעתע"מאולעשותע"מהואלשהמת"תשעיקו-

דבריהםאתשהבאנורא.חווניםאותםואדובא,כזר.מחלוקתלחדשהכרח
) W תII שעיקרדיקאכתבוהםלדעת),ע"מהיינןלשמהתn"n ע"מהואלשפה

הקודם.כסעיףלעילדכויהםהבאנולעשרת,מהלדעתע"מאולעשות

כריבהכלי ,כשלעצמולדעתמ"עשהלמודל"מהודמבוי'{צאומפושר
(בפיושורכתבשכןלשמד,ת"תבקואאינו ,הבוואעלבדרתזוה '1Iבד'להשתמש

כי ,לעשרתמ"עשלמדמיארללמדע"משלמד"מי : )ה' '.דאברתהמשנהעל

מווהזהשאיןהד'יעה,אתלקנותכדישלמדמילאשמים,לשםכורנתםאלר
מפניולדיע,להביןחצהארםכלכית, IIהשילכבןרשמרם,לשםעושהשהיא

לכל".בכספתשהחכמה

תורהתלמורטלש:בונו,:כור,אצמרתלקייםבונתטללומרב.

דבויראלר ,הב"לעלחרלקתלכאווהאשואחתשסהבואשרביםבמצאהאכן

כאשומשום"לשמה : )'.ז(תעביתי)"לושהמיוחסהקובטוס[פיווש '''שר

לשמהלמודשעיקומשמעמדבויואשר '.''ברלהקוותכדילאא"להי,ה'צובי
הלשון,פשטותכמשמעותתרוהלשםדוקאולאוכלב.דלמודמצותלשםהוא

יאמושלא •..ה'את"לאהבה : ).ב"ס(בדויםחז"למדבוישהואנואהומקווו

מאהבה."למודאלא ...וכישיקוואוניאשנהחכם,שיקואניאקואאדם

 :שםהכוייתאהמשרהואוכר .מחלזקתשישלומוהכרחאזיכזהנםאבל
בהםודבון)"וה."[הקבפרעלםשלסדבויםעשהאומוצדוקר"באלעזו 'ו"

 '.הלשםהואהמציתשקיוםומשמע " ...בהםלהתנדלעטוהתעשםאללשמם,
דלעיל.מוולרז"ןר"חכדבויממש-ד'יעתםלשםהתווהולמוד

ללמודשצונוהייניא"לוהי,ה'צוני"כאשושר"ישכתבשמהנואהולכן

zz 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



(דבר'סהמקראבלשוןשבחרבמהבעצמו '''רשלזהרמזואול,לעשות".ע"מ

 ·"הארץבקרבכן"לעושת :הפסוקלסוףוכוובתו "א-לה' 'הצ!ב'רשכא" : )ה' 'ו

"ועב'ןלע'ל,כברהבאבוםאשרה"השלמדבר'גסמשמעזהוכפ'רוש
ו'חשוב ,אותםולמדתםת'''הששציבימהלק"םבחורהש'עסיקהכויבה ,לשמה

 ."ותשלעלאשבעומ'ימהישעימהלעבד"כוחבשהמלךכתבימכהאיהתיהרש
 '.הרצוןלק"םרוצהשבמהללבכעשיתלמ"שעהר'

 .כפשיטם '''רשדבר'אתמב'א )ד"לאיתו"רמ '"סד"'ו(השילחןבעחך
םשללמידלס'שח"במעמשהסשמהקודםהסע'ףבסףול"חמרבדבירגםוע"ן
 ,'חלכבירדהיינו ,שמםי

• 

ב'הלובקותלחנ'םכו'לרמדו.

מידלהשוהאיהחירה,בלמידביינהעודס'מיצאאבוהאחריבםיבדבר'
ח"(איח"הכל"יזבה,'לדב'קיתשגב'עעד ,נשמחביזלעלי'ני mרעל'שפ'ע

עוסקיםשנהרההיתהמעולםדת'דכונתוונראה" :ראמר)ש"ומ'הודד"מ Iסד
 ...התיהרצאב1Iמקירתשיקדייריחנ'וחצמיחעבמחנושנתתעצםשבד'בחורה

השעמצות n "בימגדייןה"סשיאיברםי ""ברמיגופנומתנושנשתחרבקכדי

שאבןהיתה 'השכייבתדברד,ראתלפרשיאפשרשכתורה",תעשהלארשס"ה

כויבחה'אל"הב'חלשהחכלפרשרשאפאמ'ד'ך ,ל"הנבכיינהבחירהנעסוק
פ'רטנישהדרכ'םאחחלה'יחצרכ'הה'אש .אניבכוינחנירשקלהוא'ןבלדכ. 'ה

שלאלשמה,ת"בחהשחרתכל'חח'ד'שח"שהבלימרצורךא'ןזהולפ'לע'ל,
בראשונים.הוזכרה

השמלח"חש .כךסבריכןהחס"'יתגדלו' .סברכךלאח"הבאסאףאבל
הלכירזכיתילאועדייוומאחר ,'בהדבקותלהשיגכיי "תוהרלמידהיינו

נרמלא/והרדיידיליהראהאשרמלאדיהרש"זדבריאתרקאביא ,ספרהים

נפשילקשירכד'ה"בו .לשמהת)"[יח" : )ה"פאמר'םט'יקל(הרבל"יז ,'''ב
 ".כלושלס'ש"א ,החורהגחשה ''ד'על 'לה

כ'אדם'חשוב"אס :ו)"רפח"ם(רוחמוולוז"ןר"חטעןזושטהנגד

בש'דיחש'עסוקובש'חזדמ'זנולדעחוכןואםלדנ'קיח,הכוובהלשמה

ה'אהבתם'המעוררראלש"זמ'חתמבעםים'חהלבס'ובפרט ,בחיחשוח
בש'ר'יסקוהעשבקשדודשבמדרשמצ'ביאלהכ'היא,כןלאאבל '"וקרבחו
 ,"חר'קרםיואהלותשבבע'םהר' ,יאהלוחבבגעםיכעיסקלו'חשבובזמ'ר'ו

 ',יבזהליה"הקנשהסכיםיצמינולא

סוררבן" : )א."ען'סנהדר(הבר"חאמןגםן '1עצר'כהזושטה'ד"ולע

הש'טהולפ'שכר,"וקבלדרוש ,בכתבולמהלה"ת,עת'ד'ולאה'הלאומוהר
איל,ה'רציוהיהמר~דעילרקהתורהלמודעיקרהרי ."נכתבלמה"זהמהל"הנ

 Y 'ד'לאו'לכאכךהשהקשבש"לרשאפואול' ',בהל'ד'בקכד' ,כזהדברקהר

אתשמכנהחייגו ."שכרוקבל"דררששאמרומה ,ת"תתכליתעיקרשוה
הלמו.דחכל'תה'אשהדב'קוחללמדבוובא ""שכרבה'הדבקות

• 
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 : ):ס"ח(םסח'םשאמרששתדרבממשעהזידעהעלקשהרעדלוכאוהר
 '.ב'א" :ד,"מראשםמקשהותבאי",לך ,קואילךבפשאי,חזאיבפשאי,"חדאי
"מע'קוא :ומתרצתואוץ",שמיםבתק"מולאתווה,אילמלאאלעזו'וזהאמו

לטובתללמודשאיומשםמשמעאשרעב'ד",קאדבפשהיאדעתאא'בש,עב"'כי
ד,"מראדבריכלבעצםאכל·כו,לעשותמותרלמודיבתחלתורקד~א,גפשי
עללשמה, mללצריכםיהר'בפשטות,הגמואהקשתהלאלמה ,תמוהיםהזי
כד'דוקאהואלשמהשלמודמג'וגם :'א-להי 'הצוג'"כאשראולעשות,מבת

בתחלתעורההיששתרבילכארב.מראמרברישמשמעמהגםהעילם,ש'תקי!נ"
הקטב'םאתכשמלמד!נ"" : )ה"ה "'פתשובה '(הלהומב"םכתבשעלהילמידי
לקבלכרזימיארהלעבוראלאאיתומלמדויאיוהאץר,עמייכללהגש!נ"יאת
דוחקיגראההפרק],"תחלתשםע"והבא,העולםלח"לזכות[כוללשכו
כללששתרבהתכיוושלאנראהלכוכזה,כמעמדאזההיששתשרבלימר
גםבוואו,מצותשק"םמהעלשבוסףצ"ורקאלאכלמודו,כווגתולםוט
אגבהרי ,להזכירלןהיהמזהייתר:הרבההגמראתמהתזהיעללצעדמ,הטיב
לוושימאחרככסףהשתכחוא'ךכולו,העולםכקיוםשותףגעשהר~אלמוח
זהעללחשוכלוא'ולמודיבתחלחחכםשתלמ,.,הגמראמתרצתזהועלזהכ,

כיהורא.שגראהמםגיאולי-

לשמהלשאתןרהתלמןדעביוג.

שלאלו"מוטב ,חריפיםדכר'םל"חזאמרולשמהשלאתורהלודמיבגר

כלר,(מס'מגיו".עלשליתיגהפכהשא'לולוח U "אף ; ).ז'"(ברכותבגרא,"
מ'מרתו,.,ערהיאמזיך ,)'. 1(תעגית ,"הןכותסםלי"געשיתשהתוהר;יכורםייח)

חג'גהיחשלמיזהיכעיו ,בש"סמקוןכותששהעידוש"ג :ג'(םסחיםרבשל
וכמציתבתוחראדםיעסוק"לעולם :הפוק)בסוףע"ורבה,ובאיכהכלהובמס'

לשמה".באלשמה,שלאשמתורלשמה, Kשלפיעלאף

ח)"רפ(כהלהגמראמלשוומשמעכובדבר,תבאיםוקת,מחלשיולכאורה

 :'הרבהלדבר'םזוכהלשמה,בתורההעיסקכלאומרמא'ר ו'" :הביריתאעל
האל'ה ת"'לשמה,בתירההעיסקכלאדתגימאיר"ןל'ו :בגמראימקשה

שלאשמתורלשמה,וסלאאםיליבתוחר,אדם'עסוקלעולם .,.ויחגוד'ו

שלאהקוראכלעקיאבו'דתג'אעקיבא,ד'בשיטתקאמרכישלמה,באלשמה
כמ'מראסברמאירשו'משמעבםניו",שליתינהםכהשאילןלןגוחלשמה,

עקיבא.'ושיטתלפיה"נולשמה,ת"תדוקאשאמרומהויחגו, "של

רבאשכובבבלי,משמעכוו ,מחלוקתכאושאיום'רשוהראשוגיםאבל·
במקןםמאר ,גבראשלאליח Uשאמר ).ן"י(ברכותאחדבמקוםאשרעזומ,
שמיםעדגדולכי"גאמרעליו ,לשמהשלאשלודמשמי ):ג'(מסחיםאחר

ישארתוספות ,'''רשומ~רשיםשם).(רש"י "עבדימיהר"רמציה-חסרר"

שלאלושנוח :בברכוחרש"יוז"לשלמד,שלאאוטגישגיששיראשוג!נ"
שמים"עדשדרשימהלקבטר",אלאלקיים,כדילודמ"שאיגובמיגאמרגבוא

24 
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ננראיושלאfו m,/שנבמיוהנה, , 8שיכנריהו"כדינמקייםאיירי ...חסןר

אלאלומדשאיבו )כ(לקים'לומדשאיבו )א( :דכריסשבי '''שרכאןמאר

בדבר. rבע'הכהדוקא,מהסאיזהכירורןצרץלקבטר,
בחורההעוסק"כלהגמראעל )'.ז(כחעביח '''רששכחבמהקשה,לכאורה

בעשיחשלמה,שלאכחורההעוסק.וכל ...החייססםלובעשיחחררחולשהמ,
כדירלא .,.ה'צוביכאשרמשרם"לשמד, : '''רששםרפישרהמרח",סםלר

לשמהכשלאבכללרבי,להקרוחכדישלומדשמימשמעאשררכי",להקרוח
שיכנדוהו,כדישמקדיםמיכעיןזהוהריהונבת,סםלונעשית mן'חתאשר

בראה/י Iרשבלשוןבדייקכאשראבל . 9חסדך"השמים"עדי Iשר/כתבשעליך

באמרחסדך"השמיםש"עדרש'"פירשבכרכותשכןכלל,סתירהכאןשאין
היאהעשיהירקלעשות,מ IIעלומדשהיאדהיינך ,שיכנרוהוכדישמקייםבמי

אולקבטר,כדישל,ומדמיאכלכלמורו,מצוהעושההואולכןשיכבדוהו,כדי
חררחובשעיחכאלו-לעשוחע"מלומדאיבובשבז1"םאשר-רכישיקארכדי

שאיבולמההואבכרכוחרש"יכוובח~עיקרבכאר",שלאלו"ובוחהמוחסס

• 

;rנ:זי.הר~וסקוהייבופריש,;טנר"'שבשםהי)וי,(אבות Mרחדי"'בובKיחדשחלייק 8

הייהוזהלשמה, C(יבלשהונ Rלששnובןךכיילשהסשלא,וסק·עדתהזי,הג Tlכלו

 (' Mולמו,ןלשונהוסלאש~ןםקוניכאל •הןתרזרהלשונה,בסיףלביאבתחלהחבתנו

לשיןכייזזהוהריבנרא"'.שלאליניחמתור,ליהרליתלשונה,וסלאםאכיחבתני

איתהאז(ר)קעבירהובולםהוא,חולשמהשלאכל ... ;קם""נ)(טסייזרועאררפהירח

וכזבשבת,גלומפקחבגהראשהמזילכמוזובוה,לדיילבואשטרפההותרה,,בירה

יעשהלאלערלםערפר,סמקשהמיבגcלדיעל.למעשהותה Kשונרהמבבזירמשמע

 • Hנבראשלאלונוחונצרה,

עד ..בכללהואהרישיכבררהרכדישלומדמידהייבוכינייםמצבוסישסנניח Kלםא 9

נראהכו.נאמראםאפילואבלהחיים,סםלונעשיתהתורהאיזבאלחסזך·השפים

במסקנתנןהרע,שלא-לשמהזההריל~שות,~יימכוונהכל,שהלומדטוברשרש""'בררר

כפנים,

ככמהוסהריהחייס,סםמלהיותהסוב'לשמה C(השלת Kלהפקי'קשהכעבםאכל

ח""םססלישראל.תררהנתן"הקכ'"ה :הח""םכםסהתורהת Kחז"למתאריםקמומרת

 ,"" M,מוסאמלה.אימזלדאג>יי mסאפלה.נריגל]""דארמן .),,""ב(עירוכיןגיפו"לכל

חיים" Cכטתררהבשונלה-םתמם-ןשמחם ... ):פ"חשכתזהוב,יו :,ייב(יווסנ

) P יווזרr 'סהנ·להימונריתיבלכ ,):ל'cחיים,בסםלשמה,תיאנלכ,סםת,ת-תחמרו

מופקעיהיה )חדסן'"השמים " ... (חןיבאופושלימדשמדלימר Pזרחהrונ,לבן

ולכוהרע.שלרtלשמהלודמהואCארקמזהמופקעהואודאיאלגtהחייס,טסובענין

רבי.שיקראכדישלודממיאתהרעבשלא"לשוכהלכלולרש·'התכייןוזאי

בלשצרשלממעסהסאג.)(נדריםבגמראלומייםהמותסםלינבושיתשהתררהוהסעס

סעסכקודש.מעילהכעיןדהיינוהעולם,מןנעקרתורה·שלבכתרההשמתמשטבל

שעתר,פשע,חסאתועללהוסיףבתורה]"[שערסק );כ"ב(סרסההתוסיבעליכתבוסני

 , Hלברתאותמכלמנעלאש,ובר,שיזעע"פ Mזסזדונרת,לונעשושגגית
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משמעובז ,היכי·תימצארקהייברלקנטר, ' l/רשאשמררמה ,לשעותע"מלומר
1ה"ב)פ"א(כרכרתהירןשלמימןסייעשםמביאשרש'''ממהגם דמוברישם 0

"כעש'תבסוג'ת '''רשדבר'גס ,כללקכטורמזכ'רוא'כולעשות,שלאבלומד
ותשלע" ;הפסוקלסוףמרמזות "א-לה' 'הצרובורשכא ,לשמה" ; "הת'שטסלו
לע'ל.שכחבת'כמו ," ...כו

לשמהשלאהלמודאתמבארכאשררבוכ"םמלשווגםמשמעזוכשטה

כאשרלפיכד" :ה'וה) '''פתשרבה(הל'רבריואתומסדרםלשמה,לדייהמביא
לטבייאלאאותומלמד'ואץ' ,הארץעמ'וכלל'סשהבזאתהקטכ'סאתמלמד'ו
הר' ,חורה'סשלגללמדלנומה ,השקולכאורהשכר",לקבלודנ'מ'ארה
אתאדם'למדשלאחכמ'ם"צרו,;א)"ספת"ת(הל'מזהלע'לכתבמפורש

מלמד'םהעש'הואתלעשות,כד'אותושמלמד'םלהמברונתואלאתורה",בתו
 ."מ'ראה""לעבודבלשונו ,לשמהשלאאפ'לולעשותהאותו

 ; )'הד:אבותעלא"ד' m "פ(פרמומהר"שמדבר'גסמשעמזוכשטה
תוהרבהד'מצוהדא'כאה"בולשמה,לאשובמצותבחורההעוסקשאמרומה"

לשמה".באלשמהשלאמחוראזהחומר,ומזכר
טםתורהלובעש'תרב'ש'קראכד'שלומדשונ'לרש'''מנ'ולבררוש'

התורהאתלשעותא'ולפ'הש )'ה :ד(אבותבמשבהשמקוריוכראה ,המות

באב,דתורהלשבכחרשתמששממ'שהללאמרועלהבר,ללהתגדעטרח

אומרתוכו ,"העולסמוח"ובוטלחורהמדבר'הבהבהכל" ;המשנהומט"מת

זהוהר'העולםונובעקרתורהבדבר'שמשתמששמ' ).ב"ט(נדר'סהגמרא

המותטםלוהתירהבעש'תרב'ש'קראכד'תורהשהלומד "'רשלדבר'קרוב
לשמהלאשותשלעכרלומדשהואמז'קא'בושהשמללאשתוהרותלמוד

ד'כה'.לומדד~אשהמצוהאת

מ"עהכרובהבל,שלמודסוברשואחרונ'סשהראשוב'םמהמובוובזה
 . 3ובהערהלע'לדבר'הםשהבאנוכלל.ת"תבגדרא'כולעשוח

של'חונהפכהשלובוח"המ'מראאתל"חזמב'אשלהמגםמובוזהולפ'
ו'קרא ,ב"הא"פברכוחלמ'ש'רו(ותשלעלאשלומדשמ'עלב'עקרפני'"על

שלאהר'מה,שלשלאקוראשמ'עלעק'בא 'רשאמרמההווא )'ז ,היילרבה
בעל'וגםס,"ורמב '''שרערתשכררא'כווכברלעשות,שלאה"בוהערלשמה

יכן , 12ילם)'לעד"ה :כ"בסיטה ;זכאןד"ה : 'ב(פסחיםסובריסכדהתוספות

 .בי)ס'יר"פ(פסחיס"שראכחב

• 

, 

 . 144-5בומורלאסג"רשללשמהחירהכס'ראיתיזרראיה 10

אתשאפילומשמנוששם )חמשיחיכתה Hר M "מ '"ם(סנהרריןש Nבפיהמעייןזeגי 11

ךבישאיקא,רבקטןיפייךששםיישב,אפשראבל ,פרםללקבמיעותחליייעזמומריהל

יבררשיכבדיהרהיינןככריהן,ישכריכךר Mשלימימהבאלעגמן,ר Jמכזמיחחובןיכ

 .המתוקניםמעשיו

להנאתבלקשהקריבמהקרבבן-תהיא H •••אדםיעסוק"לעולםהכללמקירעזםגס 12

• 
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לאחורחיואחעזבואווחי"כחיב ":המימארעיווצריכהזהכלולאור
שבההמאורבהמחעסקםישהיומחוךשמרו,וח,רחיעזבואוחיהלואישמרו,
ותדדתי ..-המצדתשמזרתהייבןעזבן","אותיולכאורה ."לומטבמחזייןהזה

חורחםואדרבא, ,לעשוחשלאלומדםיהריכוןאםהחודר,למדוה'ינושמרו':

שצריכיםנראהולכוללמדו,שלאלהםטובויוחרהמוח,סםלהםנעשית

 ;לשמושלאחמצוחאחומקיימיםה'אהבחשעזבוהיינועזבו':"אוחי :לפרש
ואףלשמן).(שלאהמצוחשמירחעםחורהלמודה'ינו ,שמרי""ותורחי
שהיא )'ה ,ו(אביתבשמנהמצאנןחרי , 14משנההייובששמריהדירשרםשחן"ל

זכ"תיישםןפיחש ,וההוראההלמיךאחו~העשיהעםחידהשמררהאתמביאה

קויםעלמורהבה"מתעסקים"שהיולשוןגםחעכרה,מןהיינוששמירה
הבא.בפרקיעיןראשןנים.כמהלרעתהמצות

• • 

תורהבדברילעסיקברתכד.

ת"ת,שלמהותהעלללמודנוכלחתורהברכתבנוסחרבותינודמבריגם
על"אקב"ו : ):('ייאבברכוחגורסיםרובםזה,ננוסחראשוניםמחלוקתושי

וכןבדפוסיםהנוסחוכן :'תורהבדברילעסוק"אקב"וומקצתםתורה':דברי
• • 

 ."אצל'lבנחוג

לשובה, Mשל Kהוהמזוהשקיוסהריררת,מIבני'שיצאהבגללםזכהזהכליעםעזמ, •

 • ''''שרלשיטתטיועיזה

ששם '''שרעלשחולקיםמשמעוכל)ראה '.ז(בתעניתהתוספיתבעיימדבריאבל

שיקראכדיהלומראתגםכילללשמהלדידהמביאלוסמה Hשלשהלמךדמפררשכחבר

גלי(קנטויבגזן ,דוקאיעהבבדובההלמייאךההרעהשידtלשםהשםלושטםתרבי,

לעשרת). Kשללודמשהואהחחשבות

עליכחבהעללם,מןחייישניטלהמוסבהמארהשעליןלמידישבחךאדי,יוןוזריך

אמריעליררשע,בקואשלומדמהזבקייםאיבי"אם :ס"ג)פ"רת"ת(הליז Hהושזה

כמזותהמזלזלחםכתלובידיכלוגויחוקילס!ברלךמהא-לוהיסאובררלושעהכvוב

כנכיס. nאמריילזיי '"האזרובעםיגריעשכזביוכקלהואהוי • Dשזנייווזתבריאיו

בתווה;דאםיעסוקשאבום"כוי"'וז" ):ע"ב(יומאהמרתסםליתורתונעשיתזכהלא

ולעשרת,לשמוומבתעלללמודלסמה,-לידילבואיוכללשמהשלאמתוךכי
• 

שמוו,וחרותיעזבוארוריהלואי .' ..חכסיםכמ"'שלמוםבמחזיוושבהשהמאוו

אומריםאיךלהםקשהאיוהי"אהוילמוטב",מחזירסה:זישבהשהוב\או

רףנה. 'סיהמאירבמנירחכןשמםושרינואההמית,סםשהואדברעל.הלואי"

וככלהזאהפ"אחניהגכירושלמיגסזהיכעין Iבאותוכה,לאיכהכפתיחהמיכא 13

ם"ח.ושירכתי

יים, Jסייוהאפסדי ; :'""פ"סיאמיןס, ... ,. "'םפוש'חאריספרא 14

 , nריה" '("וסהחסיררהויהיר ,קוב"כ)(סי'ן"הרובג :שלנוכנוסחבוסיואשוניםבהונ 15
• 

(בוכותהמכתם"ס' ,)ד"כס"ייש P(הליזריעאור ,) "CItל "ס(ואכי"ה ),:ףאכרנית

ברכות(פסקיי,ורי"ר ).:י"א(בוכותהובאירי ,).א'"פ(נרוים,הו"והוא"'שפ'י , N)ם"

ר"חגאוו,עמרםו'כה"ג,ה"החווה"רגרי"עלגרסוהראשוניםוובכנראהבאל .} Xם"
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משמעותר.לגביnוכולקיםהםכדהבוסח,לגכימחולקיםשהראשוניםרכפי
כדברישלעסוקירחיאכןבשםכתכנוסחה)ו Iרד"ה Iמ"סי' ""רא(ייסףהכית

 :ת"ללהיפדמשמע ) y 'ל "ס(ראבי"הרמדבריהתררה,קראיתאלאאירבתרהר
בדברילעסרקמבכריםאיןכאים,הצבררשלהרצאיבתררה,שקרארםי"שכעה

ריתוכוללשלעסוקמשעובלולמד':ללמורולד"עלעסוקכוונתם II'1שתוור.
"כרללבד"תשלעסוקכתבי"ב)סי'ברכותמאה(ירןחייםרבאררחותמקראיה,

המצרת".ועשייתהלמררעסק
עשיתגםכוללהתוהרשברכתכתבוחיםי,מהאוהררתחוץראשובים,וכמה

אבודרהם.דודוה"רירחיאבןהר"אבשם(שם)ייסףהביתהביאכדהצמרת,

"עלמכרכיםגדולרתהלכרתכעלשדלעתב"ג) "ס(הגחולפדרסבס'כתברכן
לשוןכילבגוכדריאה,רבארץספרדארץוככלבררמינוהגיםושכןתורה",דביר

רת.ורהשברכתהדמשרמןראיהומבאיולעשות,לשמורוללדמ,ללמדוכוללתזה
כעמליהרלא-·בערשיהררצהרקדשהאת Iבתירהבחר"אשררבנומשהשל
בעןשהי".א.לא ,בהוגיהדלא

אתגםכוללתהתורהשברכתמשמע ):י"א(ברכותרש"ימדבריגם
ותןהתוהו,ברכתמעיןבהששירבהבאהבהבפםר"שכבר :"ל Iרהעשהי
רממה ." .. ,תורתרדבריכלאתרלקייםולעשותלשמוררללדמללמדובלבנו

התרהר,ברכתבוסחבשממערתנכנסואלושכלמשעמהנרסחבהבאתשהארדי

דבוי"על[וכנוסחנוסחו,הו Iא'אלרמדבריילברראפשרשאיפיעלאף • 
פררסס'(יעיןדמ.צרתקייםגםכושבכנסמודםיהראשוניםשכלנארהתוהו"

 .])ל IIהנ '''בנוכןכ"ד. '"ס"א nזררעאיר iכ"גס'יהגדול
התררהברכתשאדרבא.יסוכר '''שרדעתעלחולק(שם)רוע Iאורובעל

 .)םש(ייסףלביתנראהוכןהלמודמשעהרקלכלולצריר
בד"תוליחן"לשיאתוהרבדברילעסוקלשוןשמפרשיםמצאתיובאחרונים

בית(סדורהרעיב"ץכתבכריסברא,"ובפלפרלבהןבדרשתשהתורהבדמרת

טררחדרדחורה,בדברי"לעסרק :סק"א) Iמ"ס"(או"ח Iובט"לייב).דףעיקב

ה Iפירושארתפלה).עיון(פירושמקלנבורגהרי"צגםפירשה Iרכעיןדוקא."

דוקאכאןבחרוזלמה ,הברכרתנוסחבקבעיתמאדהקפד"ו"ל Iחהריקשהקצת

בתוהרבונצם"נושלאדברבד"ת,רמחןמשאברלללדעתם .אשרעסקבלשרן

יללמדללמודכוללעסקשלשוןלפרשפשוטיותרנראהולכאררה ,מפררש
הראשרנםי.שפישרוכמו-חלקםאוכלום,או-ולשעותשלרובר

• 
תםלהה(ליומכים ): M ""ברכית ..השוב'"' '" nכ(מוגגcןסריי ~ף"'"שם).'יין Kב(מובא

-,)ביה'יסםיוc(כרכרחהגJ)ייההנ'ץ.הרזיףלע ה"' Mר ).cו"ם(כוטחלגeשניייר·א )."'זי

הרא"שייבה.וימסקנתמשזוב,כןמג.)מ' yתש-יכ.ביר,סלים(הוז'אנודיהםףד
• 

שהםיימ VM ),ן"מסיר n "וeו(הםו,,בוספח,זרגירסאמבאיסייג) ....מ(ברכוח

תורה-,דכךי"נולהגירםוc.רקמבאיס"ה)(שםוהונחברגירסתנו,אתבםוכזכירים

הנ-ל,הרא"שנזלחמודךתדברי(ייעןכךסיברהואשגםמשמ,הדמ-"דבייומסתימת

 • 11) ".ס"ק

 .)ד" Pס(שם,הס"'םגגיסוכןגיסתבואתמק~םסק"ג)(שםהמwב..כל
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תןרהתלמןדמצןתשיעןרה.

• 

היוושלמיופישושיעור,להשאין )'א '.א(פאההמשנהקובעתת"תבמצות

למד ):ט"צ(מנחותובבבלילמטד_ולאלמעלהשיעורלהשאיןדהייןבשם

תמי.דא tדת"תשחיוב "ולילהיומםבווהגית ...ימשןלא ..מקראשימעאלר'
וערביח,חריתששמעקויאתאלאאדםקראלא"אפילומשםלמד '''ישוב
ראב.םשסבךשכן )א"סן"רמס'ידו fיו(ההלכהנמסקהוכן ,"ימשולאקייס

שמקראישמעאלר'אמרושםתנאים,אותםנחלקו ):(ל"הבבוכותגם

וטועןארץ,דררמנהגתווהבדברילנהוגשצריכיםמשמעדגנר""ואספת
יזורה ...זריעהבשעתוזורעחוישה,בשעתחוושאדם"אפשרשמעוןר'נגדו

ח"(אושימעאלכר'ההלכהבפסקהובזהעליה",תהאמהתירההרוח,בשעת
/ח Iבדלנהרגשצריכיםדהיינוסוברםי,כרתיהובאיגםאביישגםקב//ו)ס'י

זהעלכתבדלעיל,דברי.ואתכסותונראהשמעוןשו'וזהאץר,דורמנהג
הדאחובה,שחיאשמעוןלר'ליהרסברמשוםלאר" :החסידיהודהר'בתוס'

וערביתשחריתשמעקריאתאלאקראלאדאפילוקאמראיהוהלחםשתיבפ'

זהוכעיז ,"חורהבטולמפני ,דקאמרהואבעלאממצוהאלאימשו,לאקיים
טבת(המעיז "ול,להיומםבווהגית ..בקונטוס(ועייןש,"הואתבוס'גםכתב

 .הזאת]הסתירהאחישבוהאחווניםארי' ) 25 'עמתשל"ז,
שמעבקריאתחובתודיייוצאהתורהשמןמשמע )',ח(בנדירם 'Itומסוג

הרי"שתובחסדיייןצאםישבזהדוקאלאישז"הרנוהופישריערנית,שחרית
 )',(לדקדושיזק"בפאמרינז(כחו,לפילהיוליוםחמדי,ללמודאדםכלחייב

• • 

תגגמםשואדבראדםשיאורשאםבפיר,מחודדיםד"ת tשיר ,ושננתםת"ר

שכתובמה(אבל ... ,להכיסגילאוערביתשחויתשמעוקואיתוכו:לוותאמו
 ",!ערביתשחריתשמעבקויאת(יצא]ובקומר,בשכברדהייבובקוא]פמורש

דכתיבסיבי,מהרועומד"מושבעמפשואייבל(שם)לוש'''המויחסרפירוש
 ,"ימושלאקייםשמע,קויאתדקואדכיון ...וגו'הזההתורהספרימשןלא

קבלהמדבריהזההקראשהריעויז,וצויר ,):ם"(צבמנחותשוב'''רכדברי

מסיבי.רלאהרא,

כתבזהועלתמי.דללמודמדאווייתאמצוהששיז"הוסברפנםיכלעל
אדםאריזדס"לעלויחלוקיםהמפושיםשכלל"נ" :תטז)ס'י(ח"גדוב"ז
ויבה, 'רהיראםי,בעל ,'''רשמדברישםומביא ," Iתם'ללמודהתררהמןחייב
חירחששמעאתימקרחיץתי I /תשסיבריםכולםששו/יאוא"ךיסבא,"רשב

ן"הרשהביאמןשנבםת,הדרשהעייןצריכה(ולדעתם ,ו.שריתהיאערבית,ן

שיאובריריערביח,וסחריתסמעבקריאתדיילר kכהנ"'להראשוניםלבלשמשעונרמה 16

 Kפ" n"'nב;ונ"מרמיבא"יב 'סישין 9 (הסם"'גמפורשכבתיכןהדחק, nבסעלו:אזה

שאמרסהעלסימךללמו,ןפנאילוואיןכגלבולשהאםדדחוקית,...בשעות :סק"ז)

זובוהקםייוערביתסחריתשמעקריאתאלאקראלאאפליו :הלחםבשתייוחנןר'

כקר"'סנפשיהפטריבעי t(דדאמרינן",הא : ).'ח(נדריםהריסבי-אזהובעין , Hיונישלא

שזיוךטפי,ליאפשרכדלאהיינוול,לה~יומםבווהביחונחובתונפיקוערביתשחרית
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 ,ואו 'מ(חמדד'שבוע"ןבעלמא],אסמכתאשה'אסובר'םואול' ,לדבר'וסמך
מעשקר'אתקראששמ'בפסקהההלכהאמבםאםבשאלההארז'ש )ו"טכלל

 ,"ימושלא"קייסוערביתשחרית

התלומ,דחכמ'ב'מ'" :צד'ק]ג"בארחותכתבעצמהמשוכתנםהשהדרלוע

 ...לבב'ךנבחםשו'רומאשמהלק"םכד'החלמודלחזורלמודםע'קרהח'ש
דבר'ו'ש'ההואהשהדרשעב'ןמעשמ " ...תגמגםאלדבר,אדםשיאלךשאם
דהיינו )ג"הב" Cת"תל'ח(זש"הרמדברימעשמיכן ,בפיןשגיריםתזרה

א'זהאדם,אלנושיאםשבעב'ןכךכלו'בםגורהשזסדורהמשנחושחהא"

 ,"גמגוםבל,מותר,אואסורמ'ד,ו,להש'בל'וכלשלמדממההלכהדבר
הרב"בכחב ,מא'דדכמזתו.ולאההלכות,למזדא'כותקובעחשהדרשה.דה"גז

וא'שא'שכלעלהוא"הח'וב :כ"ז)ס"קדוש'ןמ"עשמואל(ברכתלייבוב'ץ
שבא'בחורה;דנואב'ם iחכמ'םלתלמ'ד''היובגוזבןשבבולראוחמ'שראל
חגמגם,לאדבר,אדםישאלדשאםבפהמחודדםת"ד '"ה'שלבג'ד,זשגגתם

כא'לוהלמו,דכמותכקובעתהדרשהאתמפרשהר' ," "מד"לואמוראלא
 ." ...מחידדיםתורהדבריכל"שיהייאמרן

-
תןרהבתלמןרמציתשתין.

כלכנגדהאיקולהשת"תמצזתלפ'הםשל"חזמאמד'בםשיפג'םכלעל

שיבםגם ,ערב'תאחדזפרקחר'תשאחדבפרקבהשד'ומאד"ך ,המצות

ח"תשומא"" ,וחשלעמהגדעשכד'היאת"תתכליחכללפיהםשמאמרים

-

שםגייריא ....במנחות Xית Nכרמפסר,לאהכי,לאיהא ,כפרנסתוהיוסקצתלהשתדל

זה.נlלחולקיסאיםבל"הנהרשאוכיסוכלהרזב"ז

אלא ".םלכוכנבזח""חוהךיהיוס,כל nבת" hמצואיןו"תכאיל,כייגתויז Nשפשיט()םג
כמרוהייניקייימת.אלא , nחיובימציהמשרםהיופכלח"כתשאיושכורבתיברוך

בזהיםג ,"למא 9'ב"מצרההךא"שחרס'ובשםהחסיריהוזה 'יבשםלעילשהבאנו

 .חיוסכליית nשלביותרלהוהגדמחועיבותהלמעטבואיןוראי

חייבי.תממציהפחותחשובהבעצםקיומיתהומזוכייללחשיבובלאללי,לכובאופן

שלתובישחשרן'(ב ,ייחךצהוינחדווופהשהיאהיאביתיהחיהמצוהנוחי('יי.אלא

אניהריררבנוינשה,בשרכהה,בהשפעתותרילהודגיתילה('שוהייחיימהקהמציה

 ,בובפירשכללאבםרראלשהבאסלל,וקלחהסיל('רש lשיMסיהיכיניןוכרביסםיוביזא

קלכחבאריבי"יע"'ןרוביס,כרתיפסוררתיערילגי ,זרהובעכורהח/בירגשםועזהלכיעם

 . r "חשלתמיז .'ןעהמ ',יוהמעשהכהלההבקביעתוהאגדההשכל ..האונמרשלכי

 )פחיחה ,הלכותטיולק '(סחייס rחפבעלהלשהעהסעניתןר Kלוןיעזוייזהפירוש 17

ליחידיסאלםא ,הנמנעמןכמעטהיא ...ס"השלכפ"בעבקידאםשיהיהוהנה .. :ל'"וז

יהיול, Kישרלכללזהדברבתירתיכתבה"שהקבכייןלנפשיואונרתי ...הזמןגאובי

אתללונודב('זהשםימסיק ......כ"כחמ,ררבוזהאיןמסתם ,ל'"ךכגהאלההדבריס

הש"ס".מןההלכותבנוקויפ"עכבקי..להירתהרי"ף

• 
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כתבוהזה,בעניןהמתעוררותהסתירותאתלישבוכדיעצמה.בפנימצוההיא

ל~והךאשוניםחז"לבדבריענינים.שבית"תנצמ'רתשישאחרוניםכמה
סי'(דבריםהספריבדברימרומזהואאוליאבללזה,מפורשמקורמצאתי

שתיבדיוהריושמר,לימדאחת,צמוהבידוהריתורה,אדם"למד :מ"ח)

בדבריהואמרומזאוליוכן ,"הימנו"למעלהאיןועשה,ושמרלימדמצית,
בנדרים,ל IIהנהר"ד

שתיבת//חשיש )'א,אחרוזקרנט'פ"גת"ח(הל'מלאדיהרש"זכתב

(שםכתבעידילילה,יימםבו,ודג-יתימצותכולההתורהדייעתמצית :מצית
מביןשאינופ IIאעושבכתב]תורה[דבריבשפתיומוציא"אס :ב)ס'פ/'ב

ולמדתם",מציתמקייםזההריהארץעםשהיאמפניהמליתפירישאפילי
בלי-כשלעצמןבתררהשההתעסקותיהיינילטעמיה,בזההיהין,לנא-ורה

חז"לבדבריזולשטהמקירמצוה,היא-דייעהתיספתיבליתועלתשים
ששיאחרים,אחריניםגםכתבילדבריודימהקצת ."עיוןצריךיהמפרשםי

הואהתורהשלמוד"ידוע :(הקדמה)הלויבביתעניבים.שני/ח Iתבמצות

להמצותמביאבחינות,ב'הוה ...לעשותימההיארלרדעכדיא' :פגםימשבי
יניסףאחת,מציההיאת"תשאמנםשכיינתיינראהעצמי",בפניתכליתוגם
כלם "1לקהכנהכלומרמציה,מכשירימשוםגםביישצמהו,שהיאמהעל

המצית,

בזהישת"תבמצית"הנה :כתבכ"ז)סי'ישראל(אירמסלנטישראלר'
מוהואחתירהלמידמצותהתירה,ידיעתיב'התורהלמידאועגיבים,שני

ידעיתהואת"תבמצותהשביהברךאולם ...,לילהרומם:בווהגיתהכתוב

מביאשהואוממהבפדי",מחודדיסד"תשיהו ...שאמרןמהוהואהתודה,

הרש"זיכדבריממשמצותשתיכאןשיששסיברלכאירהמשמעפסיקים,שני

מצוהכאןשאיןנראהבלב,רהנביאיםמןהיאמהםיאחדמאחראבללעיל,
מציה,פרטירקאלאממש,מדאורייתאשניה

כתבאהסף)אחרספרברישיחלקיה"ת"ת(,,מציתסרנאזקאל "I1יהרב
 :עניניםשניישת"תדבמצותזהלפי"ונמצא :מביארייתרבסיגנין

בהלכ<יתיה.ךהברירותהתורהידיעתוהיאעצמה,ת"תמצותא.

בוישאלגורסצויכיסזהרלפיעליהם,ומוסיףהקרדמיםעלחרזרשהתאבמשמעמסיפא 18

כנלע".רלמד,במקוםל'מד

התווה,ברכתקודםפסוקיםיקוא"לא :וז"לס"ס,מ"וסי'או"חסוש"עצויןשם 19

דויאלאאומוםשאינוכיוןלחרש,שלאוי"אתחברבים,דריאמוהשהואפ Hאע

אחרונהיי,כסבואהמנהגאכלהגה,ואשונה,לסבראלחושובכון·תחנונים,

כיינהבליבתררהשקוואמי :דהייבוכיינה,צריכותכמצותתלויההמחלוקתולגאווה

שקוואשמיהרב,לדבויסמימכאןריאתילאובעניית"ת.מצותכזהקייסאםלת"ת,

ת"ת,מצרתמקייםשהואהמליםפירושהבנתבלי
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חמדיוהחזרההשינודדהייבו ...המשנהוהאילמו.ד,שבחהעבדוהוב.
בשבילהדבריסלחזרחבצרךאיבושכבראחריאףלבבו,עלהדבריסולהשיס
ו'אוחמבאיההדדייעלשאךלוב,עלהדבריסלשסודבי ".עצמסדיעיחס
החורה".תכליתשזוהימעשה,לזייהתירת

וההחעסקוחהחורהידעיח :אוםניסבשבימעשהלדיימביאח"חולדבריו
לבו.עלהמשםעיה(משנה)בהלכוחיה

כמהשמישיבולכד)ה"דכ'אוח :ט"כ(קדושידלמשפםעינסובס'ועייד
גדיראח"חמצוחלשםהא'למו.דגובאל"חריח"חמצוחחילוקדייעלוקשייח

קבלהדדבריקארוכדולדמחםדקראל"וילקיים,מנחועלדיעיהלשםזהב'
האוטדעלהוא , ..ושבבחםוקראא:אופדשלהלמודעלהםגו:ימושדלא
מחמתאי-הדייעה"שעל :אפיליכותבר) l/ד(עמןההלכהלאוךובס' ,'''הב

חשכת]"[פדו"השמר(עשה),"ושננחם" :חעשהולאבעשהעוברסופשעיה
 .")ואל(

• 

• 

• 

ביה

עיפןה

 Vבוק

ל nזבמברגרהלןידביצחקהינ

מןירצבןרגהרב

חייוחורלות-תויהחדישוי-מאמירם
שיניתהוטפותעםב.הסוען"שהרפיעומאמירם

עמדוים 88

 $ J .-לאוירכויוח ,'-ל JO .- :""םה

יוסוליס jינ, 6צפניהרחיהםtען,וכערבתאללפנותכזהמנות
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צויראלמשההרנ

החורהמוד tלסררעלמהר"למדברילקט

עלממסותייחיץבכתב,מודשתשיםאחדיימשאידהמהד"להיהלאאם
בייתדבכבדמעמדלילהקניתבכדייהיתךדיבהםשיהתידה,לימידעניני

במצאהדיחניית,השתדליייתיניכלשלהזה"תיךרעמידישראל.גדיליבי!
, 

ימצאישבדירבי,המדרשביתחובשישגםחישבניהענפים.כתבייבכלשזיר

שהידגליממההתידהללי'\'גדלחליטיןשינהגשיהמהר"לבדבדיעייןאחדי
באימהר"לדבריעיקחהדימאמציהם.בכליתידהלהצלחהיניעיאוףכד_עד

שכלבימשפטלפיילאחז"ל,שלהרדוכ,זיהםלפיללמידאדילבילהנחית
יח.ראשיבבתפשיה

• 

'אפשרשאילכךמידעלהיותהלימדעלמוטלכל,ראשיתראשין.סייר
החירר,שחסר"ימיהקרושה.חידחוביימורלאאםה'לקדבתלזכיחאיפןבשים
אשרוהאשיברור.זהירכר ...מחש"יהיראהמקבלאיןהאמתית,החכמהשהיא
בעלהיאהאדםזה,זולחכי ...מהש"ידחיקנקדאהשכלית,התירהחסדהוא
[כי]הגףו.מ!בבדלהאואשדהש"יאלהתקדביחהגשמיגוףלבעליאי!גיף,

(אבוח,הש"י"אלקידובלאדםשיזהדייעלשכליח,שהיאהחידהידיעלדק
שתההיאפשריארבן,הדבקותהואהש"יאלהאהבה"כי :כתבועוד ).ז"עדף

ה'אתלאהבהכדבתיב ~ ..ביהדנקרתשהיאהתירה,לרמידידרעלאםכי
חז"לפידשיס"בבדדים[עייןל)(דבדיםבי"ולדבקהבקילילסשוטאלוקדי
 .)אל- l(נחיב ]'האהבתשלפובקציהשהיאהחידה,ל,מידעלזהפסוק

"ודאיי : ) 27(דףלשאילתיתבהקדמתיהגצ'''בכתבלזהקריביםדברים
דרגאוהיא ,/האהבתגורמתדהיאחראבשניס.היאיקרההתורהואהבתלדעת

הדבריםהויואלוקיך.ה'אתיאהבחואתחבן,פדשתבספדיכדתניאמעלהלאיתי

אחאוהביםצדבאזיהיודעאיני ...לבבךעלהייםמציוןאגכיאשדהאלה
הקב"האתמכידאחהכךשמתיךהאלה,הרבדיםיהיילימדחלמדרזהקב"ה
משיםאיבואםה'אהבתלהשיגבילהוגיה'רבדמועילאין ...בדדכיוומדבק

 :ג'עשהלדמב"ם,המצוותבספדזהעניןעלעייןיעודלהשיגה",לב
עכ"ל.בהכרח"האהבהיתבאההנאהותגיעההשגהבדיךתעלה"שבהתבוננות

באדנו"כבד :ח"ז)דףקאפה,רב(במהדורתנא,פדקח"ג,נבוכםי,מידהובספר
לבינו".בינינואשדהנמטהואיחעלה,מאתועלינושפעאשדהוההשכלכילך

המקשרהגשרהיאהיאכיקודש,בחרדתלהריחצדיכהלחורההגשיהובכן,

בכובדהל,מידעניןהבא,ליסידשידאיחנימיל,ןיזהעילם.בידאלבי!ביגיני
ארש.

• 

כמתרדדיע,אחירחיליביתלבהירההתידהלימידלהפיראסירשני.סייר
אלכמהיהשלהתקדשית,שלמעשההנהוהלימידמעשהאדרבה,סקרנות.

, 
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(אג'לתווה"חששלאמ'בות,כמובחשבזהדכוכואו.'למדולא"ואםמעלו.
45-3 (. 

 .•.היואההםהבהלתלמדולהתלוותהצו'כ'ם"התבאים :כתבל"הדחמגם
השפעתואתיתבררותלהשקשובמהאלאאיבההתווהשלכוחהכל[כי]

 ...ההיאהגדילהההשפעהתמשךיההשכלהגההדבירדיישעלער ,נההיקרה

שבעב'ביםונשגב'על,וןה'ותרשהואאלאעודולאאלוק'תענינההזאתההשפעה

לאדםלושישדואישכן,וכיוןהברוא'ם.אל'חבררממנוומג'ע'םהנמשכ'ם
בהמשכתומחעסקאלק'ו,לפבינגשהואשנמצאהזך,בעביןבעסקוולועוד'ל'וא

ומוממותוו'ועשהאנשו.'משפלוחוש'כושצו'רוהנהאל,ו,ממנוהגדולהאור

בזהובכללכן.כמובודעהארלזה,שזכההטובמחלקומאדיגלוהנהיתברך,
ו'דעכספו'ה,ולאבדבו'הלאבזיוןמנהגשום'נהגולאראש,בקלותישבשלא
שזכררבההשפעהדיועלת'משךכן,עושההואואםומתעסק.עומךמ'לפני

כקוראהגיובויהיה ...ממנייחסךזהתנאיאםאבלהאלוקי,היקרבוויתעצם

אלשקובלו,ת'חשכלאשמהואדובה,העולם.בדבר'כחושבומחשבוח'ואגוח,
בקדושתוותמעסקלפניומדבדעודובוואו,לפניואשוומיקלמווא,בל,הקודש
 , .)ב"פהחלקהשם,(דוריתבור"

עושיםשיואלבניכאשרומקוננת,שקחוגרתשהתווהל"חזמאמועל

המחשבהשלהעיקיהתירה,"כי :מחר"לכתבא) /1ק(סנהרריןזמרכמיןפסוק
בפהשנאמרידבריסרקהתייההיתהלאואכיל,בפה,הואיהזמרהושכל.
פיוסותםעמוקה,מחשכהמחשכהאדםוכאשועמוקה.חכמהבהםוא'ןבלבה

דקבהאיוכאילובפה,שמנגנםיזמרכמיןהחורהשעושהויממדכר,ראינו

שלרובםווככדיוע,רלב). 3-(אג'לתווה"כ'טולזהדכרכלבההד'כוו

מןכעיקרנהניםפסוק.ם'עלמבוססיםוש'ריםלהאזיןהנוהג'םדוונובגי
שואל'םכאשרהיאלכרהראיההתיבות.לתוכןלבםשמיםולאוהמנגינה,הלחן
פ"עאותםמרוקנתהחיכוחואמ'רחנ'גוןשהוספתומכאןהמלים.פירושאותם
התורה.בזיוןגםכדברושיחמשבחי.מחוכןרוב

בדרכיםלפסוקיםפרשנוחצורחוהוא'ראש,קלוחשלאחרסוגגםויש

בספיקכוייןה 1שהקב/מהשאינםהיטביידענעצמישהדורשבדרושםימחוזרות

רכינו ,~כן ) 312דף(בס'דורו,קשותהללובדרשנ'םנזףעמדןיעקברביההוא.
ובארהח'םיכףפסקווכן .)בפרקכלה,מסכחעלהשלם,רחמים(כסאחדי"א

• 

• 

' , 

תרצ"י.סימןסוףח/אי/ע IIשןעלהיטב

 :משפטווכרמהר"ל,בימינפוץהיה "הבלשל"דושוחשלהנפסדהנוהג
שלאהולוראיזך,עלשכריקבלושלאבלבדדיולא ,אנשםיבאוחםלגעור"ושי
השומעיםוהקהל ...חורהבדבריולהבללחעחע'חרהאשמהעליהםיה'ה

אוחויאמרשהדושרהיהועדיףקצח). ,ק-צז 2(נחיבהדווש"עוןבושאים .. , 

כיחז"ל,מדבריבקטעאובפסוקאותולהעמיס""בלי ,אמתי,הואאםוע'ון,
חוחמואשרה,"הקבשלשמוחריכולהכלאשרחוהר,בדבר'כמשקרזההרי

שדברתאמר"ואם :הסולם)(בחירגום 'הדףא,חלקבזזהרכתובזכך"מאת."
[הנכחכזהתיקוןעושהשאומרמה'דועשאינוואפילואדם,כלשלחידוש

, , , 

• 
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יידעשאינודברשוח,.,שהתורהבסחותדרכושאיךאות'ווראה,בוא'לפניו].
אש"הדבראותואלויוצאעולהחידשודבראותוכראוי,לאמתם'אותם

אמר •• 'תרהרהנקראשרארקיעבהרערשה •••[השטך]שקרלשרךתהפוכרת
ררבזבפיכם,תוציאושלאמכםבבקשההחברים,אליוחאי][ברשמעוךרבי

נרולמאילךשמעתםשלאלפחות]אונכרן,שהרא[כבירורירעתםשלאתורה
חנם,אדםבניהמובילהררגחטאהלאותהגורמיםתהיושלאבשבילכראוי.
הזרהר,עכ"לל,צלך",רחמנאל,צלך,"רחמנאראמררכרלםפתחר

דברישאיבסדבריסברביסבהםשיררשןלהםהיה"טוב :מהרו/לכותבוכך
חרצביםדברשעייךרעדוקצה 2-(נתיבכאלר"דבריםשידרשוממהכלל,תזרה

"מהר"לכךראחרנחס-ב),דפיםכשר,רבמהדררתבדרשרתיו,אשלהברת
מרבבך.צררבאבכללנמנהיהיהרלאערבהרלאערלאלר ,,.,הי"לאארתםמרחיק

(דרשרתס-ט).משיבח"זההריהארץ,מעמיכאחדלהחשיביבכבידיהמיקליכל

"בינרביים"בדירנואנוכילבו,מיזרה(הנראיתל IIמחרשבדבריהקציונוית
נעיצהזיקיצינייתחז"ל)ידבריתירהעלדרשיתמיניכללשמיעהתרגלני
מיצקצירהםכמההאמתיים,חז"לדבריעמקימהמהר"לשלהברורהב,.,יעתו

ילפנקלפנישנכנסמיבכר"."מהשלאחדדיביראיהגהבהםראיךהגייך,של
אלוביךרלבוזלמרמספניני-אצילזתלרארתדמרירתחלאאדימהר"ל,כמר
אחדבדברספקשש"בדעתןיעלה"ואלהנשגב,ערכםלהערויידועיםשלא

לעדמד ):קיבשבת(עייךכמונילחמוריםאפשראירכי .•.האלוהדבריםמך
אפשראירכיבעירוש,לכתובאפשרכיבדעתרתשעראלרגםקדרשים.בסדר

נבוכים,למורהבהקדמתורמב"ם,בדבריזהכעין(עייך 1בכתבהכללכתוב
תראהדבריםבאלראבלבכתב)לרמוזרקהציןרעלו,דףקאפח,רבמהדורת

ואםהבל.;ולתםדבריוכלחכמה,דברידבריהםכלכיחכמים,דבריעלעדות

ואםהזמך,מספיקהיהלאשרמזו,מההאלוהמאמריםעללכתובבאשהיינו
פנימית"מחכמהירצאיםרהםאמתהאליהדבריםשכלתצןכאמאדמאדתתבונך

(נצח-נא).

שכללפיאימד-הדעת,לפיחז"לדברימפרשלםשישכרעלקובל"מהר"ל
דבריםמדבריםשהםאנשיםדברייאינםחכמה,רקחכמיםדברי"שאיךאבישי.

לפשרשרוצהלמירקזה,בעירישספק,,,יאיך(אבית-עז).האדם"סבריתלפי
עט),(שם,חכמה"להםשאיךאדםבנישארדבדיד,םכאילוחכמיםדבדי

אדםשבניכמילאמא,רנפלאיםדבריםבושיהזההמאמרכילדעתלד "ש"
דבריכלכיכר,הדבראיןאבלבאידמנא,נאמריםשהםחכמיםדברימבינים
התחלתההתררהלכרכיבמדשר"ראמררעט).(שם,גדולה"חכמהדבריחכמים
כלשהתירהלימררוצהאחת,היאשהתירהלימראלקיר,ה'אנכי,אב[אות]
אחרבעניךשהייאפשרילאכר,שיהי.רקאפשראימחייבים,מרכרחיםדבריה

אחר.בעניןשיהיהשאפשרבתירהאחתבקידהאףשיהיהאפשראיכי •..כלל
קיז).(שם, "!כךרק

דבר,.,ם.דברישחז"לבדעתנידממיםאניכאשרחמירהטעותטיעיםואגי

להרחבתנאמרמדבהירםאחדדברשיההי/ו Iח"כיאומרנא.אוהשערהלפי

• 
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מקום"וכלדי)הוגלה,(באואתמ"דבויהםכלרקהמליצה,ויפויהלשון
ויצאיםכיתדעבזהתעייןכשארהמקרא,מןהאסמכאתחכמםישד\ציאו

אסמכתותעביןעלמעמיקהסבוהוחיבועודטו(שם,התווד,"מןומסתעפיס

(חז"ל)פישרושכאשר[אדם]יחשוב"לא .) 15יטשמותאריהגורביבאור
םי mמוכדבוהיםוקלשנות,ואפשרכר,להויתשכוחיםדבויהםאיןהתווה,

באגדותחז"ללדבויהנכיןהיחסעלמפליאוביאוריט)(באו, "אוםתלזוזואיז
גאוזשוידארב ·םשבהמסורתאודותקלגק-לתדףהגולהבכאדלמצואיש

vrבךוכאילן,"נערך"פירןשושאיןל IIמחרכחב ,""אךמרבאהסהאגחתשדברי
לאותוחז"לשלפ"רושםמחייבתהחזקהשהסבואפירושובא""אומדאלאסמק,
שלדבריםו"חשהםבגלללאהוא "באגדהביןימש"איןשאמרומהוכןפסוק.
תורהסתרי"וכלחיים,אלקיםדבריואלואלושבאגדהכלאלאבכר,מה

 Uאלמעשהההלכהבתוותורקעכ"ל.להביז"שדיעלמישםצפוביםוחכמה

ששניאחזיהנקודותשיהריבאגדות,אבלההלכר.מיפיללהכעירצרכיםי
באגדה"מקשים"איזשאמווומהבאגדות.ופסקיםאיזולכזצודקים.הצדדים

מסתאמ"מוסתרת,אמיתהאיזולהסתירבאואגדהשדברישאחריהואפיר~שו
האגדות,אודותם"הרמבוןשובל ."לעב "האממרבעלטעהלאכיקשיא,איבו

שאםלאדסראוי"ולכן ;כ)דףקאפח,רב(מהדורתזועיםלשמביותבהקדמתו

לאותםהחסרוןייחסשלא ,דעתולפיהמושכלנגדשהואדברמדבריהםלובזדמז
וק mשפשוטוהםימשמלמשלוכשיראהלשכלן.החסרוןיהיסאלאהדברים,

אצלושבעשועדהענין,הביןשלאכרעלמאדלהצטערלוראוימבינתו,מאד
ל. IIעכהריחיק/ובתכליתהאvrכייסהדבירםכל

ביכולתכאיל,שייןאהשהר.איזידמדרךאזיה , ?"חזדבריהםמןצקיםכראם

אינשיסםתשהוסיפוהבלשלדרשותמינילכל"תורה"הנכבדבשםלקרוא
דבריםכרביםשדוושיםעתהשעושיםכמו"לא ;ל"מהרכתבהדווות.במשר
שאניםדבויםברביםשידרשולהםהיהוטוב ,דיבוכןלאפהיםכיידועיםשהם
בדבריכרלעשותולהתאכל][לקובזכףאלכףלהכותואוי ...כללתורהדכוי
יותךמחדשים Uאמהכר,בעשהלאשאם[הדרשנים]ויאמה ...התמימהתווה
כמודבריםאדםבבייקבלווכיהשתיקה,להם...וטוב 1יודעיםשאחויםממה
בלאההםהדבריםאומויםהי.וואם ...כללרגליםאיןשקרלדבריכי !אלו

שהיוטוב,יותרההישלהם]הדרושכלתוליםעליישכביכול ,ל"חז[שלהמאמר
ראוי,איזזהשגםכיאףהמוכיחהדושןדבריהםכי[השומעים]אומרים

יותרויצלתיוללמדראיולוהםבריתר,נשמעיםל]"[חזחכמיםדכוישודואי
קצו).ק-צה 2(נתיב "הלבבותעללהשפעי

פסוקבביאורלרהיההפכייםפירושיםנאמרובחר"לאירתקשה,אלכי
הדיעותריבויככה •..גחינה]שהיא[איזומצדהאמתבהםישכולם"כיאחה

בעצמוידוע[הדשרן]הואךשאאתאבל ...יתנןומאתוכולםהםבעצמם
כי ...יתבררמאתושיהיהלומרשיירואיןדיעושקרשרהו ...מאתשאיבו

חילופיכל ...כזהלומרשיירלדעתו,אמתד\אהאומרושהאדםדברכלבודאי
לושישהאו"Vבהראתבבחינהבאמת,תווההיאמההלכהההפכויתאףהזעות

עלמקלהואפרמתניהעלשקחוגרתהתירהספקבאיז ...בדבראמתיטעם
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והריזויהבלרההבלאחרש"'כומאח,חורתלנואיןוכיתעקו,הלוךארשה,
יבלוואיךמהחלמר,דסדריםא!,הללמייאףיספיקלאלקיצרחאדםשלזמנו

סס-ב).(דרשוח " 1אלובהבלשימה"ם

שלהנםלאההבנתועומקמןהטעהמלקרראלתתזובסקירהמאדקשה
ללמיישזכהVכרקלראיה.שמע"'הדומהואינרחז"ל,שללדברריהםמהר"ל
הזה.הרוח-ענקלנושמעניקההחעמקותגודללאשררריביןמהר"לכחבי
יבנררבגשיהבהשקפהגדרלשוניעלכלל,חאיורכאןמחאירםאנואופןבכל

כיכת","נקךאתשחתירהמה"פרוש,כיום.החוחותוהגשיהההשקפהלבין
באבה"),חלוה"בת ,'סברכות(ע"'ויןממבורבאההאבמןתולדההיאהכח

כךאב,שלמעצמובאהשהבתכמוואחהלסדרלפועל '''שההוצאיההחוהרכן

שרארימהכס'לאדםהתודהנתז '''שהכיסןבדיםששיכמולאכן,גםהחורה
ולכך ,'''שהמאמתחהמתחייבהמושכלהיאהתורהאבל .. ,בלבדלאדם

ןאיכך,רקאפשראישנתורה,מהכלכי ... '''שהאלהדאםמכיאההתיהר
עכ"ל.קטן),(שם,מריחדים"התררהדבריכךומפניאחר,בענןישה"ה"אפשר

שהקב"הוכמר ,אלקותאלאאינם ,הדףעלשהועלולמחחחורר,דכירכלומר,
הבא.ל,פןדבאנררככאזבכמות.כרנכגאיכוחאינסרפית,תררתרכךאינסופי,

כלל.הזהערלםשלפריאיננהבההונששאנוהתררהזאת-שלישייסור
חסד"עולםצ"'וריר,כלאתה'ברא'!'חיםשעלהכליםהסםירות,עשרתמחןו

אלםיםגכחבההחררהאבלוא"'ך.הרב1ז'יתהספירהמןפט),(חהל,םיבנה"
וכלושנםבחכמה.קודם,ספירוחשתיכל\מר,ח)רבה(בראשיתקםרושנה

זהנפלאיצורכלומר,יר)רבה(בארשיחמעלה-חוהר"שלחכהמ"נובלות
החוהרהזד.עולםמחפצילתארשנוכלמהכלעלעילוי"Iכניובכלבקודשעולה

 IIהעזלםאתיביראבתירד,מביטה Ifייקב"היההעזלםלכבייתתכנית-אבהיזותה

הל,מודכצורתגדולהמהפכהתחוללכזושגשיהכמובן, .)ארבה(בראשית

בחוהר.

ששגורמכחחררהדבריבמחצהשארמריםארתן" :השלייהכחברלכן
כלכיבדים,היאגרילהעביהו '"בשאייסב"ישלפשרירחי"גגכןוכפהיס,

 ...דהברשנכפלולחנםולא ,רהונייםעולמותרבבותרבביבוחול,ןואותאוח
קרראהייתיואניבמלהמלהקוראוהיה ...המהשר"לאצלתורהכשלדמתי

במאדהחס'!'הרבביוגערעירן,הצריךדברשםשאיןמאחרההמירוחככל
(שלייה,ריראה"רבאינזהבנחחךלראמרםתורהדברילהחשיבצרדיואמרמא,ד

תחמרר).לדאאחררןדף ,שבוערתמסכתקצא,רף ,אמשטדרםרפםר

שיערד ... " :לחרהרבהקרמחררמב"ןדבריעם'םהמשתליבםרהדבריס
צירופסמלב, ...הקב"השלשמרתיוברלההתררהכלכיוtמתשלקבלהב'!'ינו

מלאלמנותהמקראגדולישהביאהעניןזזה ...שמרתשלןנימטראיותה"ם
והדברעכ"ל.ר-ז),פיםקוק,רבמוסד(מהרורחהומקרא"התוהרבכלרחסר

הזמןלרלקחשטשרון,ר"שהל,טאש,שמגרולימצאנןבדורותינושאףמפלאי,
 .):ללקדירשיןפיר\שו(עייןתהליםשלתיברתלפסור
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הש'"דברישהאי",ןתירה :מהר"לכותבפנימיים.ייתרעזווהדברים
וזבותכארבעההדייעהקובהכאשר(וזדם)יחשיבוזל ,'''שהגזרוזשר "lיגזירית

מ!גזרההיוזהתירהאבלנלנ.דוהבהגית"הוזרםבעגי!דיע"הקהבש ",י! "Pבז
רשאיש"הבגזירתהדייעהשקנהזהבשבח ...האדםעללעלרוהאיי"הש
רשאנסדרהעיסקר\אכתירההעסוקהזהימדצ ...הבהגתיהאדםעלגזר
 ,יבאבריובאדםהדייעהיקנהשאם .,.האדםמדצדברזהואיןהש"יסדר

אי! ,כלומר Iהכלייצרפועללהיותנדירקיהיהלוזאםכלו;,שלהיריםהאין
הכורוזגפלאותעללעמודכדיאנטומהילומדשהאדםלאאםשבחשוםבזה

כמשפטהידיעהישינוכאשרלכר].יכווןאםמצוה,זושגםהאדם,עםוחסד"
אםכיהאדם,אלמתיחםז,ןאיזכי .,.בצחיתהצלחהיקנ,ןהואוכירייםתנור

נדבריםהםהצמוותכיוזףולפיכר ..•הזאתהגזיוהגוזואשרה'המלראל
כלוכדיוע,ל."עכלח-לס).כתפארת,הגשמי"אלזז'יסלהםוזיןגשימים,

שבעה ,לעיןהנואיםלכתכיכבישנעהשנע,במספרבוזיםהטנעעביבי
ימיז ,בויונםיששהבמוחששיבסכיכורימה,מתכותמינישבעה ,בשבועימים

מינהשאנלשנע.הוי ,הכיייביםשביןיהשטח ,ומטהמעלהיאחיר,פגיםישמאל,
ביבתכ "החכמהעלמיביתשמדרגהאיההתורה"לטבע,שעמלמהלבומסמל

שלתיויצווזהי ,קביםמונהשעםדיקאבאוחבוכהבוותולכול."עכק-פה) 2
לשנעהשולאימיםמונהשתוגגיםאנרמדוע "סף "l:ר,,ביתלשאלתל"מרר.
רתמהחכבעתשפניעלסתשרפמההמהחכהגצחתלעלהדררתנאנוכיהנס.

 .)לחכמהתיפרפראתגשמאבית,עלבח"ברבניבוה 1ע"(ת "1משרג-
u הואתורה.רהושותפתות,.,ששבה"תלהתבוגןהאדםעל ,כרעלסף

 :ל"המרדנויוכר .)"חוימזליהחז,'לאו JT 'א,,(סגימיוחדב-גותמבעיגם
דייעליגיע ,המציותיהםגשמייםשהםבדבריםמתעסקשהארםעם"התורה,

החוךה.סודיוהם ,הזהבשםידבקהתורה,פנימיותשהיאהעליזנההמעלהאלזה

כאשרכילומרלראיןכיגדולים,כדבריםיהאהעסקבתווההעוסקולמיכר
בדבויםעסקלושאיןוכיצואהובורהשורבזקכמוהגשמ"םבדבריםיעסוק

את,הזהתורההרי ,השפלי~בדבריסדבריהשנראיסעםהתיר,ןכי ...הפנימיים
שאוכלעלהגדול,םבדבויםהתורהעיוןוהגההתווה.פבימיותעםמתקשרת
המלבושמקיםןככל ,המשיגאלדיועיםהגדוליםדבויםאיןאםואףהחכמוח.

ג"חבזוהוהזהשללממקורע"ן(מהשהגאלקוובהואדג-וףיהגוף,אלקרוב
לאדםותקדבשיובזהעליונהגהשבהומתדבקמתחברהכלשדע )ב"קבדף

 .ה)"מ(תפאותל"עכ "הבאעולםמדויגתהיא .העל,.,נהבמדויגה
ובוהנחשבקורדבוו,השמוביבדנ" ,ל"הנםילדבודמסיעיתבא Uומצא

וקוציהםהאות"תוות·צאותימצוובביאל"וזדקדקושוזהו" :האדיז"לשל

יינות.להעהספיוותאל .דיועהווחניותאלםימזזוהםשלפי ,וז,.,ביהםותגהים
לשלתשמ ,הספירותמעצםאצולנכבהומאיורוחניתצוהולהישואותאותוכל

אותוםביעמזכיראהרםובהיותהספידות.השתלשלותכדורלמדדגה,ממדוגה

צורותיתהווובםבופההוהבלההאי,הרוחביותיתםוררכהכרחמהאותיות,
ומינים,(פודסל"עכהאצילות'!שורששהםכשרשםויתקשרייתםלו 'קרשוית

אנושימהגיוןפוי"המוסכםאיגםתווהדבריכלומו, .)בפרקהאותיות,שעד
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אשראמחויתמושכלוחאלוק"ם,דבריסהםאלאל)"חזאשייאטפוח·(מהח •
באהכההנדבקכהם.אשרוכלוארץשמיםכריאתלפניעודהנבדלבעולםקוננו
לכך,אילעיל.כאמורממילא,האלוקכחכמחממילאנדבקחורניוח,לדעוח
הבא.ליסדדבאנו

• 

שהואההכנהעבנחיבדעתולהנחוחצרויחורההלומדאדם-דבסויסיוי

מעלחעלל"מהרשבחכובמושמים.מלכוחעול ,ומשמעתעלובזהמקבל
 Iואי ,חורהשלומדםיהזקניםחךרחכמו Iחורח Iאי"כי : Iרבביחשלחינוקוור
 Iאי , Iכואםוה)םרקאוזוטוגאי :כלומר(דוקאזאחחורהשילמךוחמךיב
התחלתלומידםשהם Iרבכיתשלחינוקוחאבלומוכרחח.מחךיבח Iתורח

 '.)זס-י(אג'יותר"היאהזאתהתורה,לפיכך'מחויבת,הזאתוההתחלההתורה,

שמצווחמפני ...גולתקזעמזחךהשזפך,מזד,נאההמדדדאמרו"ולפיבך
• 

כחכ Iכרעכ"ל.ב"ג)(חפארח,האדם"עללעולרקליהנות,ניתנולארת.והר
צוא"הםעללעול"אלאניתנול,הגותלאה"דח"כהשגהראשעלשר'"

כיתירה,שלהונהמאבד ,באהזזשמועההאומרד"סנעיחבrייכןביחנו".
• 

המוכרחחהאמחוית Iממגרעךבזהפרטיח.שכל,חהגאהלשםלודמהואהרי .

 .מוצקשכולולעולםארעיותומכגיטעל,וגות,משרכלךתשלהבלעדית
• 

 .צט) I(סגהדר'לפרקים"תורההלודמזהלכ,חסראשה"גואף :חז"לךאמרו
הלימודשהייהדאי,איזומדרגתהמעלחהלפיהחזרה"כי :מהר"לזהעלבחכ
אשהלךששימי ...כילתורה,נדלופחיחוחזהודכרכקביעוח,שלאגה

לושאדיעוילאומרםיזונהלוששיומיאשה,לוששיעלייאומירםמויחדח
לך·ששינחשכ Iאי ,ובמקרהלפרקםיתורהשלומדמיהארוכך ...כללאשה

בעצם,שהואדכראצלטפלהמקרהכי '"פחיתותנחשבאדרכהוהואתורה,
איגועצמי,דכרשאיגוהמקרהכי ...טפלאוחהלעשךחלחורהפחיחוחוהוא

האדםדיהשעל ,האדםצמיאוחהשלמחהיאהאשהכיכלל.מציאותנחשכ
כאשךאגלכמקרה.ולאבעצםמציאותליישמייחדתאשהלזישוכאשרשלם.
גחשכהנהלו,שמניעחואוחולפילכדבמקרהזהשדבר ,אשה·נואףהוא

שמדוברמשמעשםי"רשפירושוoלי-י-חיט). I(גחיבמקרה"שלמצאיוח

החולהאדםכלומר.מככר.לוהדיועעלתמדיחווראינורקהלומ,דעלאף

לדבריונכולדמההכגיסהרי ,התורהכחכמתהואהתענינותודמחלפילימדדו
הנצחיים'הםהםהתירהדבריראמתאליבאאבלהאדם,אעריותלםיתירה,

האדםהתענינותמדתלפיתלוםיולאעולמים,ולעולמילעולםוהקכועים

ועיקר.כלל

וכחמורלעולכשורתורהדבריעלעצמואתשייםהאדם-פחי!:'ייםור
ולהתחכם ,חדיושםישלתםעצמואתשיעשעאלכלומר .).ה(ע"זלמשאו

טבעמלמעלה.המסורההחכמהעםלהחאחדכדישכלושיעכדאלא ,כחכמוח

עליווקשה ,דיעלא Iשדע"מהדיעהלסilיףוכךיסקרנותמחודללמוךהאדם

ואיגוחורההלומד"כל :באומרםכדכלחז"להחמירו Iלכהשינות.עללחזור
לאשהדומהומשכחהתורההלומדכלקוצר,ואינושזוערלאךםךומהעליהחוזר
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, 

• 
משכרר,גדרלהפסדרשבמצאהדבריםרמשמערתצט)(סבהדריורקרברת"שוילדת

בהלכרתהתביאבעלדעתריד,רעהרכר). 3-אג'(עייויקר-העררדברהשחיתכי

פעמים,ראחתמאהרלשבולחזרראדםכלעלמוטלתשחובהשכתבתררהתלמדד
אתתשכחפומאדבפשרושמררלךהשמר"רקהלארעללעבררלאכדי

כילםהזהבדיד;והעצזמים,"ובעיה"רהתלונושם)(אג'ןמחו"לתרבדיס",
יט).(ע"זעלה"ועברימילתאלהאירבבו"דיעיחז"לבימיעודרכוועברים'!

דיעירתלעצמםיוסיפוזמושבאותרכדיהגירסא,אתמזביחיםאדםבביכלרמר,
לימרדאתמזביחיםהםלכד,(רמסובףומכאומכאוקרחיםרירצאיםחדשרת,

בחכמה).להעמיקברחבכרשיברכיהגמרא,לימודרמעדיפיםהמשבה,
יהיהבמהרהשלאעדגשמי,רהאדםאלרקי,שכלשהתרהראמרברכברכי

המשבהתחילהיקבה[אלא] .. ,לאבדהרמהרלקברתהקשהיחהויחסחבררלהם
מ"בסבהדריועלרש"ירעייו .:.התלמודמפלפוללאדםקחבהויתרשהיא
הרבה"רברייתרתמשביותלמדרלאסברא,ובעלרמחודדמפולפלכאדם"לא

רעווביןהתורהלקבותררציםהשכלעוורוןבעליאבחבראבל , ..רש"יעכ"ל
רבפרטרמפולפל,חרודכשהואיותרבתלמודחפץהאדםשבטבעמפביהמשבה,

"מתחילה :הגר"אדעתרכןסג).(ררשרתלבר"שריררתאחרהרלדבבערותו
ספראמכילתאתוספתאירושלמיבבליוגמראמשבהמקראכריסולמלאצררי
תררה.שלהדרהרזהוחברים,בפלפוללעסוקכךוהארהברייתות,וכלוספרי
שלימה(אבןבבערותו"ששמעתורהמקצתגםיאבדהלימוהסדרהמשבהאבל

 .) 74דףצא,קעט

ואבחבוהתרהר,כבודממבוגלהכיהאדםיתאובוזה"ועל :מהר"לוכתב
בשבילוהכלשהוי,הדרררתמכלשבשתביבוחרפהלאותהאויתורה,בליערומים

 ...גמורטפשותשמטפשיןאלאזהאין ...בפלפולעצמומחדדשהוא,שיאמרו
שהיוכללספקאיודיבקותאגירסאבהםההיאםהשבים,רכיהבחורםיוהבה

איןועתהבשםי.לישאלחופהשיכבסוקדדםמסכתותוכמהכמהווידעיםוגילים
לאוכיהוספה,שהואדברתוספות,שלמך~םבשבילוהכלבדים,מאומהלהם
חסרוובראהאשרשכלאומר.אובי ' ..קודםהתלמודגוףשיקבהיותרטובההי

בחשבהואשהאדםדעתדעלעילהואל .. ,מזהמתחדשהכל(בחר)ותקלה
וליתוולשיאלפלפלשיכולגמךאאומשבהלפביושישאםבשבילתורהבעל

עמוהתורהאיושהריתורה':"בעלזהכיתאמראלהרים,ולעקורהלקשות
חכםשהוארקוהאחרובים],הראשוביםעיוביכלבליעצמם,חז"לדברי[שדיע
-כהכ-ו). l(בתיבלפלפל"ויודע

הגדולהעיווולאחז"ל,דבריקריאתעצםהתוהרשעיקרהאריז"ל,דעתוכו
בשעה,ההלכהלעייווחריףודקזדששכלומי"כיבדבריהם,ולתרץלהקשות

אושעהשיטרחמאדלוטובשהואודאי[ביום],שעותכשתיהרובעלאו
בווטורחהעיוו,קשהשהואבעצמושמכירמיאבל . Iבעיובתחילהשעותשתי
היוםכלשמשבולמיודומהעושה,הראטובאלההלכה,שעיייועדהרבהזמו

בריביו,טצזנה,בתורהשיטסוקטובויותרשבתוכם.המאוכלואיבואגוזים
רמח"ל,דעתהיהוכןעט).דףואתחבן,המצוות,(שערובסודות"במדשרים,

עיי"ש.תצ"באדר,י"טמתארידבמכתבווגםשיוים,למסילת'בהקדמתו

, 
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הלכהואיבואמתיאיבובפלפוללמדרבושעיקר"בשביל :מהר"לוכתב
עח).(דרשות, " 1המעשהאתהזהלירמדיגרוםאדילםטשה,

שהואדברבתלמו,דשלו.מתןמשאוכלבזה.ה'"דבד :מהד"לכתבועוד
שהמשבהה:דבדזהנקראולאבלבהפלפולשהואמפביזהודבדבשכלו,מוציא

שהפלפולפלפולואיבוהיא,אירהמצוה[באיור]עניןשהואבלב,דה'דבדהוא
בזה,ה'דבראת"ולפיכר,ר-כו). 3(אג'עכ"ל "'הדבדואיבואדם,שלהוא
להתחכם,מבקשבטבעאדםכלכיהחכמה,בשביל[אלא]דקלימודואיןכי

שאינו"ואףשג).(אבות,במשבה"שהםבעצמם,ה'מצותלדעתמבקשואינו

רקהאדםמדריגתאיןהלאאתמול,ששבהדבריםעלחוזרוד~אדבד,מחדש
שד).(שם,בפועל"שלימותושיהיההתכליתאלשיבואולאבעמל,שהייה
לחייואתעצמומשיםאדם"אם :באומדםחז"לשכיוובומהשזהווהבדאה

חזוד,חזורכלומר,בד)(עידוביןבדיו"מתקייםתלמודובמחית,שאינהזוכאבן
עתן. Uמתפוסקותשאיבןריחייםאבניוכמוליאות,שוםובלי

דבריםואפילופעמים,ארבעיםדבדיהםמשבביםשהיוחז"למצאבוולכן
כח,(ברכותפעמים.ארבעהאובשלושבדעתולקבועלאדםדיאשדפשוטים

ולאהלימוהשעותשכדהואוהעיקד .)התעביתעב,פסחיםכב,כתובות
מרובכשלעצמה,התורהאתהאהובאדםסגבון)בשיבויקז(אבותדפיםשכד
אבביברבבותהבהדד,התורהמבבהאתלראותהתפלאותומדובוהדדה,יפהי

אחדותיתהיאבזמןובוומגוובת,מפורטתבתכביתזואתזוהתואמותמוזאיקה

רובמתורהזאת.החורהליוצדזיקתואתלשכוחעלולכזהאדםלהפליא,

ואימחוללו.אתשיכחהתורה,פאדר.םשללבוף"עוצר"בשימההאדםתדהמת
"אבל :פא)(בדדםיחכמיםתלמידישהםלבביםזכותואתשמקפחעובשולכר,

החורהעצםמצדבהוחפציםהחורהואוהביםבתוהרשעוסקיםחכמיםתלמדיי

מורההתודהלימוראיןולפיכךהחכמה,אוהבבטבעארםכלכיחכמה,שהיא

אלחמההוככהאיןולפיכךהתורה.להםשנתןכשכיליתכיך,שהםאהכתטל

מבררכאשדביותרמכויןהיהאםאלאאהרם,טללטולהשאיהצמוותכיכת
התורה,אחשבתןבשבילגמורה,באהבהיתבררבומתדבקוההיהתוהר,על

בתורהמברכין"שאיןשאמרווזהבמצא,ילאזה,שיעשהביותרקשהזהורבד

התויהטלשיכרובזהרשיהיההארםצייךמאדכילדעחתוכלומזהתחילה".

לג). 1-(בתיבבפוש"וככללככוככל

כשגללישראלחורהשחביבה"בשכר :לחז"לחמוהמאמדייבןועכשיו
הזה"(המשל :הנצי"ב(כתבד)(ר"האופיר"לכתםזכיתםכוככים,לעןבדי
תודחשהיאמצדהעזההתורהאהבת[אלא] ...עליביםןכעשןלשיבייםכחןמץ

טבעית"חכמהכלבעדראלאאוחהטעםשלאלמימושכלתאיבהחי,א"ל
לחורהאהבתםשאיןישראלשלשכרםכלומד ,) 26דףח,לשאילתן(הקדמתן

רקיוכחזהידבדביוחר.ומשובהעל"טבעית,אהבהאלאחכמה,האיכיטבעית,

הראשובההפעםזןכאילובמדץחשקעםבושןשיןדבדלןמדהאדםכאשד
 :הייםמצוראבכי"אשד :יגיא,דבדיםעלשד'"(עייןזובתןרהשקןרא
דאליבאלמר.תהספרי).(בשםביום"בושמעתםאבילוחדשיםעליכם"שהיין

• 
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- ------------------------------------...... 

"איראמת

יצרוכלםי
למשא".'

שוב : rבשפתל,מורולבטאהאדםשח"בהגירסא. 'T'מתפקלמעשה,והיוצא
שכתב,תורהתלמודבהלכותהפוסקהתנא",בעלעםל"מהרדע'ותהשתווכאן

וך 'T'בסמובא(וכןתורהתלמודמצוותבזהק"םלאבלבדבמחשבהשהרלמד'
הלומדאתהפוטרמ"זסימןאו"חשו"עפשטותוכן , 96דףעמדען,יעקב'רבי

כדיבורלאו"הרהור :כבברכותאמרווהרי ,התורה)ברכתמןכלב,רבמחשבה

אמוריםהדבריםאבל ,)ג(חגיגהוש" 'T'חבלאמדרשלביתאפשר
וחמורלעול"שורחז"לשציווכמוללמודנותןשאינואדם,של

ןתי",·

 ..•בפועלנמצאתהתורהאיןבמחשבה,למד"ואם :מהר"לזהעלוכתב
קרונההיא"התווהוכז). 3-(אג'בפועל"מציאותלוישבפהשהואהדברוק

ועודקפה, 2-(נתיבהפה"מןהתווהשיוציארקהקוובהבתכל,תהאדםאל
תירהנקרארוהבפההתידהמוציאכאשרהיא"שהתורה .)בל- lנתיבעיין

חאי,כאלבפו.הרבורלהוצא"שצר"יחו](הלודמיםבשניםשי"יזהנמיוה,
מצויאאםפאילילכךיביר,בל,שיהיהאפשרהריהפה,מןומציאאםאפילו

דושיתעייןיעידקטז,(אביתכלל"תירהשלרבורזהבי,ראלאבפה,היביר

בפועלנחשבאיננוילכןמיכרח,דביריאין ' 'T'יחשהלומדהייתכלימו,עז)
איןהאדם,מןהתירהויחיק"לפי :כתבעיר !מציאיתליאין.כאליונמור,

שלודממיאבלשפחיו.עלהיאהתורהאםוקערמ,היאשהתוהרנחשבת

(נתיבי"גשמשהיאהאדם ,עםהשכלאיןשפתים]ביטייבל,(במחשבהבעיין
באדם.התיוהתיקלטלאהגשמיים,אבריוהשתתפותבל,כלומר,ככ). 1
• 

מעצמם,רבהטיבהדייהםנמרהמאבדיםכדיונילומדיםהרבהעלמאךחבל

 "!מזוגדילהעצליתלראיןמפיי,רבריםייציאשלאבזהשמתעצל"ימי

הלימדכן,יאמנם .)חוכהדבריםמדרשפ"עעצלית,שער ,דצקיים(אורחית
שכרליאיןכאשרהרייחמהאבלכספרים,כמיתיותרלקרואמספיקכ'דומהי
שהואבזההוכיחחיאשהריבשפתיו.הוציאלאכיאחת,תיבהעלאפיל,תורה
הבא.ל,סידבאנייכאןו."חבוראימצייתלק"םכדיילא ,חכמהלשםלימד

• 

• 

ענין"זהל,"חזדברילהביןכךכלזיכרםאנושאיןהסיבה-ששימירו

נאדםהתירהקייסאין ...כזואםהפכים,שבישהםוהגיףהתירהכרמופלא

כמוואדםעל,ה,עצמישממיתבמירקמתקיימתהתירהאיןולפיכרהגשמי
נעשוכר.בעצמםק"מי"לחזכאשרררקמי).(נצח, "כללנחשבגיפראיןזה

תירני'תררעתעםנארתההזדהרחעםצט)(סנהרריןראורייחא""דריפחקיהם

.שמהחכמיס,התלמדייכי ")ומ- l(נתיב "כןגםהתורהעצםהםהחכמים"כי
מח).(נצח,חמיד]קרבן[כמר"חמיד"נקראנבדל,שכלשהרא

בביתי"בשבתופהבעלרמשנןבתררה,גירס 'T'חמהאדםכאשרכלומר,
נהיהנרלשחבחר[כאשרלפנירלספרזקרקאינרשכברעדבדרר",יבלכחי
עלהחארנןכואשרללמוהלנראפשראילפניניספרשבליהזה,ברירמנוג.ינו

התררהאזי ,]ז"לידףכ"דדףהביח""חררתבספריח"ם""חפץבעלמרותכד
והתירהבאדם,הפהשהיאפהשבעלתירהידי"יעל :מהר"ליכחבלגמרי.וזתר
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ראוי'איןולכד ••.האדםבפההיארקכתובה,הקלףעלואיבהלגמריעמו
בפרטלישראלחביבהתורההיהלאכןשאםכתובה,פהשבעלתורהשתהא
 . ..לה)שייכותלהםששיהעולםאומותטעבושכברשבכתבכתורה(ודלא
 . ..ס)(גיטיןפה"שבעלדבריםבשבילאלאשיראלעםבריתהקב"הכרת"לא

(תפארת,עצמה"בפביקלףעלכתובהאיבהשהיאבפרט,האדםעםש'האי
שהאדםההלכות'כתוביםעליוקודש,קלףעצמוהואהאדםפההריריב-ריג).

מהעלמהר"לעודוכתבשלו.הקלףאת'מקדשהאדםובזהלעצמו.משבן
אבלתורתד",הפררלה'לעשוה"עתבגללתוהרדברילכתובחז"לשהתירו
שתהאהקדמובית,ה'מחשבתלקייםלשאוףאבוצריכםיעדייןדבר,שלבעיקרו
כמותלולהקציבחייבואחדאחדיכלבזכרובבו,והיטבפה,בעלאתבוהתורה
שאם"ושבבתם,חז"לאמרווכברסט).(דרשוהפהבעללזוכרוכדימסוימה
מבהגולפיל)(קדיושיןמיד"לואמוראלאתגמגם,אלדבראזםשיאלד
ואבולדייבו,ספרבליהייבויתומיםכיזה,מאמרקיוםלעולםייתכןלאדורבו
הרביסהספריס·ויעילותנוחריתדיייעל'בפגרם",ונתפשטפר,והבאערביס

לא-על-מבת-לזכורל,מודולומדשהאדםציר-הרעבדייבשקבעשהשבתחברו,

בתיב "ע(רחבל.הספר.אל,לדצורד,לוכשיהיההכ.יבלאוכישלומהמה
בספר").לחפששצרידבפועלהתורהאיןזה"אצלכ"בו'

וכברהרבד.אצלשהוזבחדברבחברותא,הלימודעביןהוא '-שכי!ו'יסור
לאדםתתחברשהיאייתכןלאהתורה,שלעוצמתהרובשלפימהר"ללבובאיר
לימודו,וזוכרכשרוב.יאדםהואאפילוכלומר,אצלו.התורהאיןיבודאיפרט.י

על,וגזירתםחז"לחרצווכברדהילכתא,אל,באשמעתתאשיסיקייתכןלא

אלא'עודולא'[חוטא]ורוחבי[חרב],עצמועלגופביעובשגוררבדדשהלומד

כתבוכן(שם)בחבורה"אלאבקביתאיבה"התורהסג)(ברכותטפששבעשה

הריתורה,דבריכיביהםאויןשיושביםשביםאידג,אבותעלטוביוםתוספות

כלבתורה,עוסקיםשהםאע"פכי"ביביהם"בלשוןומדקדקלצים,מושבזה
אלא'זהאיןבתורה,וחיבורקשרביביהםשאיןהיותאבללבדו,ואחדאחד

תועלתלושאיןוחושבחברומתורתומתלוצץמהבילבל,בו,'מהתלאחדשכל

ביטאןחזן/לימצפצף".פהפוצהשאיןאע"פיקראולציםבודאי"היר Iמחברו

מפורשיותרועודתככים",ואיש"רשט"ז,בתמורהבמרצתקללהזהעל
חסידיםובספרמתלמודו.יוורשבתורההעשיראידלהרבהויקראכ"מדרש

בלימודואפילומהתורה,המתבטליםעםללמודיותרשעדיףפסקתתקמ"וקטע
 ,כשלעצמו.בתורההאדםשיעמיקמאשר',ותר,שטחי

מצטרפת·ואיבהגשמי,דבראינהשכלית,היאהתורה"כי :מחר"לונתב
מןבבדלשכליותרעודהואלאחריםהתורהריבוץ,;כיקכג)(אבותלאחד"

התורה,כבודוזהלאחרים,ה'דברלפרסםראוי"כי )-מ 3(אג'התורה"פלפול
מבזההואבזהכן,גםאחריםאצלנמצאה'דברשאיןעדמלמדהשאיבוומי
אפילו .•.מעלהשלבשייבהויושבזוכהחברובן"המלמדרכו).(שם, "'הרבר
בןאתהמלמדאבל ..•לגמרישכלישהואמורהאיטתורהלבבומלמד,אם

שיריאיןאשראלתורהומשפיעלמדכאשרשכלישהואזהדברמורהחברו,
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עצמו,לדמכאליורקכךאיבוכגוםו,האראשרלבבוהמלמדכןלא ... r:אל
לט).(שם,לאחרים"משםעישהואולא

לבנו'""ושננתםשםסוקתורהתלמודהלכותבתחילתהרמב"םכתבוכבר
ו'כתבלשאר.קודםבבךהקדימה,סדרלפירקמש"ראל,ואחדאחדכלכולל

"כילה) 1-(נתיבלאחרש"אותהלהשפעי[הוא]התוהרעצם"כי :מהר"ל
"ומחירבלד).(שם,לאחר"התורהמשפעיכאשרהשכלית,התורהאמיתתזה

הכחאלמתפשטהארשאר ,העליוןהשכלאלראויכאשרהאדםתורת '""הש
מוכ", ,כךהבוהגוהאדם .)ל(שם, "הכלאלללדממבתעלחורתו '","וןכ

להתחכםשרוהצאךוסקרבותי,עצמובוחי'תלשםולאמצוהלשםשלודמ
סליעם"ולשברהריםלעקורלירבי '1כיחכמה.ווחבךשא!'אותו"שיאמר

ק-פו). 2(בחיבכ"ד]סנהדריןעי!'-מלפוליי '1[על
חבאיםלםיהאדםילמודלאאםהקדושה,החורהבשגבותרוממותלםיכי
דמעבייןעב).יומא ,ז(תעביתלטם-הרמותהדברה"פךח"וי'צר-כל,שהתבה

(בכרותךהתוספותוה"ה)ה"דם"טתשובה(בהלכותהרמב"םשבמחלוקתהדבר
בטההברי'ת,כנייייקבלשיתחכםמבתעלללמודלדאםלומוחראם'ח)

מסילתדעתוכן .)ט-כ 1(בתיבקעהאבותוכןלחומארהרמב"םאחרימהר"ל
לחומרא,טז)(פרקש"ים

תוהר.לימודעלמהר"לבדברידלעתי,בי'תר,העקחבייםהיטודותכאןדע
והםפה,הבאבולאאשרוחדישרי-מחשבהבקודות-עיוןהרבהעודש"כמובן

בטםריבפניםללימודתחליףאיןפה.שמובאממהי'תרעחךלאיןהםבסםי,ר
ל. IIמהו

מאריאלךזעדמהאבזcיזו,בסוגאילמעייביםתועלתקצתרזעלהוט",דכי

דןב,ה"רל.להגיגימקומות

(בחיבערוד""שולחןספרמחודהלכהלפוסקיםבחפירותמחבגדרןב,הר"ל

אתווהסכיםהש"ט.מןבשרשודברכללדעתהואלדעת,ר'העיקר,כיס-ט) 1
עדיףמהר"לולדעת .) 4יוו,(משליהגר"אדעתוכןככ)(סוטהמהשר"אבזה

בומב"ם.מלימודמשבה
תב"ךהסדרלפיללמודצוןראשיןתםרבבולפסקמתבגדההמר"ל

למהר"להסביםוכןקטט)(תפארתבכלבלולהבבליכיקד),(דשרךחומשבה

בעללרמ"א)(בביגווערךרשולחןבעלעדחוכן )ד"כ'סברהתעל(מהשר"א
שמעמוחוכןחורה,חלמייבהלכוחחםרבבוהזכירושלאאדםחייהתבאי,

יאילך).ש"הדף",זקאל,בביתעייןועודקב"ה,בסימןברורהמשבה
ש"ה.אבותו,דברשאריה,בגורכתוביםלילדים,החיבךרטדרעלדברים

טו.י,ה,םרקים ,ובתיב

 ,קע(אבותחכם '1תלמלהקראשראויאדםהזהבדורשא!'מהר"לעדת

ימב!,,בתכהמהקטבםי[מ]לסמוךבפרטי'תרחכמיםחילולדברלך '!רא"קדע)

בח)(דשרוח,החוהר"להטרחבי'חרוגורםכןגםהחורהאורמכבהשזהו
במסיבהי'שביםאבלאוחםמוכ",שאירבדי,לא"רב"בשםיקראואשר"וימאצו

ק-צח). 2(בחיבעבירה"עובריעם

בר.בד, 1-בחיבראהש"ראלשבארץחכם '1תלממעלתועל

• 

• 
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פצנרדדו

התורהעלעזראאבור"או Iבפם Iאור Iב

ה'ה'ילא,ולה'אי rיהרהאשהינבפיאנש'ס'נצייכ' :כבכא,שמיתא)
בפל'ל,ם.ינת!האשהבעלעל,~ש"'תרשבא'ענשש Uעאסי!

יבספרזה.אוזהפירישייהיהגםשביהס.כולל ,יבגפו :שםע"הראביבפלן

עלא'ברש"הגרהמחברב!קיש'תמיבאתבלג,כתיביתלרע"איחרישדריש
הiכתח"ביכלא'חאבלי,דבכתיביתשנ"ם..כיללחנגםרע"שבראבהראשי!הפ"

'ה'הראםמשמע'ענש,ענישאסי!'ה'הלאיאםשנאמרממר!,משלם !'אבנפשי
ל"קיהאשביהםבנגפןמייריזקראגומאזאישם). '''רש '(זעייעבש,לאאפזו

 ,)אעח,סנהרר'!ב, "(ב"קזהאחרבזה !'באחתבבת !'בפטיר'םשהכישנ'ם

מ. IIלברר pייןבזהשייךולאאסון,יהיהאםאףבאשהמיתהחירבליכאוא"כ
ע,ו'הואגשלהשבינפיךןשודהעיקיאפך,מסנהךריןשםאיגךש I1הגרוהוכחי

האשה.וזתהכהבלנךמהםשאחד

 tI"pלרש' ,רהלתנאא?'באקרא'לפשרע"הארבשלררכישא'!יאף
אףפירישישםיראתיהדבאנראהחייב,והאחריזב,"זויבאליבאםוחשן

כייח"הי.ל"דק'מלרכנ!
בבחב'ןמקליחבעשראדסבנ'שערההנרהיחנ'א :א'חאשםק"בביהנה

אחרבוהאימרבח'ראבןה'ירהר'פטרר'ן,כרלןיiכתוהאחרבזהיב'!אחת
מבארמיתתי,שקירבה"בד '''שרמיתתן.אתשקירבמפגי ,חייבהאחחיזה

נפשכילהאדם,בםשכליכהכיאישסברידרכגןשםסנהרריןהגמ'י IIעם

"רעשא'!iכשיםפרש'''פטיר'!כרלןה"יבדנפש.דהרכלסבריר'ב"במשמע,
משיםלמ'מרדל'כאבב"א,רבנןפטר'אמא'לפרששכאנראהנהרב,מ' '''ע
רקעלייהןמליגריכ"גאמאלרא"כ , Tבזאח"כהכך.הוכמי,בפשכלהןידלא

כילהכהרגןחשיברבב"אע"גאלאחייב.האחריןבזאח/זמדקאמרז, IIבזאח

דלאהנאפ'רשוידבב"אמשיםדפטיר'ן,אחרטעםלבאר '''רשבארלכ!נפש,
כןלהדיאכתבםיהר'תלמדייבשםשםק"בק"יבשטמבהרג.מיע"יריעיבן
רבנ!.בדעח

רבנן !'בפלינתאל'נאאחתבבחהרביר~ששב"םנדעשאםזיילפ'נמצא
טבר'דרבנ!אלאהכ'ת'מאלארא' _,ת'מח"ב'םשנה'םלרבנןיאףב,"יר'כ
רלרבנןגדיל,'יתרח"ישלאשמע'נ! "'ושרל"הרהר~רג'ם, 'tlפטירב"בכהשגם
לשהר'גהבמעשהחסרא"רלכאי ,נפשכלהי'רלאמשיםפטררקב"בכהגם
חדייביסב IIלריברבבןמודיג"רבבהל IIרס '''מר'!סרמכחייאיאלאנפש,כל

הבאההכהאחדדבלנפש,בלהבאדאיבאמשום ,רציחהמעשהדהויההורגיס,
צר"ילכ! ,נפשכלהה'המינהשהאדםבזמ!הנפשכללהמ'חכד'בהש'ש
הרגר.מ'נירעדלאאחר,טעםלפשר '''רש

פטירהרלה'דל'תר'ב"ב,משיםטעמאהר '''רשרכתבלרמר[יד~חק
כ"יערבנ!,ברברילאר'ב"בבדבר'זאתלבארד\"לדא"כנפש,רמקצת
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 .הב"להו"פבתלמ,..'וכמבואוטעמא.להרבע'בןוובבןאל,באשגםמשמע
 .]ג/ Iממ/ Iפסנהךריןגדולאורו.בחיןו"הך lD/ורצחהלןמ"כסייינו

 :ל"וובב"א,בהרגוהולפטוראחרטעםמפרש(שם)בסבהרו'ן '''רשאכן
חרמבאאמו'כהכ'ראש"לכולהו,קטל,בןלאאחחבבחרהכרהוה'כא<ונו,ו
בםש,כל ' tררלאמשוםלפטווא"אאחחדבבחהו'כ."ע ,שהבוהושב'םולא
א,"אולכלרציחהמעשהדהוידאףכ"גזהואינאאחר,םעםמפרש ' l/ישאלא

ג,"דריכאליבאזאתמפרששרש'''ראףאחד.בהרגעלאנשים 'בהורגיסאיז

[וע"בםש,כלהו'דהבאמשוםכן,לפשרצו'רלוכבןשגםגואהאופןבכל
 .]בבג,ב"קיש.'ןעהוכובעכסלןח"אאברהםדבר

ור'ב"בובבןבחלקואמא'קשה,רלכאווהמע'ובגג,ב"קהשרב"אבח"
אח.רבמקלבב"אעשוהכהכוהובחלקוולאמקלות,בעשובב"אעשוהבהכוהו
בפשכל'כהכ'א'שדל,כאמקלוח,כ"שהבוהואלאאמוולאדע"כוכחב
קוש'חמחוץוכוהוכו.'ל'החשב'בןכחדכ'ח,שהרגוהואחרבמקלאבלארם,
שם,התוס'

שהרגאחדמשעההולניחד,דחיפהמעשהאואחדובמקלדבךדי,ביאור

שהשחחפוהאבשם'מספולבוא'כפחולארצ'חר,מעשהבקראוזההבםש,כל
כבפו.רלהמ'תכר'בהש'הכאהשכלאףמקלותכעשוכ"משא ,והכמעשה

אחדכלל"הוב"וא'ח.רההכאוחעשומהצטופוחמתהברצחלמעשהאכל

כולםג"בכהא"בבנ'שרבא'פוא'וצאבע'בן.בםשכולהולובבןבםש,רהוכל

• 

• 
• 

ה f/דבנג,ק"ביוויברשבןכי,ק"בא"הרשב 'חי(יע'ימיתה.חייבים

 .]ה"הראבשםבבג,ק"בק"ובשטמשם,וסבהרר'ןארם

ע."הראבשלהראשיןפירושואתלהלכה?קייםשילעילהמבוארפיעל

מחייביסדאיןואףלכאו"א,רציחהמעשהכאןרישאח,רבמקלרהכוהירמיירי
רמ"ההןוכ l/נוכשם,סנהררין '''שדשכתגכפיאחךנהוגעלנפשות Iבמיתה

ה'כארה", ל'"בפש].חחחבפשותב'ולאבפשתחתבפשובתחמרכת'בשם
רכשניהתךודבאחדהוכאאבלבשניהם,שהתרוכגוןמיתהמחוייביםשדניהם

נפשותיבמשוםליכאדהבאמיתה,חייבבושהתרושזהבחרנראההתרו,לא

התו,לאשכאחראלאשב'הם,כוללדבגפו Yהראב"רפ" ל"'וא"כבפש.תחת
קלבדו"מ.י'ןב'הוש"ךלרבבן,אףבמז,..מ'תהמחו"בוהואהתרו,ובשב'

אחומטעםממ'חה,רפטורםאחדכמקלשהוגוששב'םלומו,עודו'חכן
שת'ולאנפש,חחחבפשובתחדכת'כוםשמאושהכוהו,שגם'ולאשהכה

חסווןכאן 1א',ל yלשמכואווכפ'שם,ה"ומ ..,הכפ"ש,בפחחחבפשות

אח.דבהרגעלאבשם'ב'הורגם' 1שא'.רר'פטורשזהואלאה, 'Mוצבמעשה
מחייבוהרציחהדמעשהמעשהו,בשבילמיתהחייבבעצםאחדשכלייצאכןאם

דלאמ"קלברור'ןכברש"ךכןאםאותו,הווג'םא'ןשבפועלאלאמ'תה,
בעב'ןכ"מש[וראה ."מקלבררר'ןמלחולמעככהצור'הפטוווא'ןמשוגג,גרע

זצ"ל].סרגא '''ו.גרהש''בהואשלמרןהאסף""אחוזכרוןבספרזה

אתוהבשאהערב,דעוטמאבגר'ו'כבסמבבלחהאכל m :מ ,א'ו'קראב)

העוב.עדוטמאבגר"'בבסבבלתה
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• 
זהבשרא,ם'שבה"םכ' ,שא Uהכמרחמרררהארכל :כתבשםע"הראב "רבפ

בפב'ם.זהרבחרץ

ת'אבבבד'םמטמאהבהמהבכלחחהא'כרל ,חב'א :חא'אב ,מבבבהד(הבה
ליו'אשמ' ,)חכב,קאר'(יבהטמאהל'אכללאיטרפהבבלהל"תהכערה,
עיףמנבלחר"קרת'ח'נד,ל'אכשקרדםטמאהשזרצ'חה ,אכ'לחהאלאטרמאה
יעררשליח!רהאכל,ל"תמהכ"א ,באחרחרלאבה ,בהקראאמר 'רמטהרר
כ"בחרה"רכ .בכן'חאשרנרברגעאףבכןיחלאוכמהכארכל,רלנרשאלברגע
טומאתיעורשעלקאייקראםש n "עה"יפרשגםז"ועפישם,שמיניפרשת
טמא.א'נרהבליעהבביתנבלהחב'ררלרשתחבימיבכז'ת,בבלה

איבהטמאהבהמהרבנלתלהריאבחז"לומפורשב"צע"הראבדבריךא"ב

טהרר.ערףכבבלתה, 'JIהבלבב'תמטמאה
 ,להרראיבעיאשם,בדהורבאאביימחלוקתי IIעפע"הראבןסילשיבושי

כגרומ'נה,נפקאלמא'הר',הסתר'םב'תארהר'בליעטהררערףבבלתמקרם
לאיעהלבטרמאההי'בלרעאמרתא' ,פ'ולתורבגלהכזיתחב'רולרשתחב
 ,מטמאמ'האאשבממטמאלאדבמגעבה' ,'הום'הסתרב'תאמרתרא'מםמ'א,

מביאדאבייםשזללהראהוהןי.הסתרםיביחאמרירכאיוהבולעאמראביי
מד"י.בש'הלאורכא ,ל"הנמהכר"תאלדבר"דאהי

ביתשכגוןיירימד :ל"יזרבאדביובאריזןיצתהה"דסש 'נתרםאך

א ,עאיולחו 'התוסכ"וכרו.יחבלרחחבשבבלהט'יסלאשכ"כחרבה 'JIהבל

מי..ר"ד

 ,והזזהה'סטגמ'בעינואשמבטומאתש 'לתוסל"דס ,ם. '1'דברלבאדו'ש
 'מהלא"םס"והרמב :כיזלחו '''רשבזהקיוובח( ,אשנויבשחלאהיסטדבלי
ברייתאהךז",לפישם).בהערותכ"ןמש, ,שםגדהא"ריטנרע'ית"ד,טו"מ

עה'הכלכביתמ"ריחב'רולושחחבה'כאמטומאהבהמהבבלתאוכלדממעט

 ,עוףבנבלתרקטמאובכה"גבושא,הר'לאב"וא ,הבבלהמסיטשא'בררחב
בלב.דבאכ'להטומאהבהדא'וכהמהבנכלחוט 'JIמרא'כא

והס'טהבל,עה,בביתבהמהבבלתלוחחבר·דחבירדה'כא'וצאלפ'ייז

ברשא,מד'!הארכלמטמאהסתר'סב'תדחש'בלרבאאוחה,
• 

ביהסשכיכנישאחמרךיהאיכלע"הראבדבריהיטבמבואריםז"ןעפי

יבאלןא ,יעהלהבכנרתהגבלהאתזיזשמכלהיינלם,יכפניזהכחיץזהשאיםיב

א'בובלועדהר'ולאב"; ,אש Uו'מד'טמאמלהארכ ,הםתרם'ב'תבש'דחדרבא
 ,בזהטעהלקאוחםשאורהל'בהודה' 'מחוקק[חנומשא.שבון'מדגםמטאמ

Iהראבדביריפי' I ייבמעאשבניע[. 

בפלוגחאאילח :רגווהאכלבקרא Y "הרךאב 'שר'' 'שפיררשפואיאמבואר
הפסיקלפשררצהשע"והראבאביי,לפיופי '''שיר ,םשגהד 'בגמורבאדאביי

שדזשםנדהא"ריסביראהרבא.דברילפי 'פיבאןכל,טימאהדאיכאכפשוטי
 ,שםת"עהא"ומהרשמזרחיועיו;[ב. ,דילמכותבחי'כ"ומשההלכה,כמי

ממשנאכלדמייריהפס'לפרשיכולהיה "'רשגםראמנם . lשםנדהומהשר"א

י'ועוהזזה,היסטכעיגןמשאובטומאתבחוליןל"דסמה , IIעפ Iדרנאאליבא
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שם.בהדו IIשוברח"ש I1האר 'תרסיראה ,שםגרהא I1הריטבלח"בהעררתשננ"כ

וכןוכו,':הוקריבוע"בראבעלהי.וכפרה'לפני:והקריבוזיב,ויקראג)
ע"כ.עוף,חטאתאוכלאינוהכהןכיהעוף,חטאחמליקח(הכחוב)הזכירלא

כללולכן :להביןעזרהובטפרחשלייד).מקור,הוצאחכחי')ו,בראב"ע(וכ"ה

שזהוצ"ב,הראב"עודברילה'.כלילששביהם ,ה'לפביוהקריבןבמלותשבהים

שםבחוטפחאוכ"הלכהנים.כולההעוףדחטאת :טדזבחיםמהמשנהלהיפך
יכל :ן IIהא IIםכפרהמחוסרירנהלי .זי/חז/ Iפק//מעההלום J /רו.מבפ'/יכה. IIפ

ובטפרנאכלח.וחטאחהקובןמבאיהזוהוילדיה,טמאהשהיאשאמרנומקום

מדיי.חיוץולאא ,מהממנחוחע"הראבעלהקשהיעקבקול
אוכלאינושהכהןפעמיםש'כיכונחו,מבארהראב"עעלאורובהיל

והאריךנאכלח,שאינההטפק,עלהבאההעוףלחטאתכנראהוכונחועוף,חטאת

קוא'וכינאכלת,הרעףחטאתשהוידחוקזהפי'אךשם.אורבקרניבזהעוד

בקינירעי'ודאי.בלידהמיירייקראשטיה EIהריתספק,עלבבאהמרי

 .)ע"חטהאוכלל"וצע,"בואבט"דטכתבעטי'יעקבשארית(ובשו"חש,םאור
• 

איבהזרהערףחטאת : ? I /יזאהרתגירסאםריסל l/כתע IIבראניראיתי

גירסאלםיכ.'/עבפהידביהשכןאאמרשהרי ,כספקבאהשהיאמםבי ,נאכלת

הראב"עכחבדיולדתהעוףבחטאחרקנאכלח,העוףחטאחשכלברוונארהזו

י' Jושבדקאמרמאיי"עפיבתי:וכהספק,עלתמידבאהשהיאנאכלת,דאינה

חזקקשלאלילדשכורעחבשעהשנשבעהמפניקרבןמביאהדיולדח :לאבנדה

שכתבכפיטפק,אלאבפיהשנשבעודאיהוילאשזהלראב"עוט"ללבעלה,
דשמאשוב"ירברימפרשע'/דראבהוינפיה.דנהרשמאחטאת, :יסס'לעיל"

רבהדמרש[וע"הטםק.עללכתחילהבאזהקרבןכ"ואודאי.ולאבסהי,דברה
 .}י"ושבנשםכפשרהבארשית

העוףחטאתבכלנאבלח,אינהיולדתשלהעוףשחטאתהראב"עכחבולבן

שםכפרהמחוטיוהל'ם"וברמבמחו;ש.דיןכמובןוזד~הטפק,עלהבאה
כרבנןדקיי"לדלהלכהונראההעוף.חטאתבשאודנאכלתלהדיאמבואו
יולדתקובןחיובדאיןל"וטכו.)ובויחוחח.(בשבועותאושב"י,דפליגי

נאכלח,הרעףחטאתלואב"עגםבקדשיםלהכשירהכדירקאלאחטא,משום

כפיאלאפטוילם,כקדשיםדינהז"ולפי ."ידרשבאליבארקלהקאמולאן

תקבו. 'עמדיכוךח"אוע"לה,'כלילי tדרלהביןעזרהבטפרשכתב
איבוי I /דלושבסובוא//בשהריגםזהבדברחידיאיביע/ Iשהראבובראה

אתיאלאיולדתדחטאתאיתאב,דדבנדויםבן.אמרהדשמאמשוםאלא

לשוב"ידאפי'מבארשםהושב"אובח"חאחו,בלמשיםעלהועבולכפרה
וביןכוזאמרהבשKמא'אלאינושזהלפילכפרה,דבאהכאליהחשביבןלא

יולדתחטאתי I1דלרשבמבארשהרשב"אהרי ,מבאיההאיאמרהלאכיןאמרה

וע"הטפק.עלהבאקרבןהואשמחחליחואלא ,רדאיחטאעלקובןהוילא

קכא. " 0אלעזרדישו"ח
בחוקףשדחהקב 'עמח"אקוק)הרבמוטד(מהדורתיצחקבפחדראה

דבריןלישבוטרחבחלמו,דראב"עשלודייעתובקיאותועלהמערעריםדברי

התלמו.דבגדהםשפירושיורוביםואחראשוביםשהשיגוהובמקום

• 

• 
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זזדורמא'ר

ום nהר'ת nנשןהנובר nהדןרנדולנן nהואוני

• 

 Q "הריה'!'זשיבעלשלהמפזרסמהבחשזבחזיהדונשקזזהם,!,וחהלכה

השאלהאחהלעחjו'עליבוהעב'ןלהבבחו.ייל " 0העזר,אבןהלקשלו,בשו"ח

 :החשובהוהחחלח
שנהעשרים n"nכדרךבאהבהעמהידראשהנשאאחדת"חאשלה.

ולכן,להשוסלוהיהולאממנהלהבנוחזכהלאאךמתיבחה,סרלאועד"ן
גדולהממשפחההואכיח"ה,בנiב'ולהעמ'!'פ"ומצותלק"םהשקהנפשו

ע"יפטור'ןגטשחשינלאתרהיהרומצראממניבקשרלכןז"ל,הרורגרולבן

אופן.בשרםממנולהפדררוצהאינהוזגחוכיהממשלה,

הגדילהגאוןהרבה"הוי"גאהרבילכבורטובוכלוהשלוסהחישתושבה.
נאנז.ק"אנר ' I/בחייסמ"ופ"ה/י Iגפרישאחסיראקרשיאבןצובאהמפןרסם

עכ"זד~צרכiב',ספריםפהל,א'ןכיוהגםהיקר,מכתבוקבלתיהטובאחד"ש
ד. IIלעהבראתאתכוב

שנתחרכ"ו,לשנתזמנהאחלאדומשיאךחארוי,תסרתהיאהחשובה
היחהשנהבאותהכי ,רועעלייויג'!' ,ם" 1"הת'!'ושיבעלשלהאחרונהחייי

• 

• 

ת"ובשומקפריסין,שהובאוהעופוחשלכשרוחםבענ'ןהתכתבותהשניiב' rב

מצאבז,חייםלרני"מהרישהשיבהתשובהנדמסה ,ח'סי' ,די"רחלק rמ IIהרי
תשובותשחילנו'!'ועוחבדפוסחרכ"ו.שבטער"חג'יוסהתארךימופעיובה

זה.עלולימדזהובאאלו,גדוליםשניביןבלבדאלו
מזכירהואזר.בבדיוןלעשותמהמאיריצחקרבימפלפלבחשובחו

היואםטובשהיהכוחבמקזוניץ,המגידאצלזהמעיןמעשהארעשבילדותו
מדרשמביאגורמח,לארץתרץישיבתכייפקדרשםארל,שיראללארץנוסעים

זרגעלהחפלליוחאיברשמעוןשרבירנשמתה,נגילההפסוקעלהשיריםשיר
רלבסרףעלהי,אחרתלשאחאראשחואתלגרשלבעלצירהולאשיפקד"כזה

בחפילחושיפעולטוברירחרעישה,הרחבהרכדעחולדידיא"צ"ררר"מ :מס"ם
התכויןזושלתשובהאפשר ."ל/ Iהנכמדרשד /1יושבכעובדאאותה,ר/שיפקוד

מ ffהריחדירשיהגאונםיגיג,"כסימןליקוטיס, ,בתשוביתי(.שכתב ""דגבעל

חקזנ.להשאיןתרלניחבאשההמדרכרשםאךלהחיר.הסכימררמשיברשואל
 !דברשלבסרפועלהרמההדרר,גדולבןארחרמהיולרעחהואמעגין

בספחמביאברק,בנישלהראשרןרבהרבינרביץ.מדרכיארהיהרבהנר,

בהדציקהיאשהמרוכרד,יי"אית ,ט"יעמ'אמינה,בחליחלקזאברהם,וכותא
• • 

ההימיארטשרב.גריןירסלירבישלאכיר.מסרמשוכ,פרשירמןדי~שערבי

גשאיהרשער'בבורבים.צריקיםכצלוהסתופףמלוכל,ן.התזוהשלתלמדיו
ולאשנהשעריםשמעברומנשכיז.יצחקרבישלקרוכתרמבילגוריאי,אשה

כחשרכהאשחו,אתלגרשת"ם"ר"דבריבעללרהחירילדiב',להםברלרר
רא"מבדבר.חכךהרי"מחדירשישבעלאע"פחשרנוחיר,בספרנמצאחשאיבה

להאמרמנשכיי,למהר"יהאשהזאתכשספרהכילספר,ממשוירבינובץי
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• 

הבניםהויאחויו,קדש'שיאמווילדיםלושיהיובעלרווצהמה :בעלהעל

נקבל,היאקבלהאםוהנההיה.וכראלמים,יהיוהשנה'מאשתולושיוולדו
בספוא IIשליטמציעשיבןבר IIמן jהאנתנראיה.דעיו I 'עמיכת'י1-והמעשהאבל

גילרוהשגימזיייגיכי 93,עמ'היהוריח,דלובליןטומשובחילהותיקרחפגח
יהם ,ל,בישאויהטף 'Tו'ו"האדמו :מקומואתשמלאובןבובחיהושעל'ו

העיו.אנשילכלכנודעהאדםככלדיברו
הוחוקה,נגריהובהדוקאלמצואאפשוזולתעלומההמפתחואתיתכן
כגדולנודעסופו.פש"לאפויםמרדכיוברהצדיקהגאוןגרהיהבפושבורג

וסוב ,גגרייםמביתאשהנשאמעשיו.בכלוחסירצדיקובנסתו,בגגלהבחורה
והעדיףמיץ,שלהובנותהצעתאתדחהכרמשוםתווה.שלמכתהרלה'נות

סופוהחתםמפישמעוהמובהק.רבוסופרהתתםשלבישיבתומשגית·ת 'Tלה
היואתבמדרגתחסווןמרגישהואפישל,ר',אתרואהאינושהואשביוםשאמר,
תורתם,כאורהונגריהארץאתשהאיווהדווגדולילבניםזכהשלו.שמםי

מתנהסו"תמחבו ,ובודפשטמונקאטששלרבהטופרח"םהובהיווביניהם
המקנה,ספובעל ,מפאקשסופרחסמאןאלעיזווהרכספוםי,ושאוח"ם

ועדו.סופועט

אצלולמדט,"תקעבשנתנולדהואסופו.נפתליוכיהה'שלשייאח
שלומחבוםבהוגגו,ה'שונותקהילותשלובםהיהסופו.והכתבסופוהחתם
הואג:שדווכ,"תונמובקאטשאפרםי,ביתלקוטיכספווובים.דוושספוי

ולאשלושים,לגילקוובדעהגעיבחוובהיותיבשיאויו.פשותת Kמגולל
בעיראחוים·שולחןעלסמורלהיותלוהיהקשהגםמתא,םישריורלובזדמן

 ,בבנותהמטופלתוסולהאלמנהאתלוסאתת"תובוסנתנתוצהכןעלמרלדתר,
עלירדברומקנאיםחבויםמטאפאלטשאן.פרדימןל,פמן 'והגבירשלבתר

כמקוםריועההיתהשלאבעירלגורלעבורהסכיםולכןבממרך,בתךשעיביי
לרביםתוהרהובץיבטאפאלטשאןזה.צעדרעלתמההכת"סובווגםתורה,

הובנותהצעתת Kעליוקבלנפטוושתיהןכאשואבלבברת,שתילוובולדו

בזועיפקדשםראךלימזל,משנהמקךםמשנהכרבחשבךקרלבךוג,קהליתשל

אבל·ממקומה,לעקורהנגרייםבתשתך Itהסכימהקלכלבלאק"מא.של
שבה.עשוהששבקרלבךרגגרךוהםתוט"ז,כשנתאליוהצטרפהכשרהכאשה

התחבןוהוא ,וסתהפסקכיזועעךדממבהשיואהתקותואפטהשםבהיותם

שלשיוכדמעות , 'Tוטפוהונוכלאתלהלתתהיהמוכןלגוושיך.שתסכיםכפבה'
לוהשיכההיאאףשם.ייבנהאולילאת,לעלותחכניתואתכפניהפשו

אלאכגותשתילהם 'Tוה ,ואחוהבאהבהשנהוםישכעככודוםישהםבככ,י

 ,צאנזחסךרבתוומרצךבה.גטממבולקבלתטכיםלאפניםובשוםשנפטוו,

עמוהשתעשעחייםשוברואחוילעשות,מהעמולהתעיץרבואלנסעהאו
בנותשתילהשהיושכיוןלוהשיב ,ענינםיובשאותווהבדברישעותכמה
שמעשוהאלריחאמראשרכלל,לך,רשוחנוחנחואינהבוכהוהיאממך,

בבנים.אותריבורוד'כקולה,
במאירהנאמר,לפיהרי"מ,תחידשיבעלאתמאדהחשיבמצאנוחייסרבי

שלני,כודואותאוליהםשלושספקותעליךאמו , 59עמ'ח"ב,הגולה,עיני
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סופיבפתלירביבפבי'הציעשכאשרמאדיתכוכמותו.הלכהפוסקיסובשמיס
יצחקרכיאלבמכתבהשאלהאתושלחיעשד_מהמארהתלבטבעיתו,את

דשיהדירגד~לבואודיתשהיאכשאלד, "I1הרמראתלכוי(גסשיכךמאיר.
להתגשררוצהועתהקיימא,שלידללו (יוא ,בהשריסשכעבאהבהאשתועס

חייסל'ורקרא ,והבפתדר!פקםקמ"רד.ייש"דיובעלשידאל.לארץולעלןת
שבכתבכםיבדיוקעשההתשובה,אתחייס 'רכשקיבלשיושרער.עליהםלהתפלל

לבבים.שיוכהבפתלי 'ראתוברךש,להתגרמהםמבע :אליו

לגורעברןתרלייגבשבתיחד.דלורוהמשיכ,'להרבגר,הישבוהווגבבי
ארתותפקדיהמחוו,קהיוותכלעלכרבבפתליר'גתקבלבהבפעטשיגידיורף

שמוגים.בגילתרב"טאדרי"ובירםלפטירתועדשביםוששעשרםימלא
שנשאהחסובהספדא, flתךבב fאד/ז flטצופרשתוהבירסבפטרהשרהאשתי

כפינישואיתספרשתכלאתוגוללמעלרתיה,בשבחהפליגהואבעלהעליה
 .לעילשהובאה

משפחתלתודלותנתחברו "I1ספרשניהפשרה,נסתיימהלאערייובכךאר
במרנקאטששנרפסרייניטץשומאלהרבי"עאפריסעוללותהאחדהסופרים.

• 

 .תשכ"גלונחו ,סופרחיים ,.שלרנכדר Uבע"יסרפריסתרלררתרהשני,ד"תרע
א,"תרבהאבלתנשבעודחהיהאשהאתנפתלי 'רנשאבשניהםהמבוארלפי

נשיאהמלכההבתלחיןי.השמיניורשבעבהיותרובןבתממנהלהרל,.,כה Iו

ונספהלכת,הצניעבישיבות,למרשמואלמשה 'ררהנן ,מסעלשיייס Iולמר

נפלולאהצדיקים,שלותפילותהיםברכותיהםפריעשוכרד."היבשואה
חיים,דברייבעלמ l/הריחדיושיבעלהצדיקיםהגאוניסשלממאמרםזבדאצרה

לחיילקרתםהסתאחרישנהעשרהחמשאווחמשעשרםיבאחורבאאםגם

עולם.

איסיגנא.א. IIמהריכשר"תכךעלעודמצאתיאלהדבריסכתיבתאחרי

אריהתיםיהרבאלמלבובמופניתהתשובהממש,בעביגנוהדזס"ו,ת"א,

תרלייז.טבתח/אויוםהיאיתאריכהגאןנים,דבריס'ומחיסיגעטדומ"ץכהנא

גדולים,בתאשהשנשאאחדגדרלברבהגיעני,שאלתומכתב :כותבהואוכר
הנשואיןאחרשניםתשעכיק,"ש Iלרכ Iולאשנהועשריםשלשעמהדור

להיוהפסישגתשעעודשהוכ"ואחל,/ Iרימתחדשיס~יזהותיזנרבןילדה

שנהיסרנסעו ,הועילירלאברפרארתועסקי "I1נששחמעררשהרכ"ואחנפל,
וחתסביניהסכתבהשעמחצה,נהשערדימתינושוצוה ,מצאנרהקררשלהגאו!

הכחבותוכןעדים,נישבפנימוסלוקהבמסירתהשוהא ,ד"וב"תימחהבעל I "ע
 ,מצאנוהגאוןקצבשהרמןכלוחיוםהייחרלטבתשובחור'ה."אילקמןיבואד
ורוהצהנ"ל,בכחבעצמהשהחחייבהכפיג"פשחקבלממנההבעלבקש
מחרצחאינההיאאבלמכחובה,יוחיוהרבהונדוניחהתכשיטיהכללהיר Iלהח

להחירהבעלשואלועתהמשפחחה,לבנימבעלהנדודוהרחיקהגט,לקבל

!!צוםבפלפולבזההארריומעכ"תעליה,אחרחלשיאאוכוחהבעללגרשהלו
כזה,מפלפלאיטיבגא,א !Iמהרורתה"ק.ע"פהעברהדעתילהודיעןמאתרוביקש
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-

באופןכדח,רבגםימאהבצירוףאחרתששיאאובע"כלגרשלהתירומסיק

 .שברוסה'.מזסלבהבושם""ערוגתבעלגםלזהשיסכים
מאההיתרבל,אףאשהלשאתלושמותרר 'Tצומשיב"שואל"בעלגם
~ע"עבעל"כורחה,גטלאשהלתתשמותרגטהמעיקב""כובבבעלרבגםי.
עלחמהד,סיואה"ע.שיק,ס"מהרבשר'/חז,'סוס'י , I'1יייצחק,ביתנשן"ת

• 

מיוסה, IIDסייע, IIאהאריה,קילבשן"ת rוע'ח."הדבשניסחההתתיי~יתטסת

כשפגהרבגים.מאההיתרבלישגיהאשהלשאתלושמתירז.ייתרלו1ס'לחג'

אחרירקגעגהובסוףלהשיב,סרבסיגעטרומ"זכהגאא,רח"ון 'Tבגאליו

לבו.אלנגעהרבשצערלבייטבבעלשלהאישיתפגיתו
• 

במעיכתנתקבל
 ••'ייג'~

כ"יע"פלאוריוצאהירחי,נתןברביאברהםלרביהמנהיגספר
נוסחאותשנוייועםוהערותהשלמותתוספות,עםאוקספודר

תשל"ח.ירושליםקוק,הרבמוסדחלקים.שנירפאל,יצחקמאת

כמהע"פלאוריצואמולין.יעקבלרבינוהחדשותמהרי"לשן"ת
מפעלסץ.ציחקהרבמאתמקומותומראיהרעותעםכבתי'די

תשל"ו.ירושילם,מכוןאשכנז,חכמיתורת

התלמודחתימתמזמןומחבריהםשבדפוסהספריםרשימתהאלףשרי
והאמוראיםהתנאיםספרירשימתעםערוךהשולחולתקופתדע

מאתכרכים.שנימתקונת,דחשהמדהורהלהם.והמיוחסים

תורהביתהוצאתמזגלבוים.דבויעקבכשרמ'מנחםהרב
תשל"ט.ירושליםשלמה,

קירעהבהלכותהראשוניםרבותינובשיטותוריוןביאורבצלאלזכרוו
תשל"ז.ברקבנירבליצקי,שריההרבמאתש"מסי'רעהיורהע"פ

בפירושהמופיעיםעניניםמפתחדבר"העמק nלהעניניםמפתח
עלוסוררנערךלתורה.הנצי"בשלרבר"ו.הרחבדבר"העמק •

 .תשל"חירושליםקופרמן,הללדיי

בהולנ.דישראלאץרבדעואמרכילםפקדייםתודלותציוןלמען
 .תלשיטירושילםוולף,אביעזריבעריכתברמסון,יוסףהרבמאת

נחמהמאתבראשית.ספרלהוראתם,יירכיםהתורהפרשנילימיי
שלבגולהתורנ"םולתרבותלחינזרהמחלקהבהוצאתליבוביץ.

ה.תשל"ירושליםהציונית,ההסתדרות

 ) 67בעמ'השרימה(המשר

52 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



, 

סופריהםועלספריםעל

עמנואליונה

הירחיאברהםלרביהמנהיגספר
רפאליצחקד·רמהדזרת

עייפלאורירזאהירחי,בחןברביאברהםלרביהמנהיגספד

שינוייעםאחירם,מכתבי-ירהשלמותנוםאיקספורדכתב-יד

תשלייח.ירושליסקוק,הרבמוסרוביאוריס.העין"נוסחאות,

• 

לפעמיםת, Uשוובהוצאותשובותבמהדורותכ"םמופע"יםראשוביםספרי
ראשובם'ספריש'שבתגלו. "כתביע"פולפעמם'קודמיםדפוסיםשלצילומים

לשוםזכולאהמשמשוםספריםוש'בםהקודמיםבדוחתכברלפירושיםשזכו
בודדותשג!ז'ותעםאליבושהגיעוהראשוביםמתקופתחיבורם'ש'בםפירוש.

שהגע"והספריםביןההעתקה.וטעוייתהשגיאותבהםשרבוספריםןש"בם

ש'אחדןת,פעמtכ"רקבדפסאוףרביתשגיאותעםאדב!ז'ורים,בליאליבו

צ'חקד"רהוציא.'עכש"הירחיבתןברביאברהםלרביהמבהיגספראתלמבות
וביאוריםהערותבליוויהמבהיגספרשלומתוקבתחדשהמהדורהב"ירפאל

בכליכעתמופעיהמבהיגספרשובים.ודפוסם'כתבי-"ע"פבוסחאותושיבויי
מאורעכאןלראיתישעמודים,מאותכשמובההמכיליםכרכיםשבימפואר,
שלעבדוהומדייקת,יסודיתעבודהעשההבכבדהמהדירחשוב,ספחתיתורבי

בעבודתהםגם 'Cהעךסקאחריםלמהדיריםדוגמאכאןשש'מבי mשבים,

ים,הראשובספירשלחשדההוצאהשלהקדוש

בצעירותועודכבראהצרפת,בדרוםפרובבסמגדוליההיהירחיאבהרםרבי

הר"ייצחק,רביבואצלבצרפתולמדשבתקופתוהשוביםהתוהרבמרכזיר "Vב
בצרפתשוביםתוהרבמרכזיבדדויםאחריהתוספות,בעלימגחילהזקן,

שבעיר.הדיןבביתש'בואףטולדיומרבבילאחדובההילספדרהגיעובגרמביה

דיע"ותישבןהמבהיגיבספרמולדתולארץקשורהארב"ןבשארחייושבותכל

תורהמשבהספרכברבתפרסםזובתקופהפריבבס,היודימבהגיעלרבות

ספרכעיןוהאהמבהיגספרש'ראל,גלו"תבכלהתפשטטרםאדלרמב"ם,

, 

"יים,קישםא :המנהיגספרשלהיפיסיםשילרסוימההמהריךמביא 80עףנז.וכוא" ..ב 1

דפוסיםכאןזיינילאתשי"א.ירושליסתרמ"ה,ירשהתרי"'ח,לבובתרט",,ברלין

ירושליסצילוסרפיסיכןתשכ"זא, Nתשכירושליסתופ"ה,ירשה-אמהיתע"פ

שבמהדיךתזייןלאהמהדיר .,"יהפיירמזר"א"שלהמנהיג"'...תשלוסעםתשל",

בנולהסכמתו,בחרךאחדותהנזיךתבטנזיזהלוישאןלייסףרבירשם nתרי'"לביב

שבמהירר"שיביסלששגבילהשגתעלהחרסלמרוחהסכמתו,אחשםנימקומשיבשואל

 .ש'""תרם"'ו,ברלין
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--------------------------------..... 

הראשונ'םרבוח'נולאזר,בחתהונהגוחהמצווחברובומנהג'םהלכה
אבודרהם,דדורב' ,הטודם"כעלהמנה'ג,מספרלצטטהרבואח"ושחוי

'חר'אבואברהסרב'הלכוחעלמסחמכ'םאדשונ'םועודהאגורבעלהר'ב"ש,
דד.בספרא'ם'המובהמנהגם"ועלהמנה'גבספר

ור "T"בהלאורשצ'אהרפאלצ'חקד"רשלהחדשהלמהדוהררבהחשיבוח
גדולמבואעםצ'אהספרבראשו,עודמשהמהידר ,קוקהרבמוסדע"ירב

לפג'עמדוהנוסחבקבע"תרכוחבעי'חמקיף,מפתחנמצאב'כררובסוף

 "T"הכתב'פ"עגוסחאותש'נו"עמדובכלמופיעיםהחדשהכמהדורההמהד'ר,

m "ב'אודיםחשובוח,העדותרפאלד"רהוס'ףהעמודובשול'השונים,דפוסם
כנראהאוהמנה'גדבר'אחשצטטוהראשונ'םמספר'ומקב'לוחהמנה'גלדברי

ובק'אותמדע'דע,הוכיחוהמהד'רנמל'םעבודתז'אתפסק'ו,עלהסתמכו
המנהיגדבר'שלבמקורותויהלבנהמב'אאלובהעחתו 1ע'זו,בעבוהד

לפעמ'םהסחמרהמנה'גבעללדוגמא,בעקבות'ו,ההולכ'םאחר'םובראשונ'ם
 '''שרארכפרשו, '''שראתכללבדררמכ'ר'םאנובחשובוח'ו, '''רשפסק'על
ובצרפח,באשכנזהלוחולק''ו "T"לחלמחשובוחוהש'בהלכהפוסקכוגםהיה

ספר'אחומצאחקדהמהדידמדש'",שונותתשובותמובאותהמנה'גבספר

ספדכגוו ,המנה'גבספדהגזכדוח '''חןתשובותאתהמבא"'ם '''שר ' "T"תלמ
 '''שרתשובותשללקיוטםיוכוו'טד'חמזור ,י"שרר "I"1ס ,הפדרטספרהאורה,
מהחרהובחרםי,קצר'םתמציתיםי,הםהב'אודיםהאחרונים,בדורותשנדפסו

, 

• 

 ,לי'שנד.עסרהמחזירהאכוזופיה

ורב~תי~תקופתןהמחבר,

לונ'לבע'ר ) 1155 ( 4915בשנתנולדה'רח',ראב"ונתו,דב'בןאברהםרבי
ונפטרצרפתבדרוםפרובנסבחבללונל)שיתרגום-ירחישמו(ומכאו

שלמרכזבשעתהה'תהפרובנס'הדות ,) 1215 ( 4975בשנתשבספדר "I"1בטול

חכמישלחורחםעםוצרפתאשכנזחכמ'שלתורתםנפגשובואשרתורה,

פריבנס,לחכמ'אב"ט'פוסה'רח'בראב"ןלראותאפשרזומבח'נהספדר,
תםדב'נופסק' ,'''שרתשובותאתבספרושהביאמהראשונ'םאחדהואשהרי

מב'ארפאליצחקר"ד "'חדגםזהרמב"םהרי"ףהלכותעםהזקןציחקורבינז
עיר ,לזנילקהלתלעמטוידו?בנ'מ'ןרבישלעחתואת ) 12(עמ'ב"מבוא"

לארץיחזרטפרראתהירחיעזבמה..לתקיפת : ) IS '(~ונ '"ובבוא ..כוננ"',ההונ,,,ג

קרJכזיכרשפאר .)תשמה(עיובטרפןחבהלכןתהובנהיגזב"עלוסמתןמוברלדךת",

זרפח,לביןפייכנסמילדתוארץביוברירההבחנהשיהמנהיגבטפרמצרפת,שובולע

יחכוכיאםלפרוגכם,שחזרמאכןלהוכיחאיולצרפת,מ"עסעורחזרהואב"ןרםא

 .הוכחהשוםמשםאיןךוCחקן,בעמ'שמובאמהעלםבמטתמיהונהריישם,שעבר

 'צמרפ...ומסבאחיוממשרךהידושי"הראנןונרונפירהקדוש"ורבי'שםמיםוהדבא"ז

לספררביאורי nKסוהוסיףהזקן '·ראצלשלמדמהמסרהואכליזנר ,-בחוטם'ריוeחי

לספר.ןראשיבהפעםבבואיכאודמיברבחוספחא.הובחהזמא

54 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



• 

 ..ולילה"יומםבתורהעוסקיםמישראלקדושקהל"ושםהארב"ןשלמולדתו
עמ''דראהתפו(עמ'הקחשה"העיר"לונילמילדתועיראתמכנההראב"ז
הכרעותעלרבותשאלותושאלוהרמב"םאלזובתקופהפנולונילחכמיתצב).

נרבונה,מונטפלייר,כמובפרובנסאחרותבעריםגםהחזקה.בדיהרמב"ם

רביהדרשן,משהרביביניהםישראל,גדולישיבוומרשיליהפושקיירה'אויניין,

הלויזרחהירביההשגות,בעלהראב"דוחתנוהאשכולבעליצחקבראבהרם
העיטורספרבעלמל.וניל,הכהןיהונתןרביתיבון,אבןשמואלרביהמאור,בעל

אףשהצטייןהרלב"גקמחי,משפחתהתנ"רמפרשיכראחרשםחיווכן

בפרובנס.חיהמאירימנחםרביגםרבים.חכמיםועודהמתמטיקהבתחום

 .) 1315 ( 5075בשנתהראב"ן,פטירתאחרישנהמאהבדיוקנפטרהמאירי

טוב.כלכליממצבכללכדררהיהודיםנהנופרובנסיהדותפריחתבזמן

וספךדבפרובנסהיהודיס . 1-שהקיסישיבתואתבצעמןוכלכלעשירההיהראג"ר

ייסףרביהנשיאאתהירחיראב"זמזכירבהקדמתךהיטג.מאורגניםהיו

גאולינו"אדונינוכגוןארוכיםכבודבתוארימתואריםאשרסגניושרניבטולהי

מדבראנאדעמיה,זיואהנדיביהמופלא,החכםהגדולהנשיאורבנאמרנא

"וימצאוהשארביןמעידוסגניוהנשיאעל ,)'ט(עמ'דנהרא"בוצינאדאומתיא
ילתושב,ולגרישראללבניובמחשב,במפעלטיבדורשים ...עזרהבצרותמאד

ימנהיגיהברק,מחזיקיירתק,לאהכסףיחבלינתק,לאלעדהמשילשהחוט
• 

שלהמפורסמתישיבתועלמטוריל,כבימיורבידבריאתהמהדירמביא 16בעמ' 3

היהודיסמספראתשםצייןמטויילובנימיןשרבילהךסיףישבפושקיירה.הואג"ד

כמי"יהודיםשםגךוגדולהיי"ישיבהשםהחזיקשהדאב"דבזמןפךובנס.שנקהלות

היסיברתחלמידימלבדבפריבנסאחריםבמקומותההיודיםמספרעלגם !אךבעים"

ליבליכמךנספל'ין,יהודיםפאיתשלרשכגוןקטנים,מספריסבנימיןרבימיסך

,"מדרשספרביתיי'שנות,החז.יקיאלךקהלוחמשפחות.לראשיחכרונהיאוליליה. n'ומרש

מסכתהבחירה,לבית(הקדמהלאלפים"וכמהכמהבונא"בברלמדוהמאיריבזמןקטן".

 ',אכרךבישראל",החיבוךלתולדות"מקורותבספרומביאאסףשמחהפרופיאברת).

אבלבמוכים,במחיריםהיהודיםדירותנמכררפרובנסיהודינירושסבזמןטועמי

ביותר,נ:והיסכסףי iבסכובבמכרוהחינוךמוסדרתשלהבבינים

הקיםשבהםהמקומותבאחדהרבא"דאצלירחיאברהםרנילמדסארלימניחרפאלד"'ר 4

פרובנסיהודיזכולאזובתקיפהםגאנב.להלן.זה~לדאהישיבתו.אתהראב"ד

ריאנעשירהיהשהראב"דמקובלאמנסהראב".דשלהנדודיםומכאזבשלרהלסבת

מנןירי, Nהמדבריהשרהמרדיפרת.סבלהואנםאךאצלו,ללמודשבאול·תלמידים

מקרית"בצאתוהראב"דסתיברמיניםוארבעלולבהלכותקונטרסעלכ"אסיבארת,

שלוהשרעםנלחםאשרהסריםאחדמלחמותבסבתריש, n'פרשקעירהיאיעוים

הראב"'ריסביערים,קויתהיאוה, n'בפרשקונרלדתר".עירלנוברכאמשםהרבלרוהלך

חרב..ביתיטזסי'להדאב"רופסקיםתשרברתספרררהאהסוהר.בביתמהזמן

שםרואההאומללמצברעלהדאב"'דשלקינתךהשמךשםוראהנשמו"רחן:רותי

הואג"ד.שלמאסרוסיבתמהיבליוקיודעיםיאנםההססךוירכיםקאפח.יוסףהרבבהערת
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'ס 'Rוהבש'ס "T"הגבכדוגמתארתס". 'Uבתחרםהמלבש"ם'ותס, "T"בחסהעולם
הסבירובחירה,עמליאשרחכמם' ' "T"חלמבפרובבסהבשיאים "l'הבטםדר,
רבישלםירושימכ!ז'ו"הרמבהלכה.טפריחברוואףבש"סקשותסוגיות
המאירי;רבינוא)סו,מצעיא(בבאריביתאיסורבענדיהנשאיטררחםנ"ושמה

מזכיראחרבמקום .)סש(שבברבובה"הבשיאים"גחויבשסזהםיררשמכ!ז'

ספחיםהבחירה,(ניתשלהם"באזהחחשכברניכאהבשיאיס.,גדלליהמאירי

11 ,n ( תמלאאךאחר'ס.במקומוחרכן"T" הבשיא'ס.למבהגיםרוכגסרכביהסכימו

הנשיאיםגדול,"והיומסוימחבסירכאלהקלכברכובההגשיאיםנהגוכך
ואעפ'''רזקביההעירחכמילהםהודו Kשלאלא·מהם,אוכלם'שכהםהמובהקים

וכןכמז,חול,ןהבחירה,(ביתבכליהם"עמהםמלאכולבמבעיםהיולאכן
שם).המאוחת,בסםר

• 

שבעשהמהכלעםהסכיםלאהירחישראב"ומוצאיםאבוהמבהיגבסםרגם

• 
זו"תשובה :הירחיראב//ןנץבאיתקעה)(עמ'המקויה":ב,,שערהנשיא.בבית

בביתשנעשההמקוהעלגעשמהרמתתיהב"ריצחק'רלחברהשבתיאשר
לפיכבלקוירי".עוב'דרדיאנטולבךכ"ריעקבה"רבזיהזרהרהחכסהנשיא

כשרההטבילהואיו·כלידיולושש"הבשיאבביתהמקוהאתלפסולש"דעתו

חתו. Dובשועבורעבורופרטימקוהתיההבשיאשבביתשומעיםאבובאו . trבכל

מקובלזהההיולאפרטים'מקוואותהלק'סבפוץמנהגבפרובנסההיכארנה

 .קאפח)!'סףהרב(מהדורתמהראב"דופסקםיתשובותבספרבלב.דהנש!ז'בבית
ההי;ןז(ואוליל"זטדרוסב"רראובןרביאלהראב"דחשובתעאבעמ'מובא
עלשומעיםאבוושםהמהדיר)בהערחשםראהטדרוס,'רהבשיאשלבבי

כחבכוךלעצמם,בנויו "T"שחלממקוהועלבביתוהראב"דשעשההמקוה

מןבחצרוחיהםטהרהמקוהלעשותחביריךקצתעםלכך"בשאך :הראב"ד
עושהעט)עמ'(שםהתשובהבהמשךבחצרי".אניעשיתיכאשרהבוטפים

ים. "T"התלמשלוהמקוהשלוהמקוהביןהשואוותהאדב"ד

בעלזרחיה,רביכתבוכןמפרובבס.שיראללארץעליהגםהיתהכבראה

בהגו"וכןהשגהראשאחדיוםרקבהגוש"אדלשבארץ )1ג,ביצההמאור
באומקרובחדשםיעתהעדלפגיגושהיוהדוחתכלשיראלבאץרלעשות

הלכ~תפיעלבר"הטוביםימיםשגילעשותוהגהיגוםפרובינציאהמחכמילשם
יא.ים "T"תישלאםכימפרובגס,גדולהעליהעללגווע "T"לאאך ."ל"זהרי"ף

ירחיאברהםרבישלגרוריועלפרטיםרפאלציחקד"רמביאב"מבוא"

הראב"ןהכירהזמןבמשךוטפדר.גרמבהיבצרפת,השוביםהתורהבוברכזי

רבותיובןימגהגהים.אתוראהתשובותמהםקיבלשברורי,ש"ראלגדלויאת

ישמרבותיו"כאחד :ד"הראבאתכלקייםראפלר"דמציין ' mה'ראב"ןשל
להלןוכן ) 15(עמ'ההשגות"בעלד"הראבדוהברביאברהםרביאתלראות

הראב"ד""רבןבקיצירוכן ) 19(עמ/הראב"ר"רכושלהשייהר"השפעות

• 

• 

K5 י'ררזה,לעמדn ,שמעcנעלםאספקיתשםיואה , 398 9ע"מלח,שנהתרכיז,ר

הזא.תהפסקהת Kכבתהוcונור

56 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



• 

• 

המבהיגספרבעללמדשאכ!לכרהוכחההביאלאשהמהידרליבדמה .) 39(עמ'

 :תכה)(עמ'פסחבהלכותהיוחיואב"!דבריעלהסתמךאוליהואב".זאצל
להוכיחאיזאדעוו, /Iבעיר"מקרייתדודנ"ואברהםףמרב'יקבלנו"נד

בקיצווהמנהיגבעלכתבאחובמקוםהראב".זאצללמדשאכ!כזהמביטוי

בכךספקלהטילאי!אמנםקצו).עמ' ,שבת(הלכותיעוים"מקוית"וה"ו
בעקבותויהלךואףשבדוווההלכהמגדולי'אחדבואב"דארהי mהישואב"!

וואיםאבואךזו.בתקופהבמחלוקתשנויםישהוידבדבויםהשקפהבעניני

אתאםילוליצי!בלי,ד"הואבלשיטתבניגודהמנהיגפסקשובםישבמקומות
יצחק Uוביכלפי !"הואבשלהבחרהחיסע"ימתחזקהספקהואב".זשיטת

"אך Uממששמעמהאתוהזכיו'ובואתואהבוהתוספות,בעליגמדוליהזק!,

הקדושמוב"קבלתי"כךוכ!תעח)(עמ'לי"אמ'נ"עיצחקר'הקדושוב"

מדונפיו'הקדוש"ווב"ועדוחצח).(עמ'בצופת"נ"עמדונםיואציחקו'

 .) 16עמ'וא"-מב IIביראהתקז(עמ'היחש'"הראונ

רבישחיבורבחיכלהלמסכחלפיוושבהקדמתול"זטולדינוברןו ,.גם

שלובותויבי!'הואב"דאתמנהתוס"ו)יוושלים-(טבוהיהיוחיאבוהם

פירושיעלהנפשבעליבספדוד"הראבזכריהשפעתאתומצייןהיחריארב"ד
בזהיוותזאתבכלכחבטולדינובווך ,.ובתי.כלהמסכתעלהיוחיארב"!

הגדילהבשייבתןתורתןהרבץיז"להואב"ראשרבעתכיגראהההשערה"לםי

אלוינלוהאזהדוחת,בסופויכמובאאלהי,הקוובהולונילפאסוקיערבעיר
הרבםי"תלמדייועםמפיולקחלשמועמולדתולונילבעיואשרז"להרב

ובתיכלהלמסכחכפיחשוגםאך .) 5 'עמ ,רבתיכלהמסכחלםירוש(הקדהמ
ד"הראב"ם'יבקציוראותומצטטאלא ,כרבוהראב"דאתהראב"!הזכירלא

הרב"שכתבמהלד"והאאולו)(עמוה""עאברהםרויכתב" ,לה)(עמ/ל" IIז

לאאךדברויעלכמשיב"ואיניוממשריז"ל"רבינו"עב"דומסייםמ)(עמ'
כס'מצאתי"כ"זאחרובמקוםמא),(עמ'לרמר"לרהיהכךאלא "'הבנתי

מה)(עמ' " ...ע"הרבינדכחבדעדוהקדדשר.בשערז"ללהראב"דהגפשבעלי
בי!הירחיואב"!אחלמגדתהידםמקובלאמםנמז).(עמ'בהמשךשםזהוכעי!

האנציקלופדיהכגו! ,זדבנקדרהשנזהררכאלהגםשיבםאך ,הארכ"ד'חלמדיי
 ,) 79עמ'א,(כןרמרגליותמרדכיבערכיתשיראלגחלילחולדות

יצחקרבישלמםוי"למדירחיאברהםרכיאםבכךספקהלטילשיכ!כמד
(מבוא,רפאלד"רמניחכךהעיטור."ספרבעלמשויליא,מריאבאבר'

• 

• 

המינה 22עמ'קמ.אבבאעלהואג"',לחייושיאטלםשונואלשלכמבואה Mר 5

M אבוה.רבינרהביטויעלמסתמךהואםג .הואג"',תלמדייכיןהיר"'ראג-ןת'''''", 

.ךכביפיגןרבשללמשיגולהםקימאשרהאפ .מסקנותמוהלהסקיקשהמאכורןא

בוחןלראופאשר ~החזווואללמדהזהשהרב ,"ל'"וזאשיהחזרןמבלעקבלונ

כתלמדיהרי'"ף,מפרשמלוניל,הכהןיהובתןרבית Xםגשםמונהסלם XשוזבלMןחלםדיו

מלוניליהובתןרבילפירושבהקימתופדידמן'!סיייפרום'עליוהשיגככרך K ,''''אבוה

מכ.מא,רנבפרקמבר,אשםראה . Xקונ Mכב,ל
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--------------------------------... 

בעלצוטטכללובדררהראב"ןשלמשפחהקרובהיההעיטורבעל .) 17עמ'
וקרובי"אותרעט)(עמ'יצחק"הרבקרובי"וכתב :ספדירמתןוהעיטורספר

להוכיחאיןלכןתרעג).(עמ'סופרים"בעיטורכתבממשרילאוציחקהר
ביסולבגטשכתבגאוןארהשלאאמרציחקהר'"וקרוביהמנהיגמדביר

אחדהעיטורבבעללראותאין . ..,פבתורהלדמשאכןתרעה)(עמ'המעדוא"
שלבנואצלגסלמדשאולילכריסדואיןובודאיהירחין"ראבשלמרבות"'

 .) 17-18עמ'(מבואהעיטורבעל

אברץהירחיראב"ןשלרבות,..עלורות·ברדייעותלנוחסרות :דברסוף
• 

צעירותו.בשנותפרובנסמולדתו

כלמובאםיכאןלעצמו.חשיבותקובערפאליצחקד"רשל.המבוא
(עמ'הספר""השפעתסקירהמובאתוכןהמנהיגבספרהמוזכריםהראושנםי

כותבכןכמוהמנהיג.מספרבספריהםשהביאוהראשוניסרבותינועל ) 66-73
רבתיכלהלמסכתהפירושהירחי,ראב"ןשלהאחריםהחיבוריםעלהמהדיר

וראהך-ךך 9(עמ'וטרפותשחיטהדיניעלהבדקמחזיקספר ,)ך-r?ךך(עמ'

נכבדחלק .)ך 9 80עמ'(ותשובותושאלותהחיבור)עצסעלפקפוקיםשס

 .) 40 66(עךנהמנהיגבספרהמובאיסמנהגםיעללפרקמוקשדמהמבאו

המבהיג.נטפרהמובאיםהמבהגD'יכלשלומפירטתאח'כהרשימהעשההזנהריר

היטב.ומסודרתמקפיהעבדוה ,אכן

 לב..,בספררבות.שנםימךשזומפוארתמהדורההכיןהנכבדההמייר

יטדיפותשחיטה"הלכוחעלממארהמהדירכהבז"לאלבקחנוררלכבדו
ימתוקנתשלמהמהדורהלהכין"בבואיכתבתשכ"ג,בשנחואז,הירחי"לר"א
יסדועלמספרשניסזההפנויוחבשעותיעובדאני ,."לעהמנהיג,ספרשל

יסודיתשעבדוהשובהוכיחהמהדיר .) 444עמ'(שםשלמיס"כחבי-דיארבעה

נוסףמקיפה.והכנהזהירותדורשז"לרבותינושלכבדוםואכןרבזמןדורשת
דברילהבבתנחוציםביאוריסהמהדירכתבכתבי-די,בארבעהיסדויתלכריקה

שלנוסףכתב-דיקייםהמהדיר,השתמשבהםכתבי-דיארבעתמלבדהמנהיג.

ב"סיני"אברמסוןשרגאפרופ'שלעדותוכפיקמברדיג:דיכחבהמנהיג,ספר
בכחב-שוניםשיבשויםשינםכנראהאר ,) 1הערהקצו,עמ' ,חייחשלאלול(אב

אינוהפליאהלמרבהארהשונים,כחבי-הדיאחמבוא""במחארהמהדירזה.די

זו.למהדוהרכיסודהשתמשבואוקספור.דכתב-דיאחכללמחאר

ומצייוהמנהיגסםרבעלעלשוביספרטיסרפאלר l/דמבאו IIב"מביא

עלוהלאה). 11(עמ'ומפוארתגדולהלמשפחהנצרהיהי mיאברהםשהרב
אחר.ממקוםעליופרטםילנודיועיסאר ,פרטםישוסכאןדמבאיסאין ..,בא

ביותרמעולהס"סתסופרוכנראה ,ס"סחסופרהיהמדרכיברנתןרביאביו
"הנבון-גדולבכבודאליופנההאשכולספרבעלה"אבאברהםרבישכן

לחכםכראוילפונתכתבילהארירצחוחלדברביואין ...והמפולפלוהחכס
ס'בעלשלזהמכחבומזוזוח.חפיליןבשבילולהכיןממנווביקש-כמור"

 • 356 8עמ'לט,גליוןתש"ל,תמוזב"תרבץי':קופפראפריספרסםהאשכול

כמוהמזוזה"·ועלמרדכיב"רנתןמרביהאשכולס'בעלביקשהמכתבבסוף

• 

-
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שלאהדף,בסוף'הויבהןשתכתובמלאכשושבעהשמותהשלושהתדקד.קכן
שאנחנואע"פכ'עצמה,המזוזהשלהש'טותבתורומעורב'ןמובלע'ןה'וי

בסוףמופלג'ןש'ה'והואטובולכדהמזוזה,מצותמע'קרא'נן-אותןכותב'ן

ספרשלמזוזהכת'בתנוסחתתרלו-זבעמ'מב'ארפאלד"ראגב, .'הש'טה"

ובכתב'-"השונ'ם(ברפוס'םונוי-'ורקאוכספודרכתב'-"ע"פהמנה'ג

זוהוראההדף.בראשכוזו"במכסזכוזו ..המל'םמופ'עותשרםל,תא)אחרם
אב'ואלהאשכולספרבעלשללהוראהבסת'רהעודמתה'רח'ראב"ןשל
ה'הר'שראב"ןהעובדהלאורמ'וחדבאופןבולטתזוסת'רהה'רח'.ראב"ןשל
 .) 357עמדורש'שם(תרב'ץ,האשכולספרבעלשלמכתבואתשהעת'קהוא

אתלהב'אמרבה'וסףהב'ת"מרן : ) 71עמ'(מבזא,כותברפאלד"ר
שלש'םמב'אושהואוספרומנוכברמכלם.'ותרזספרוה'הר'][ראב"ןמחברנו

לאאדמפורטת,רש'מהמב'אהמהד'רשלם".מנ'ןזהא'ןעד"ןאולםפעם,
אךהמנהיג,ספראתלהזכיריוסףביתמדזהרכתאמנם Iחיים'שב".אררתציין

משה'עקבר'ח"ם.באורחהמנה'גספראתעודהזכ'רלארסחס"אחר'
מהדורתובסוףכתבבברל,ןתרט"ובשנתהמנה'גספראתשהדפ'סגולדברג

כולו".המנה'גספר '''בהלפנ'ה'הלא ..שהשנה),ראשהלכותבמפתחות(וכן
שהמהד'רמכ'וןזו,הנחהצו'נהלו'פההה' Iובודאזוהנחהלבדוקהה'הראו'מן

רפאלד"רצודקאמנם .) 80עמ'(מבוא,גולדברגמשהעיקבר'מהדורתאתהזכ'ר
תקונ'-סברה",הםהמעוט'םת'קונ'ו ..ברל,ןמהדורתשלהמהד'רעלבמשפטו

משה'עקבר'הנחתאתאומרובשםלהב'ארצו'ה'הזהבשב'לדוקאאד
פלונ',מחוקרהעהרזאתה'תהלוהאמת.מןכנראהבהשש'הנ"ל,גולדברג

ב'תמרןאםלדעתמועטתלאחש'בותש'מבוא." ..בלהזכרזוכהה'תהרבדא'

בד'נ'הרב'םהפרקשאתערודבשולחןפסחהלבותכת'בתבזמןהכ'רויסף
הובאולאלמהפשוטהס'בהמצאנוהאחרוןבמקרהלא.אוהמנה'גשבספרפסח

לכד.דוגמאותנב'אלהלןפסח.בהלכותהמנה'גמספרהכרעותערודבשולחן

וכןומנהג'םההלכהבקב'עתלהבנהאשנב'םפותחהמנה'גבספרהע'ון
בהלכותה'רח'.ראב"ןשלמדרשובב'תשבתעוררוהבעויתעל'"ייעותנותן

הה'שהקלףמפנ'תורהספרשפסלושמעשהראב"ןמובאתרטז)(עמ'תפ'ל'ן

"ועוד :תר'ז)(עמ'והוס'ףזוחומרהדוחהה'רח'ראב"ןכלבש.בצואתמעובד
שכרמקפחהקב"הא'ןדאמ'בתלמוהמקומותבכמהפשוטהבהלכהבהטעו
לעבדכלב'םזכולשונוכלבה'חלאש'ראלבנ'ולכלשבשבזברה'כל

אלושמיתלכתובנרהגיסאנולאו.בהוספותתוסיףבלשלחששששישונמנומכאן 6

לפביתוסיף.בלשלחששאיונודאיובזההקלףשלשניבצדש"דישםיאת

משךדהציעהדתות,כשררפאל קח"'!ד"רשלכהונתיבזמןאולישביס,כעשר

הזייפיםגלעללהתגכרנייהמזוזהשלשניבצד uכשר nחותונתיעשותהיתרת

תוסיף,בלשלחששכאןישכאילוזו,להזעההלכתיתהתבגדותאזהיבעהמזוזות,של

תוסיף,בלשלחששאיןהשביבצזקבליתבתיספתםאיסו.ןלזהאיןר Hלפענאר

הכשר.בזיודיחומרקל
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• 

שכרמקפחאינייהקכ"הימזיזיתתפיל,ותירהספרכהולכתיכעיחתמציאתו
לחכמיכתשיכתיגםתירה".ספראתיפיסליושכרםאתימקפחיםכאיכלכםייהם

II רII הזכירשםגםהאוסרי.םשיטתאתהראכ"ודחהוהלאה)תשכז(עמ'גון
ככמהפשזטההלכהעלכתכלאשםאר :כתלמוד'הפשיטהההלכהשכחי"אדי

חז"לממארמובאלאכש"סהאוסרםי.מהחכמםישנעלמהכתלמיימקומות
• 

אאלזהיאיןתזרהלספרעוריתבעיכייכציאתםששיתמשיזכישהכלבים
שהסתמרהראב"ןעלפליאהלכאיהרכא.פשרת ,"שמרעניב"ליקוטחי"לאממו

הנכיןפירשריאתמביאהמהדירבתלמיד".מקימיחככמהקשיטה"הלכהעל
שהחכמיםו"הראבשכינתקמיק-מז)עמ'נב,(כררב"סיני"אברמסיןש'םריפ'של
בכמהמיכאזהמאמ;בויה.כלשכרמקםחהקב"השאיופשיטהבהלכהסעי

שכרמקםחהקכ"ה"איןהמשפטאחריבקידהלעשיחאיפיאש'בש"ס.מקימית
שהכלביםמהילקיטרקלנישי'יעחז"ל,מאמרהראב"והיסףיזהעלברהי".כל
לעיבודכלביםבציאחי·ישתמשש'ראלשבנילשיני"כלביחח"לאבשכרזכי

שהואטעולאאכרמסיושפריפ'היסיףלאשהמהדירחבל .'תירהלסםרעירית
החיקריםדכריאתדחההיא Iאדרבאהמנהיג.דבריאתכרשםירשהראשין

דבריאתכר rהבנטנזיןהליישאילייסףשרביזהיכחיהראב"ובדכריששרי
שהבאיהמהדירשעהה Dי , Kסע'א"תסיור"יןשאיל,דיבהגהיתהמבהלג

ע"יהפחיתלכלייו Jלהראוימוארמעד,זאנשימחזקריםנכיניסדברים
אתמקירמתבהרבהקדמיכי'עראשרשיראלגדילידלבריקצרמארה'מקים

יחכמה.מדעאנשישכתביהנכיניםדהברים

לה Kספקית'ן."הראבהשתמשבהםהמקירית,עלספקיתשיםנכןכמי

הירחיראב"ןאשרהראשינםי,ביןזי.מדעיתכמהדירהממצהלדייוזכילא
בעלמלרניל,ב"דאבאברהםרביאתרפאלד"רמינהבחיביריהם.השתמש
הזכרתללאלופעמםיבשרמ"לעתיםממנישאבהירחיראב"ואשרהאשכיל,

הגר,לים".החכוביםהאוסריםבגדז\ראב"ןיניבתלהביןקשהקותיההסברלםיסגו \1ר

שאין-ל Iחיב"יששכחןגנזםלסבווןאפוער"דיתשכט).(עמ'בוו"' Kראחלבבכי

שאיןסבוואןלאה.ל UTחיבריסכחולאארגוןחכוניכריה.כלשכרמקםחהקב"ה

אןכליקוםרקמוזכרההיתךואיל,כלביפ.כוואתעיורתלזברסמותרמהםללמוד

היררוחנחשמכובריםבשים'םרח Pונבבונהלונרבאהרוב",כ'ובת יל,,,,ןזחר.בוונרש

השיםכוכטורתישםכלכים"'זואחהונקזונ..זה K .ז'כתרבןתבםןכלבםי,ת Kכון

כרבות , O'"הש"'גליין ..נאיגריקינאריככלבםי,ת Kוכזעורותעיכורלזנוטפדםקמופות

לגCאעורולאלסרנר,לככיחרזלןאבפסיקבא 'פהליקוםיאאnיכן ..םן,"ןא ..כר

רוברנוכסחרבברי'תתק"~בת Tlכסת"ם·,בהםכתרב,לI'1כו'י'תן,יורתלירבסוכי
• 

תררה,לספר'רוותיגור Jלהכזרנהלככיס.מצואתעיווח'יברדעלמקרמוחנכמהכש·ס

הראב·ו.כדונתםגהיחהוזאתחולין.לזרכיעוררתעיכורולאוזמוזותתפליין

"ביגגזמהדורהיכהייה,נורעשו"תרהאהנ"להליקיםדברישלההלכתיתרח Jהמשמעל

תיתוזרתס,פ'"קכ " g'סעוא,ייסיר"'סיית,לת' 9'להקרשובולינ,ייסםייחאררח

 140.ק '8סקם,ן,מיסולתמנחת , :14 "'"ם Hסתיקובזח ".סלכסיילמהרש'ים
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תרמ,עמ'ציצית,(הלכותאלהבמקומותהמעיי!אר .) 39עמ'(מבוא,שמו"
לא~ראב",דאברתםרבישלבתשובותשםשמדוברלדעתנוכחתרמב)
בספרשמובאכמורביםבמקומותפסקהירחיראב"ןהאשכול.מספרבהבאות

האשכולספרהוזכרלאלמההיסרריתבשאלהנגעלאהמהדירארהאשכול,

בויכוח 1האשכולבספרהירחיראב"ןהשתמשהאם :אחרותבמליםבמפורש.

רבינותשובחעלהראב"!הסתמרלמעלה)(הרמזכרכלביםבצואתהשימושעל
שמעבדיםמזבאס"ח,הלכותהאשכול,בספרשנםהזכירלאארגאזן,שריאר

ספראתהכירלאהמנהיגשבעלסמ.רבזהישהאםכלבים.בצזאתהקלףאת

זו.בשאלהנגעלאהמהדירןהאשכול
עליההעירשבברבעיההמנהיג,ספרשלמדיחדתבבעיהדןלאהמהדיר

המנהיגבספרקלט.ס"מ"םאוחספרים,מערכתהגדולים",ב"שםחדי"א Uרבי
לפעמרםאיהירחי""אב"ןאו"אב"ן"המלההקטעבסוףםעמיסעשרותמןפיעה
קטעיםשלצירוףי IIעזהספרנכתבהאם ."ל l/זחירחיבתןנ"ר"אברהם
התעלםשהמהדירחבלבירור.עודצרי;הדברןאחדלספרכראחרשצורפו

המגהיג.ספרעריכתשלז·זיסודיתמבעיהלנמריכמעט

הלכותבפרטידיוניס •

אין

 .המגהיגלדברימקבילותושיטותמקורותגהערותיוהמהדירמגיאכאמור
בספרותהרחבותידעיותיואחהוכחיזהמהדירעיקרכלקלהעגררהזז

שגדבריהמיוחדאתהמהדירמצייןחמדילאארהמחקרית.וגספרותהראשונים

יותרארהמגהיג,כמוהסובריםהראשוניםלציוןחשיגותגודעתאמםנהמנהיג.
ראשוניםאצלמופיעשאינומבהגאוריזהביאהירחיראב"זכאשרלצייןחשיב

צמצםשכאןגדמהאחר.ממקזם uלהידועיםדבריהםעלהוסיףאזאחרים
המהדיר.

שמואלו"רבי'תםרגיגזביןמחלוקחמזגאתתקעח)(עמ'מילהגהלכות

המילהלפגיאגיגו,אגרהםשלגגריתולהכגיסוגרכתאומריםמתי 8אחיו"
פסחיםב,קלז,שגתבתזספוחלמחלוקתמקורותשםמביאהמהדיראחהיר.או

ששירואההמגהיגגדגריהמעייןארגנדיון.ראשוניםספריעודומצייןאז,
• 

מוסיףהירחיראב"ןהנ"ל.גתזספותמוזכרתשאינהגאיורתוספתגדגריז

אגרהםשלגגריתולהכניסוגרכתהג!אגיאומרלמהתם,רבינזבשםומסגיר

להכניסואקג"ור"להכילהגאמשמעדהוא"זהלמד :המילהרי MIIאבינו
אםכיהבריתאללהכניסוקאיזלאעשינז,שכבראגינואגרהםשלבבריתז

הערלברישכדיליףזבתרזמהבפסח,אסורערלהחימלשלאעדדהמצותאל

וזהוהמצוותבכלמעתהלחנכזוראויהערלותמכלללויצאזמשמלזהזביבמות,
להכניסושזכהמבררמילתזאחרילכן ...כנרבבריתשהכנסתיזלהכניסו

פסחיםכתוספךתלגריססיסמוכחתם]דבינר[שלאחיך"סמולא 'יבד...המנהיגמלשון 8

וכן " K"רזסב"'כנדפסולאוסבאם"פנריךהיה"מכאןפליגי)לא ~'"ככלבער(י"ה Kו,

אומר).הבזבאיה H(רבקלז,שבתבתוספותפשyמ
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--------------------------------------.... 2 

המהדיר ."טהורוהבת"פרכךמצוותין,כלמעתהלקבלב"ההמקוםלברית
לא"להכניטו"ברכתעלתםרבינושלזההלכתי"ועדינישהסבוצייןלא

בשםלאאךמליה,הלכותהעיטורבספומובאוהכעיןל,"הנבתוספותמובא
אגב,בלבוש.יכו ,ואבודוהם "הלקטב"שבליהמנהיגרבויובעקבותתם, Uובי

מת,הבואבירשאבשופסקהלכתיהמסקנהוהוו·מרעימסיקאיגרעקיבארבי

ומצוותלתוהולחנכועליושהרי "להכניסו"בוכתיברךהנמולהגןשלסגו
 •-0מכ) 'סיאיגרעקיבארבי(שך"ח

לפנישעהשחציהירחיז"ראבכיתב "פסחיםערבי"פרקפסח,בהלכית
מצהאוגשוכגוןהמשגעידברכלשתחשךעדאדםיאכל"לאקטנהמנחה

מצהאיסוררקמוזכרעוורשגשולחןהעירלאהמהדיר .)תסג(עמ'עשירה"
חקאגרהם,(מגןבשומתיריםהאחווניםואילו'תעא),סי'ויש(או"ח,עשיוה
ברורה).משבההיטב,באריעקב,

מגיאתצה)(עמ' "פסחשללילות"סדרפוקפסח,גהלכותאחרבמקום

מרורואכילתמצהאכילתעלהגוכותאחרילשוחלאמוגחותשמצוהראב"ן
נפסקכךהכווך.עלגםחיולושהגרכותכדי ,כהללכווךמצותשיעשהעד

בשםמביא )נדק"ס(שםברירהבפשבה .)אסע'תעהס'י , n "(אוע"בשןגם

ולבורלחוורצוריאינושחאםבדיעבדאךלכתחלה,וקזהשדין "אחוונים
המבהיג,בספרכאןשבמפוומובאזהדיוהכריכה.על

מקוחתבהבאתהמהדיוהאוריבהםג,יהמבהבספוסתומיםמקומותשיבם

ו/ונשייאיןאיחסיןהלכןת ..אחפוחחירחיאברהםרביהכרחי.בהסברקיצראך

בכלוכו ,פסחשליאשוןבדיםכביסלוחופהלעשותאסור" :אלובמילים
המעייןגאון.לוםששוובתשובת ,המקוומובאבהעוה ."ובחוליהןהמוערים
לאהמהדיראך ,פסחשלואשוןיוםמוזכושםגםשאכןוואהזובתשובה

עודמביאהמהרירפסח,שלואשוןיוםדוקאמודגשלמההסברשוםציין
פסח,שלראשוןליוםזכואיןבהםאבלהגאובים,לתשובותמקומותמואי
חייםוביבועלהמבהיגלדבויהסבראיןכןכמוהחגים.כלמוזכויםאלא
לו).ועמ(שמעתי"בידןועבודההכהזז"לחננאלך I 'בתייסרבי'"מפיהכהז
כאןהיתהקצרההערהןאחריסראשוניםאצלכזהניטוילנודיועהאם

ברכתעלשםהכהןחייםוביבושללפירושוי mהין"ואבכוובתואולירצויה.
 ,הת,רהגרפושהןהמשניותהמפ'התלמודלגישיערגאניצר'י"ו :התירה
מרביבןהירחי l "ראבעשמזהשפירו ./ןתירתוועוסקישמודידעיזהעלזנההי

התירד.לבוכתושופיראתקייםחיםי Uרב'אכוש ,"בריו"ועבורהוהוסיףחיםי

דבריאתלכאוהרמבאיהירחיו"ואברשכאגםשהחריומושילפעמים
כוחב "הסעורהסדרעלפסחלשלילותסדר"חלבתחיתוספת,ללאהגמרא

עריישולחןומצאמעטשמקדהנק'הכנסתמביתאשיכלבבוא" :המבהיגבעל

• 

" 

בספרומסיבכהערב ,ל"זאונטוייח'הוכמאת '"יכלסוםגחז"לבדנויעיונים ....הסיה 9

עח.עמ'ס, Hתשלשבטב"מ,ויה"' )ן(הסבו,ואה . 146-7 'עמהיושש"והוכ

 .הסלחןיעריךהיטבכבאומובאוכןיעקבחקזהב.סיויאבוהם,מגןואה 10
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• 

חעא).(עמ','קדש"השלחןעלהמפה'פרוסדולקוחוברוחמוצעוחומטוח
ל'בדמהב.ק'ט,שבתבמסכתהנאמרעלמ'וסד'סשהדבר'סמצ"ןהמהד'ר

בכלבמו'ןסמבעודברותמדל,ק'סטןב'ןסבל,לשבסבמאןמקורכאן 'UTש

עדטוב'וסבל'ל'הנרותהדלקחאתלאחר ) 1(חשרמבהג'שנושבת.ערב

הבדלשא'ןמשמע"להבה'רח'ן"ראבמדבר'הכנסת.מב'תחוזרשהבעל
 • 11טוביםימיסלערבישבתרתערביביו

"שעשהמברכיםאיןלמההגאוניסאצלכבךהמובאהטעםמביאהמנהיג

 .)תעב(עמ'הלל".בסוףלאומרושעת'דז Iכ'"הנ'מוקהסדר.בל,לנ'ס'ס"
הכוסשח"תלפנ'שאומר'סאבות'נו"אתוגאלגאלבו"אשרלברכתהכונה
היאזווברכהמצררםיציאתסיפורבסיוסזובוכהאומריםזההסברלפיהשבי.

המנהיגבדברילעירןמקוםישלפיכךלאבותינו".ביסיס"שעשהברכתכעין

בהדורמהדרוראשון"כוס :כוסותהארבעחלוקתעלתקא)(עמ'אחרבמקום
רניעיהמזון, 'בברבשלישיכוסהמהךיר),בהעדתשםראה"בקדוש",(צ"ל

צררכזעלהוא,בעלמ'דבר~ס'פורהאגדהכ'מהדרו,במהשב'בהלל,
כוסאדרבה,צורכם.כלמובנ'סא'בםהדבר'ם ."הללמקצתשב'בכוסלימ'
אומר'םהס'פורובס'וםמצר'ם'צ'אתס'פורהסדר,ל'ללע'קרמוקדששב'

"שעשהבדנתכעיוהמנהיגלפישחיא ,/ןאבןתיונאתוגאלגאלנן"אשרבוכת

של,זשהראהחלקאמ'רת '''עזהלכוסה'דורלתתצוררא'זלפ'כר !'ם'ס'נ
להסברבראשונ'םמקב'ל,םמקורותצ"זלאואףכאזהע'רלאהמהד'רהלל.

מהלל,חלק '''עשנ'כוסאתלהדרהצוררעלזה

עלהמפתחהשני.הכרךשבסיף "והספריסהאישיםםתח"מלשבתיצוין

זו.במהדורהשהושקעההענפההעבידהעלבאמבהמעידעמודיומשלישםיויתר

המובא'ם,ראשוב'םלגאוב'םמפתחב'זלהבז'להמהד'רהשכ'ללאמא,!"ר
רשימרם "ב"מפתחהמהדרר.עוורהמובאיםראשוניםלאותםהמנהיגספדבעלע"י

עלהמאורספרבעל ,' Iהלזרח'הרב'מזוכרבהםמקומותמארבע'םויתר
בעלמזוכרבהםהמנה'ג,ספרבתורהמקומותב'זאבחנהללאארהר'ייף,
בצידתששינןילינדמההמהדיר.שבהערןתןהמקורותהציטטותלביןהמאור,

ה'הכזהמפתחשהר'המפתח,לעררמעטלאמוס'ףה'הובגודלוהמספר
המהדיר.בהערותמוזכרומיעצמוהמנהיגבספרמוזכריםרבניםאיזהמראה

תואר'ם.בהענקתברור'םתחומם"לקבועהמהד'רהשתדללאכזכמו

 •תורנ'תבעבודהרצו'ה. Uא'המחנותמכל'הוד'םחוקר'םלגאוןאורבתואר
חוקר'םמלהזכ'רס uמאמנםא'ןה/כנה'גספרשל 11מהדורהכמומדע'ת

, 

בהדלקתשישה~מכ"םדונבריהוכיח ,ל"וצהגרי''' , Pםרלרבזיי'הלויזבא pnןדהרב 11

ירםמכעורלהדליקיששבתריככמסעםשכת,עינגומשוםשבתכבודמשיםשבתנר

ג, pחלהש'"ס,עלהגר"חחירושיראהעצמי,בשבתבנרחיוביששבתעינגומסעם

ואוליהחג,כניסתאחרירקמדליקיםאפסוביוםבכבירפוגעיםזההסברלפיקם,בומי

ראשיוובלילסיבייפשלשגיכלילנוהגיםשכךמשוםההרלקהאתלאחרההרגלכא

שבת,כמיואלשחליו"טשל
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בתואריסבשימשוזהירותמחייבזהאד(למסוהר,לתורההנאמןמהמחנהשלא
גאון.בתזאראורבניש

'1-

ספרשלוומדעיתמהדורהשלחשיבותהאתלהראותבאואליהערית
המקביליסוהמקוריתההערותרבות.שניסשלעבודההושקעהכאןהמנהיג.
הראשוניםרבותינושלרבותבשיטותעריןיחכןשלאונדמהרבבדיוקנשומז

ללמודשיהרכהנ"י.רפאליצחקד"רשלהמחכי/בותבהעחתעיוןבלי
ראשוניס,שללחורחןואהבהדיוקדיע,מחודשנכחבהזוענפהמעבייה

שלמד"המהדירשלשמכורחותהא

• 

, 

, 

המנהיגספרשלהמקןרןתעל

יישבותראשיהךאשןנים.הגאוניםעינינן,מחמידזקינניוחכמינזגארניני,רבותינן

ירנני ...והמדךישם;ןתלמדנחכמידבירלנוביארואשרשבוארירכנךלפניםשהיי

וחסידיהןחכמיהפחבונצה[ובונ,אירבניופניניה,ןספייוהוסנהדירהוגאוניה,צרפת

אישלכסשאן,לעונעייןתלעאשיאישןתפי'מה.יחכמיהספדרוברניןתסייפה,

ומקיימאהלןטויכיהמהוצלעןתיומפירפנןתהייהמהנשאי,אילתניןבןתרתאשר

אדנידבורהםולעאדנייעמידוו,כירחי,קרסיןקשוייין,וים,!אישותיוהמהיעירותיו,

קשתימהסיסודותיי,מהםפינןתיומהםניטען,עריגיתיוחכמתםנהרותילעהוטבעו

צורןתיי.ומנילדמלתדונתין,

הפנהיגלסםרהדקםה
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• 

ספיןנן"ציין

• 
נניפיוארץ

• 

אזיוהי"דטופר-דייןבנימיןהקדוששלפייאתלשאולהיהניתזאיול

שנעשתהמזונאהלעצמולאחליכולהיהאללו,להקיםרוחניתזכר·וזמצבת
בהםששיקבציםכמהיחדוחברוובנחלתובארצובנימין.""ארץבטפרלשמו
הרבהלדוחת,חשיבותלטפרולהקנותחדש,באוראשייותוזיואתלהאירכדי

ולשער.למקוםמעבר
דבותייעלחביבמסודר,מתמי,דהספר,כאשיבחיויז"ל r'בנימ "ilהדיעו

ופוניבז'תורהקול :למדבהןבשייבותלורכשרביםמוקיריםדיידיו.(צבא

לאהצבא.יבשרותוואףהמעשה,לעולםבצאתוגםבאגנליה.ולטשוורתבא'"
לחקרלוונדעהיתירהחיבההכחב.עלחדיושיואתיהעלהמלימודיי,פסק

אץרצמוקיזקנייוכתורת(עו,דבודפשטפרשמרג,דגביאלהרםיהוטו

אחריוכאשרסיני,במדברמגויסהיההימיםששתבמלחמתתמדי.השתעשע

בבי"חשואפואויב,במארבנפגעלחיילים,מיםלהביאהתנדבהקרבותשור
מרומי.םלגנזיעלהתשכ"זהשבועותחגובאסרושבע,בבאר

מתשרםלאור,משםחתושהוציאהההדורהזכרווסםראתלדיוהנוטל
בדייוהנפטר.שלגיסושורש,יוסףמשההרבהעוררשלטעמומטובלהפליא
חדיושיםחלקיםבשנינוכסריםבובנימיו,אץרהראשווהמדוראתערראמונה

התןפעהומועדים,ש·ו"ערמב"ס,תנ"ך,הש"ס,עללעצמןהמנוחשרשם
שמחים,נחדמםי,עצמםשהחדיושיםגםמהמויח,דלצייןראויהלכשעצמה

שלמכתבוחסרהזהבמחרהרבים.המסכימיםשמעדייםכפילהדפסהוראויים
בתארריהשימושבענין 31עמ'תשכ"זתמוזב"המעין"שפורסםהי"דבנימיז'ר

הגלויזמסירתעם :העוררהערתשםוראההאחרוז,פרסומוכנראהזההיהודי.

סיני,במערכתנפלתורני,ספרזסופר,בנימיומרהמכתב,שבעלנודעלדפוס
דמו,יקום Iה

מסכתחדיושיוגםשו"תהשדה","פרישלנוסףחלקהואהשניהמדור

חייסאלעיזררביזקונאבימאתמכתב-די,לראשובהכאזהמתפרסםקדיושיז
בבומחחושימשהאבביקונטרסלוומצורףובוביהא,דהבושבץיאב"דדייטש

בעלספרילכלהשואליםמפתחלעצמוברכהקובעסובוטציה.אב"רמשהרבי
שמותלפיומפתחביוגרפיות,הערותעםז"לבניוכיזר'שעררהשהד""פיד

והארצות.המשפחה

שמסרןבכבריםמאמריםיבואובובתז,לבבימיוקובץהואהשלישיהדמור

זחשוב,עשירבתוכןמאדמגוזןזהמדורשליט"א.דורבוגדוליובהםזכרומוקירי
שלמהעקיבאהרבאביישלתורתוחידושי :בולמצואאפשרהיתד.ביז

רשהגרא"מבחיכהאליישהרץיהמכתביס ;בג'נבהיקרהאבןשליט"א
שטרז,הגרי"נאהרנברג,הגרי"מאליושהשיבולמשעהתשובותשל,ט"א,

 "ilעובדודג,"רמערלויסוםרויחבןהג"רמקהכווכןולדינברג,דג,רא"יייבלח"ס

, 
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שיגםי i;iולכ·בעגיגיחירגיםיובחקריס ,בש"סשיטחבסיגייחשרםי·חדי ;ייסף
שיראל.גדילייבתילדית

 Iאילאיר.להיצאתייכובסיעייםהספרכובלאכתהעישיםכלשלכיחםישיר
 Iרכיראישממביאביבבהמסיגר, Iהזכריספרי Iכ'החשיבים Iמהי,אכיספק

• 
 .לעשו

• • 

• • 

ירנןיצחקפי'עםהריצ"גהלבןת'למאמרהערןת
, 

פי'עםגיאת I'אביצחקרבי"הלכיתמאמריעלאחחתהעריתקבלתי'

 .)ט"תשל(טבת " I"המע'שלהקידם Iבגלייירג("יצחק

רמ.חיירא"חגיא :הרצ""(כחלכרחאבלכהלכןתברייחאמרכאת 4ךבעמ'
לברייתאפירישובצאתישלאצייבתי ."לקררערשאיאבייירישליםעל?קרער'

הקשית'ד("זרית Iבזמזיבידיתאבאמרהאשרל, ) 48(בעמ'בהעהריהצעתיזי
זאתיבכלבירישליםלגררליד~דיםבאסרכאשרכיכבא,ברמרד Iכשליאחרי

שליט"()וכלצקישריההרבהעירזהעלוהמקדש.הקודשלעיריהדויסהסתבני
לח,סעיףתשל"ז)ברק(בביבצלאל" I"זכריבספרזרברייתאעלעמדשהיא
שכיירבתיהשםיבחךשהצעתיכמרהברייתאאתהסבירדבלצקיהרבמקט.עמ'

להידרישההיהזובנםיעלגשביתזרדברייתא"רבראה :לשרטרזהגדילםי.לדעת

מלכוחשגזרהשביביתחורבןלאחראתרית·כבתקופוחבירושלםילהימצאאסור
להידויאסןרשההישגיסוט Iלכמשרבזמנדניהדברהיהיכזזה,עלהרשעה
יתידושהואלהסתירצרידהיהלהיכנסשרצהמיילכוהעתיקה,בעירלהימצא

ד~איהחדיישיהידי,שהיאיכיריהקרעיהדע"ימלקריעאזשפטוראובריזהיעל
לקרוע,"יוכלשלאכזהמצבלידיעצמולהכביטלוהתירולכתחילהשגם

אגמאתי, 'היירהב"ר'זכרהילר'ברסתמסכחעלשבפיחש Iציו 43בעמ'
מובקירלנרדייעשלאובהרצ""גפיררשך Oבעמ'מיבאחשי"ח,בשבתלאירשציא

זמוחי iאגמאתהיודהב"ןוכרהישוביכתבחיהמהדירשלהמבואע"פאחר.
הירשברגשפרופ' '''בברילארמרדכלר l/דליהעירזהעלם, !Iהךמבאתרי 'רבלא

חהיאגמאתיזכריהשובי , 379עמ/(תשלייג)מכב"תרבץי"במאמרהראה ·ז"ל

הרמב"ם,שלהקששי-דירי Iב

המיבאיםהרצי"גדבריעלמחבריםזביםבדירגישאפילרכחבתי 42בעמ'
ממאהייחרלנפישהופעיג"הריצדבריבגזףלעיויבליהראשיגםי,בספרי
החגמארתעלז"ל.במברגרהליידבציחקמהרבירבןיצחקפריישעםשבה

ב,""ריצ(הלכותפסחים"ב"חלכןתמתמלהה.דוגמאלהוסיףשישםשהבאתי
"צירבאחמץבדיקתלפביתירהל,מודאיסורבעביוהריצ"גכתבעז)עמ'ח"ב

משכאדלמאארביסרגגהידחליסרבאורתאקמייתאבמסכחליפחחלא:מרבבן

• 
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הח"שרעלעדמל"זבמברגר ד'"הרב ."ממצוהלאמנועיואתישמעתתאליה
רבינו .)קז"סירנן(יצחקלהתחילאסורחדשהמסכתשרקג"הריצשבדבר

• • • 

 .א),רפסחים, ,הבחירהבית(מפשרים""יש'בשםזו .שיטהמביאהמאירי

ארהמאיר.'לדבריהערותנכתבולאו)"תרפ '(בילגורייאהראשונהבמהדורה
כאןהמאירישכוונתהמהדלרצייןו"תשבירושליםת, IIאמבהוצאתבמהדורה

המובאתזו,מיוחדתשיטהעלעמדואחרשגםפסחים.הלכותרש" ,גא'תלרי"ץ

ב"חזוןג"הנrףתשיטמוזכרתדוגמא,ל ,כךם.יפסחמסכתעלהמכתםבספרגם

כהעמ'א,"שליטיוסףעובדה'הרבמאת'םסחהלכותעלבחלקעובדיה,"
 .ו"תשנבשנתושוב ,תשי"כבשבתביךושליםנדםסזהספריז.הערה

א'לחד ...ומצהחמץהלכות"ו 'I1הופב"תשל 1ניס ,"הדרזס,:בקובץ ,והנה
אבן'יצחק"יה"ר 9בעמומובאשםיחידי. ';'כמל IIיןפרובנס",חכמימגדילי

הע'רזהעל ,"ותשקההתחלותשבלמפניבמסכתא,יתחיללאם~ז"לגיאת

מפרשים"יש;ה,שםלזהותזהד/ Iכמפירושזכינוהובה" ) 20הערה(המהךיר
דיעלאב/חשל'ביסןעדאךראשונים,ספךיבעברהוציאהמהדדרשבמאירי;'.

שלא ""הדרוםשלהנכבדהעורךעלפליאהב."בתרכנדפסיש"גהרצ"הלביתעל
העירך.-המהדירשלזיבטעותהרגש"

. 
 .. • pי.

במערכתנתקבל

 ) 52מעמ'(המשך

ניקורטריפות,שחיטה,המותירם,החייםבעליהחי.מןכשרמזון

ישראלד"רמאתועו.דוהפיקוחההשגחההגיינה,הבשר,מילחת

התורה,ע"פ mהחקלאלחקרהמכוובהוצאתלוינג,ךמאיר

תשל"ח.ירושלים

דיכבתיע"פלאוריוצאמבוישטט.שלךםרביבךךמבהגיהלכךת
תורתמפעלשפיצר.י'שלמהמאתמקומותומראיהערותעם

 .תשל"זירושליםמכוואשכנז,חכמי

ירושדבריועודותיקיו.תפילתבעניניהלכהבירורימאמרותי"ג
 ..תשל",.ברקבבידבליצקי,שריההרבמאתוהתעורךות.

הגבההבעביביהלכהבירורידרוש,דבריבפתחיםספריםארבעה

חנוכה.ברבברכותהכוונותשלוביאורחנוכהוהלכותוגלילה

 ,תשל"ח.ברקבבידבליצקי,שריההרבמאת

.(jן 
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כבכוייעקב

 nשיראלתפארת nלןהמזנחהובקשדת tנצןרת

נ nתרכדפןס

" 
-דזכ.קדשבית"תמיתנהגדיוה'ת '1דזכ.שנבמהדירתנדפסהקדשםיסדרבסיף

זהוב.ישראל//ה"תפארתשיטת Dע"המזנח"תמיתב II 'העזרה"תומתעם
הארייימןכה.עדשצ'א ) 1'יכקנה-מהד(מבחיתבתר '1ב "Pךדזכ.יהתרשש

בפרישישיראל""תפארתבעלעלהיםשעמדפרטיםמספרעלעיןלשים
מצייריאיליקדשים)סדר(בסוףיהמזבח"המקדשביתצירתיב"סימני

דבירע"םדמייקיםהצייריםפרטיחבכייאםבכך.הרגישאלרת.רשימיס
פרישעםשהידפסיבמשגייתאילם ;'פרטםיכמהבשכחיזאתבכל "'''אמת.,ד
זיטטעבוכל,ויליוסע"י(תרכ"ג)הוברכ"תשנתבברלין,ישראל""תפארת

מדפיסירדעתילמריתבח. Iדזכ. Iהמקדשביתלצירתאחריסתרשימםימנצאי
שבשוים.סלאהואשיראל'ו"תפאדתבמשניןתשבדםסשהציןר"ראס"

"תםארתבעלשיטתפ"עבדמייקערכיב) II(הצרההםהציורםישאתבראהמ"מ

המקיריבתרשיםהחדשים.הציירםיעלכאןבאית Iהמההעריתיכלישראל"
פונרטחיץ .) 2דהעהרלקמן(ראהה"תפא'""כדבריבדייקמתיקביתהםהת"ב
המדהקבהרק .) 23העהרלקמן(ראהטכניית.מסיביתאילייזהשניםאי"אחד
לצרורתזיווטבהקדמתשהונאהמהסיבהגםואיליזה,בתרשיםמכייןאיבך

 ,"הדצ"בבהימ"ק

וליאנ.רםאהוזאתדפ 1

יית nR ..בקיסיםסררבסוף ).(חרס"'ס ',' nח'ר''י'ל'אחקו.,"רישזבשגת,ל'נא nKב;ןון: .1

..ונו :וזי'להמויפסהתרשיםעלרםא)והאחים(האלמנההמרפיסיםזבויהוכאידבר·

בתורה,וגדילמומחה,ואדייכל!חרחרשיםחכסנ"ירומאביבהכהןיהודה,ב"רלאהיו

 nפאר nהפ"בעוש'טתע"'פוהמזבחהביתתבביתובהבחכמהלצייוהגדליהפליא

המשביותפיזלםבוזבעייןהגיהאשרכפיוב,ובדיוקנכינהבפידהחדשזייר'שראו,

שרנפסהזיןרכילזה,השייכיםיהזגיביםהמקוירםוכליהמפרשיםוותספותןהונגר,"

הזהה"דשזניורהפכיניסיזיניוכיס,שבושיםלפאהיאישרלאתפואתבשונניית

הפקורות"'.לאשכהןצאתכוכשניותבם(הובאכיבה"',בוילמרווהמשכיליםKתיוהג

התרסיס).שלדףו n.באןג_הKובווות"')

שיוtנומהמדהקנהמבחינתמרויקשהואנכךהחדשהתרשיםשלמעלתועיקוכגeמ,ר 3

הונממניהקמשדביתזליורפוביוםתןספןתבעלבהקרמת(ועי-התושימיסר Mכשכן

המדותבלביובינהיםאחריזרךיחס Mושהתאחת,וקזבסעורכדובה,"הכלעשהלא

חKידדמהקהבליפזוביררות Mלמודרניותמפותהרבהגםהיוםאכב, ."וכויוהסעורםי

KלK ב'בכפםרחהחשינוח,לי 7בהפריםיסהרחתלםיIהביניםי. 

ניהרצ·כהתרסימיסאתהעותקיסבכלצרפו MלההיאבמהרורהסםגהבראהוכIכ' ..

כשארואילוהתרסימיס,אחכבורריםרקריאתיל Uהנהמהרורהסלרביסספסיסמתוך

:בנגt,,צמן.הצררותכליוהפזכח"בית"הןבקדשזורת.סיפגיכהנאתהטתונקוה,ותקיס
• 
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• 

, 

 .)ד Oכטומרצילום(ראההמקשדכית

צד'ימשניהיושהלשכותנראהבתרשיםשיר'!כלי"לשכות"ייז)ואת
בתרשיםהמעיןהלשכות,עדרקהגעיוהמדרגותואילוודרום),(צפוןהמזרגות

להרבותשלא"כידהמעליתכתורכנויותהיושהלשכותיראה«המקורי)הרצ"כ
גםגדלזהד'יעל .'בעבודתם"הכהניםזהד'יעליתכלבלו"שלא •הברה"
 .'תפא"יבעלכדעלשעמדכומלדרום)(מצפוןהמעלותשטח

הפשפשיםשניכתרשים,נור'!ניק'שערשלפשפשים"שני )'ב!י'ואת

הזערהמןליוצאיםשמשואליפשפשיםששניד'ועוהנהלשער,ממשפמוכםי

מולהיהמכווןניקנורששערלהדיא,ההיכלמול'אחוריהןלפנותיצטרכו"שלא
 • 8ההיכל"שער

הועילומהניקנורלשערסמוכיםכדכלשהפשפשיםהתרשיםלפיאבל
בתשריםהמעייןההיכל,מולכשאחורהיםהיוצאיםעומדיםדעייןהריבתקנתם,

לשכת jלשער,הטמוכותוהלשכותהשערמןרחוקםישהפשפשיםיראההשין
ואזלפשפשין,השערביןהפסיקוחביתין)עשריולשכתהמלבשיפנחס

 .'ההיכלמולאינםבאמתהיוצאםי

, 
מזפוסהחדשהתרשיםהיינו"הציורים"אוהתרשים" ...שבזכךמקוםבל :המנויןלתונולת

ובשמניותהרז"בהתרשיםהואהמקורי""התרשיםאוהישו"....התרשיםייאלורסאיי, ..

 .(ברלין)תרבייבישרלא"'תפאךת ..

יוסע· •

זן.תתהיילשכות 'ב.. :המקדשצורתמסזמני'ייזבאותהתפארת-ישרלאשכתברכס' 6

טנומארמהאיונ"להזונירות,ודרכי(ובוסיקה)המוזיקחכונתלמרוושםוכי'ישראלנוזרת

עי"זיתבלבל,שלאהברהלהרבוחשלאכריהנ"למעךיתהזהלליונודוניוחדהיה

פלוניתאותישראל""תפארת :הזהבונאונרשהובאמקיםכל(אגבבעבודתם",הנהנים

..בונוז"או..יכין"בפרישנכתבאםזולתיהמזבח,אוהמקדשביתזירתמסימניהיינו

למשנה).ובפרושודהייגו

מופיזנשיסעזרחשלהמערביזיבכלמחפשסוחהיוהללרהמעלוחאלא ... "סן,אות 7

 .'"פטמזמריםשיחזיקו.כידיני'לררום"'

פ-ב.אותב'פרקמזיח .......יכיו 8

היושהפשפשיםלו'!הייפשפשים"ישני )'וב'(מזיחהמשנהמלשוןהבינוהםרארלי 9 '

מחכררבים(שאיחיהחפארת·שיראלמ Hמאבללר,סמוכיםשהיוהבינוולכילשערסטליס

יהשנידרוםכלפימשור"האחד :פ"גאוחב"יכיןנפרישכתבליזג),"ראם"'תרשימי

עשררחגכןגםהיהההיכלפחחכייםאקצת,רחוקיםהיישכושממעצפין",כלםי

ארזפוניקיחהפשפששיהיהמספיקולגאררה )'גב'(מדיתניקנור,שערכמואמוח

בדיוקשערמדאחדארחילבגיזהכלכ,ןכללהרחיקצררירלאנקנררמשערדרימי

הפשפש,לפניבזייקעמירלאיאנשיםלצאתכדידוחקשהיהמסתבראבלהפשפשמול

ההיכל.פתחמכבדגהרנהירחיקיםלאםאיועליו xלהפשפשיםכןולע
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הדיזימזבחילוחציהבקדשחציההיהכדיועהגזית"."לשכתכ"ז)ראת
מן(בחלקשכחוומ"מ ."המוקד)בבית(כמוצפונהלהבליטה ,.,רצהיה

שהדגישכמולחולשהיההגז'תלשכתשלהצפונ'פתחהאתלצ"ר:הדפוסים)
 • 11תפא//י'בעל

, 

הפתח.אתשכחוגםהגזית.בלשכתכנ"לסרהדרין"."לשכתכ"ה)ואת
להכנסהגדולהכהזשיוכלכדישהיה '12הגזית"ל"לשכתפרהדרין""לשכתשבין
ד'ן.שוםלבררכשצ'טךרהסנהדר'ןאצל

 .)גה(מדותהפרוה"ב'חלגגהמדיחיןמלשכתהעולה"מסבהלייא)אות
מלשוןהואמסבהשהלשוןאע"פישרכבשכעיןהמסרבהאתציירו-א
 • 1Sסבוב

גה(מדותתפא'"שבעללמרותהלשכהבתוךהמסיבהאתצ"רו-ב
 • .14מבחוץהיהשהכבשכתבכ"ג)יכיז

ואילולעזהר,פתוחההיתה )א"ל(הפרוהביתשלשכתנראהבתשר'ם-ג
העורותריחבגללהפרוהשביתמשמע )'גבועז(שם,למדותהתפא'''בפרוש

 ."(לייב)לןהסמוכההמד'ח'ןללשכתפתחלוהיהורקלעזרהפתוחה'הלא

צריכיםיהירמערבהמדייותרהאותאתציינוהמים"."שערל/גו)אות

 , • 10השער)שבגג(הלשכותליידאותעםיחדאלציינה
, 

טבלתלצ"ר אתהחדשיםבציוריםשכחו • Iהמוקד/"ביתףכ/ג)ואת

 • 18הששי

בזמןבולמערב,ממזרחשורותבשתיהשלחנותאתצ"ר,וס"ה)אות

המקדש).צורת(בסימנילדרוםמצפוןשורותשתי ,!,השכתבעצרדנשהתפא'''

גםשהביאלמרותהתוס:וכשיטת ,'ויכיןבהמדותלמשנהבבאורוכתבוכן

כד.נולפיר Iשהלנרןcההרצ"בהמקרריבתרשים 10

מחרסררארליהביתהראתגםשכולליםהמוקטביםבצירריםרקשבחורלמעשהכ"ז.אות 11

 . . .) 26(וכדלקמןמקום

לשכתלעומתהנזיתכלשכתבליטהכעיןראיתיהרפרסיםמןבחלקאמםבכ"ח,אות 12

שביביןבציורנמצאהלשכותטביןשהכרתלרמחמתלפתחהתכרנרראוליפרהררין

להכיר.קשהרפים

ככ.אות"יכין"ישראלתפןcרת ,ג'משנההיפרקמזות 13

(אתשיךארהןרצישלאמשמעמטםאבלבאריכרת,שכבתמהג'אותבברעזרע"""ש 14

התפא'''זכריעלסמכוכבראהווב"מהטבילה,לביתעילהכשהראמבחיץ.הגרול)הבהן

לעלרתנטרכעיןהיההובצעהכטלהב",אובםנ :שכתבלייבאותהצירותבסיובבי

כונתראוליכיכדכלובוכחתראיהזואיןכיאםפרוה"שבגגהטבילהלביתבו

הלטכה.בתרךהיההגשרשפתח

כד.עלהקפירשלאהרצ"ב)(הובקררי,היטןהתרשיםעלגםעיווזריךבזהכיםא 15

וב"ג).(אות-בלילה".הנוזרהטנוריכלמפתחרתלתוכו"שמניחיוהגוובאאתשכסתה 16
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K הכרע"המקדשצירתבסימגימ"מאבל )",ב,כיין(שםהרמב"ם"שיטתת
 • 10כחרס'

בצייריםהמזבח),בציירי'ייחגם(מסימןהשית"לגקיי"גימאס) I'מ"יח
שהיאתה, nהממקוםיהייביב'הליותזזzצריךבמקוםט, l/מוסלמניטערהחדשים

הגימהיאילימזבח,של(מערבי)דרימילכיתלכבששלעמרביביןבזייתהיתה
רמאת aל(קריבמזבח,שלמערביתדררמיתקרןל"היחהלשיתבהשיחי
 ,'.המחחה)"שלמהמקיםמערבה

בצריריםשמסימןבמקיםהיאמקימהלעילכאמיר ,"המחחה"מקים ) Iבי"ת

בצירריםרממ" )ט"'כאיחהמזבחביצירימסימןהמחחה(מקיםמ"ט,כאית

לכבשהגדילהכבששביןבזייחב-''ייט,המחחה""מקיםאתצייריהחשדםי
 ,'.מזבח"שלדרימילקירכבששביןבזייחבמקיםהמערבי

 ,)א"כבאיחסימןהמיבח(בציררילכבש"מערב"שלחביח )," Iגי"ת
ת uהשחלןעי"ז , 20הכבשלצפוןירחךהשלחביתאתציירןהחשדיםבצין.ריס

שהעמ"רר.עדהרבההכריראחלהדרםיצריכיםהיירממילא , <2מערבהבילטםי

, 
תפסשלחןכלזהכזיזהעמרובות nשהשל , .. , Hיכין Hבשהונהוtכפיהרבמ"םשוסת 17

חאתבשררהעמדושהסלחנותכיומךלםבעית,נבסיןסביןאמותשמינהלמארוכךאמה

ובמשנירת,בשסי"םלהרמכ"'םהשמניותלפירושהנספחיםבזייריסאבללזרוס.מצפין

ביתכהל'עזמיברמב"םכיםאלמערב.ממזרחזהר Jבזהעמרושהשלמנותגיהא

המשניןתבפ'ו,איתיהשלחבןת,עדמינורהבאיזןמוםלאר J-..הלים"ההחנירה

 ,הנזנרהבירראת Xכשהיב ) Pקיהרבשםד(שבהרנאתקסאחייםףר'כחפרירת Dלהרבם"

קחדןלא Mופלכו"ייש. P'השלמנרת.עדמואן'הכריערלאסםתהרםב"ם,זמי,יר

שכבתכמומאהעלמאההשלחנותאתלעשות ," CIC"רשבהונאתהחדסיםזניורםי

הנ"ל. " r"יכתפאיי

הכבשימדהיהאמה,עשרהששהבכשירוחבאמהושתחםשלרשיסהמזבחרוחבשהרי 18

אמןתחיהכבסווחבלעדיף 3Iמהמזבחשלתחתיתשהיהנמנאהמזבת,רוחכבמנcנ~

דרופיתלקרועדוהפזבחהבכששבזויתהונחחהמונקוםראכ-למערב.uנת Kוח'לובזרח

מיח. Kסמוהנהייזמרנית

ככליתגעשאמהזהרליארמייםוהסזי ' )1בתמדיהשמנהוברברינבעהשטעיתםורנהא 19

 Mלוהמזכחהכבשכזייתהיתההובתתהרםאהכייר.מןורגל"דידישתקשדעד(כמחתה)

המערביהכבשביניהםובפסיקכיירבליוידיולקדשכשהולרכחשכהבהלהתקלירכל

יבולששםמערביוכבשדגלוכבשכזריתעדמהסהמחתההבינולכןואול,ליסוד,שירד

תגעשמא,הזהר-השמנהכרנתאיןבאמתאבלררגל"יייילקדשבלכתוכהלהתקל

אתרתקחירבליםזייםלקדשתשכחשאמאלאכי)תתקי C(שמ(לכומרכסעןת"בלכי

ולמשעהונזכח'בכס.כזויתעימדתכשהפחתהםבלקרותיבוליזהקררשלכיהנחותה

 , nבזמלשבכהניזבמקזועניתנה..רהריכתמריהנזכרחכוסובנה Kהיובפורס
כבש.שלבמעובר

ם,ית.היאביארתל'לישאכמורהמחתהמקיםבבללרזה 20

ליסור.הי,רדהמערביהקטןהכבשבבלל 21

, 
, 
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השלחבות-המקוריבצרירואמםנהאולם,מבגדבמקוםהחליפות')"ביתכבגד
לגמ'בהתאםצפובהיותרלהיותיוכלוהכיורמזהדהייתרוממילאדרומהייתר

 • 22נ"סזבחים

עלהכייראתהעמדיולאוגםב"א,אותלעילע""הניור."ב) /Iנאות
 • 23ס"איכיז ,"ב'במזותכןכתבשהתפא'''בזמןבווךמ,רגן,ת

כגבדרקהמעלותהחדשיםבצירריםהאולם",בפתח"מעלותנ/בו)'ג!ת

פביכלעלשהמעלותנתבס"איכיןו'ג'מדותשבתפא"יבשעההפתח,
 • 10הארלם

, 

לידפעמייםלהדבוקטועהאולםהחדשיםבציוריס"האולם",ו) /Iנאות
שהכותלבראהשבציורמהמלבד ,"מיותרתזווקטיעהבח),(בזהשלחבות

בוההיכל,שלהחיצובילכותלמקבילהחליפותלביתהראלםביןהמפרדי
מבפביםהאולםשאורןכתבב"ו)(אותביהמ"קצורתבסי'שהתפא'"בזמן

אורןהציוריםלפיואירלמבחרץ/ותאירההיכלכרוחבאמה 70לדרוםמצפון
 ."החיצוביים)כתלירבליחהיכל(כחחבאהמששיםרקהיהמבפביםהארלם

בצריר"ובשמטה :עצמו)שיראלתפארתבעלדברילגביה(עהר )/ם'ג!ת

\ , 
סכיןכאויךלקינישיכולמהכלליתגו"שזריך ...שם"העילה"מזבחר"ח ''"'סור2נ

הרונב"סשדםתכיאסרלפתח,ונזבחכיןמפסיקיהאשלארבלבו ",מלאהלפזכח

ביתמולועמדירומהייתרנומיגםשהכיורהמשניותשבפרושהמקדשביתבזיורי

החליםןת.

הכיירילכןהאילםםניכלעלהיוהמעלותתפא'''בעלשלשיסתב"גאותלקמןיעי' 23

אתרזייךזהעלהקפידלאהמקוריבנייךםגכיאםהמעלית,עללהדיתזרויםגהיה

אתלהדגיששרצהמשוםלהיךתיכללזהאולםהעזרה,רזפתעלהמדרגותלפניהכיור

עלהקפידסלאהסיבהזושאולי 3הערהלעיל[שכאמיר(המיכני)והגלגלהבארזירת

ונוכגי" .. ה'",בתיי"'ס(יעי'המדרבית,עללכךמקיםמספיקליהיהילאשוה].דמהקנה

עללהיותצריכההיתההכיירמישלשהבארכךעלעמדשםבי'משהבפ"'ביומא

האולם).פניכלעלהיישהמעלותנ"'בלקמןי ....בתפאםברבםו'ף)כהדמרבות

רש"ילדעתאבלאמה, 70היהמבפניםהאולםשררחביסרלא"'ר·ת Kתפ ..השיטתלוני 24

עשריםהפתחברוחבהיההאולםררחבאמות'"...חמשד"'המ"'חובסוקמיפרקביחזקלא

K ,זרהבעבודההתוטיסםגהוכיחל"'דעמודוייסמסהלריהבחירה"'.ביתרבספרמה

ס"'לדבםובה"'",וחלד"הנ"'וסוכהמרש·יבםוחוכיחהכיס"לכסדרה· K ..בד"'המ·ב,

ד"הכ"ד,בר"התיס'בשםהביאי ....נשפרשאיללר'המקדש"'",ביתבספריבןהבי,

K ,עשריםהכתליםרביןהאולם)את(ס",חתכי"'לפתחבהשמךכתליםסהיודס"'לבדםרה

K אתהחדסיסבציוריםקסעולאוטיסותכעקביתואוליהחדסים,בציוריםבמזייירמה

מתכוניםהחדשיםהציוריםםב ) 2(הערהלעילבאמיראךלאו,שיטותלספןכדיהאולם

שבעיםלדריםמצפווהאולםאורךהיהכאמירולשיסתוישראל"ה",תפארתסיטתאתלציג

הנ"'ל.לקטעיךתמקוםראיןוcפח,
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 ,)'סאיתניהמ"קצירתבסימני '''החפאכתב(כןהתיר"ט".שלבהימ"ק
:בנ,ט lf'tהתושלבציורנשמט.ולאשבידובובדפיסים

רםי "1בצאבלהלו!ו,אתגםבפרושצ"רוהמקור'בצ'ור"לול".ם"י) rאו,
המערב"םהתא'סאחדחלוןעלוהסתמכו ,)ד"ס(האוחאתרקס'מנוהחדשםי

המערב'םי"מתא'באחדה'ה"לולהתפא'''מלשוןד"קוואול'לול,בתור
תא.ה iא'פרטולאולכןתאא'זהמוחלם·כאופן'דועשלאמשמע

השלחנוחשערתאתלסמןכחושהחדש'סר'ם '1בצ ."לחן"שםט")אות

ה'ה"שהשלחןלהדג'שד"קומא"ראולם ,לשלחן"ומדרוםמצפון "1שה
זאת,הדגשילאהמקוריובצייר " IIתפאש flכמהבית"לאורך"אורכן

המנורוח·עשרתאתלסמןשכחוהחדש'סבצ'ור'ס"מנורה". )' 1\ווeת
 ."למנורהומדרזסמצפוןשה'ו

מנ'מ'ובמקוםהפורפתחוהחדש'סבצ'ור'סטרקס'ן"."אמהע"ג)ואת

 • 1\1הפכ'ימצפיו'~וחיציןמדרוס

 .) 75כסמויצ'לום(רהא "ת'i'כנות"המזבח

,. 
2S אתהתיי"סבציורילהוסיףהתחילךראילךב""חרכ-"ולינאדמפיסרקובאמת

ס"ר)אות(לקמולךל"' ...הלגנירתאהישראל,התפארתה~ותבגללוכנראהה"Iכשםשים"

שבדפךסיםבזמןבושכמשנייתבציוריםנמצאאיננומריע Hי Hה"תפאהעיךעיייסםב

בדפרסים,יוeליראייך"'ילאב"'מדפוסרקהוכבסהיאוםב ,'",ל"להת Kםב!ייךךשבדיבי

 .ינויי)י"ם. iתכיסביך()עם(מסנייתך)לסענפטזיסויולי( )("'"ברח·-בריין .. l1גבקירמיס

 .)מרפיסי,סף(אברהם ).ל'"נהברליזרפיםאחר(סהלכו "ו nתתלעונגערג ..כשובנייחוכן

נ"וזלמןמסלם( )(תקי"א '"חכונהייתיא'שיר"שנת ",.זולצגאךסידמפבמשניותיבן

הפשפשיןחסריסבאמתה,"תקע 1815סמידאנטאן '''ע "..יייזיבהוצאת )ל Nזזאהרי

הכביסהתוי"פואךליבזמני,שהיולדפרסיס(שהתיחכההתפא''',הערתרמרבנתוהלול,

והפשפשיןוובאחרציורך,נסבשעליהמדותבובסכתהמונאיםהעניניםאתרקבציורי

זיירס.לאלכומדיחבונשנהולא : ה'"בבזבחיסרקנזכריסוהלול

מתיתםיחההערןתרוב(אבג,הבית,הרליבוהעזרההמקדשרקבושפזוי,בזי" 26

הפריסםשםכיהכיתהרכליהעזרהעםהמקדששללציורבעיקראכלהויוריס.לשני

 .) 11הערהלעלי 'ועי(וברוריםבדרליסיותר

ביתצורתבסיונניישראלכתפארתשכתבבמהואיל,החושים.בציוריםצדקרומ"'מו:ז

היתה«החיצונהא'ה'ביומאמפורשתמשנההיארכןפעות,הואע"גאותהמקדש

 4אחרחיגרסאמבאילאישראל,בתפארתושםהצפרן",מןוהפניוניתהדריסמןפררפה

הזבג"'בהונקררדשהציירונוכח"ונזה I (בסיונניס,שכתבונהבעיקבותהשתבשהשיןרהןייר

 ,בסע'יותיי)(וא'יפשים,"לםיבדייקהילךשהןיישרלאהתפארת פ'" Yשבאובתהציירהיא

 .)'חז'איתהמזבחבציו"לקמןםביע"'

z8 כימנוהזר"'כ,הונקוריבזיררכמומלמעלההמזבחזירתאתזיירושלאהחדשיםבזיוריס

המזבח,ויויאתשונראיסבציוריםוחלקהמקדשביתציוריגתיךהמזגחמסימרניחלק

ניחשלבציוררקמופיעה ) 29הערהלקמו(עי'המזבחמציורי(למשל)'אארתולכן

i 
• 
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 70%בבזרלתרכיב,בלריוישראל,תפארתבפיזרשהמזבחתרשיםצליום
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בעלכינתכ'אסעצמןהמןבחאחא'מסמוששהחדבצ'יר'ס ) 1(1ואת
 • 29היסודאתיסמןשא'היתהי"א.התם

 '''התפאוכוובתהסובב,גגבתוראותוהחדשיםבציוריםסימני )'גאות

שמדיברלהראיתכד'למטה'יחרג'אחלסמוצר'כ'ס "1יהעצמו,לסיבב
לקמו '''עי(ה'באותהמקיר'ד "1בצס'מנוהסובכגגאתיא'ולעצמו.גסובג
 .)'האותעלבהערה

גגהוא-ה'מובאהתפא"יבעלשכתבגיהמ"קצורתבסימני )'האות

נראהיכו :'סובב"ותוקו ""'סודבטעיתשנכתברמכלו 'וכו(הסובב],(ה'סדו)
-ה'-ו.סימנוהטעותאחרגנרריהחשדיםבציוריםאבלהמקורי.בציור
 • 80היסןדגגבתור

שונרפי~ריןבזהניחהראחשמסמנתה'אעםלהחליפהלאכידהניחהרכליהמקדש

המזבח.על ' Kסימבולאסםולכןהנית,הרבו

יאשאךתהי"אלהםהיתחלכןמלמעלה,למראה"המזבחנפרדציךריחרושלאבגללוסעותם 29

היסודאתלסמובאהישהאבוומהקמןריוייהזלפייליאיהמוכח", ..ח Mסחםלמסוה Mב

למזבח.נפרזציןךשיחרבשעהלמזבחאיתלסמןמזרעכי

בגבולאהסובבכבגרמשמעהכהגים""לודמקיםיהרא ... :שםלשינימהמשךמוכח iיב 30

היסור.
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-- ------------------------------------, 

שהקרנותהרמב'יסכרעתציירןהחדשיםבציורים"הקרנית", ) 1 "זיואת

ת Uשהקרהדאב"דכשיטתמצייריסהייאםההיגכין\דיתרהגג,נקצההרי

 , 81החפא'''שיסת D /ע'הםהצויריםהריביטטחיס,כשגיצדנכלםניהמשמיבםי

 ."הראב"רדכעחחפסנושלגובצרירה".אפ. :כחב )'ח(אוחובחפא"י

שהרבובההרמב"סכשטיחרקהחשדיםבצריירסטימנו !'..רבובה ) 1 "'ווeת

שהרכובה-השר'''שטיתאתגםהביא'יין)אוח( ' ffיבתםא ,הכבשבקיר

לקמן(ראה-המחחה)מקוס(לדילמזבח,הכבששבדיבזריחברצפההיחה
 , 10י"ס)אית

1II ת''Iנאוחהמקדשביחבציורלעליראה )'םI 

1II ההי..הווא :בחפא'"כחבסהשדן'!..ביח )'כתm אמוחכעשרוק
-

 :הבינוהחשדיסובציוריסכבש'!שלמזרחימכותלטפחםיג'וכמוהכבש.מרגלי
מזרחימכוחלטפחיסג'"וכמולרחם,-הכבש"מרנליאמות"עשר"רחוק
 :הכוונהבאמחאבלשציודיהו,במקוסצייר;הוולכן ,מערבלצד-כבש"של

מכוחלטפחיסג'וכמו"צפון,לדצ-הכבש"מרגליאדמחכעשררחוק ..
כר.מסומןבאמחהמקוריובצריר ." mמזלדצכבש"שלי mמז

1II כת"IC ( חהוכקשדביחבצןירלעליארהeנ"א.וו

" 

, 
• 

 . ..רלוIt" tתפרtaתהם"כ,לש'יטת םי,.. , 2ה,רהל,ליסהוב.במי 31

.n בשברהרז-כשהזיררונוכחוףינונIהקרנןתזמרירי,'"tדמשרמויי"הויירהו.כרבג

 .ישרלוc"םוtדת n ..השיםת

לזפון,פנייהפרלורפההגי,וירי, ...ויזימשנחאיתמייהשוננהכלסוןונוכחוכן 33

הככשמןרחיקהרזפהגבילעהגחליםאתזברמKרת.כ,וסרכבססללמזרחיהיד

והמנורה".הפניונימזבחויישוןהעיףובוראיתשגיתניומקיםםפחים,שלשה

 :זהלדדיכב IIהשמתתפ'

ברקבני . 5ל"רמחסמטחברונר.עיקב
-

ירזשליס , 56עוזיאלהרבוב mברויאר,מדרכיהרב
יחשלים , 46וגןביחרחובלוי,די\רהטרוטסור

ברקבני , 13הללביחרחובצוריאל,משההרב
יר~שלים , 15האזלאבןרחובמצגר,דוד
ירושליס , 26צפנהירחובעמנואל,רינה
חיפה , 5מלצטרחובכזכבי,עיקב
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יחשלים , 26צפב;ויחר'ע1כאובל,יובה :האחאריהעויך

זשלםי Iי 13סלונםיחר' ",!ר'"הב"D'דום

, ~ ~ . . 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il


	H0193000
	H0193001
	H0193002
	H0193003
	H0193004
	H0193005
	H0193006
	H0193007
	H0193008
	H0193009
	H0193010
	H0193011
	H0193012
	H0193013
	H0193014
	H0193015
	H0193016
	H0193017
	H0193018
	H0193019
	H0193020
	H0193021
	H0193022
	H0193023
	H0193024
	H0193025
	H0193026
	H0193027
	H0193028
	H0193029
	H0193030
	H0193031
	H0193032
	H0193033
	H0193034
	H0193035
	H0193036
	H0193037
	H0193038
	H0193039
	H0193040
	H0193041
	H0193042
	H0193043
	H0193044
	H0193045
	H0193046
	H0193047
	H0193048
	H0193049
	H0193050
	H0193051
	H0193052
	H0193053
	H0193054
	H0193055
	H0193056
	H0193057
	H0193058
	H0193059
	H0193060
	H0193061
	H0193062
	H0193063
	H0193064
	H0193065
	H0193066
	H0193067
	H0193068
	H0193069
	H0193070
	H0193071
	H0193072
	H0193073
	H0193074
	H0193075
	H0193076
	H0193077
	H0193078



