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-_. I Uראן Iקאל
ז"להופמובצידןדהרבכבתהשמיטהשנתבסיףכספיםש1ב'(טתמצותבטעם

מסתיימתכאשרחובותיהם.אתלהחזיראדמהעובדינוהגיםותאסוףהקצירשבסוף

לאהשמיטהמצותשקיוםהתורהדואנתיקצי"חדישבהאיואשרהשמיטהשבת

שטימתלעהזתרתצותהלכןחובותין.אתלשלסאפשחתלןשאיןהחקלאיעליככדי

החובות.

בתוצאותלהתחשביח'התורהנותווצוואתמסמלהמציהבטעםזהרעיוו

שמיטהמציתלקייסמשפיקלאישראל.בניאחיכואצל~רםשמיטהמצותשקיוס

שקיוסהכלכליותבבעיותלהתחשבחייביםאףאנואלאשפיחים,כאיסןיזהירותע"י

שמציתאיפוא,פלא,איןובכרם.בשדהשנייעתשימרןאצלנררםשביעיתמצית

ןטףנשיסאנשיםהעם,שכלדעמאחדת,ואףמתיצותמסירחכספיםשמיטת

קבלתמעמדכעיוהמקדש,בביתהקהללמצותשביעיתבמןצאיהסוכותבחנזיכלם

ההר.נגדהעםשםויחו-הרתדה

לאבהיסףאראנפיו,בזעיראמנם'השמיטה,מצותלהתחשדותבדורנןזכינו

שורקבנחלהגולן,ברמתבארץ,רביםבישוביםנמצאיםשזביטהשוזביובמוטל,

הקשההכלכליהמבצאףעלובשומרון,ביהודהחדשיםבישוביםוכוובקוממיות

כוללמהיצבי,ןמעשיתיזערהמוסריתלתמיכהאלהישוביםראויםהידמנה,של

תיצאןתכאשרהשמיטהשנתנתוםדוקאנחיצהפעליהזערההממשלה.משדרי

מלדמתשניעיתבסוףכספיםשמיטתמצותחומרתו.בכלמבתררותהשמטיה

ישראל.אץראדםתעובדיאצלגירוכתהאץרששםיטתהכלכיילםבקיישםהחתשבית

 ~היום.גםוכרבכערכר

. - - - - - - - - - - _. - - - - - - - - - - -

זהנדףההזמנהתלישאתלמלאקרראינןאתמבקשיםאנרהחשדההשנ·הלקראת

 ;בהקדםלנןןלשלןח

 $ 10 •-לאץרבחוץשקל. 20 .-גילונית) 4 (לשנהמניידמי

לבכדו

המע!'ברת Vוב

 26צפניהרחיב

ייתלשים

מנרי.דמיבזהומצרף,המיעו" ..לשנתימנןילעביהחיתםהירני

-------סשה

הבחובת------

(חתימה)

- - - - - - - - - -
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בעקבות",המעיך"'.שלזעירהכלכליתלבעיהשמיטהמצותשלכלכליות·ומכעיות

פורתא",נחמה"'אךהמינוי,דמיאתלהלעותשובהמערכתנאלצתהמחייוםילעית

 !השנתיהמיניידמלכמחצלתעולותבלבד.המעין·שלמשלוחהרצאןת :בפיה

הכספיים.הקשייםעללהתבגרלנוהעוזריםהמוסדותלטובזכיירם

והלכה,הגותעניניהנושאים,היקףאתלהרחיבנשייךנעשההחוטדבגיליך

להכבתהראויותתנובותלפרסםאבושמחלםכמיבוועדו.גיאוגרפיהואףהסטיריה

נאוהת.וברמהטונהברוח

ישראלביתלכלסובהוחתימהנתיבהבברכת

הםעובת

• 

• .. ;~ 

• 

. -

• -
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קימלמואריהד"ר

סיניהאיבתציאבותינוישובי

מכוא

טבעי,גבולאינומצרים,ובירישראלארץבירכגבולרפיח"אילת,קר
גמבילשרידהיותוהואשלוחיחידההיסטוריהמקררהלכתי,אוהיסטורי

עשרבמשרהתורכיתכאימפריהמחוזותשניבירמלאכותיאדמיניסטרטיבי

סואץ,בעירמצריםגבולהיהכרלפניזו.אימפריהלקיוםהאחרונותהשנים
מתעלתלהרחיקודכימצרים,עלשהשתלטוהאנגליםכלחץאזהוזזוהוא
אפריםיהודה,נחלותאתחצה I'ןהירוק")(,,הקוהנשקשביתתקוכמוסואץ.
אירמעיר. .. ,יהידהנחליתאתחיצהרפיח"אילתקיגםכריבנימיו,מנשה
 .)י"א(פלשתינהנבולהיההואאלאישראל.ארץגבילהיא

השוגיסבדורותההתישבותהיקף

 1יהורהמכלידעיהושעסמי

לני.נתראיתהאשר~שראל.ארץכיבמפירשליהושעאמרהקכ"ה
הגריסאתלהירישיהבטיחלשבטיםבחליקהלכיללהצוההשיחור.עדמגיעה

בדמבר,ישראלכנימטעותאתלהזכירציריואיןגרד.עלבפרקלהלןואההבאותעל 1

בשגבמעמדאיתןסיני,הרמעמדיאתלאברחיגך,שבעשי',נסיםייתרסיףיםקריעת

וציונך t"ב j7(לייג(ברכותסינימעשהיסכחשלאהבסיחהשםהתורה.אתקבלנישכר

סיניעזישר'ןא"..נביבקראךלא .)'ו_'ניר'(דגריםסיביהרמעמךת K nלשכושלא

(מכילתאבחשובהסינילמדברגאן .])סש(תוספותמצות{לעביךע"ג)ק"א(חולין

שמיםמלבותלקבלאחדלככולם nהשהתורהלקבלסיביהרעלוכשעמךואי),ב'יתרר

 .)'הב'יתךו(מכדלתאבשמחה

זעותיישיייע,איבןסיניהרמקיםדאףהיברר,טרםעברישבהםהמקימןתזיהןיאן

אורךכלשסךיתכופניס,כל(נזלה~ודן.לנזבומדוום-הא~לח:זימחיזשהוא

פ~רוסזהואםפרסה,מאוחארבנוהיהלסכםועדממצריםישולאבניגדידישלהדרן

פרסה),מאותארבנזנאמרלאליעקבבניגע(רלכןלמטהע"אקי"אבכתוביתהבמרא

!ייבפרשהרבהבראשיתעלמהרן"ויראהכך,פירסלאינוקבבנויןיוסףנוזאך

דעותלפימצרים).במרכזהרחק,היתהייסףיסבבהשהנוירמשמנוולפיהס f ,ןסיי

הידזן.לענרמדריםהאי,לחצימחיזהייואילךחירהממתןשהמסעיתמסחבראל,ך

כלעלהריפטרה,היאברנעישקדשתאי,בחצינמצאסינישהרהסיגריםלאלהיאף

הואסיבישהרדנוהוישהאי,לחנימחיזכנראההיוברבעקדשאחריהמסנוותפניס

ק"מ 50סואץ,ממפרץק"מ 2S (האיחצישלהמערביהקצהבקרבתבישר,סיךג'בל

רברת.אחרותות Yדיישסוץא),מהנויר
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עמיםישבונהםאזוריםמפורטים Sיהושענספר .:.:הניליסהיאהשחיירא. lממנה

יהושע,בימיההתנחלותבתחילתלגרש,כלומרלוהריש,הספיקולאשאבותינו

אזורגםאמנםלכדיהושעסיגי.בצפוושישבווהגשור",הםלשתיםוביניהם
ןהגשןריהםלשתיםאת(לגרש)להורwומבל,שם.התישבןרא1בתיגרזה',

 .'ל,שראלמסמעליםהןואלהעמםיארמשם,

l ז'-אפסוקיםוראה .ג'פסיקי"גפוקהיושעא,' 

זייןומז:,·חרש"י ',ב ג"'ליהושעיח'ק ''''שרהי, ג""יאהימיםלדבויתוגום· 2

 '.ה'ייג Xלדה"'צייןוכזודח ,ח""ב'ול,רמיהו 'גכ"גלישעיהו

 ',ו-ן K ג"" 3

 '.בטסוקשם 4

מ"א,רק Cפ "בפוקיהושעכיבושחחרסעלהוכסתמכים ,'גי"'גליהושעווד"'ק '''שר 5

הבילוסהואמזויםרנחלוכ"ז),ט"ר(יהושעוכזויםבחלעדהגיעעזהחחוסשהוי

בקובתנמזאתחשובהעייכאשר-ביוכיביגםקייסזהכעיןתיחוסלהלז.שבראהכפי

בחליקתהעיר.בתחוםאלהזאיריםםגבלכליםלדלי,ופן Kבהוכיושביםברחביםאזוויס

הד"םיבקזהסוייסצ'רז:ןב~ב~רפח 1:ו Vי 1:ודס, 1המ nבתקרפבארץריס g'רה nר tהםחר

ירושליסבקרבתהימם)(פרשתיהרזההריברנסאסרהכפריסיתחיסרז. Kהשל

וונייםנלחעדהביעקדםבימיעזהשחחרםלהתפלאאיופזרחה.הרחקהשתרע

קליו.ד"'רפירוסוראהםרף.יםעדכרררםהיגעשבעכאררחחרס ),ז"מם-ן(יהישע

(פאמרכטרריההחשוכהרע'האוליהיתהעוהכילנ"ודכאי . 27-26,מודיםלהיושע

 .) 105יימררשרי,מש;ןלזבימרבויבקובץבריגזמ.י.פרופ'

 ' Kוכשבה nכתחליו'פרקשביעיתשלמי I"ליר(בפירושוסירילי,",הר"שה Xהרכך 6

קעיידק-ע)ת,עמודיםתשי"תביקבניבדפוספ"ד,בדףתוצ"הירושלים(בדםום

הנילוס, ;lכהשסחכלאתלכדשיהושעמהמקראיתומסיקיס, IPנסיכמה,לבהסתמר

בוילמצריס,מעזהבררךשנכללו,רביסמלוומותמפרס(והראמסהעל,שםוהיושבים

קהיר).לידהרלחה,שלהעיקריותהזרועןתלשתיהנילוסמסתעףבר(המקוםבולאק

ואתעזהאתלכריהיזהששבט ,ח""פסוק'אפרקשופסיסאתגםמביאהרש"'ם

ביסיבברהיהשזהירזאומרבריו ).ז"מזכ"ו(יהרשעזמייםחל lערשהגי,בגרלה,

 Pרר"ח Mר(א'פרקבשופסיסהסמוכיםבפסוקיםאחריסביבושיםכמהכמרהיושע.

וסייעתך",יהושע ..לשדונבתיאו ).יח,לםסוקיםרירומצרדת

כ"מרתברכוולא.וז'המעתהז"ה 'אהלכהר'פרקשבעייתייישלנניעלנירכםפררכן

ע"'ן(יףדיםרקחלהםירלייארר-שעלדיבקלם)הלריזירונוכ-ריוטף '(לריסוף

ורויובבגביל Oגיל\יה"נרונזרי!במנחלהייוכזריםרלי 7רכיכישmנכירשמעיגן .. )כ'"ע

נילוסשביומזרכישםחההיאדכל ...םרכאולוסיהייגואמנוטסוייעדמערבי

 ....ומעשרותרשביעיתחלהלעניזמזריםדעוליא'יל;דיחשיבלסKוברלרס

יייעלנכבשהשסיניאף , Kltלכ"ב,נשוכרתהסםהבסחת"מה Pנתלאביווש,כהעדר

חררת. Nפעוכיםיהורים
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עגומהוגובלתיהאגובלשזהודארעהוישו,החלקההרעדכבשיהושע

כלרמר ,"ג'סבדררם!:שרההר'םארץכלפ'ב'רתרגדרלבמררדהמסת"מ'ם
יושביסנשארובההצפוניהחוףלרצועתמדרוססיני,מרכזאתגםכבשהאר

רהגשרר'.הםלשח'ם

 .[ 9בהערהראהיעבץשלהשייבהעל

הארץ.חלק'כב'חרשם,גםמשכגiר'םפעםמד'סבלרה'הרד"םב'ם WOהמת
 .)'שאןלב'תאף(רהג'ערהתפשטרהםלשתש
אשרשררבראךעמלקאחרהכהשרס'הס" 'T"מ'שראלאחהצ'לשארל

 ',זי"ב'ייז,י"א g'יהושך

 • 25עמורר'כרןועתיקותיה,ישראלארץלחקירתהחבוהידיעותךא

יקילמזרח 045קי(כלימר 045810זייו)בקירת(כלימר . 1ב. , 29°הריחכקיעדכערי 8

לפיהםלהלןשיוזכרוהמקומותכליסראל.שלהקיאררריגטותברשתלבפון 810

אחר").ןיז xאםאלאהמזדיות,אגףשל 1:250.000מירהבקבהמפית

הרמב"םמרבריהבין ).ב"ע '''ררףיילנאיפיסלרמב"םזמניס(בספרמהנוכררפאלר'

 3עדישראלארץמגיעההרמב"םשיזעת r "'היכה א""פרקהחידשקדיישכהיכות

311ברוחבנמזאת(ירוסליסצזלכלמירושליסמעלות מעלותכ"טמרוחגכלומו ,) 0

תנולתערבנוררובמערבהנ"ל,הזהיןילפייהושנוביכושבתחום(בערךעמלןתל"'העד

לייהעךמעלות"משלוסיסט"ו-ט"זהלכךתי"חבפרקהרמב"םכחבמיאדךסווא).

סלוסים,מעלהמתחילתבמובןמעלות""משלןשיסלהביןאפשראםנסתפקתי ....מעלות

יוסערהראשון..מיום(כונןמעלותשששלבטחחמדןברכאןושגם , 290חKריכלימר

נסתפקתילכרובקשרהשביעי).היוםסוףעדהראשרןהיוסמתחילתשפירושוהשכיעי"

בפירושורiזC1 , 50מיותרלקצתאוליהכוונהאםונעלות""מששג'הלבה ''''כזבפרק

ארליהביונהמלעות"ב"עשרהאםי"זהלכה ז"'בפרקוכן ;בילהלכה nובולב"

כ"כ.הלכהיראהכ"א"ער'ייחבהלכרתוכןרט"ז,ט"והלכותוראה , 100עד 9°מ

(תוסםתאמקלטעריקביעתלעביזשויםלחלקיםלירדןשממערביסראלארזחלוקת

"מחברוןהגירסה(שםו'הלכהב'פרקמכוחירושלמי ,ב'"עט'מכוחבבלי ,'גג'מכות

לכןכבש.שהואהתחוםפיעלוכנראהכיבושו,בתוםיהושעיייעלנעשתה ,» Hליהודה

ק"מ 155(שהואלשכםמקרשכמרחקבעררהואהצפונילגבול(בנפתלי)מקדשהמרחק

ומסחבריוחרמררוחותדרכיםהיוהכיחכימיאך-יונינןשלהדרךבפיתרלי

לאר Kבגפיו, 9'יהושכיבישגבולגד,בעלי 9'מגיעשזהונכראהייתר),שקברות

ונסעי.בפרשתהבגולשהוא )'חל"'דלברונברירושלמי(חרגוםחמח-נאסוכאיללבוא

עחליררןממערבאשרישרלאמאץרדרומהבביוןיהושעכיבושתחוסהגיעזהלפי

ובאזורמסעי,פרשחגבילבהכרחזהאיןארחברין,הונקלסמ"עירדיונהרר g'בלמרחק

יכולכינ,'שות-חוסהיהמערבה"דרומהבכיין )'וב'יווניה(ראהמיישב C{להכעמט

רחוק·יותרהרבהלרג.יע

 '.י Mל" Mש" 9

O ש"וM ""בשיפסםיככמואותםששסוישרלאסביבהעמיםלכלשהכרונהמסתברףנח. י
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סרף"מ'םשארלשכבשהאזרראתהגד'רמתת'הרבו'רסף ."מצר'םפנ'על
סראץ).תעלתצפרןשבקרבתבלרזה(ל,דלמצר'ם""אשרפלןס'רןעד

ארץרעדשררהברארבארץש'שבררבעמלק'בגרז'בגשרר'נלתםדרד
גתמלרלאכש" ."לע'לכאמררסראץ,תעלתעדבס'נ'כלרמר ,"מצר'ם
שחבל'םמכאו ".הקנ'רנגבה'רתמאל,נגג'הרהד,נגבעלפשטכ'דרדאמר
גםישבשבהל, 1Iהנלרשתהשנשארההארץבתחום , 1:1אזורבאותרהיואלה

בשמרתה'רחמאל'רנגב J1ה'רתמאל'ער'זכרנשתמרה'רםעד ."הגשרר'
הקנ'רנגב J1הק'נ'ער'רזכר ,"ברדר'לר'מתסראץתעלתבקרבתמקרמרת
 ."ס'נ'צפרושלרהמזהד'המרכז'בחלק

בפיוכקיאךוובחמי,ןמאזכשוסיםשהתפךסמובסיביהמזברשבטיכולל ')'''' Iכ

"שסי".הקדומיםהמזרים

לג'בלמצפיןפיראזנביהארליהיתהשאול,כבששאותהעמלקעיר '.ז '''ם Nש" 11

 . 15הערהבסוףוראה ,) 240נומידוהורה,ענרסיני, :וילנאיזאג(י"רסרבל

 .נ' Iווי,קדמוניות, 12

כ'יז.פרקש"א 13

(לפיגרסהבנוירמאילת,מעובהמ np 75סיגי,במרכזאולינשתמרהגרזישלשמי 14

ירבעימעלה , 29toהויחבכקוגרסההיחהפתולמיהביאוגרףשלבספרהנתובים

גריסיאדיבשםשםהעוכרהואדיקרויבימיגןואףפטרה),שלהאורךמקומערבה

- 900 014 .ב( 069880 .'J (. 

ושביסעונריםיריעלבדבריישתפסלחשרשמבלילאבישכןלימרדיייבללכן 15

מדבר,אזרךזהשהיהמסתברכזכמימשם.שבאיאחרלכררזירצאשרארהושיספרר

חשד.מנוררריםכשללדוישהביאהנמליםהייאחרתנמלים,רלקבילירחמלאיהיוכו

הי,ט"וא H(שנומלקישבבובאזררישבוהקניכילמזיסאבראחריסממקורותנם

לנוירמזרחמזפןןק"מ 30קביהואזינמצאיהנחשם).י Hורש כ"'--ככך Hככמזבר

 .) 19הנורהוכסרף 11בהערההזיהרים(לפינומלק

ישראל.ארץבתחרמיגכללתהגשוריארץשכללמזיםאנרמהפסיק ',בי"גיהושנו 16

כ"ט.לן Nש" 17

אוביךעבז),לבירמערבמצפוןק"מ 10 , 954055ו. ,ב(ברזוילימתליזרחמה, 18

 .) 921041צ, ,ב(סואץמתעלתק"מ 30רחמיה,

עריכייתכןלכןיתרו).פרשתתחילת(ככילחאבריפיםשמרחהםוחכרקנייחדו, 19

הירהפסרקים,באותםהיךחמלאירנגבהירחמאליעריעםיחזהנזכריםהקני,ינגבהקיני

מזךחדמררםק"מ 14 , 1:50,000במפת , 966048 , 1 ,ב(חבריאלאוםחרז :בקרבםת

אלרואזי ,) 974003 , 1 ,נ(ח'כריאלבנ'בלמשם,דרומה'מזרחהק"מ SOוכןלרחמה..)

נ,צ.(ברר,בח'בראמזרחהייתרוכן ,) 975006ז,לב, 980006 • 1(מג,שליזרח'ברי
• 

 061061,צ. ,ג(ח'ביראאלצנעגם 1 : 100.000ובמפת ,) 074040 .ן,ב(ח'ברי ).. 076038

 10עףנווהא ,} J, 052043לב, 060057מג,ן,ח'ברא,אל(דרן)זרבםב 1:50.000ובמפת

 J'C36להערההסימרןליי

מןמזרחהק"מ 30"'ברי,אלמג'בלמערבהק"מ J. 953001, 20בג,כימענין
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ישבובירושלים,דודמלכותימיבראשיתהמלוכה,תקופתבתחילת

הגזכרתייחם"לגית"ערדשזוייתכןערי.דנמצאתמרחמה,דרומהק"מ 55איםסה

אולישהיאובת,ערדבשםאחרתעיךנזכרתזן(ברשימהמצריםמלךשישקברשימת

 . 30ה'ערהצ"ס"ק'בומוייםליהןשע,קיל .' ,",פירוש(ראהכ"א)במרבךשבספרערך

במזר"שהמקימיתכחבהואאמבםהירחמאלי,שםנולהואירחםכימשעדהיא

כיןבמחלוקתושרוימאר,בעייתיהיאשישקברשימתהמקו'מותאיחורארהגגג,

רקייריעאחר,אוזהמקיםנמצאבההסביבהאתאפילןיודעיסשאינסהחוקרים,

 Simons ,ב 97עמוד(ראהיבגגגכדיוםהםברשדמהעדרהמקימותכיכלל-באופן

. Egyptian Topographical Lists 

 ,'טך'א'הימיםרבךיתרגוסבו"א,ט"ו(תמירההראשוןהשופסעתניאלשהראינובץ,

שלבמקום(שלאבנורדישיבהיסךבץ 9' 'י,חמאל.שלקריבוהיהסב"ב)דבריםספרי

 , 211נומוןוכריסתנאיס(מדושהקיביבביגםללמוןבאוואליוומשקה),מאבלפיוות

נגברוהקינישבניט"זא'בשיפטיםשנאמריזהןשב"ב).וובריםבג'"חבמוברספרי

גגג-ערו,הנקראלאזורארליוהכוונהמערך),וררמה =(לנורך""מנגבבאמר(לאערולנבג

במובןגםלהיו-חיכולזהכיאם ,)ו"י Iל ,'י Tכ" K "ש(וכוןכלבבגביהווה,ננבכמו

 .)'יי"וזכויהוראה"מזרום",

ושיכבושיורחבשנגולומלחמהבעחהתפללשיעבץכחג )'יד'א'הימיס(רבריהרלכ"ג

שם.דןדגמנרךתרראהבעגתה,ותפילתואריגין,את

גררהםגריס.היועח),כמובר(ספרייתררטבבי ,)ה"בב'(וה"אחפתבורכבבנוגם

 ,'בפסוקיםל"הפרקלירימהו(רש"יבארץנחלהלהםהיתהולאבאהלים,במובריות

לג.ז. 037977(מב.ז.חונתאלבואדינשתמריזכרםבסיני,ישבושלנויתכן ,)'ז

בצפוו.שישבהקניבקרבתחסבה)אלבירליר 043995.. .צ.ב(חמתאלוכשכרל ) 036994

מישראל.אמזכלומרישראלירה,בשיםשנשאואביהם,מזדגריסהייהקיביגבי

אשכנוחכמימאתופסקים(תשובותבארץנחלהלהםוניתנההגרים,מיתרשוביםוהיו

(רו"קלמקוםממקרםונסעוכאהלים,ישכוהם ,) 103 ' 102עמוויםקופפר,הוצאתוזרפת,

סיניר,איחזיריחבלכלקינילשםהזימזםמקומותמתאיםאבן .)ו"סאי.לשןפטים

 :הררימיכחלקו

ק"'מ 150עד 120כמרחקמוין,ארזמילאליתמפרץשלהמערביהחרףלידא)

 065745ז.(מב.קביהדדאי ,) 066742 .ז.נ(קנדיאוקביה'גבלמאילה,,רומה

קוני'אל-עפשןואדישהירה),למעכרמזפוןק"מ 5 93759(), .ז.ב(קוביגיכל ,) 07ך 73Sל-

סלבספחבאזור ,) 095765ב.ז.עדהנ"לקונימגיבל(היורדיםקוניאל-רייוו\דאי

קמ"ר. 1000

פרק(אהלוחיטהררהו"קיניעלנמנווינווכיח"רבילמשבהבפירושואלכק,חיפרופ'

פוף.יסחוףעלכנראהישרלא.ארץברריםבקינישהמרוכרכתכפי)משנה'ייח

יהוזי.יסיבשםהיהשבימיהםמראד,זהמקיםנזינילזוןדיבויכיחרביהוקווות

המקום.ויןמהלנרוצורךהיהולמענו

(מג.צ.חביראלדבת-סואץמפרץשעלרודסואבו"שלהכת"'לעברבמורדב)

O'228Z3 .ייבל,קניה,קבהוהנחלים ) '025810 .ז.נ(אקנר,נירובקרבתי ,) 16823'0לב.ז
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 ·"חמתלביאעדמצריםמשיחוראבותיני

 ."הניליסעדאכיתינישיכןשלמהכימי

זכסעי.פרשתלגכיליתלמעשהתחיזכניאופאהגיעראשיןביתימיבתחילת

שפירסההיישעבימילרשתהשנשארההארץכיללמצרים,נחלדעחמתמלכיא
אלהבגביליתל Kשידבארץהיישביםישארלבניי"ג.פרקתחילתביהשוע
 .Fא lקהלהקריייםהםמצרםיגחלעדחמתמלביא

כפיגבל.גסייןעדלפניםהגיעההיהדויםשארץ"בכתבמתתהייבןיימף
מפחבדריםלאייםהיאהכיינהמסעי,פשרתגביליתעלבפרקלהלןשנראה
היהידים".רז Kב"נכללהסינייכלמיאץ,

גררנמצאתשנראהיכפי ,"הכישיםמפלתאחריגרראתכבשאמא
סיגי.בצפין

 ."הנילךסעדאביתינךגבילהגיעעמןסבימי

הערביםאתיגיצחבפלשתים,ערםייבנההפלשתםיאתניצחעיזיהן
דעהחזיקכימצירם,לביאעדהלרשומי ,"יהמעיניםבעלבגירששיבי
הקרייבדרךיל,ימתשלהמערביהקצהלדיבאזירשהמדיברמסתכר ."למעלה

מגדליםעךזהיןבנהשבןהמדבר, ."מעןחילית) =(בירצתיילודייגריתאל

ומג,ז, 995815מג,ז. ,\ 98 ' 191~מר,יס.ד,ומ,.אבר .ד"רשלמהנגג"{ספרסירייוי-י

עירעםר nןגc:המזהיםשישלפוךאן,מנפיןק"ם C 30הבמוא' ,) J. 991814לב. 993817

מקוםבקרבת . pעמלבקרבתישבשהקיבי 15הערהבסוף,ואה ). 11הערה(ראהעמלק

קנה .Jובבירמזרחהרררמהjויימ-60 ' .) 66ה,דהבסוףה K(רלו Rישרבסםמקוםיש
• 

 . ) 042756 .!.נבעוך , 294עמיד(,,הנגג"קיזאלודאינמבא

 ',הייגיהיא 20

ח:זילרה'יכת.רוגם 21

הקהלכשריבבשגגהייזביתהוראתעלנ:יכר,שלדברהעלםפרהקרבתלענןיא2 :1

בי),הלכהסיףגיפרקשגגיתהלכות,מגי'ס,ייא,ב'הרריות(בבליפיהםעלעסו

'אפרקהויייתוירושלמיויהלכהסוףז°פרקפסחים(ירושלמיבעזרההראיהולעניז

פירשוהרריותלירךשלמיהישרואורלהררייתשדהומרימיאררהקרזבי).הלבה"סףו

כארפןפירשמשהיפני Iלהורייתירושלמיבבועםנוברזהופירושואיה,חיכתלענין

 ,""לראייולא"להיריי"היאהבירסאבפסחיםיהרוסעווסדההעדהקרבזלפי(ןגcאחר

הרמב"ם).נירסתשכךונראה

 Iדוי,חי,קדמךנייתב) 21

"יד.פרקסוףזה"ב 22

ינ.'ייבליהושע '''שרכזרוף'יירוילעמוס '''שר 23

ונעון.ומישורברר :התרנום,לפימישור,פייושןבעל 24

2s אי'(וה"בשלהמעלשנאמרמהאתמזכירקזתהביסויז-יח'. '''כרה"ב'K (. 

 . 9 ו38 51נ.ז. 26

27 J .9זt4051 • 
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 ."סיניבצרפןגםהוא ,"בוררתהרבהוחצג
 5בהערהוכאמור K "גגולהיואתעזהעדפלשתיםאתהכהחזקיהר

שמעוןבניהתישבובימיומצרים.נחלדעהשטחאתכוללשזהמסתבר

 ."מוסאג'גלבקרגת

בש'יבתיב'!נ

שמתבררכפיסיני,בצפוןהיהודיםשלטוהחשמונאיםימיבתחילתכבר
מראההדבר ,א"לשמעוןכךואחרליהודהיווניםשליטיםשבתבומההכרה

ב. {sCבכירם Mלללייויאקורביהודי,ישובשםשהיה

ערשיאלהיאריבוקורורה,ואתאבתדון"אתכללההחשמונא,םממלכת
ולאחשוגות,עריםרקמבההוא .)'גט"ו, ,ג'"בקדמובויתמתתהיובן(ויסף

זאתלדעתאפשרארההיודים,שלרסמשםמערבהבזמברמחרקיזה Kעדציין

מתחוהמוהוציאיהודהגבולותאתמומפיאוסשצמצםאחרישאפילומכך
משמרהיהובהבפלוסיון,מצריםגבולהיה ,"בכריםגםישבושבהןערים
שיבןולאלהידלם,רקישבןסינישבצפיןמראהגםזהדבר . 33חזקהידוי

 ."הורדוסבימיגםבפלוסירןבשארהגרנל . K "נברים

 ."כ"ידה"ב 28
:z9 .. "29,ונדרהנגג • 

K29 כ'מלנום"" n ח.י

שמנוון.שבם,לבפרקלהלןרוtה,ייב.ק"'אעונודקידשדאמת :גולדה, 30

K30 שםשביקםע 34עמוד'ייןכרךתרביץעםסלישיקםע 64עמ' ם""כרןתרכזיראה

גכרלעי ..המליסלפירן'שואשרישור,הסיחןרערהגיעהשגררברינץםוופ'טיכס

מצרים.נ.בולעלבפרקלהלןבםראהגט).יא'ןז(חשמונאיסובנרים"

ננא.הערהה Kר 30כ

לזקלההעשזה"'..חדףביזכנראהמקומר,גאריפזיז.להיקראאנתךןז.אתבנההידדים 31

 .) 106 • 105עמרדיםוהייהעברסי[י :וילנאי(די,

 ',ז ,'ז ,'אמלחמות ;די ,'זו",דקרמוניות 3ג

 .) 34 • 32עמודיםחגיש,(חרגום'גטי, ,'א ;זןחי,אי,מלחמות 3,3

סיריליאוש Hרעם(בדפסא'הלכהויפרקשביעיתיררשלמיעליוסףבאובונחיהנהא 33

לאשבגרדיקיברדיקי.עלהירושלמידבריאתדיבקלסהרבפירשתרז"ה),ירושלים

וכעיו ,)ב"עא Hצ(דףיפהבוייהאיוכיהעמים,ארזעלטימהאכשכגזרהגויסישבו

בתבע"בע"זיףובחלה .)~"עע"ו(יףי'פרקחלהבמסכתיוסףאמונתכתבזה

R לו;ניורקאוניולאשקלין;מ~כרלאאהארץנתקדשהשלאשאונרושמהיוסףמיבת

גמירבכיברשרקי lt'"קרישתתררתחלהשםכיגוים,שלישובבהןשהיה'המקומות

אשקלון,עכר.(שאינןמקוסותשאראבלתחחם,בכ"ירלהרשיביושביהוגיררש '''וב

'הרשע nבב'אממ'ראנתקדשושעתא,בההיאגויסשלישובבהןהיהשלארחבר,חיהו)

יאשווכיברשבשעתישרבשוםבהסהיהשלאמקרמותוכיביס,הכיסיסגםילכומ'ד.

ושביעיתועמשרותחלהלעניןמזייםזעולי '''':וaקדושתלהוישואמנההכהרעדמכזיב
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ישביבהויערםימיתי,אחריבבייביופיצלההודויסשמלמכתאתייגם
נ. 6ספרכןהיוניהגיאוגוף-כסיבייהדרהגבולשיגהלא , S5ממבההזצאןירגים

גם"אמזנירהיאיהידה,נתחיםבכללתברדייל)(ימתהסירבונישהיםכחב
שזהייחכןגיהה,לביןביבהפילסויוו,בקרבתחבריאסמחבהבשםמקום

 ,ב" ) 19הערה(ראהיחרומבביהגריםשםעלכלימר ,חברשםעל

צבאואתהרלןיטיטוסשבי.ניתימדבסוףאףהיהחזקהידוישייג

ילאפחית,ביחהזודרןיהים,ברדייליחמשגיןהשרטוןגגיעלממצרים
l!לצבאןמיםמספיקנההיה במרבך,מהירשניםשחששוצבאיתהלכיובה , 7

בשנהוזאת-סיניבמדברשישנוהיהודיסאימתעליןהיתהכיכןעשההוא

3 !שניביחחירבזלםביתאחחבה 8 • 

 ,נשיביתחורביחארי

גדויל'ימתלידהאזוריםיהידהמשטחכבראהנקרעישגיביתחירבועם
יהגביל ,ההיידיהמרדבדיוכיהשחחפיחםעלכסרט ,ערבלשבטייבמסיי

 ,» 0בפליטיוובשארמציים(גביל "ביחילימתגמזיחלאיטתיקינההיסג

, 

המקומותתזוא.ושמא .יעכואשקליולגבולמחיץיהןמעולםנתכבשןשלאןאע"'פ
.' . . 

תוילהתבאה Jרלאול"חעיבי Kליפהנוחןייאןהראליזמריםנחלעדשאנבשקלןן

 .סימןבהן

"Kצ"דףבשביעיתשלאיכך ;' n כעוך ''''אלבחועביםשביסניסיןלמההגיסין.ד"'ה

וכיוןכיבוש.בשעתהגייםלישיבתהרחזקולאניסין nותירץ , C(לו,כוששאקלון

להןחשיבימשו"ה .. ,השבסיםלכלהארזנתחלקהוככרהארץבנולותתוךשבכנסן

 .. '"כינישבשעתהגיייסכהםמוחזקיםהיילא(ניטין]רכהנהי ...דכרלכלףמי

 .)ירביירמיהר(יtנןגאזישבו Mלשבוסיני,למיכרהדיו Kשהולרמרישכואס

פליסייועיאיתהלרההראהרריוס,ממלכתזרךJ?נריםמלכחקליאופסרהכשנ!'ברה 34

הנגגדרובעוברםהרומאיסהחיליסזרכיאתהרריוססיפקוכןהי.)'ייח, 'א(מלחמרת

ינ.) ,'כ ,'אשם(פליסדייעד

JS ו,"'"' , 1 "'"'קדפונייתc .ד

 • 16.1.34סטרבו 36

K36 16 • 2 • 33שם • 

 ,כפילוסייןמזריםקצההיהטטרכולפיב 36
• 

 XIVוכמפה ) 6ג,ג, l(שם )יהודהאח

כללהראשבחרכה(פניקיההחחילהרמשם

 The Geography ofשל gברדכסיף

, Strabo, ed, Jones · 
ה.י ,cן"" ,'דמלחמות 37

לתעלתממערכשהתקייםרבה,כמייההעצמאייהוזי,אזורעל . 122ו' 2נ!'מודים"הנגב" 38

 .)ו 33הערה(שווגעלהפרקבסיףלהלוראהכז.אחריואףשניביתכימיסוזא

 • 5.14מליני 39

 • .5.12פליבי 40
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בארץבחייםשנשאריהיהדריםשיכן Iהכהארץ,חבליביתרבמןשם,גם

סיפחושהרןמאיםבמקומותאףהעצמאות,אבדןאחריגםבמקומםלשבת
א."מהגןיםשדותיהםאתחכרואןקבןוהם ,אחריםלמחןזות

 , 1למליםיוממזרחמסביבשטחיסגםהיהירםיבדייויהטריניסביזכיבמדר
 ,דרומהבבילוסובעורגליםוחילצישלחוהרומאיםהים.לכווןברחיוהגויים

 .ב"בצפוןרשמאזמןיותרמעמדהיהודיםהחויקושם ,דרומההיהדריםאתוהדפי

אולי 1הלפלוסיון,ודמרוםברדויללימתמדרוםכסיכה.כשםבארותשתי

להשתתףשכאוומצריםקריביקהיהדרילמעןשבחפריבאריתמשורתשריד

אחדותשביםשהיהטריבוסבגדהב"לבמרד(אוכוסבה)כר =(כוככאכרבמרד

 15-1(סמהיםומרחקן ,"ק"מסךמזןזןרחוקןתהבארותכןכבא).ברמרדלפבי

שלטןשבןמהיםמהבמרחקלעבןר,המודריםיכלןבןלבתיבמתאיםק"מ)

הרומאים.

הנשיא,יהודהרביבימיסוף,יםחוףעלבקיבי,יהידווב,ישבענין
 . 19העהרבסןףראה

מתקופתןבןסעים,גיאוגרפיסותיאורימהגניזהוקטעיסנפפירוסיםגם

 :יהודיישובעלידיעותנשתמרווהתורכים,הממלוכים ,ויג,אוביסהתלמוד
היתהשבי.ביתחירגןאחיישבה 250אףכימראהשבתגהלפסידוס

הקהילהלקרןלשלםצרירהיהבכיר 'רב::.זופק"יהויית,קהילהואכם,ורקןבה
 : Iכהיהידיהשיובדרדהמעכרעבירגבוהיםמעברדמי

הה-ןרים)(רכ~ורתידראורוםקצרהנזכרתשניביתחורבןאחרישנה 360

 ."לילתהממזרח '''''לאבדןהמצריםבגבול
והיא ,קדומהמתקופתהחליוטבהבשםיהודיתמדינההתקימהת"'רובאי

מאותואףוהרומאית,,היוניתהפרסית,התקופהבכלעצמאותהעלשמרה

שםהיהדדיהשייביוסטינונוס.בידיה-1Zנכב' tt-.עדשני.כיתחירבזאחיישנים

 ."העצמאותאכיןאחריגםפסקלא

 • 46גרוליהדוישיובהיהרפיח rובפ"'תח,כפרחי

K40 ימסנייתייפרקרונאיראה.eומסנ;ן 'הפרקגטיוזי,משבה "פרקחלהיב,'ו', 

 ,) 1הומגדלניקכהוצאת(ו"סחרספחאג'פרקוגסין 'התיספתוc 'בפרקחלה"וספחא

א, nעק"וcמציעאבבאבבלי ,'רהלכה 'רפרקוחלהיאהלבה 'ופרקרמאיירוסלמי

 . O ~ 8 , 315 ~ 31נ~פוריםןר~וםבפשרסהחרספוtח

 .ר nל pלייב. P'Mקל"עמיריםק"הלגייןמחניס.ס, Pפי .tו Iפריםב 40

 . 91704ו#ן 981046נ.ז. 41

42 . Cor. Papyr. Jud 181י,מיג,ישראל""ארץושבתוו , 16-15 'עם 3ברז . 

היהוריס.סלקצרהערי Z7Z" 'בI,וילנאיר ....דשלספרן 43

44 K . 114 'עזבוהרדזביתההלניסטיתכמזריםהיהררים :כשר • 

4S .ה.המהרירהגרץ:cהסבוראים.תקופתעלשלישיפרקהמלו

חזירהעירבנראהיהיאחצור,מכצראיחצורבשםהיהיריםבפיבקראהרפיח 46

מירוסליםגאוןיאשיהןמר'מכתגגמבאבגביזה .)ג"כו,"סיהוסע(יהודהסבבחלח

\ 

11 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



שהחכםמכךגםגראיחלירושלםיטרש'כאלההידויתהקהליה(יקת

שבירושליסהדיןבביחחברשימשתלמדייס,שהעמידאלערישי,דדובןשלמה
 • 4זשבירןשליםהגדילההושייהב

• 
 ,"יס)נח"ו(בקרבחבמיםאיריבשבתןאחיהןדיחכםמתאראהדבמכחב

 ....די.דםיגח'ובמקום
יהיריםהרישניםמארתהובהבמשךכילדמםיאגןאחריסממסמכים

סוחריםשיירוחשלתחגהברדויל),ימחשלהמערבילקצה(מדרוםכקסיה

מצריםלערישלוחיסשילחיםהיוהמקוםזיהודילמצרים,מאסיהחיודייס
לםגישגסעשאדםהעובדהמעידההקהילהנודלעלהשיירוח.בואעלהלודיע

מיהדריכסםיםוגבהימים,חמישהבמקוםשההתרומות,לגבותשגה 500

 ." 9קטהי

שעברולםין,להדוומאירוםהלאומיהביןהמסחרנתיבשלהיבשתיהקטע
בדייהיהסואץ),העי,(שלדילקדלזוםסואץ)תעלהצםון(שלידמפרהמ

יהודייםסוחריםבפרמהנמצאוהממלוכיםתקופתבתהילתואף ,"יהוידם
שישוביהמטידלהכבימין "כתבסואץשבמפרץא-דטרהעיירהעלב. 1עשירים
כיח.התורהתקופהכתחילתאףיהדריםישבובעירחרנוס,בלשוןמדברים

-רשמיחבמשרהיהודיאזנסשימשזאתובנלכנראה,גורשוכדאחר
 ."מהגיצרםישגגבההמכסעלממינה

בסיףעצמאיתנןבימינסיבישהיןהיהידייסמהשייביםשרדייסתד"אלה

 .ארצגיעלהרומאיסהשחלטובטרםההשמיגאים,יסי

חוגיםדייעלגסןרנותגעשוואחרהיהראשןגההעולםמלחמתלפני
• 

והתישבאחריס,ומחיגיםהציוניתמההסתדריתהחדרית,מהיהדותביניהסשינםי,

ובי'ה nוכבנונער'הברפחאשךיהקהלהזקניםישארלשרפסים ..

 :(מאןוסוחריהם"בנוביהםוהעומריםנסיםוהפךשלהםוהמוממים

חזגיהסטב'בית'ה,

הקהל..לכללנכחג"חרמכתב

שלישיומכתב ,) 278עמי , 3כרך

כמבזרהרריםהקדיש

Jews עמ' 2ברדI ךI . 

 , H. U. C. A ·(חוזר'

ונכחבמחצןר,החברעליברייהישעמריהיא

ירישלים,לגאוניכפיפההיחההקהילה .) 200 " 199עמישם(מאזהזלבניםביאלפביטמיר

רפיח.סלהערבהמרשלדייעלכיבדברפיח,ירושהעלבסכטורבירושליםהגאיךסליפקס

וין«.(ךכמ'רושך'בדגאוןכפוףה'ההב'ורטשבשפדרנא ,יזגבע'רהר'ןב'חגם

m 315,שרשסויסיו (. 

 • 71 ' 70 'עמ ,'יכרךועתיקיתיה, '''א,חקירתהחכרהכדייעןתכרלסכוכקי 47

 Z.D.P.V .בהמרחקיםלפינ,שחהוזיערשלמקיןמהקביי" . I '0' 283כרךגרסייו 48

 . I:ZO '122עףנ 21ברד

 • 35ה'יה 328פי V ...ברשאיתל Mישרבארזהישיג :גןיסן '« 48

 • 26 ': 261,וובילייוtנר·ר 49

 • 36ר"עמי ), M (1בנולה.ל Mשיר :'יו(ורפריפ' 50

 • 248עפיוילניוו:ד"ר 51

 • l94 , 91עמ'שם 52

12 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



• 

 , K "זובם 10,000ובקבו ,'ב'סהא'חצ'רחב'ובכלער'שבאלרפ'ח,בפ'תחת

 ,ב"דובם 50,000מ'ותראחר,מקורולפ'

בשםו'צמןח"סדרשהראשובההעולםמלחמתאחר'השלוםבוע'דת

ערש",באל'ה'ההמבדטב'חןשעל'ה'שראלארץגבולכ'הצ'וג'תההסתדרות

 :רביסבמקימותיהודיסישבן Tבחשב"סיביכיבשואחרי
שדות,סופה,סוכית,נח"לחרובית,ל /Iנחאחימר,משורה,ימית,מורג,נח"ל

סיבי,נח"לעצומנה,תרס"ג,יקלה,אביהם,ניךאוגדה,העשרה,בתיבל, wא'
זהב","דיבבעיות,ברנע","קדשהצפוני),החוףבקרבתאלה(כלים,נח"ל
רפ'ד'ם,עלמה,שדהרודס),אבו "ל(שלהבתא'לח),(במפרץאופ'רהגעמה,

ינואבותשםעלומקומותאזורים

המזכ'ר'םמקומותשמוחהא'חצ'בכדמוצא'םכשאגראפואלהתפלאא'ז

הח'שבובהסלמקומוחקראוגרואבותי'ש-לדעתזאתכ'אבות'גו,את
הערביס,בפישוניסגלגוליםעבדיהשמןת .. ~ Sוהמשפחותהשבטיםאביתבשמות

אפשררב'סבמקר'םאךבערב'ח,משמעותבעלתלמלהבמקצת Uשוולעת'ס
רובבעשוזובדרך ,'>הבוכח'השםשלהצל'ללפ'המקוריהשםאתלגלות

על'בוכאזוגםבמקורוח,הבזכריסובסב'בחהבארץמקומוחשלהז'הו"ם

מקומוחשב'זהבקרבתזהכשישמתחזקהז'הו'זו,מקובלתבדרךלהשחמש
כמקרא.יחדהנזכריםשמותשבימזכירששמם

ג'בלועדסואץ,מפרץשבקרבחמיהודיההשבט'ם,שםעלמקומותש"

לוא'יה'וךך'םהבחל,םמחםלג'םשממבההמיספר'~תעלהבמצאזכשעוז"
 , 56.יטבתההרוםהמכובהמהישובמערגהק"מ 60מזה,ולערבהמזהערישאל

 , 511רפרקא'הימיסברבריהמגירםאלה,שבטיסראשישמותעלמקומותשי

K5Z 208 ' 117עמ' , 3חוברתקתדרה,העתנכתגאליאבמ.פרופ'במאמרכךעלפרטים , 

 . lb2"lbl , 135 " 130כעיקר

 . 200 " 196 , 193עמ'יראה , I, 184, 185, 191ך 8עמישםב 52

דןאביהםבשםלישלעירקראידןבבי ;ב) Hל(במדברבכחיאיר,חרתגלנו,ןבכרו 53

דוד"."עירוכן Iכ"ט) ח"''(שופטים

בוכפוחרשרםמקוםואוחוב,האותעם Pהאותוכתחלפתהבדויאםבפיכילהעיריס 54

ק.באותופעםגבאותפעםשובות

ק"מ 30לכונתילה,וכערבמדרוםק"מ 20יטבתה,לשיובממעוב מ"' p 60 1 096924נ,ז. 55

"תמד. Rלמזוחזמפון

הרחקישברשמעוןשבגימואהוהדבוקידירת,מעיודרימהק"מ 80נמז_זההר 56

ברבע.קדשהגבולעירעםליחותהאפשו M'וקודירת,מעיןדרוהמ

די)(פוקבדריםאשוהמדברבאזוריישראלשבסיהתישבותאתמפרסיםהידיפרקים Sך

 ,)'ה(פpובמזרחוiסנIר
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שועפןשםב

(שה'המצר'ם"גכולערהשתרעהשמעוןשבחלתכתכמתת'הוכןיוסף
שמעוומטהכב'שמותעלמקומותמוצא'םאבוואכן .)"סואץתעלתבקרכת

סואץ.ומפרץא'יתמפרץלפתח'וערהמרהאגםלקרבתער
הת'שבותמסע 00שמעוןשכטמשפחותכלערכוהמלךחזק'הוכ'מ'

עלועםגרורמבואאתז'ההגולרהר" ."'הג'אמזרתעדגרורבמכוא
שלדהרומ'החלקכמרכזקמ"ר 200ששטחו "עג'רמ'האלמ'שור) =(
זרהההוא ) 61Il(,,הגיאגדרךגיאואת ;מוסאלג/בלמצפיןמ IIק 18האי,חצי

• 

מצאזהכאזורסואץ.למפרץזהממ'שורהד'רדאחרך),(אואג'דרדאר'עם

המבו'םשמעוומשפחותראש'לשמותהרומ'םבחל,םכמהשמות ..גולרהר
נוספיסמקומיתנמצאיםזהאזרדסביביותררחבהבטבעת . 6 ~ד'בפרק

 , 60שםהמבורםשמעוןמיז.ז.פחותראשילשמותדימרםששמותיהם

sg \,122הבורהבסו.ףודא;ןבייב,אי' ',ז;יות 1קךס • 

היםהראמצריםשלהמזךחישהבגילחי) ,'י ,'ך(כמלחמותכחבמתחיהיבןיוסף 59

מצרים,שלמזרחיהצפיןכקצההיתהשפלןסייןיוצאשםימדברירסיף),(יסהאדום

הלבאי,ניתהיא )/ן ט"'(יהרשעשמעיןנחל-חמעךרשהיאלכאוחביתכימסתבר

;,,מיםכסמיכה , Yיהךשבימיההתנחלותמתקופתנעךךמצריח,ככתובתהמצךיךת

שנקראההעירשזוכנראה .) 11-10עמ',ילבאיד~"רשלספרו(ראה(הנילוס)המברילים"

הערביםבפיהיוסרהנקראתהדלתה,בקרבת(ליארן"לביא..)ליאובסךפרליסהיוכיםבפי

 1יהוירהאלתל

לייא)ן'(דה"אסוסיםחצראוות). Xלכביתלפניה'י"סביהושע(הבזכרתסוסהחצר

שזה(יתכןהסוסים.וכקורשהיתהלמצריס,אוליקרובהשמהלפי-שמעוןכנחלת

 .)א"יעמודלקריפמןהיוכלבספרהמובאתמצריתבכתיכתססו""ביתהמקום

משפחרת,עשוהשלרשהיישבשבסהסבירלייד-לייחד'לדה"אבפירושןהמלבי"ס 60

בפרק.המבודותהשבסעריעשרהבשלוששישבן

שם.דה"א 61

ע"ב. Kק"דףקידשאדמתבספר 62

בערד. tT -U ~ U4::J7!:1וI ~ !:I /t;ב. 63

ע"א.ק"בדףקרדשאימת 64

לייו),(פסוקוישוחיהליין),(פסיקדידא .)ד'"ל(פסוקיושהשמרת"עלואדירת 65

הריסשבי-כ"ה)ד'(רה"אהשכסבשיא , v:משמ :אילתלמפרץהיוריבאזורבrrנזרח, 66

שםחגורלעלמראיסק"מ, 30ביניהסשהמרחקמסמא,ארםג'בלשםאותןבעלי

זוומהק"מ 15 .} 078789 "'זהב,זיהמכובהדהבליי .) 096769 • 1 .כ(שםההתישבןת

ק"מ 5החרףעל • 094754צ. .ב(כניהקבר-לייי)(פסוקמשפחהבשיאבביה, :משם

-פסוק)(באוחרמשפחהבשיאעזילא, :משםיררמהק"מ 30שהירה),ממערבמזרחה

חצישלהרררמיהחודממרכןהירוזערוי,אוםוראדי ,) 066729 . 1 .ג(עיויאוםג'נל

תירן.וכיצרישלריגבבליואילתוכפרץשלהדרווכיהקזהאל ). 063728 • 1(מ.גהיא

צ.לב. 050111 • 1(מב.'ע'שיואדי-פסוק)(כאיתומשפחהבשיאעשיה, :בדרום
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 ,".בשבטמשפחותנש'א'שמותהמזכ'ר'םואד'ות'ששמעוזג'בלל'דגם
בכווזמעל-ער'שהא,'חצ'אמצעאןרךלכל ."משםצפונהק"מ 100וכז

מקומותשרשרתנמשכתהא,'חצישלהדרומ'החודעדולדרום-מערב,לדרום

בחלק(כלומר(תח'להבשמות'הםנשתמר',"מעוזמשפחותנשיאי';;זכר

כךואחרהמשפחות,ושמותהשבטנש'א''.ומתעלמקומותישהצפונ')
הוא.מקרהלאהרבמסמרםהמשפחות).נשיאישמותעלהדרומי)(נחלק

עלמראהושניאחדממקוםקילומטריםעשרותכמהשלהאחידהמרחק

 ."שמעוזבשבטהשונותלמ'זtפחותלאווריםסיניחלוקת

אליהםנוךאשךיגובלקיסוסהאייםמולפואץ,מפרץשלהררימיהקזהליד ,) 050705

בפרקלהלוראה ,)'ר iך ,'ח(קךמןניךתמח-תדהובויופףלפיהיהודיםארץהגיעה

(בראשיתכשמעיזמשפחהחך. 1-ע'שימואיימורחהמ Hק 13מסעי.בפרשתהנבילעל

הואעיוי,אוםב'בלכמיזה,הר .) 064713ו. .ג(צחראג'בל- ),'"םו'שמותי,מו

משפחהנשיאמנל,ן : Cמשצפונההאי. ' Jחשלהדרימזבחוןביותרהנבוהיסמההרים

פגימעלמ' 2166 (האישבצחיהגבוהיסההריסאחדמלכ,אוםנל Iג-ד) Hל(פסוק

אוםואדינמצאמשםדרומהק"מ 40לא'סור.)ממזרחק"מ 40 , 056746 , 1 .כ(היס)

האי.חזישלהדריונילחודמצפוןק"מ 15מלר,

משובג, :ר) Kגןלרהזיהוילפיפסיק)(באותויושה(בקרבתגרירלמביאצפןנה-מערבה

רזדסמאבזמזרחהק"מ 3Q , 005809 . 1 .ג(שביגשיח-פםןק)(באיתןמשפחהנשיא
• 

עתיקיםיהזיייסקבריסומנבייםפניס,נשואיהוייגםשיחבשםמכניםוהערכים(יש

חמילהוארי-כן)(פסזקשמערזמכניחמראל,שיח.}בשםשםהקבוריםאחימכבים

 .) 13 , 5עמוךיםסיביירום :(משל 013815צ.ב.בערךבורק,לואיימערבמזפיז

עמןרוילנאיר"רשלבס!:רניבו,ך(במפחסובללג'בלמצפןןישראלו, :אזןרובאותו

הב~ל).חונילהמסומןזובמפה(םג .) 69 68

 .) 054816 _ 1 .ג(עינהביר-ליין)(פסןקמשפחהנשיאאליועיבי, :בצפזןן

יושביההראכשמערןמשפחהבסיאהמזביולביהידו:עביוחרהמערביהמקום

 .) 938981צ. .ב(המרמהאגםק"מ 25ר'גפגפהמבירמערבהק"מ 30אשובי, Lלייה)(פסוק

שמעיה,אחהמזכיר ,) 072944צ.לב. 080931צ.(זכג.א'שזניהואדייזרזשמעזזזכב'בל 67

לייה)(פסוקמשפחהבשיאשריה,אתהמזכיר-שרריהוואריליין),(פסוקמספחהבסיא
• 

 • ) 112925ל' 097925 • 1(מב.

לאבומצפיומ Hק 10 , 069039ז. .ג(סמוו)ם-ו) Hל(פסוקמשפחה Kבשיישימאל, 68

קטף).ולאוםעויבלוה

מאל'עריש,מערגהק"מ 4 ,) 031057ז. .ב(מסימואל ) 031061צ. .ב(זכריאבוהבארות 69

במשכיםמשםוכ"י.)נ"ה(פסוקיםמשמעאביוובאיזכורהשבטנשיאאת nןנזכירו

 :בשבטמשפחותונשיאימשפחדתשמותעלמקדמות,ררם'מערבלכררןבשרשרת

ק"מ 30 ,) 012040 • 1 .ב(שרילאכתיבבעבאאלהמבארותק"מ 30במדחק

יותרררימהק"מ 2Oו-מעירה)בגיבל , 000008 .ז.ב(וריבאוםבידנמצאמשםדריהמ

 20 , 094989לנ.:ז. 002976(מנ.צ.ימיןארי n ) 44עמור"הנבג"הספד(לפיימיוראש

שאול,האחיםמשפחותשלושתשמותעל-רפזייס)המכובהנפנפהמכידמזרחהמ Hק
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והיהוםכש

חאדגברלקררא'ן ,"''הרדהבחלתבתרדמפרצלתה'תהשמערןבחלת
זהל"זהמוצאס'אנולכןשמעו;,השנ'ומעברו'ד~דההאחדשמעברו
זאתבכלמרא'םהמקרמרתשמותאךאלה.משבט'םאנש'םשמרתעלמקרמות
למהמתא'םרהדבךרמערבה,צפונה'ותרכלל,באופןה'תה'הדוהשבחלת
בפ'רוששמעוןונחלת'הדוהנחלתממת(ראהאחר'םמקודותפ'עלשהונח
מגיעהבהקל'יי,דעמידקיק,הרבומסדשוקיל,י.ד"רע"יהיושע,ספר

דרומה,'ותרנמצאתשמעוןונחלת .'מ'נושלסואץתעלתעד~דה 'T'נחלת
עך'ש).אלמו'ראמעדבהעובדתה'אואף

 70 (כלב"אלוראסשמוען),ג'בל(של,דכל'ב'"מואד'דב'ם,המקומות

 ה'ד~"בשםמקומותעד ,"במקראכלבגנב-לא'לת)מדרום"מערבק"מ
 ."סואץמפרץבקרבת

הגרים

 . 19הערהראההגרס'שלמשובםמקומותנענין

בילזכירישליייביריבביןהשיגרי(בעביו ).,'"בדי(יה"'אשפעיןבנייימיזיריב

ירש).יר,ןבפעליםבמובערבית,לן'נהפכתבעברד·חי'והאותיס
• 

'בלס),ררןלכירמדררם 996990לג.ז. 0009ז 8(מג.ז.שוברהוtוםודאיגמןאיזביןןי Kולי,

ימיולראדימIבזרחק"מ 25 .)ן"ל(פסיקזהכשנטמטפחהבשיאשפרי,אתהונזכיר

במשבזם,הס ')'"ל(פס"יקמשפחהגסיאהיאף Kישרחיה,שםל g:1בק'מרחובתחילים

יאןי .) 029963לג.ז. 01.5968(מב.ז.שיחאואדי :ק"מממאהיךחרשללמומקירימה

שיחהוו;נלח),ת yלקלמערבמרררםקיימ 30 , .015912לג.ז. 003900(מג.צ.שיחהא

 .) 0098S9 .ז.ב(.

ז:מ"סלבראשיתעזראאבןופירושיובתןותרגום ,'אי"סיהושע 70

 K '"ש(כלביקריכלבן :במקראאבו Iשמכלבהשםשללבסיותזוזביסהודאיותשמות 71

שם). ''''שריראהס'ב'(זה"'אוכלובי )'גה ....כ

מנבעיות.מערבהק"מ 20פורסנה,אלעוניןמערבהק"מ 10 , 094833ו.ב. , 365עמ'",הנגב'" 72

מצפוןק"מ 20 (), 9.385ך • 1 .ב(אררהבואריאולינשתמר )ח'"יב'(רה"אכלבבןאררווזכר

כשלושים o7582D.I,לב. .) 060800 • 1(זבב.אררה-ונקב-ראס-ובואזיכלב,לראם

p "'(שםכלבגכררםבזכר .) 095774ו. .ב(ארזינייבג'כלכלב),לראסמערבמררום מ

(יה'"איפובהבזכלבכןנעםיזכר ) 020853 • 1: .ג(רגיםכביראוליבשתמר )ז'"מפסןק

 .) 996900 • 1 .ג(בעימהאברקיבת- },'"םדי

כךאחרובשפכים , 111922 . 1בב.מתאחריסברחב,שםחשביגיהםכליב,'הואזייתשני 73

אחריתיבקראאכתירתואדישלאחריירבל ,) 095913ו.בב,(המתחילכתירת xלוארי

גנבעםיחיהגזכרהכרתי.נבגאתהמזגירים-הירח")בקעת ..לזי ). 125894 • 1 ב.(

 ד.""לי X ....בשכלב

םרז,ב.בישמרחאחהובזכיריססיגיבזפןןמקןמןתשמיתהרב;זבךכלאנימןזאיס 74

זו.משפחהבביישכוכהםמקומותשמותהמזכיריםאוחזריו.משפחתבניאתוכיחרר

רי,. 1חמכנישהיהי~כץ,סלהיסיבהעל 19ב:ועיןרהאזנקר:ו,סהיבריתבן Rשל

16 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



םיכזם

העח';כ'ס,הארץ-'שראל"סהחרגןמ'סהמקרא,שמתזרהזא,דברשלס'כןמן
דגיסמקומיתושמיתנכריים,הויסטוךיןניםןגיאךגרפיסמתתהיובזייסףכתבי

הןהצפןגי,חלקיבכלהוסב'lי, "א: Iחציבזחכ>ןשיובשההיוריםתמבררמא,ד

בשבס.מססחהבקראהשמויעלחזךןןחאיהיהוחמרלחזויו.נניהייוכלבו Mיוחמ

ק"מ 30 , 9 \-ג 039 .:ו .ב(חזנילכירנמצאת .) 18הערה(לעילרחמיהמכיךק"מ ..והנה,

כמזאתמפיררן,ק"מ Sחמיל,מבירמערבהירימה מ"'" 3S " ),ז Kסושכתעלתקpנםרה

ך,oן 973 • 1 .ג(חצירהאוםבג/בלבשחמךחזרוןזבר ). 900015 , 1 .ב((יהויה)הירהכיי

 .),,"כט"'ו(יהוסעיהררהשבבחלחחצריןהעירשזוייחכזערה),מכארמנורבהק"'מ 60

בהנירההנזכרכלבאללראסמרווםק"מ 20ח'ד'רה, .ועין " " K ' ..כג'נלשםג(יתכו

םגזארלי .) J44-145עמ'זהח.דנוביסיני :ייובאי ,'"ד(דאר.חזדוזנר rנשתמר , 72

 .) 0158S5 • 1 .ג(ח',רהבניבל

נספרהמקיםרר Kח'פי(עלרר('יהבואדי- }'וב'כדה"'איהודהבוזרחכןדרנ/וזכי

יהודהנבדיאיהרזבר ), 045760 . 1בג.גנוייזה 243-242עמ'סינידררם :מסלשל

שגזרכארדהלראסמדריםמ"ק 10 ,) 062.795 . 1 .ג(יין,גוכוית- )'ב 'ד IC(רה"

 .72.בהערה

 :גשתמרר >-ר'"סמרק(יהושעפרקבאותךשנזכרר~הודהתלבנח"חרןתים,ישוביתםג

 ;בידייל)ליJכחעיישאלביוו} t J. 021055 (לחמסהעחה- )'Jכפסיק(שםלחמם

 ) 1:50,000בובםח , 031053 . 1 .ג(ובגדרהאל-לייר)(פסרקהגררה :Jכשםמזרחהק"מ 10

גדררתיtג ;גרדויל)ימתיירל, lfהנבמפה , 991049ז.ג.(דגיךיאל(:בגבעה)גוזאו

יים p 10 , .041052 . 1 .ב(גדיריאלגוז :לזהזהסמוכזםמקוםותשני-פסוק)(באוחו

 ; ) 1:50,000במפת , 057044 • 1 .ב(גדיריאלוגגע'לחפן) Kמבירמזרחהצפונה

ח'טם- )ז'"כ(פסוקגדהחציאי ) tHל(פסיקגדזכגדל :מבזרוחיםזרומהק"מ 80

כעלתבגעהחסבה).אללכיימזיחמדיוםק"מ 20 , 043972 • 1 .ב(גד,אלנרק) ::::0 (

זעל,ליויחולשתעריש,אלרדאילאןרךהמעבראחהחןסוכתרבאססרםביייד

לאמח'שםונזרחהררומהק"מ 20 ;ינולקוג'בלהללג'בלגיןלצפוווכהדיוםהמעבר

ק"מנס 058066.. ,צלב. 064956צ.(ונב,בעןביאלרזך-א) lfמ(פסןקנ,מה :ני

אלעיו-פסיק)וחר K(בגדריתמשםמזרחהזפובהק"מ 60 ;קריה)לכנתילתונמערב

U רירתK בענכמקים ,)ויםהוקליי , 095008ו. .ג(קיףרתוM מהתקרפך.מנורשיידיים

'סוהכ M- )'''ל(פסוקשוכה ; ) 46רה l(ה(ראהרפיח-כ"ג)(פסיקמצרר ;הישךלאית

זיהרילמיזעקה,-פסיק)(בארחו,זק;ן :שונםמערכה ; ) 082074ו. ב.(רסיחבקרבת

מעדבהליוב 14תםו(ח.)כיחל'יד)(פסיקחפו" ;ז"אפרקףיטוםר"בפחירכספך

שיסק.כךשסת 39ה·המקיםשהיא ) 116"קמודוהייהעכרסיני :ולינאי(ר"רמךפחי

סלקדרמהמצריתכרשימהכי!ייי'ייא)מיד yלקייפוכןהירבל(בספרגרינץפריפ'

 :רביסמקומיתשלעכוייםשמיתמופיעיםלךפיח, fKסןתעלחמאזורבדירתחנות

 ,},"'כ "'"כ ;ס"'וכ"ג,(יה"א"ראש'"שבקראמשה,כןגרשוםכןשבואל[יסשבולא
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לפתח'הםעדא'לת,ימפרץסיאץיפמרץסיאץלתעלתהסמיכ'םהאזיר'םלאירר
חצ'מרכזילאירר ,'ב'סבדריםברחב'םבאזיר'םהמפרצ'ם,שב'שלהדרומס"

דרומן.עדמצפובןהא'

הצוקיםרביןהמדבררותבתוך ד<:ועבדהיהשביתןשטחיסעיבדןאבותינן

בד'ג.עוסקןמחצב'םהפ'קימרעה,שטה'בצ'לי ,"באריתהפרייבבחל'ם,
עמקגםאר ."הביכח'השימםהמראהלביכחבי,לעצמ'זאתלתארלביקשה

שא'וכשממהשבהמאהלפב'בראיהצפיב'יהגנבמהשריולק'ם nיזרעאל,
הירבואחר-שב'םכמהכברמ'ישב.שהיהלהאמיושקשהיכמקיםליישבה,
הרבהזא,זמלבד .א"יפירחתמ'ישבתהארץהיתהכיצדלהב'והתקשיהארץ
שנים.אום-'לםניבחילמכיסיםהיולאבחולהייסהמניסיםשטחיס

הדרימיהמבעילהיאהמכשילים,מלאימרחב'יעלס'ביזאת,מלבדאר
אפשרממצר'בהתקפיתלעצירכדיבהסהשליטהחשיברתיעלהארץ,של

סינימכווןלארץאויביספרצופעמיםמחמרשיםיותר-מ,יהיסטוריה"ללמוד

 • 78הארץאתיכבשועזהורציעת

הבא]בגלירומפה,כלול[המןש,

 .) 11עמי,ילאניד"רםגראה .)א"כב'(שםחצריןשלבבוהיהנשגוגשגיגאגיכאר

עיגןישאחדת(ברשימה .])יבט"ו,(יהושעגושןלפביעניס.היתהיהרזהנבעךיענין

 . l }}ד"ל pן OJ:l(שםיהודה ~ lYב[העיבם.

שעירלשעריש ;'ייב) ',ר Kff(רהחצריךמבגיהיהשראשהבחש""עירנהיתהבחש

וראהאי,ויס'ע-בשלחמכילתא ;ס"וח,(יבריסהנחשיםרביסב"בפיבי,היחהבחש

 .]) 475ךיt 4עמידרם",הגנג

חברח.

 , 87 70, , 32 , 28 , 25-22 , 13עמידים"הנגגכספךראהביונינו,והעיבךדהפוריךת.על 75

הנחליםובתיאורי 295 , 278 , 269-267 , 252 , 242 , 237 , 190 , 183 , 115 , 110 , 107-102

החקלאות,ועל ; 65עמ'ותחילת 64עמ'סוףסינירריס :משלשלובספרהשונים

רליליותרהיהסינישהדשובמסתכר • 470 ~ 56עמיךים"הנגב"ראהרמת Iוההמךעה

 , 142עמ'שםראההרגים~לןבדרןמן.טיביבמרכוביחןדהאץר,חלקיביחראמשר

 2הערה 120וכעמירמפילוסין,רגיםברברע"אלאטע"זהגמראמיבאת 118רבעמ'

ביר"כ.כה"'גלכגרימפלוסייךהברעל 118יבעמ'בררריל.מימתשהופקהמלחעל

באךות,הרבהשלשמרתכךעלמעיריםהיוסער 76

הממרןעחפיפןת Iמה 2פיעתהכברהיאסיניעםיחרליררןשממערב '''אבפיפרת Jה 77

ערב.במריגותפיפות Iמה 5פיאובעולם,

ע"א.רקי"בע"בקי"אבתוכותא 77

ההיססוריה,עקר :מטכ"לראההאסטרטגית,החשיבותעלברטא,שלבאטלסיםראה 78

הארץלידיעתהמרירשלמאמרים"קיבץב"סיגי.גם(נדפסגיחוןסא"למאמרתשנ"ה,

האסטרטגיתהחשיבותעלמאמרואתונןטיני")."מערנותבחלקהקיבוצית,בחברה

 . 133מעמיר 6חרברתקתררה,העתבנתבעז'ה,יעת Jרשל
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כהנאקלמןהרב

בשביעיתאילנןתבשארזמירה

 l[סיף

לרסב"םהזהבזסןשסיטה

בזסןשמיטהאיברעתותלוילהיותיכולהדברהרמב"םלרעתבקשר
, 

מזמן.לפביהרשומיםרבריםאעתיקושובמדרבבן.אומה"תהזה

מןבוהגתכטפיםשמיטתאין :ה"ב)פ"סויובלשמיטה 'ה(הרמב"םכתב
הקרקעישובשהריקרקע,שמיטתשםשישבוהגשהיובלבזמןאלאהתורה

קרקעמשמיטשאתהבזמןחכמיםאמרוהוא,קבלהזהודברכטף.בלאלבעל,ו

משמיטאחהאיןקרקעשמיטת-ם vשאיןובזמןוכו'כספיםמשמיטאתה

וכו!בשביעיתכטפים

בעביןשםדבההגמרא .)א"ע(ל"וכגטיןנמראהיאהרמב"םלדברימקור
הללוהתקיןע-ביעיתמשמטאדמדאור"תאמידיאיכאומי :ושואלתפרוסכול

הזהבזמןבשכיעיתאב"אמרהתורה).מןדברועקר : '''שר(משמטאדלא

שמרטתשאיןרבילומד , l/רש'זנ,לפירוע~ולפיבמו"ק.כאמור-היאורבי

איסורי-קרקעששמיטתבזמןאלאבוהגת-חובותהשמטת-כספים

הארץקדשותשבטלההזהובזמןבזהגת.-בשביעיתהפירותוהפקרתעבודה

לבא,לעתידקידשהולאלשעתהקידשהשביהשקדושהמפניהנראהכפי-

מןנוהגתכספיםשמיטתאףאיןכןעלהתורה,מןנוהגתקרקעשמיטת/)ין

שהואכטפיםהשמטתתשמטשלאפרוזבולההקיןוהללמדרבנן,אלאהתררה,
השמטהרנריז;ן ;סע//ב) I(בנמו"ק '''שרם IIעהרבדיםמתפושיםכרמדרבנו.

בזמןשמוט,שמטהזימביתריכתובאמאלכספים,בהשמטתכתיב-שמוט

רהואירהקרקע,משמטדלאזמןדאיכאמכלל-כו'קרקעמשמטאתהשאי
שלנרם IIבשסיהמודפסהפירישביחוסנרגאניהדשדוואףכ. /Iעהזח.בזמן

תשכ"א)ירושליסקופפר,אפריםמהדורתמו"קלמט' '''שרפירוש 'ע(לרש'''

קרקעמשמטאתהשאיבזמן :ע"אלייובגטין '''שרלדברימתאימיםהםהרי

שהשמטתאע"פ-כטפיםמשמטאתה ': 1הארץ.קדושתשבטלהעכשיוכגון-
ע"כ.בהגודלאבהיקשא,לפיבןבארץ,תלויהואינההיאהגוףחובתכטפיס

ליהסברראהוה,שביבביתרהללאע"ג :זהלפני ' l/רשמביאבגטייאמנם

 ...מדאור"תאשמיטיןבהגולאבוהגיובלהיהולאהואילשבידגביתלאב"
שאיןמניןכירזשלמיגטיןבמסכתשכתבהלזייצחקרביבובתלמדייומצאתי

אחתשמוטהשמיטהדבריזהנאמר t 'ניהגשייבלבזמןאלאניהגתשמיטה
נזמוניהגדשביעיתראיתיבתן"כאנלשביעית,שןכיטתואחתיובלשמרטת

מקידםוצהשרש"יב"לל. IIעכמחלוקתשהראאגייאומרניהגיובלשאיו

הללבזמןשמיטהנהגהילאלשמיטהייבלביןההיקשע"פהגמראלפרש
זתקבתיפירששבייה,היאדבמחליקתהביאאח"כאבליובל,בהגשלאמפבי
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 l ..ו':מיטדההיקשמכחולאהארץ,קוושתשבטלהמשוםהדהבדמופוודבול
כספים'זלשמיטתקוקעשמיסתביוהואההיקשאלאדשמיסה,וידכלשמוט

 ..שפיררש'"דבריאתווכזההגוף.חובתשהיאאע"פכספיםשמיסתולפטור
תיקןהתורהמןושמיטהירבובהגשבזמבואףשהלללומוצוד'שאמונווכפי
א"שדברמב"ותוס'אמםנזמו).בתוד"הר"ח(וכובריו",ורכושלאחרהדהלדמו

אןבדג.הולאהכיתדמובשבילגםהחקיוהשללדש"יבוברי!(ירשווריטב"א
דנךישהביאויע'שהקשר.מהזהעליהקשובל-ליןההיקשמתיזשמיטה

יבטלחכייוההירנולאחרהיאהזהיבומו '''משרהניא l "הרמכיוקרש""
פירש "'שושוהביאהביתבומןהי'הללהאהקשהזהיעלהארץקרושת

הביאולארא'~רביםן'~ארבמחלוקת.שגוישהואישכתבמיובלההיקשזהעל
שנויושמטהויובלשההיקשלאוגםהארץקושרתובטלההאמדש'''כלל

במחלוקת.
• 

החדרתפיוושהקוקעשמיסתבזמו)ד"התוס'(שםו"תופיוושאך

החזרתבוהגחבוורקהואילהייבלאתלצייובאזהיגיטוילבעלים,קוקעות
הואילהשביעיתהשבהשמרטתפיררשהכספיםשמרטתזאתלעומתקרקעות.

שיובלבזזבוהוארבידברי .toוEכירו"'הכספים.חיבותה'זlומסתניהגתבהירץ

נווג.איבויובל,ונוהגת.שמיטהאיובווג.יובלשאיודכזמובורג.תשמיסהניהג
עליה.יושביהכלשאיולזמופרוזבולהתקיווהללעלהייושביהשכלבדמןאלא

בזמומפשרהבוב)"הט"(םמשנההכסףלדבוי !ם"הרמבמפרשהיאך

נורג.חנוהגיסדובל,כלימרלבעלים,שדותהחזותכלומרקרקעות,ששמיטת
שבשגהמעברךההקרקעהשבחתאבלהשגיעיח.השגהשלנסםיםהשמטת

שמיטתשאיזה"ב)(פ"טהרמב"םקובעוהדלפיביובל.תלודהיאיבההשברנוית
שמיטתאבל ,התורהזנוהזהבזמונוהגת-כספיםהשמטתחוכת-כספים

מוהזהבזמונוהנתהם'ררתוהפקרתבשביעיתעברדההשבתתכלומרקרקע,
שלאביןהביתבמביביזבוהגתדשב'יעיתהכ"ט)ייד D(באמרילכזהתררה.

התירהמוהזהבזמןגםבשביעיתקרקעשמיטתשבודג.תובוונחיהביח,בפבי
• 

דיובוהגבודג.שירכלובזמוה"ס)(פ"יהרמב"םשכתבומהשם).כס"זנ 'ע(

ובזמוהתורהמןזנקוםבכלכסםיםוהשמטתבארץשב'עיתונוהגתעבריעבד
והשמטתבארץמשביעיתחוץאלומכ'אחדבודג.אינובוהגהידבלשאיו

התררהמוהנהבארץששביעיתיומרכוינתומדבריהם,מקוםבכלכספ'ם
הכ"ט).ופ"דשםבכם'יימ(עיכספיםלהשמטתרקמתייחסו"מדבריהם"

שמיטחשאיולייו)(בגסיושהסביראבייהויהשאלהשמתעוורתכמוכן
ע"ג)ב'(גמו"קבמאימרוכרבימדרבנואלאהזהבזמובשביעיתכספםי
ההיקשיסודעלוהכלוכרבי,מדרבנואלאבשביעיחקרקעיתשמיטתשאיו

שפםקזההיאדרבכזדשביעית.קרקעלמשמיטדייבלקרקעזנשמיטשביו

גשמיטחכומחיפסקילא ,דשביעיחכספיםבשמיטתיכרגיבאביי Qהרמב"
 !דשכיעיתקרקע

לנושהסביראחרידפרוזכול.בגמראלהמשיךעליבוהדברהסברלשם

מורכבואלאשאיביהזהבזמובשביעיתכםפיםלהשמסחהותקושפררזבולאב"
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רבגןואמורשחגיתמשמטאלארדמאורייתאמרייאיכאומי :הגמראמקהש

משמס,איבושהריהחדב,הלחזירחייבהזהבזמזהתירהמןהרי-ותשמלם

עוגהיישמט.שחובושהתקיגוזרבגן,פיהםעלגזלןגמצאמחזירשאיגווהלוה

מןרברלעקורתעשהואלבשבמותראכן-תעשהואלשב :אבייזהעל

בטל'שובאלאהמצוהברייםעוקראיגוהלאוהלהדחכמים,בתקגתהתורה

זאתלעומתאמררבאחכמים.תקנתפיעל-חובולפרועהמצוהעושהואיגו
האחרונההקושיאלתרץאמגםרבאבארש'"לרבריהפקר.ריןביתהפקר

היאאיןהתורהמןכאשרחובותתשמטשהשביעיתלתקןחכמיםיכלוהיאך

בממוןדיןביתהפקרכאןישאלאהלוד,מצדגזלכאןשאיןותירץמטת, ttמ'

הקושיאאתמתרץגםרבאאבלהתורה.מןרברעקירתכאןואיןהפקר,והוא
בזמןגםהללע"יהותקנהפרוסבולתקנת :ותשובתושנשאלההראשונה
השמטתשתיקןבפרוסובלהללעקרהא"ךששאלתומההתוהר,מןששמיטה

ותקנתהעקרדיןביחהפקרהכלליסודעלןהחורהמןשהיאבשביעיחכספים
התורה.מןנוהגתבשביעיתכספיםשהשמטתבזמןאףהא"פרוסבול

בהשמטתאלאמועילאיבושפרןזבןלז) IIהם(פ"טפסקהרמב/'םחובה

הפחובולאיןתורהשלשמטהאבלסופרים.מדברישהיאהזהבזמןכספםי
בכס"מוחירץכרבא.ולאכאבייפסקהיךאהראב"רעליווהקשהבה.מעריל

לקושיאגםמתיהיסרבאשלשתירוצוכשר"י,מפשראירנשהרבמ"ם(שם)

מיד"הע"אלייו(גטיןכחוס'מפרשהנואלאפרוסבול,הללהחקיןהא"ך

היארי)השניהלקושיארקהגוהעקרייןביתהפקררבאשלשתירוצואיכא),
,שיהראשונהלקושיאאבלמה"ת.משמטשאינובזמןשחשמטחכמיםהחקיגו

כזזעלדרבגז.ההזנזמןלשמיטהרקהןתקזשפרוסנולאניישלתידצוורק
שאמרהמשנתנודעתוזור,זה,בזמזבשמיטהאלאפרוסבולתקנתלנואין

כמזתוסובררבאשגםאבייוכרבריכמותה,והלכהפחסבולתיקזשהלל

ליובל.כספיםשמטיתשמקשירדביאליבאבאהשהא"
(פ"אפוסקהרמב"םברמב"ם.משנההכסףשיטתלהסבירנוכלזהלIכי

במקרא.המפורשוחמלאכותארבעעלאלאלוקהדאינוכרבאהד"י)ה"ב

לומר,אפשרזהולפילאסרם.רבנןגזרולאפסריאבמקוםמרבריהםומלאכוח
עניינילכלרבישלההיקשאחמרחיבשהגוכאבייפוסקאינוהשרמב"ם

והשמםתשבהכספיםהשמםתעלהשביעיתהשנהמקשיוהנוהשביעיתהשבה
רשביעיתכספיםלהשמטתההיקשאתמצמצםהנואלאלויבל,שבהקרקע
 .)השדבעייתקרקעלהשמטחולאגראדי

ביטלוייךביחהפקריסןדשעללומרריהלאשרבאשםבתוס'הדכריםהנמקת ' Yר

(שם)וננס"מהחודה.מזשהיאית Yשכיזעקרוהתורהובןשהיאכספיםהשמםתחכוביס

שאינוובמיןאבללבגותייכלשלאהפקידוהןכזיואיגןכשהממוןביןהבזלששינימק

ע"'פתיקנו Kל-החווהמןמסמםהיהאילופרוזבילכאמצעיתלגבו-תושירכלבידו

 .הטקוב-ידהטקו

כספיםהזס1כסתקמיששמוסהשמיסהדבודז;וההיקשאםזןמחלוקתלהקבליפשו Kה

21 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



להת'וא 'T"פסמשוםשאפשושסובואב"עלחולקובאזהשלפ'הו'

א'ןקוקעותעבזדתלענ'ןמדובנן.הש'אבשב'ע'תהתווהמןמלאכהאף
כלל.דאוו'תאמלאכותבש:ג'ע'תש'ותוואפשוותא'ןכןועלמדובנןשבע''ת

הכ"ט)(פ"דשכתב ,)ועצמודבו'שסתומשנהבכסףמצאנווהנה
• 

ה'ובלשא'ןבזמןקוקעדשמ'טתובפ'''בפ"טוב'נוכתבדבהד'אמפוושות

שלומב"םאתוונ'ם,הובהדעתה'אכןואכןע"כ.מדובנןאלאא'נונוהג
שלהק'שוזוולד'עה .מדובנןאלאהתווי,מןהזהבזמןכללשבע''תא'ן
אשמיטתביןושגיעיתכספרםאשמיטתביןהרמב"סהכרעתלפימתיחיסרבי

נוהגתכספ'םשמטתשא'ןובפ'''בפ"טהומב"םוכשכתבישב'ע'ת,קוקע

בזמןבשביעיתקךקעותשמיטתשאיןהדיןהואהתודהמוהזהבזמובשביעית

בפנ'שלאגםנוהגתשהשב'ע'ת(בפ"ד)שאמוומההתווה.מןנוהגתהזה
שנוהגתשהזכ'וומהבב'ת.תלו'ההמצוהשא'ןלומואלאבאא'נוהב'ת,

שתיספתאומרשבפ"גמפנרשהואלימרשיהביתבפניישלאהביתבפגי

הביתבפנינוהגתששביעיתכאזאמרהביתבפניאלאנוהגתא.יבהשבעיית

מתרדאלאאיבוהתיוהמןהוהבזמונוהגתשאינהימההבית.בפגישלאביו

על'ה.באוץ'ושב'הוובשא'ןמפנ'הזהבזמןנוהגא'נוו'ובלל,ובלשהוקשה

פ"אבו'שהומב"םשכתבמהזהולפ'כלל.בב'תתלו"השמ'טהא'ןאבל
מכאןוא'ןדאוו'תא,בשמ'טההואפס'דאמשוםדובנןמלאכותשהותוו
וכוב'.א 'T"פסמשוםדאוו'תאמלאכותאףהותוולאדובנןשבשמ'טההוכתה

עלחולקובאשלדעתולומוש"זהבענ'ןהומב"םשלשת'קתומתוראמנם
שהותרהוסיברדרבנול,.~ביעיתרקההשקאההיתרלהגבילשרצהבמהאביי

שבשבע"'תשס:'ובמהאב"עלגםהנווחולקדאוו'תא.בשב'ע'תאףההשקאה
'משוםדאוו'תאמלאכההת'וולאולדעתודאוו'תא.מלאכההת'וודובנן

כלל.א 'T"פס

מןהזהבזמןשמרטהאיןהךמב"ם,::לדעתראיהלהביאשוצהמדייש

לעמןדעתרדהמשיחהמלן :א) l/פי ~"ר(מלכיסבהלכיתשאמךמהע"פהתודה

האמיוהמצותהככלבלותו'ושמ'ט'ןועוש'ן ...?'ושנהדודמלכותולהחז'ו

הכתיבבפיררשדיעותלחילוקילייבלהשביעיתהשנהאתמקיששהנןאיליובלגרידא

השמטר.רבדוזההכתובאתהמקריםרז)ס"ו(יבויםשמטהתנושהשניםשבעמקץ

בנויניהנכון-שמטהתעשהשניםשבעמקזאומו(שם)הומב"ן .)'בשם(שם

תנושר.טעםיזה ...ובקציובחריששמטהאותהשננושהעצמההשבעשנתעלשיזהיר

מדיברהכתיכיםוכהמשך .)ו"טה'(דבריםהשבתיוםאתלעשיתכיוךשתשביתשמטה

העבייההשבתתהשבעשנתענינילשבימתייחסשבאמצעוההיקשכספים,כשמטת

רבותיבויעתיעל :הרמב"ןמרםיףאךלמחצה.היקשאיןשהריכספזם,יהשמטת

לימרמקוםישזהולםיכספים.כשמטתאלאהכתובידברילאהשבעבסוףמקץ

גוידא.כספיםלשמיטתכלימוהכתוב,מדבושבילעגיןוקמתייחסשההיקש

הסתירה.לתרץשמנסהלמך"קלצייןראשיןוע' ,
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התירהמןהזהכזמןכספיםשמיטתאיןשאםכלליאיהראינהכ. ....עכתויה.

מש'חבואשעםלומרש"רהחורהמןה'אבשב'ע'חקרקעוחששמ'טחאף
כספיםשמיטחגםכלומר ,בתורההכחובהמצוחהככלשמ'ס'ןע'שוצדקנו

אךלע'ל.וכמובא ,דאור"חאבש'מטהפרוזבולתקנולאם"הרמבלדעתוהרי
ככלאוחהועשיןאיןהתורהמןהוהבזמןהיאאםאףקרקעותשמ'טחגם

ג."םרש'ו'ובלשמ'טהבה'כמבוארשבע''חחוסםחכעחלנוא'ןשהר'מצוחה

 'לשתוספתג)"כשוי' 'ה(הךמב"םכתבשהרילהפךיך,אפשרזואמנם

ק"םהמקדששביחבזמוזה"ודברמס'נילמשהמהלכהה'אלשב'ע'חיום
עדהארץבעבידתמזתריזמקדששאיזיבזמזכן'השמועהמפישבאסרהזא

בתורההאמורהמצוותהשכללומרקשהזהלפיתורה".כריןהשנהראש
 .)ושבע''חלתוסםחמת"חס

אףפסידאמשוםדאור'תאמלאכוחהת'רולאדלהרמב"םשנראהואף

דבר'הב'אשהרמב"םלומראפשרכו.לומרהכרחא'ומדרבנןשהשמ'טהבומן
מלאכותלהח'רמקוםישהחורהמןבשמיטהשאףכמוחושפסקמםנירבא

שהר'-מלאכוחבעניןאב"שלדעתוהביאשלאומהא. '1פסמשוםדרבנו
להתירששיכתביוא-דרבגוהזהבזמוששביעיתזידעיהלפיכמיחיפסק

וכמ; .כךפוסקשאינוראיהאינו ,מדרבנןשמיטהבזמןדאוריתאאףמלאכות

כרמחןחהתורה,מןשבע'יתבזמזפסיראבדאיכאהוחרודרבנןשמלאכות

דאור'תאמלאכותאףלהת'רמקום'שדרבנוטהשמ'בכך ,דרבנןצדבהםשש'

ראיה.ארבהם IIהרמנפירששלארמה,רכנן,צדכיביישהייתכפסדיא

בסרפו).ב"'ג",(שב'ע'תהחזר"אבדכרימצאנרלכרמסרימתמקבילה
וכתבהנכורה.מןפטורהשביעיתובהמתט) IIהם"הבכורות 'ה(םסקהרמב"ס

דארריתא,בשב'ע'תרקהבכורהמןפטורהשב'ע'תשבהמת(שם)בחזו"אזהעל

לאשהרמב"םואףהבכררה.מופרטרחא'נהרדא'הזהבזמןשב'ע'חאבל
וכמוקאמר.ראוריתאובשביעיתפשוטהבכירה,מןרפטורהוסתםזאתהזכיר

מאכ'ל,ןונבלהטבללפנ'ר'שאםחח'להקלקלדבמאכ'ל,ןהרמב"םפסקכו
ראור'חאבטבלאלאאינרוזההי"ז).פי"דאסוחחמאכלות '(התחילהנבלה
חכמיםלפניספרועשהסהרמב"סהחזו'ואבזהוכתבהזה.בזמןבטבלולא

לאחראלאמרבןד"היספרשיאןהרא"ששכתבוכמרהדייטות,לפניולא
 .הדיןמיצאשל nבהסוגריהראוהיהבקיאות

 .'ז 'מ 9ח)"חשי(ירושליסלבברביםבאגרתגרוסהבהןיחילאיצחק 'רזהל yבכרהזירז

אףלהשאיןם"הרמבלשיסחהלמ"מבעניזא'ספריעייןנחקרשהארכנונמהרעי

ולאכחורההאזנררהבוcמררכאןלהלמ"מךווקאהחבורןהימב·םוזeולי .בתורהרמז

השניסלמביןהרמב"סשכורנחהעירשליס"אלבזאבפרו!ב'ויזיריבחירה,הבתרבה

ייובליח.דשמיסיז

.... '~ ._~--
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פכיאררשמוםלונlי,זכיושמםכיהתרחרטיכ"ארעת

לכאורהמוכחולריטב"אשלהרמב"םלומראפשרהיההבהלעביבבו.בחוור
ארוכאביי.דרבבןמלאכהאףמותרתפסדיאשבמקוסבתראבבבאמהגמדא

ע"א 'כ(מו"קכרשיסוכרהריטכ"אהדכהאחרת.מסיכהכולומר-אפשראי
השקאהורקדרכבןהמלאכותכלשדודלאדמרכבן)ד"הע"אג'ובשביעית.ד"ה

בהסבר"'ייוס"קכ"אסי'חןו"אוע'-מחבהטורחדהיאא.דגירוביבוןושררא.,

פסדיא.משיםדארריתאמלאכהלהתירמקרםאיזודואיכזואםשיטתו.

מלאכההיתרכיזוהריסב"אהרשב"סשללדעתסלתלקרשיבראהכןעול
אףמרתרתיאלבאולאוקמיאילבא.לאוקמימלאכההיתדוניזפסדיאנמקום

ע'-גלודברגציחקר'הרשב"סלגבינוההדגש"(יכבדהתורהמןמלאכה
 .) 38עמ'שבעייתקדשותדיבי :הלכהדפי

דלמ"דקשקושי,תדיד"הע"אג'למו"קאורה"ב"קרוכזכדיםוהרבדים
אפשדנינהואסמכתאהשונותהתולדותמהזללמדושםשהוזכרוקדאידכל

לאוקמי,אלאהויאילנאלאבדויידלאופילילסתומישריפסדיארשמוםלומר
אילנאךלאוקמילומרצריךהתירהמוהושםהאסורותזמלאכותלמ"זאכל
שהיאמלאכה :באמרוע"בב'בע"דפירש'/ישכזוצייןעכוזה,בגדרהיילא

בעלמאאליבאראוקומיביבהוקרקעמלאכתלאווהכירחמנאאמדקרקעערוגת
פיל,סתןמיךאמרינוהאעלש"יפע"א,ג'ק Ifבמוהריטב"אכתבוכזהוא.
ולאהבקעיםביןהששמיכנסשלאכעלמאלאוקומיאלאשאיבופ'י :שרי

עבורה.חשיבא

דרן,תרשהאשפישרסע"בל'ייגבסינההריטב"אמדברלצ"עאמנם
ימרתו"אותםעיבדולא"שאםהואשבעייתבתוספתידלותבבטעייתלחרשו
ימכןאסוהר.עצמהבשבעייתואעפ"כאילנאלאוקמיהיאהזאתהחרשיהוהדי

ה'ס"קח'ס"העררתשבעיית,-אץרבמעדביהאשרביזלהוכחירהצ
דרביראליבאבאמרםאדאףוהסויףאסורות,דאורייתאעבדוותדכלאוקומי

בראהמ"ממדאורייתא,שעיקרובעבוחתגםדשרילאביירכאמודהשפיר
בבבאהר1כ'ב"אדמברינראהארלאוקומי.מסתםטפיקליפסדיאמזקום
אחדלומדבראהע"כהתוהר.מושהאיזמירהאףכלאלקסישמתירבתרא

ואז-הריטב"אשכתבושמהלעילשאמרבוכמושבאמראורתבםור.משבי
האיבשביעיתהשקמהבתולתשקציצת-לרשב"סגסבןדי"לנראה

אואילבות.בשארלומירהללאשביעיתדי!לעיקרהיאהכויבהאוידיתא,מן
משיםבימכהאיתשחרשיה(שם)שליט"אאייערכןהגרש"יכסכרתשבאמר
רקחאיאסוקא \Iךאורימלאכהומותר!\בשבעיית,אסורהוע"כאבוויי

התמדיייתמהמלאכותהאישחרשיהשנאמראואברויי.משוםבהואיזלאוקרמי
רברךארחהשעשר!'עבדוהאבללאוקמ,י-היאאםאףעכודהחשוכהולכז

יבמעדבעיי"ש-לואקמירלאלאכורייהיאאםוק\!ברחדהיאהיחמקרה

ארץ·
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מי Pלאיכעביןשהאיךימה )'יס"קב"ט(ס'ישנעייתדידכמקדשגםד'ע
סתירהששישםשכתבימהפסדיא.משיםהעבידהוהיתרהיאעבוזהדלאי
המורפסלמו//קשרש"ישהובררמתלפיהריבמו"קלשר'''ז 1fלע '''שרביז

בשר"י.סתייהכאןאיןכשי)מ"מלהרבהאלףשרי(וע'ליש"יאיבו

זמייהביןהבדלישבוחקלאיםמרביישהבנתיכמהעדבסוף.עודואעיר
שבהדמילזמדושח"ביםבכדמיוחדהואברםאילנות.דשאילגיזוםנבים
באותהמתאימיםפירותשלהדעתעלמתקבלתלתבוכהלהגיעככדיבשבה
היבול.בוויסותחשיבותאותהלואיןאילנותבשארהגיזוםשנה.

הארץפרי

סב'ד

בהתישבותלהלכההגכזההמדשרבית

ירזשילם-שעלבים

הקיבץהיפיע

שביעיתלהלכותהמןקדש

יוסףשלוםהרבאויערב.ןזלמןשלמההרב :המשתתפיםכז
ליברמזיוסףהרבכהנא,קלמןהרבזולטי,בצלאלהרבאלשייב,

הדמשר.ביתורכבי

להזמנית:המען

התורהפילע-החקלאותי Pלחהמכןו

בניוניודידשרק,נהלהמועצה ntב
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כרמלאריההרב

-זמםכאשרולאשעהכאשר
הרצוןכח

אימי'''שלהזכריןייסנכיברסשנאמךידברים

cחש"מ.סכתלכאהאןרברקבנניזז"לרסלרהנרא"'ן

לגאולחיבשליחותללכתע"הובבימשהשלסירזבובמשדימיסשבעה

(שם)רש'"כחבסירובו,ובטעם .),.דשמוח '''שר(ממצריסשיראלבניאח

ונביאהימנו,גחלשהיהאחיואהרןעלגדולהל,טולרוצההיהשלאזה"וכל
וג'ר"פרעהאלאלךכיאנכי"מיהפסוקעלד) ,ג(רבהבשמוחאבל ," ...היה

רבוןהקב"ר_לפנימשהארמ דכ..... :לזהבוסףטעםמצאנויא)ג,(שמוח
מצריםעמדאדראבכי :ולאמרחכךלאלמצריםיעקבכשיררהעולמ,םי

אנכילא ;פרעהאלואשלחדלכדליאומראתהועכש"'עלה,גםאעלךואבכי
באוםןשמיםלשםהיהשסירובוהרי ."עלהגםד,אעלואבכילושאמרחר~א

ייע'תהיהישראלשגאולתה IIהקבמאתכביכולשתבעמא,דונעלהנשגב

גםאעלך"ואנכימהפסוקכרשממעגמור,כגילוידהיינוובעצמו,בכבודוהקב"ה
לאסירובושבכלהריהסתר.נחינתשהיאודםבשרשליחותי"עילא ,"עלה

שמים.כבדראלאדרש

II ר'I שלביM ן"כרהג

כיבקלישימעוולאלייאמינולא"הדןמשהאמרשכאשרברורוהולפי
איבושהואלומראלאכוונחוהיחהלאא).ד(שם "'האלידבראהלאיאמרו

שלחיותבליבעצמוה'יגאלסשבוסףטעםהביאובזהלו,שאימיבוכדאי
הכשילדפיוענוותנוחושמתוךזאת,עלהקב"החפסוזאתובכלודם.בשר
 :יב)ג,רבה(שמותשםז"לאמרוכדכישיראל.עלהרעלשוןכעיןלומר

אמריו,א ,לקלךישמעיליאמוה"הקב ;כהוגזשלאמשהרברשעהאותה"
כלומ~ ...בדירמזהאלירייאמר :אחריוכתיבמהראה ... !לייאמינילאהון

בבימאמיגםישהם ,בביעלרעשםמוציאשאחהללקיחצריךאחהשבדיךמזה
האותותששביז)יפסוקרפסיק '''רשהביא(יכןעדוש /Iךעי ." .•.מאמיבםי

מעשהמשה"חפש ?לנחשהמטהבהפךלמהכיוה.וברעללירמזילושבחן
שעשחי cל ... ,]וגו']אלקםייודעכישנא'ביראועלהרעלשוןשהוציאהבתש
באיתיכן '.ה'זשלהשטמשעיתכלומרהנחש,אתליהראהלכךנחשמעשה

הבחשלי,אמו ;בתיקןידדנאהבאעודליה'"ויאמר :יג)שס(שםהשבי
הכניסהולמהנצועח.ללקיחארויאחהאף ...נצרעתאיחו··הכיחיכשהלשיו

 :כשלגמצוועחידויהנה ...בסתולימרהערלשיןשלשדרכילפי !בחיקי
 ,אמרליוו'נשסדסכביןיהושע 'ר.. :שםימסייסהשלןוש".טלשליחאלקה
ובגמראבגופו".לוקה ,בוזאיןברברתביריהתורששכללמראחהמכאן
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I 
והןדכתיבבגופולוקהבכשוים"החושד :לקישרישבשםמביאצז.)(שבת

 ...להאמיןסופראיןואתהמאמינים,בנימאמיניםהןלו,אמד ...לייאמינולא
ע"ן !עניובאותואותותלשניהוצררולמה '.''בהאמנתםלאיעושנאמר
והשניהרע,לשוןעליהםשסיפוומזןישהראששכתבג)ה(שמותן"ובמב

בן.להענשין

זנפניי"משה"זינם

איתנןמלמדיסימההנחש,מפנימשהברחלמהעירו.מקוםבזהויש

עלכרןרנחש"אפילובתפלהעומדיםכשהיוהדאשוניםהחסידיםהרי !בזה
כללהרגישולאדבקותםשמרובוה"נו ,)ה"פריש(ברכות "יפסיקלאעקבו
שכןוכל ;. ) 64ב,זצ"לאדמו"דוכ"כשם,במשניותשםאנשיתוס' "ע(בנחש

הנחשמפניגסשלא(שם)ובהשמותע"ואבל !נבואהבאמצעדבנומשה
ואחזידר"שלחה'לושאמדומהכנ"ל.מסמלו,הiז'שהנחשהחטאמפניאלא

שהדאהוי"ל ,ללמךנובאמהבמדרששםביארלאבכפו"למטהויהי ...בזנבו
לאממנולהתעלםהנסיווכימפנוי, mלברשאיוהציר,מלחמתדדרה'לו

שבי,החולשהמצראותולתפוסהיינןבזנבי","יאחוז ?הדךךימהייצלחי.

השקרלאמתכוונתועיקדכי"היאשוחלשתוהלבבותחובתבעלכתבוכבר
להעמידשדוצה ) 44 ,ג(ל"זצר"דאמווביארהכזב",להעמייחפצוומגמת

בומביטיסיקאסכיהגדולה,חולשתווזרהי ,אמחד~אהשקיכאילומניס
• 

שהחזיקשמידכאןשכתוברהייגוטענרתיו,כלמשתחקותמדיהאמתבמבט

בכפו.למטהחזרהונהפרנחשלהויתחדלבזנבו

נושלריוברים

ובעמדושמים,כבודתובעבענוותנןתוצדיק !זהמכללה'בתומםנרראות
הרע,לשוודחטאדמעיןמעיןכאילושהםמפיודבריםגשמטרבגבראהה'לפני

תובעיםואעפ"כ ; ) 166א, "ע(חםא"של"צלןבגדראלאזהשאיןוברוד
כלמכאןלמירהריממש.חטאהיהזהכאילרהדיןחומרתגדריכלממנו

(השוההיצו.מלחמחגדריוגםותשובתו,עונשו,לחוטא,ההעוההחסא,גדרי

סמאעםובחורשאמדהגביאישע;ד"בעניו ] 282 ,ב[זצ"לרבנומש"כגם
בדיבוריםלהיזהרלנושיסףואין·דעוכמהכמהאחחעלוישב).אנכישפתים

אףעלההם,שהדיבוויםממנו,וסובםיגדולםינגדולפעמיםחברינו,גנדשלנו
לנושיל"הנלפי ."שמםילשם" ) Uעדח(לםיחמדיהסהמפוקפק,תוכנס
משהשלמזרלשמהויחובאמחהא'שלנרשמיםהלשםאםעצמנראתלשאול

יכרלשה;ד"אחיבייבווכשהחבטאעליוהנינהלאשכרונחוע"ה,ובינו·
ישראל.שלכברדםכננדכאילרלהחפרש

לז. Iלרגםזהוכעין , 64עמייבכדךמלאיהך"'מכתב ..להיאייחםות nהה .-"
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הברןוהכ

שהחשודמכאןלמדבוהריזה.מעביןלבויוצאיםבדוליםלימודיםעוד

ואתהמיביס Rמבביביםימאמהן"לעילשהבאבוומהגמראבגופו,לוקהבכשרtב"
(אםמוסל"בוממוהפוסלכל"עםורשקהדברשמשעמ "להאמיןסוךסאין
שלצלו ..ו "דמעיןמעין ..בגדרלאאםותאולמר \1 " \1ע"הרבנרמשהעלכי

אר'ז,וןגוכ'כאוהגולה(כארל"זל"המהואבללעלי).וכמבוארחטא"
 ,מוRעמרקרע,.,ןפ"עאחר,בארפןהעניןמבארלכאורהיט)יט,שופטים
נהרג'ן-הרגולאבהרגין,א'ן-הרגושאםזוממין,עד'םד'ןעםבקשר

עניןשזהיכתב .):איחול,ן "'שר(שעה"כאשרילא!מםכאשר" ; ):(מכיתה

נותן;המדהשכן ,,.,לעשת;ז<פדראויהמחשבהנגמרהילאזמםשכאשר ..נפלא
דש~אאחר :פירשבגופו,לוקהבכשריםהחשודכלחכמםישרמז!מהזהו 1

באותהנלקהלהיותכגופר ..,לעחהפדהמחשבההנה ...כד'ן \Iשלחושד
הטוב"והכרחם \Iואב"כיבודבעניןזוסגראהזכ'רזצ"לורכנומחשכה'!

רבנושםוביארמאוח.דציבורשללרצון '11"11הגדולהכחעםגקשר ) 96 ,ג(
גצלםהשריגד~לוחלפעוליוכלשרצונוהאדםאתהשי"תבראשכדזצ"ל

להלןבביאיסודי.בירורצריךדעייןשהעניןלינדמהש."עי ,בבראאלקיס"

It מביאדבריויחשכראה."כעזלכארםוננסהבשלומחםז"לל"המהרדגרית
כמקורםכהםגעייןהגה ,כעביןהרמג"ןדכריאחהזבקומות)(כשביהזבהר"ל

 :שם)ושמטיסעה"חהרמב"ן '"מ(

" m השליטבגזרתהזיממיןחעדיםמשםסכיבעבידבזחםעם

שביסיביאןכאשריהנה jישגיםשנםישהםהכתוב),[=בגזרת

ויזימואחריcגשניםו Rויבהנפשת Rשהרגראובןעלוסי,..ו

שהיהראוכזשלבזברתיכיישהרגן,הכתיבציהמעדרתם,אותם

ה'הצילןלאמיתבזרשעהיהאלןהיה.המעשהבאיצדיקנקי
ראוגןנהרגאםאבלרשע,אצדיקלאכיאמרכאשרכ"ד ..,מ

חיאכי ,הראשןביסעליןהעחיאשרכלאמתשהיהנחשוב
יתןשלא~עדו ...כידסה'עיזבנולאצדיקהיהואלומת,בעינו

המשפטכינקידםלשפוךלפנזהעומדיםהצריקיסהשופטיסה'

 ."אמחבדרןיגחםוהוא ...ישפוטאלקיםובקרב ,הואלאלקים

אשרכלאמתשהיהנחשובראובןנהרגאם"אבלן"הרמבמש"כוהנה
זוטכרהשמכחכלומר ,כפשוטולהבינואפשראיהראשונים"עלז ו'" 11ה

הריכןאםכי ,נהרגעליההעביjחשעהכאמתוראיכןאמתהשעדיןנאימו

כרוראלאשייהרגו.הדיןלה,.,תצרידוה;ז< ,שקרהע,..והשמזימםינחברר

 "אמת ..עדותםאד ,זהבנ,..וןשקרהעידואמנסשהםלומרהרמב"ןשכוונח
שליחכומזהור,הי .. :שכתב 1/1הומבכדעתהרלכ"גוכדכרי ,שמיםדיזבבחינת

ש"]לא]=ואע"םואם ,אחרכדברשחטאההוא,באשיח"השיון,רצלעשות
מת".בעונוהוא"כיהרמכווזמשמ"כלדייקישוכן .בזה"חטא

I 
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, 
הכונר"ןטלקישי" •

• • 
כדעותםסובןו'ד'עתםרצובםשכו'זה,ר~אפטורא'זהוכ'קשה,וייוםאי

אתפוטרזהוא'ן ,"כ"ח '''עחובה"מנוגל,ן ,ש'גדולכללהר'שמ'.סלד'ן
 ,",'אהכ' ... " )"(טו,ד·ללד.בם'בעצמון"הדמנכתנזכן,ו"נמעזנש'הה"נ

בעבוראותיההורג Qהליסטייבקהלאלהריגההשגהבראשןבחתם'ז;t.בכתב

ימהאלכוקש",וצח.הרמדיודמולמיתבערבורשעהואעלין,שבגזךמה·שעשה

איךיא"כמיתה,חיובכדיעדרתםבהגדתשישאבןרואיסגהרגיןהוגידלא

כ"ראבבהרג.שמרםדיןשיקוייםם nע .t,:בר'שגומומשוםן jממיחהבפטרי

גדיל,ערן.וצריכיםל"זהרמב"(דרבי

'Iל"ןהמחר j ,שם),אויה(גבירכחב .. 1הרמב"דבריאתהביאיאחריו

 :וז"ל
זמם,כאשרממלתלהכ'ןלד'שנפלא,עב'ןהואהפעםע'קראבל

וחייבעליןיהפךלאחרלעשותב-itחישהואדהמחשבהבעצמו,

עלי,.הפיךמחשבהאותהלאחרלעש~תשרצהמהכימיתה,

עליןוך D?היתכןלאמחשבהשאותה ,הרגוכבראם,לאפיקי

המחשבהכיחמצאלעילםכיהדבר,טעםיזהנעשה,שכנראחר

גביהכתיבואמרכדיו,"שלאחשבאםרע,המחשבעלמתהפך
ותלוראשועלהיהודיסעלב TLת'אשרהרעהמחשבתוישונהמן

לרעחשבשהואלם'הדברהכתובתלההעץ,עלבב'וואתאותו
שכאשרפי tועליו,תבאהמחשבהאותהכדין,שלאהיהודיםעל

משלכעצמו.רושםעושההואכד'ןשלאוהוארעלעשות'חשוב
• • 

שכנגדההשניתבגךבכח t(רצה(רצתה)והיאהיסשעלוספיגה

אותהמכחעצמהאתטובעתה'ארר.'חזקהאותהאםלטוכער_

שלאעשות I {ריצהשהיאהמחשבהווסיכךבאחר.מכהשהיאמכה

כאשרכאואמרלכדלמכ'ן.בפלאעב'ןוזהעל'ו.בתהפדכד'ן
בותן.המדהשכןעל'ושחהםדראו'המחשבה,בגמרהולאזמם

 :פ'רשבגופו,לוקהבכשר'םהחושדכלחכמ'םשרמזומהיזהו
כד'ןשלאמחשבהעל,יוחושבדב'ןשלאחושדשהואחאר

מחשבה.באותהנלקהלהיותבגופועליותהפךהמחשבההנה
לייסאמותהאולאלוטאמותהאלעולםאמרוקללה rלעבוכן

ריה Kבןגראבליחהים,להזירמבליהרמב"'ןדברית Kההמר"'למביאהגולהבבאר •

לאאסכ"ד ' Hענהדגהיהשלאזהזגךעללסמרדטזםזהזכרראיז .. :עליהםבתנ

חל,'והקולררואותשזיב~ומהאלאלדייןאיןאמרודבכ"מאחר,ממקוםחתבהיה

ריאהמזהאיןהךיכיזו,בהשגהכייגתולהביןוקשה ,"ד'י'ביעשוומההזדים,בניאך

הריאבלעליה,שדנרהוזרעביךהזלחייבראינוב"'ד '·עראםשיהרגשאפסךלא ..

'יומחמתלשפדםמיתהנתחייגיראינהר(שאםשטיבואלאuכהד,הרונב-ןגסבזה

כבתשהויבר,תיהמהר'י'לםג 1הב" iרכהרלב"(, ם'",ל~לי"תרךבי Kס'יבכםיאחו,

זי-ג,ל Hהמהךריכריר,חו,,לכללהשנהמכוtןאיו-ב Kו ,·וcוnממקוסחייב •

. _ .?;' i!,~~ , :i -#. . 
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מקלל'החרמאשרמקרלללה'רהטרבשזהר " D ,).טמ(מגהדר'ן
תבאהקללהא'ןערשהכד'ןשלאכ'בעבירהמקיללכ'אחרק

יתבאתחזירכעצמהקללהאיתההר'כד'ןשלאהמקללאבלעל'י,
דימהיהיאעל'י.גהפרלה'רתראי'כ'אמרת'כאשרעל'י
על'י.שכאכןאיתיכי,נכגס,יא'ןקשהבדבראבןשזרקלאדם

כד'ןשלאשהיאימפג'אחרעלדברלהב'אריצהאדםאםיכן
איתיכ'לימרא'ןשיבהמעשהגגמראםאבלעל,י,מתהפר
יתהפךיאדיהמעשה,נגמראדרבה,שהרדעליןיתהפךמעשה

למב'ו.אמתזהידבר ...על'י

עוסקים,ו aאטבעייםבחוקיםוכיגדול,עויוצריכיםהםגםל l/המחרדברי

יה'אכלתהלאהשב'יבמקרההאברג'הכלתההאחדשבמקרהלימרשאפשר
צדקשכילההקדישה,התירהבמשפט'אלאמדבר'םאביא'והר' .על'יחיזרת

אמריהר'אדרבא,בשיה. י,,'נע'לאלמהשרהעירלהעשרשב'הםיאםימשפט,
שא'ןמחשכהלמעשה,מצרפההקכ"הפר'שערשה"מחשבה ).מ(דףבק"'רש'ן

גרועהפרישעושהשמחשבההרילמעשה",מצרפההקב"האיןפריעישה
מהספ'בהמשלימב'אעל,י,בהפכתשהמחשבהשאמרזהמהיעי,ד'יתר.

מתה'האםבשלמא,באחרת.מכהשה'אמכהאיתהמכחעצמהאתשטיבעת
איתי,יהשמ,.,העל,יחזרהשהמחשבהלימראפשר,יאב'היא,בדבכמרבמקים,

אותי,להריגצריכיםדיןוביתהדיומןמיתהחייבבעשהרקהריכאןאבל

משלמשל,ם,לשב'המהר"לבצרןלמהצ"עיערדלבמשל.המשלדימהיא'ר
 1בזהמיס'ףימהקשה,בדבראבוהזירקימשלהספ'בה

, 

חיהשבירךב'איר

הרמב"ןדעתלצרףיה"ביבעזהש'יית,חדשדברלימרבזהל'רבראה
בס".דהתמיהןתכליתיישבןובזהבדיגן,לאחדיםוהירביחדהמחר"לידעת

שהתחלניהעב'ו-רהד'בירהרציןכחבעב'ןרחשיבגדרלל,מידמזהלביי'צא

בי.

-ברוחניותהנתינה"חובתבעניוכתבזצ"לרסלרהגרא"אארמו/'יהנה
עלהתפללשלאמשרםק 1'לצמעבש"הקב"השאם ) 51! ,ג(גדיל"כהותפלת

נפלאג'לר'יגםחס'ד'י,עםשמדקדק 'ת'משפטרשלגדרלג'לי'זההר'הרשע
 ,,.,שעללרשעלזכרתבהשברזההרשע'ם,עלגםשמרהם 'ת'רהמ'רשל

מהשרע,הד'ומדתבטלהזיזכית '''עראלה,לג'לי"םגרםשלרהחטאמעשה
מכיתהגמרא(ע"פהגחלהכהוכמיתמגליתרכשגגההריצחחירתטעםיזה
ישוהנהעי"ש.דורו),עלרחמיסביקששלאמשוםמתשכה"גע"אזרדף

לכאררהגדילכהןלמ'תתחטאר '''עהחרטאשגרםמהכ'ע'יו,מקיםבזה
למ'תתבפש'עתישגרםמהילבדח"ב, "'עחיבהמגלגל,םכ'לי'חשבלחיבה
גםבמצאעיבשבכלהר'אבלגדרל,כהןלמ'תתבעק'פ'ןגםגרםהברצח
זכית,שלכח'בהגםמסתתרתהרשעשלחרבתרשבתןהינמצא :ת'משפטיג'לר'
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שימםייו

גרמוהנדין)הריגתלפניהמיימיםבאי(כשלאהייממיםתעדיםוהנה
שמיםדיוקיימיידאייבזהדין,ביתע"יהנאשםלמיתתשלהםהשקר'בעדית
ילעידית'משמטילגילייהריחניבעולםבזהיגרמוהרמב"ו,כמש"כבנדיו,

הם,חייביסודאיגיסאמאידךאךלעיל.המובאיםזצ"לאדמו"רכדכךיגילויים

ידאייהםלקלקול,אלאלתיקיונתכיינילאיהםחייב,ע"יחיבהשמגלגלין
מטיפיךיסיףאטפי.דדאטפת"עלהללכמאמררשעתם,כפישמיםבדיןיענשי

עשילאכילהרגםאפשראידיןבביתמקיםמכל ,)י"מפ"ב(אביתיוטסרו"
כיהרמב"ן,עלקישייתנימיישבתזבזהבעלמא.גרמאדקאלאביייםמשעה
בלשיןמדיייקיכןשמים.מדיןילאדיןביתממיתתרקהיאשלהםהפטיד

עלזושהעדיןזה"בהרגב) IIהפ"כעדית(הלנדתשכתגזר,בהלכההרמב"ס

עשה".לאיעדייןלעשיתזמםכאשרשנאמדהדדימןנהרגיןאיןהיזמייאח"כ
בס".דבסמוךלקמןיתבארזההנדון,אתהרגילאאםדיןבניתשנהדגיםימ,ן

עלנהפכתאינהלפיעל,::יזאד,שמחשבההמהד"למש"כלהביןאםשדיבזד,
ראף ,הגילזיכ'"3ויוםמשהן הלעמ..::"היינןלמועל""יצאהשגדר/ל Iיכיהמחשב,

דדינןממנהיצאתיקזואיוהשעכ"פלטדנה,חשבהה'לועההשגהשהיא
 ."לכנלשמיםנמסר

I 

הרע""רבערת

כדבךילאית,זההךילפועל,מחשבתםשיזאהקודםר\זמיאםאנל

עליה,שהיאשםעבירהמאיתהשפטיררקלאלגמרי,פטירשהנידיןהרמב"ו,
לפיעל,מחשבתםשתצאההשגחתנתנהלאכןיעלשמים,דמיולגמרינקיאלא
תשתמשהעליינהשההשגחהה"זכית"לאאפיליזכית,שוםלהםשאיונמצא

הרעהמחשבתםי IIעשמים,בדיןשנתחייבמרלהענישכדיהרעהכמחשבתם

נשאךילאכלל,קייםזכותלהםיאיו·יקלינם,שחיתיתםנתגלוהכיזבזריביךם
שמחשבתםהמהר"לשאמרמהיזהימקרבך.הרעיבעךתדיובהםלקייםאלא

עודוי"להעולם.מןאותםומבערתבעצמםרןשםועישהעליהםנהפכתהרעח

גרמא,אלאמעשהעשילאהריכיהרגיליס,ד l/במיתתגדרילפימרתתםשאיו

העילם,מןאיתםמבעריםרעתםשנתגלהשכייואלאהתראה,כאוהיתהילא
אותוחורגיסאלאכ"זמיתתבגדרילהרגושא"אב"זבפנישהרגטרפהכעין

אתשמשברתהספינהמשליהייני ,).חע(סנהדריומקרבךהרעיבערתמשים
לעילשהקשינומהמיישביבזהחברתה.אתלשברשרצתהכחנאיתיעצמה

איתולדמיתאפשריאיךבב"דמיתהחייבאלאאינישהריהמהר"לעל
אלאב"ומיתתמגררזהאיןשחריך.בה,מינהעצמהשמשברתלספיגה

בוה.תרמב"ןרבריגםמיושביםובזה ;ל IIכבמבערתםשרעתם

בשכריםחהיושטיבש

נוטףמשללהביאהמהר"להוצרדלמהשהקשינןמהגםמיושבובזת
יבהנ"לקשה,בדבראבושזרקבאחדהמשלהיינוחברי,אתהמקללעניולבאר
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-
 ''' 17משעהנעשהלאהמקללכיזומם,לדעחמההמקללאי!שהוימכיאו,

זהשאי!וכיו! ;קללה)גדר(שזהוייעבששחכו(מה'כיקשוקהוא ;דיכיוי

אותותשברההאיהמחשבהשכחלומרשירילאכקשהדוראלאגומאדךר
הלהלועשהשלאכדי!,שלאזהאםאלאזוםמ.עדאצלכמויכהימינהי
עליהשיעיבשביווהיארעבירהעל,רבהפכתקללתושמרמה,כומעורלה

קטיגור,לוונעשההזולת,עלועהמחשנהשזד.בכשרים.החושרוכ! . 1'לבסו
לאזרינווומחשנתוש ! "1ככיכגופו,ולוקהלכסוף "1עלגהפרזהדבוגם

אחוקגילויח.'משפטובנילוילאאף ,םיכללפעוליכלוולאדצקו,
הזווקמשלמחאיםזה'וועצמו.דנונאותובמדהמדהנןרו!וו\אהשחחתו,

בקמוםעומדהואאםווקמה,זמ!בהפסקעליושנהפכחקשהדכבראב!
חאבו.אתלקנלומ.תאים

, 

חII1םחררהצןןהכ

-כדינווהמחכסאהוצו!הרצוו.כחגזרלעלזהמכללמדנונודאוח
• 

ייצאתמןרשלאוזהגוולה.השמרהלחוללבכחויש-חיירשלאפילו
וצו!אבללו,מחגגדיםאחריםרצוiגותשישמשוםוקהואלפועלהרצו!

ויחי"כ"ממשל"זצד"אדמושכיאוכמומא,דונכחושלםציבוושלמאוחד

יזמואשרכלמהםיבצרלאועתה ...אחידםודבריםאחתשפההאזרכל

מדהיהר-הטיבלצדיכמהכמהאחתעלנ"אאנל .)"(בראשית/ולעשית
זה-הובתיםאלשדוד" ):סה(סנהדר!'נגמראאיתאוכ!ובוינו.סונה

עקינא 'רבכהטומאה.רוחעל"שתשרהכייהקנרוחנכיחיל!עצמורו.כ.עריב
רוחעליושירהטומאה mר "1עלשתשרהכדיעצמושמרעיב בI'אםואמר

יכמהכמהאחתעלטהרהרח,'עליןשתשרהכדיעצמישמרעיבמיטומאה,

שברצו!העצוםחפוסבצאילעלנכהעקיבארבי "!סהרהרוחעל,ושחשיה
 :ובאמיעקיבאיביעםאבוגםנבכהאותו.מבצליםאבואיושלדאכובבוהאדם
אחתעללוע,עצומתכךכלהשפעהל.ושיהאדםשלוהדיבורהרצוןכחאם
האדםאחגראח"שהשיכתגל l/צ tארמו"ר !לטובהשפעתיתהיהיכמהכמה
האדם,אתעשהאלקשבצלםשחויגרולוח.לפעוליכוללבדשבורצבוכך

ואףלארם.חכוואבתוזחכחמעיוהכל,אתיכוואהפועלהואה'שוציווכמו
שמוםאלאזאתאיומתגשם,אדםשלרצובואיופעמיםשהרכהוואיםשאנו

לפעולכחלהםשימאוחדיםרצוגותאבלרלצובי,מתגנישאחריםשוצובות'
 .) 97 · .ג(מאדהרכה

ה"העילםיבכלבארץהחירהאנשיכלאםה, Iלהיהערצםכחאזוה
לאחיניאומרםיוהייבי- "אחדיםודבריםאחח"שפה-אחדבקולובדברש

לבירהמנחיגששיכשמשבריראיבןרכימשיבתכם,שיניס,.עררןי"בג

שעוחאםכימעןמואלש 'הימהטובמהאםדלךהגזיחקדר,שיולאחויתני
 ,לזהה'חהעצומההשפעהאיזי ,"אלקיךעםלכחוהצבעחסדואהבתמשפט
בב".אל~וניכההלאוילעשית".יזמיאשרכלמהםיבצר.לאמשמ

I 
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ליייהדדה

 •להלכהמקור-נועם"דרכי"דרכיה

ימקורדיגיסלפסקיכיסוךהנ"להמקראאתהביאןפוסקיםוגםחז"לגם

זו.דרשהשלטיבהמהלבררבע"הננסהבאןהלבד.לבירורי

 .ז"ל Mיrש'Jל Iו.א

בתיבותיהוכלבועםדרבי"דרכיה :'ייז)ג'(משל,בתבאדםמבלהחכס

המיבים,מארבעתאינםזהירדיףשכזפדא ):ל"ב.(סדכהאניידרשמבאן'שלדם",

יבמהלגבידרשוכןבמושם). '''שר(הרייםאתומברזיםמסרטיםהםשבן
(יבדמתבעלה"עלותתגנהבחליצהתתח"ב אל;:-בעלה,מזתאחרבנהשמת

 .): !JIפ

זזשאיןונלע"דקבלה.מדבריתירהדנרי·למדיאיך :עייןצריךיהדבו
כתובה,שהיאסבראמתוךהתורהכובתברוראלאהזה,המקראמןממשדרשה

"בלשכןכל-תרותי,דקרא"טעמא"דרשינןכעיןהדנויהרימשלי,Qבפר
נתיברתיהיכלניעםדרכי·דרכיהדכתיבהיאשלוםדרכימפני·כולההתורה

דקראטעמאדושינןאםתבאיםשפל,גוהמזהולפי .' ):נ"ט(גיטיןשלים"
ברעס"דרכי"דדכיתהטעםלגביאבלפרטרות,במציתהייוב ):ס"ח(קיין~.ין

שדרשינן.מודיעלמאבולי

שהיאזודושהעלבתבהב"ג)פ"הוחליצהיבום(הל'שמחאורובעל
ש. !Iזעי IIלקבלהומדספנה"אנן

וכתר=קיםירושת.כ

פרטילקבועבדיהתלמודחתימתאחריהפוסקיםגםדרשוהזודושה
עלהמיוסדותטענותיהםלחזקכדילרובאחר,ממקוםבווריםשאינםהלבות

זן.דרשהעלבבורםריביםפסקיבכמהנעייזוהבהאחריס.יסורות

הלכתית"כבורמהמופררם"עקרונותבשםמאמראלין.מנחם "פירסםתשנ"גכשנת •

..דרכיההמקראעלהמסמתכיםהפוסקיםמדבריכמהסקרכי ,) 61-62ע'.מ Iכ(דעות

 ,""מ(דעןחנועם"רדכי"דרכיהמאמרבשןאליעזר fרפירססהסנהניעם".ררכי

רבדימתרדהנ"להמקראעלבוספותמובאותהרבהאסףהואבי ,) 176-171עש

תשי"בת-שט"ר.עמ'נועס,דרכיערךכרוזתלמרדיתבאנציקלופדיהיעג"כהפוסקים

משמעותה.ומהזהבמקראיס Iוהפוסלחז"להשתמשובדיוקאיךלבררלבושכדאיוכמדימני

(רישהעולםאחובראבתירההסתכלשהקב"הבהמטמרוהזוהסבךאיסודלע"ר 1

לשלמןתיובילרהתורהסחיייבאןפןבצורההעולםאתסבראבלומר,רבה),בושאית

והגוף,הנפשבויאותמבחיבתהזה,העולםעבינימבחינתגםאלאבורחניךת,רקלא

"שהסתכלשהעיבדהאומרתזאתחברתי.ולנועםונבירלעושררהייביהחברה,ומבחיגת
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אשתו,אחותב'במת,ודב'םואחות)תד"ה '.ב('במותהתוספותבעל, )א(

דרכ'דרכ'המקראזאתודשרואשתו,מתהאפ'לומז'קה,מופקעתשבשארה
בעלה.מותאחר'בבהשמתמ'במהלמ'לתא,מ'לתאד'מו' 'ד'עלבערם,

'במהמ'בוםלפטוראשת)תד"ה : ז"'('במותחדשוגםדרדבאזתה )ב(

בעלה.מ'תתאחר'רק'בםלהשבולד

קנו/ה Iסיחו"מבוטרמובא ,' /Iסק"תכללהרא"ש(שן"חהרא"ש )ג(

זהמקראסמריעלמסבראפסקרס"ז)סיוח,ו"ממהרשד"סונשז"ת,א Iסכ

דברבכלרבבו"שד'ערו :וז"להאסורקשכב'םבזק'פרט'לקבועשעל'בו
להן'ק,ראו'ה'כועדוסכוםקצבשי'ערוה'כאלהז'ק,שראו'מהלפ'דרבר
עם Uזוכידרכיהכי ...שיזיקבכדיכתבידיעו,שאיןוהיכזהשיוערים,כתבי

הגורםדברשלובתודאדם'עשהשלאתורהוהקפ'דהשלום,בת'בות'הוכל
 .'דמאור"תאהןאשכב'םבזק'א'סורולדעתןלחברו."ה!,ק

 :הלכהדחר.שיבכמהזהמקראעלמסתמרהרדב"ז

שדברבמדהאב'ומכבודבופוטרהואתרס"ג) "ס( Iהרדב"בשי"ת )ד(

 !'אש.ממלאכתו,'תבטלאם'אכלמהלו !'אשאם ..."ב"ל :פרבסתו'פסי'זה
מת'םשב'הםובמצאלערבהפתח'םעל'שאלאוברעבש'מותאב'וכבודזה

דרכידרניהוהתירהבמזרבותיה,שחייבאשהלןישהבןאםכש"כמועב,

בועס".

. . 

השלטד!אמר"שאסטעמ'םכמהמב'אהדאב"ב)אלף(ס'ישם )ה(

חבחד':'שראלאמ'תאוממבו,מתשא'בדאחדאברלקצץל,הבחל,שראל,
בועם,דרכ'דרכ'הדכת'ב"וחו :ןמסם"לזה.עצמואחלמסורמחן"בשא'בן
דעתבועל'עלהואץןםחב,אואל,וכסב'בו'כ '1זר'תורתבןשוכשפט'וצר'ו

לכיאפשרשאיבשאלית-לכךרבוחןאבוכייינוניחנת Hהעךלםאתיגראבiתורה

אוזולנ;ן \"jהאם :התורהייביפוטי-המסורת " nרונשבכתביה 1החמחוךלבררן

רבחכרה.בבריאה,לשלמרתלשליםגירמתאחרת

מבחינתםגהחררהדרבי nל 91n'אחלהוכיחעלינןמטילההן'וברה 9'האררח:ן,ייןזבב
• 

העולם"'אתרבראבחררה"הסתכלכימרכיחזהרבךשהריהזה~הערלםבעניניההזלחה

בזח,שמיםשםיתקדשרממליא

מעבכיחכריכדברישאיסירמלשלם,פטוךשהיןזזאמרלמאואפילרבנזקיו,גרמא 2

לדעתשםגח) Hסקקנ"הסי'(חו"מהגך"אוכתבשם).ורש'''םע"בכ"כ(ב"בדירעל

כבתולאהתירהמןהיאסורמקורמדאיר"'תא.הואהאיסןררא"שלדעתוגםרמב"ם

חיזקאמיניהזאתימזילמגרם"ראסיר :כתבז) Hקפי'פ"ב(ב"בה Nרמבידאבלל Hחז

מדבריכמיד".לרעךואהבתמשוםואימכשולתתןלאעירלפבימשיםאילאינשי,

.ן Hכנלעל Hכנמסבראשלמזיהייבי Hניעםדרכי"זרכיהמהקראשלמדומשמעהרא"'ש

זהרונראהנזיקיןהרחקת...דיבי :כתבפ"ט)שכביסספר,כקריתהמבי"םאכל

יבואשלאכדיהרחקחקבןשחכמיסאלאלשלם,חייבהזיקםאהתורהזמןמזרבנן,

חרט-ז].ס'י ):ח Hי(באבחדושיסהישר,נס'ר"תדעחנראהיכןמחמחן".היזקלחברר
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אתימיתושלאכדירגלואוד'ו-אתלחותךאועינואתלסמאאדם'שבז1"
בסעיףגם[וראהחסידות".מדתאלאזה,לדיןטעםרואהאיניהלכךחכח.
רהי].ס"דודשיה'איתהבא

זבוורבותחמורה.כעיהזוהרימשומ,דיכםלבפישבפלהיכמה )ו(
תשיבההביאס"ח) Iסדמזרתרר"א(שו"תמזרחראליהןר'הפןסקים.בה

בריר,דידבריואתמסויימים,בתנאיםלשוק,הדבמהאתשמתררהמהגאוגים
יחדיר,אחדםישזבכדסתםשאמדה"ןהתירה :ימסדקדבריהס,אתלהסמיךשיש

כתדב",נרעםדרכידדרכיהקאמד,ביהדותאחיס

יבואיבמה ... " :יכתב )'ע I(סדזאבבבימיובשן"תבזהוהארדר )ז(

ביעם,דרכדדרכיהדכתיבזמ,ד Z:מזאפילןעליהינראיבמהקאמך·דלאעלדיו,
כן.שאחריכסי'זהעלוחזרכה".פוגעיןקבאיםלגויוהבבעלת

רפכיהסריינ.

(שמותלהטךת"רביס"אחדיהכלליםעלבבזיסמדיבהסדרימפרטררביס
שהיתהשמשעררםמהעלאן ):ט IIפ(ינמות Iהפקר/דזובית"הפקריעל )'בכ"ג

"דרכהיהכלליסודעלמסמריםהפוסקיםקכעובאלוגםהעסק.בעליכוגח
 .'''ןכרבועםדרכר

רקלדעותכבוגעלהטות"רבים"אחריהכללמובאשבש"סםיעלאף
הקהלה,הגהגתלעביןאותודרשהרא"שכברסבהדרין)(רישהדי(ככיח

אחירחורהמארהרבםישלעסקכל"כי :ס"ה) iו'כללהרא"ש(שו"תוז"ל
והיחידיםהרוב,אחרהולכיםמסכימ,ם<הקהל 1t 'עגיןכלועללהטות.רכים

יסכימולאלעולםכן,לאדאי ;הרכיםעליהםשיסכימומהכללקייםצריכים
רביםאחרירבים,שלהסכמהדברבכלתורהאמרהלכן ...דברשוםעלהקהל

כן,קכעהואהמסמךעלפירשלא ''!''ארהבס"ו.גםשםזהוכעין?הטוה".
, , 

בועםדרכי"דרכיהשלהמקראעלהדבראתויסדופיר'.ו,כןאחר,וגיםאבל

וכן'".

שבטו"במקום :קמ"ג)סי'אהרן(זקןהלויבבימיןבןאלהיו'רוז"ל )א(
ועללאמיתו,דיןלעולםיצאלאכןלאדאםהמועטים,להטותצריכיםרבים,

גתיבותיהיכלביעםדרכידרכיהאשרלהטות,דביסאחריהתורההזהירהכן

שלום".

שויםכולםשאיןלייז)ס'יאז"ח(שו"המד,דדש"ממכויחמאךחי )ב(

"ילקהכןלאשאםהעם,מפחותיורתרכוהקובעיםהקהלחשוביאלאבדבר,
לתשעיםהראןי[רבלאותוכפופיםהחשוביסהעשרהמוכרחים ...הדרןדמת

ניעם".דרכיזהאיןחלילהשיהיח.מריהיההעס]מדלת

דשעתב) !Iכס'יח"במשה(דבראמאריליושמהחייס fרפסקרכז )ג(

מדבר'שמשמע[מהגועם,דרכידרניהמטעםהמיעוטאתמחייבתהר\ב
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באותכמובאמהרשר"משכתבהוגפיעלהסבירמעכב,שהמיעוםרשב"א
הקודמת].

השעריםל pוהמדותעללהתבותהעירבבירשאים"שמהמעביבבו )ד(

הפקר"ללהכעלבבויזהדי( .):ח'(ב"ב "קיצת(עלולהטיע ,הפועליםשכריעל
ם"הרמבמצריךכללבררךיתפותשבהטבמישם).(ריטב"א "הפקרדי(בית
כלהתבישבתאניכ(שאיןמה ,ממשקניביםא)"הפ"דושיתפיםשולחין '(הל

 :ל"וו ':[קע"ס]א"קפ(שררשמהרי"קמשערכךבעיר.מטירמתאומרבתבעל
 ...בעלמאתפיסשובייבעאלאהפוטקים,שארעלמשה 'רפליגלאכרחך"דעל
הסשרסא'ןהואמודה ,באונמותילהשתתףהתבוהאומבותבבישכלהיכאאבל

(רבריו "שלוםבתיבותיהוכלנועםר:ח'יחר:ח'רביםהשסכמתקיים,ותבאר
 .)ה Ifשצס'יחו"ממהרשר/!מבשו"תגםמונאיםאלי

ערותמעשריםיחדייםביזבעסקיםגםצבור,בהסכמירקלאאבל )ה(

ר::!אילמשל,כר,ישלום.ביעםלדרכיהרי(פטקשיסכיםכדיהמתעסקםי
בויתר·לוחנההרבראםזמרב,לפביהשוכראתממגהלהוציאחבותמשכיר
עלישאלאוברעבשימיתבועם,דרכידרכיהאשרהתורה,מדרכי"יאין

רי"ר).אלףסי'רדנ"ז(שו"חבביתן"י.דןרוזההפתחםי,

(שי"תצוראבןר"יכתב ,ימתלאשתיבכטייכלשכתבבמיוכן )י(
חסכיםגןעםדרכישדרכיהשחןה"ק."ח"ז :ב)וונסי'א"חניעקב.ידצקהמשפט

בביו."אתיתביחהכלשתטילדעתיעלעלהלאהבעלשגםטהדיואנןזר.על

נונדנהם-"ז"לתקטתובירר.

ברהים'זכוובתוגם ,הז"לתקבוהרבהאבלחירה.בריבירברבוכאזדע

הזה.המקראדייעללברראפשר

תקבית"ריב :תי"ג)טףרדב"ז(שי"תמארכלליבלשיוז"דובכתב )א(
ביעם",ררכיררכיההכתיכמןילמריהישיב,יתיקיבימבות mבררךהםחז"ל

חז"ל,תקביתפרטיבבירורחשיבהטבראכאזהררי

נכריםעביירס:בים (Iשממה ,)ב"יסן"פמלכים(הל'רמב"םלדעת )ב(

מאיתיבלמרםיאליגםמתיהם,יקיבריםחיליהםמבקריםוכ(ישראלעבייעם
קרא.

 ,'סוףביתת"ר(שייטףביתכתב ,מטלםלי(שתפטהאלמבהברי( )ג(

[ומצאים ...מהמטלטליםשתזוןיבים Nהגרתקיבר"בתר : )'הט"כתיבותדיבי
 ,"ניעםדרכידרניהזהייליקה,הדיןמדחאיןכזה-לשלשי)רמוסריםמהדי

אשיוגשרים, 'רחרםלגביוכתבכ) IIק Iסיע l/אהת/ I(שימ"מהרשד )ר(

אטירהא:וישיההיאדםבןדעתעלעילהילא" :ה mכבעלאשהמגרשים'
 ,איטוריסכמהבזהששיחלילה,ממבי.שיחקתיאשתרירגליז,דיייבבהשתיים,

עלוי."לתקןהרב.ערתעלעלהלאזהידברהם,ביעםררכיתורהיר'יכי
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. 
(חר"מהטררפסקבבכס'ר,רזכראבש'סרבאר'ררש'ס,כל'שמתכגר )ה(

יותרבקבורתןמחויביםהזוכיםשאיןהרא"ש,אביובשםס"ר)ער"חסי'

הבכס'סעלחלקכררהשח'רכטעמ'םמכמה(שס)הכ"חבגחרטעןהמאחףם.
לרקרברחאדסשלאמרתשארכעתקברשהר'חכמ'ם,תקברכדרזרא'מח"ס,

כ'חרא'בצו"'שרכאן ...לא'בצר"ל'ח'דלאה'כ' 'כ" )".(כ"ממקרםככל
אמרהרהתררהלקכרר,'תח"בוראחר'םבכס'ררמבזבז'םבא'סשאלרשאת,
ש'קבההוהד'ןשררתלפע"דבראהלכןשלרם,בת'בות'הרכלברעםדרכ'דרכ'ה
לן",אישיבזבזיואח"כתחילה,

אתמעכ'רהבעלשא'( ,)'''מפ"ייג(כתזכותחז"לשקבערמהגםכר)
מובסרב"גר, היי"!'"!'רר'צרראבן '''רזהעלכתברלכרד,רמכןרלע'רמע'ראשתר
שבהליכתןעדיםדייעלירכיחראםסכנה,במקוםבאטדיהדבריסשאיזדואי

מרבא ,'''כ(מתרדלע'רר.לכראארתהלכרףרשא'מסתכן,הראמגרר'הלע'ר
 .) 16הערהכשן,אל'עזרשלכממארר

ר'כןשהראעדהגררשהאמראצלבשארשהכןשברהג'םמהגם )ז(

אה"עת"אויעקב(שופריהבירדוגול IIהרכתב ,)ז//סמ"כסי''ע Iאב(טוש"ע

בנןראםביעםדרכיה"והתורהסימאהאםכאשרבאמרתדבךשאיןנ"ט)סי'

רחבלרת'!בזק'םכמהממבריימשדהסרמהאמראצליישב

ל'בשארשא'תאשהא'ןשלפ'ה ,,,!,סחה'הרה'ד'רשלצרראתרלגכ' )ח(

"שכינת :ע"ט)סי'אה"ע(מוותכחידוהבנודעכתבאביה,כשםששמרלאשי

ככע'((ראם ...לשרקמ'במה ...חמ'רלאדרדא'המתחדש,שםעלהiז'לאהחס'!"
רלאברעם,דרכ'זהרא'ןלסכבה,'מ'רכל'חרשאראשתראת'גרשזה]

שלרם."בת'ב

צו:חזהעטםר.

הזה.המקראעלבניימצרביהמצוהטעםגם

שמשלמ'םזוממיםעד'םבד'ןדןמ"ט)אלף "ס(בתשרבתיוהדוב"זכא)
נצטערשהריאיכא,נמי"יטעמא :ל IIבזהזאתוהסבירנגדו,שהעדיילזהדיקא

כלכ'בתשלרמין,התררהלרזכתהרלכן ...ממרןלח"נרשקר ,!,לע ,"!'עהש

נועס".דרכידרכהי
• 

מפריהבשיסהתררהשפטרה"הא : )'זט'(נראש'תחכמהרבמשד )ב(

בתיבותיהיכלנרעםדיכיודרכויה'משפטיכיהאגשים,אתרקיחייבד,זרניה,
דכררמכללקנל,הגרףב'כרלתשאיןמההשיראל"עלעמסהזלאשלרם,
מצאברלאזה...רמשרם ):ק"ט(חרל,ןהה'תרבסרגההתרהומבעהלאהאסרר

רירחר ...בב;ן.,מכלהשמגלמבעהלארכןכשבה.אחד ם;'רקלהתעברת mבiמ
 riשמסתכברנשיסכן,...ארםתראריפתהתדרהיהו M ...המחלמהבעתמזה

האהש."עלרלרברתלפררתלצריתהתרהוגזהולא ...רל'!"הנעיברר

"בדרדהןשררבןס"ד)רשי(לעילראיברכברדרבנןתקנרתגם )ג(

רביררשלמ'ברעם".דרכ'דרכהיהכתרבמןילמחהישרב,רתיקןרהומנרת

ת
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היא ...שלוםדרכימפביבחצרית,מערביןמה"מםבי :ה"ב)ם"ג(עיריבין

מס'(סוףמהרש"אוהסביר , 1שלרם/בתיבותהיוכלבועםדרכידרכהידכתיב

עיריג,דייעלרגיםשלחצרלהתירלחכמםיהיהלאהדיןשמעיקרעיריבין)
שלםר.ררכימשיםהיינן ,שהתיחימה

יוכסוףו.

עלהמייטדים-דברבבןיגםבדאירייתאבם-הדיביםשריבכמדימבי

צדקבייאםהתירה.במחשכתחשיבמקיםתיפטזהשכללמיכחיהב"להמקרא
גיתןהראהעןלםשביראכךעלבגויהםזשטהסבראאלאאיבדנהננתן,

זקיקיםשאניכלימרזה.אתזהלהשליםצריכיםאליששביםכרהתירה,
החיציבההטברארמאידר ;לשלמיתםהזההערלםחייאתלהביאכדילתררה
וכלהוחברתיים.הגשמייםהזההערלםנחיייגפעולאהתירהשדינידירשת
ההלכהממילאהב"ל,הסבראאתהסרתריםדרשהארמקואלנישאיןמקים

שלום.נתיבותיהיכלנועםדרכישדרכהידהיינו ,דייהעלנקבעה

בדרים(יורש'חז"לשאמרימהגםלהביןאפשרהזרהסבואיסרדעל
מהדידי"לא : )א IJיו'במרבדבשר'''מינאי"א.תעניתבבליזהכעיך .'אטו

מסביואהיאכן ."אחריםדבויםעלוילאסררמבקששאתהאלא ,תררהשאסרה

אדםעתדי" :קדיךש'ן)סרף(יחשלמיממררסמתמליאהמימראבםבפשטרת
בנראשהועלםשמבןימי-אכל",רלאעיברשראתכלעלזחשברןדיןליתן

דבו.לכל;ברזלאהתרהר.קריםרבשבילבשבליי

. . ". ." 

נועםיירכישולם

דרכיהשבאמובעלומשדלמלעשרתביתבההתווהשכלהשלימדגול
, , 

 , '"חנוכה).' 'הלכרתסיף(רמב"מ,שלוםנתיבותיהיכלביעמדרכי
"" ... . .. 

 :בנ"ט,גיטיובמסכתדבויימקיר

ניעמדרכידרכיהדכתיבהיאשלרמ

חנוכה).הלכות

דרכי.מפני, ',נמיכילההתורה,כל
שמת,·(אור,לשרמנתיבותיה,וכל

, 
, ' .. , 

, . ' 

, , 
, , '. .. 

38 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 • " " .עמנואליונה

נשכחדשכוכעטאשכנזיה,ד"שלערכיםעל

,11 

בעיותבפגיעדמי ,השלישיםבשביתישראללארץשעלוגרמניהיוצאי

הכריחיזהמאידעליהםדיהכבבארץאזששררהקשההכלכליהמצברביח,
החעוררהחמורהפהוחלאה'בעדרסט'.באוסןח"הסרמחאח ,!"ר~רלאוחס

חורה"עם"'טתשברנ'עלחובכואשכבז'הור'החורב'.הח'נוךלצורתבקשר
מקובלחא'בהח'בוךשלזושצורהלדעחבוכחוארצהובבואםדוך"אוץ.

חלקס :שובוחבדרכ'םזובעיהפחרוהעול,סישראל.בארץהחרד'חב'הדוח

בב'הסאחושלחוחורה"עם"דרך"ארץ,ש'טחעלברצון,שלאאומוצוןו'חוו,
הספרבתיכדוגמתחדשיסספךבתיהקימואחריםדרים. nותורהלתלמדוי

סםרלבחים 'iTבנאחלחושאחריםואילובגרמנ'ה,החרדיחב'הדוחהמקובל,ס
בוסההחדריחהיהדוחהחפצלוחאחלבחחהמקוםכאןלאהמזוחי,זרסלש

'והמובבת,התפחחוחכאזשה'חהבדמהל,ש'ראלארץבבואםאשכבז'הוד'

מוכב'םה'ולאשעל,העולםלהשקפחפ'בהאבןהח'בוכ'חברוכםשארוכאלה
בלבדזמנ'חש'טהחווה"עם"דרך"ארץבש'טחראואחוםיוא'לולוחו,

קדושהלאובודא'לשעחהקרושהבהלואוחשא'זמסו'מחבסב'בהשמקוהו
 "תורה"עסש'טחאחלבטושהאפשווחעלשמחואלההורםילבוא,לעח"!'

זו, 'iTבבעלדוזאיבההמאמרבובחדוד"אץר.

מהמשוםשדוומדןרמקובלםיערכםיעדוהיואשכבזהרוחשליליבדמה
השכחיותווה-עם"דרד"ארץש'טחלגב'ובוחשהדהועוחהפרנסהבע'חבשכחו,

בתברוכבהםריס mהמ'היסודיתאתהנאמנהביהדותל IIהנהשוניםמהזרמיס

בבעיההעול'סהחלבטוש'ואללארץבכואס .הגולהבאוצוחאשכבז יר,'!"

ויכוחשוםעליהםשא'זבאמביסיסודוחשישבסהרגישוולאהתויההחינוכיח
 .ישראלבאוץכאז,אוחםץילהפואףעליהםלשומוהואו'מזולכז ,מחלוקחאו
לדעוחדוגמאלהווחיכלו ,ביסשבאוחמלשנמאבהמסודחעלומויםשהדילו

 .שיארלכאוץאחווח

.ב

ביתרב,עםקהילתיארגין ;מאורגניםקהילהחייפרחיאשכנזערינריב

היחהלאיכו.'מסודויס·חווהסיעורי ,קבוע.קוואובעלחזז ,מסדרוכנסח

שלהובסודרהאוגוזהסחיסבזהלאאך .באוץכזהקהילתילאוגוזאפשרןת
סשל"שיראלילדיאחמלשמוהל 'iTהעירבכל .כבזשאבאוצוחקהילהחיי

"לשסל"ראסןןלבכטיפלהשמסןדותאשיקדחבואחהיהקהילהבכלמצןה."
המביךןארגועדי ;הלוהי ,הטהרה ,המתעלמירהשה ,הגסיסהמרגע ."מדצה

שעבדוונשיסגבריסיוחרהיו ,יוחרגדולההיחהשהקהילהככלאבל.בביח
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קדישא'חנכראחברלהייתזבהאחדכללאאלי,קדישיתבחבריתמציה'לשם
במביםלהיותזכיצניעותבדיניומהדריםבמצויתמדקדקיםובשיסאנשיםירק

קדשיא,חבראחבריביו

כעלירבניכ,עלמספריתגרמניהברחביקבריתבבתיעתיקיתמצבית
רבניסשלמצבותיהםל 1ז,למתיס.לחייסחסדשעשוחשיבותוגשיסבתלם,

חריטלמשלכךקברו, ..גם,היהה'נערץשרבםהקהילהבניחרטימפירסמים
זצ"ל,קרגוימנחם-מנדלרבישלמצבתו,עלפירטק"קשלהקברותבבית

למתים"אףמצבתיעלעידישםדקברנים"לח"ק"חברטהרה,גי'יל,בעל
בפלאובקיהדודמגאןניאחדהיהקוגוי/מ Iמהדבחברתו".קודשואמתיחסדי

הקברותנניתהמצבותעלזיכרוו""אכבלבספרמיבאוכןוטהרות.בקשדיס

(פרנקפורטז"ל rהירווהליימרדביהרבמאתמאיוע"נבפרנקפורוטהשיו
אלה iכלהמתרם,עםהסדעשהשהנפטר[ת]צויןרבותמצגותעל .)א I1תרס

העדה.וראשירבביסהיי

וצרהשמחהבעיתותהקהילהלצרכידאגוינשיםשאנשיםהזאת,המסזרת
 .דוריתבכרל,ו,הסמינררבביילאזאתהגהיגהירשרפאלשמשיוהרכלא-

אשכנז.יהדיתשליסידלערכישגהפכיאלה,מקידשיםניהגיםעלחיגכורבים
לאכאילוכאי'יליה,אשכנזבעריהקהילהחייאתלתארבאיםאנואיו

חיובtב"יסודותשלעלבינםאתתובעיםאביאךשל,ל,ות,תיפעותגםשםהיו

 .שיראלבארץיוםיוםבחייגםעליהםלותרשאיו

הישובבחייפעילכאיפןמעירביםהיוגרמניהבקהילותבתtב"בעלירוב

שלהיטידאבלכובוהשררהשחפשיכאלהגםהייאשכנז.בעריהיהידי
לשם /1הגביהבמישגהשתמשולאהםמצוה"."לשםהיההמגוינתהפעילות
לקראתהקהילה,לידבהכנתפעלזהמצוה"."לשםבכיונתוהסתפקךשמרם"

כשחתמסעדותלמעובארגוופעלוזההמקרא,טעמיאתםולמדמצוהבר

לנעירתירהשיעיריארגוזה . Hamburger Speisevereinאירופהברחבי

התנדבוזהמיהל,הרהזההיהדוים.הספרשבבתיתירהללמודיביסףישראל,
ענייעביךכסףאסףזהאירופה,מזרחפליט'למעופעלזהקדישא,לחברא

קראןזהלבניח,חימששעירנתוזההחירה,קרולמעועשהיזה.שיראל,אץר
לקבלרקרצהלאב'תבעלכלכמעט :רברשלכלליצפיו,אגריתספראתו

יבעיקרמכשרינותיילחתפשריח Iה!אתמצאמשהי,לתתגםרצהאלאמהכלל,
בהגהלתשפעליאחריםבתיסבעליהייכמןבו ,"הכלללטובתהבומרצינן
החולים.וביתהית;מיסביתהספר,ביתובהנהלתהקהילה

. .. 

כיונר"דוהארכיס,כמאפריס ל'" Jזרסלו K"Kהוכעמרהנתיבהכחשלחשיביתי'על •

מאר"מהוז"לדברייסכים 143עמ'רשםיהלאה 140עמ' ';~חלקמלאיהך!',"מכתב

התורהכלח"ו·אלאפרטיתזובוהלאלניתחסרשבלעדםהבתיבה,כררכילהתחזק;:לינו
. 

הפסוקעלבאלז,תהליםעלצ"ל lהירשר hשהרבפירושוראהכרלה".ה'ועבודת

אתנותזיאינוהעולםמןלרקחרקהרשע :וכרתן"'חרגזוזרקוישלםולארשע"לוה

לעולם,כנתינתו .'להרבותמשתרלובותן.חובן·הזריקואילרממבישמזפיםהתגמול
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למעז'כפעילרתםמכרןר'פערלהכרצעירשגםמצארהאחררניםדברררת
בהוצאהטיפלרזהוסיול,םהרצארתארגזרזהשיערריםנחןזהנוער,ארגוני

נרער.עלרנישל
. . 

"לשם.פע~לרתםאתרארכעםהמחנדבים.רישראלעםצרכיהירמרובים
אצלרהבנרתהבניםראוכךאמלוי.'מרבזכדברישראלכלללמעזמצרה"

 , .להמשיךניסררכךהוריהם,

לחבראמתנדבחאינהזמרעהי"דמורתיאמיאתפעםששאלתיזכררני

מררתיאמיזר.כמצוהשעסקראחררתנשיםעלאזשמעתישבעיר.קרישא

להתעסקלאהרארומןקטנים,בילדשככיתמטפלתשאשהזמןשכלליעגחה

האיכאשרתפק'!"הבשמתחלהפגע 'עלולהשמחההבניםאםזר.חשובהבצiבהו

מציאותעלמעידההשאלהעצםבזכרוני.חררטר.זרתשרבהבמתים.גםמטפלת

ולאמותיהם.יהםלאבותכזרשאלהשואליםהבניםהוים·אםמסופקנימסוימת.

 ,ג.

בהתנדברתעבודהשלבמסררתבארץכאןגם·המשיכוגרמניהמערליחלק
אבללארץ,'בחרץמהתנאיםשרגיםאמםנהי~בארץהתגאיםהכלל.צרכילמעז

רכ/וסדות'ישיבותגוער,תנוערתחנו.זמוסדרתלמעז.לפערלמהםמנעלאזה
(בגיגרר 'באץוהחדששב"שרבנטעןאםסו,זמגלהמשרםבזהאיןחסד.

בעיקרהבנריםנאמניםחברהלח"רגילשהיולאהשיז)ה"שובשללמסררת
מזשלאאנשיםכלפיזלזולסימגימתגלים'אףלפעמיםצמרה"."לשםעל

כקדורםמרגדרשאחריםשאצלבתחומיםמצוה""לשםלעשרתהרוצים ·הממסד

מסוגליםהיולאשנהארבעיםלפניגרמגיהמערלירבשרעו.ךזהבר.לתפור
עלוספקרתפרנסהדאגרתלכלל.הנתינה""כתשלהזאתהמסורתאתלהמשיר

לועיכלפימתעוררתהפליאהמרצם.חבאתגזלוהצווהיהחיגוכיתהדרן
משךהגיערכאשרהנ"ל,המפוארתלמסורתלחזורצררךראושלארביםאשכגז
אךהשתפר,גרמנהייוצאישלהכלכלימצבסהנחלה.ראלהמגרחהאלהשניס

בנהיסד.לחינרדאגולכלל. "הנתיגהכח"ח,!"רשעלדעתםאתנתגרמעטשרק
מי 1אתריםשלתורהליומדלמעןעשומהאך ,לעצמםתורהשעיררירסדרר

הספרןביתלילדינוסףמשגהשיעררמארגזומי ,א' .....קיחבראלמעזמתנדב
עזרהעם'ומה !הספרביתגיל iאתר'ישראללבגרתתורהשיעוריעלתושבומי

דצ.יבורבערל'נשיאהשלמפוארתמסורתהזנחנוןוחדסתורהלמוסדותפעילה·

'מעסיםשרקחוששניהזאת.בדרךימשיכוובנותינושבגינולכךואגטרלא
לצרכיבדאגחםיהםולבנותלבגהיסצנרעהדוגמאגחגושאכזלררמיכרלים

 . .בכה,וזה"בכהזהצמוה","לשסציבור

- '" Kואחדבל7נוכשךפגחה,מכלהסהורההכלל,לטוכתזן..לובסיררת :בסוףושם

דאםביזהנתינהחייבת Kבמירחדהרנישרםלרהרבתההי",אשרהנלחתיעפרתתהא

הכלל,לסובחהובסייוחגםבזהכללהיושהרבריאל,לחכירו

• 
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אשהבפטרהשביםכמהשלפביזכירביבייתר.פשיטיםדבריםהזבחבייבכז
החבראאבשיא,תלהביאבקשהזקזבעלהבירישל.םייגזביתבשכיבתזקנה

ליבאמרכאשראיזביולמשמעהאמיזלאהאישהמת.עללשמירהקדשיא
להלייה.עדהמתלשמירתהדיאגכזהארביזהקישד.עירבירשוליםשאיז
המתאךאלפים,השתתפישבהדייעה,רבביתשלהליהישלמקהרליידייע

יד"ד;תסמירתשלנאהלהמשךדאגבילאלמהשמירה.ללאשעיתמיבחהיה
יאביתאביתיבושללמסירתעירףלפביתלביהתירמי 1שביםמאותשל

יחיפהאכיבתלברק,בביתקיה,פתחכגיזאחריםשבמקיומתכבראה 1אבותיבי
אביתהים.מסירתשלזהחלקעללשמירהעריםייתרהייאשכבזייצאיאכז

.ד

בעבר,שהתבדבואשכבז.ייצאיצדקבייתובע"םאחדיםגבריםלטיבזכירים

הנשיםעלהיטלכבדעילאמת.שלחסדבגמיליתלעסוקהיים,מתבדביםיכז
התחנכיאחריםמחיגיםמעטיתבשיםרקרחב.לציבורלדאיגנקראיתשהרי

אשכנזובשיקדשיא,בחבראiכתברביתחבריתלהייתהמסירתברכיעל
שלהמאוחרותשעותעדלפעמיםעובדותאמתשלחסדלעשייתהמתבדבות

 .• *הלילה
תורה'.יעוריכמה 1תררהמוסדותלמעזאחדותשעותהיוםתורםומי

תורהמוסדותלמעזשעותכמהשבעוכלמקדישמי 1המתבגךלבוערארגנו
מוסדותמחזקותהיומצוה"לשם"משרדיתעבודהשעותארבעשלוש, 1וחסד
עבורהכוחותעלהארגוביתהעבורהאתלהשתיתבאפשרותםשאיזקטבים
חשבובותבהולדייעלקטדלכיללאולמוסדלעזורמצהוזוטרתאיכייקםיר.
לעזהרזקוקםיאינםתורניםיעתכותביאוחדריספריתימוסדוכימוצה"."לשם

לקבלכדיממשלהשמדרידלתותעללדפוקמכודביותרהאם 1משדרית
שלהמסורתבעקבותהולכיםאבובזההאם 1ופקדייםמזכירעבורתקציבים

 1באשכבזהנאמנהההידות

ואתםלהונעילבסיבולאהתורה.באמביבתיםבעל,שלציבורהייםקיים
שכחלקםפבסיובריםציבורהייםקיםיכזכמוהבאמבה.היהדותשלחזוקהלמעז
תחישהאידהמםלרכיםלמהמשדרי,ובבהולבארגוז .בחביררבבסיוזלהםשי

במאונה.ציבויכצרכיעוסקיםלהייתובסיןבםמזמבםחלקלהקדשיראוישאכז
רוכ.תבדבותהנשיםלטובזכירותןשיראלעםחולילמעדהדאגהעםומה

הדהאחרים,החולםיבבתילחוליםדואגמיארדצק,'שעריהחוליםבבית

 1כרוגישחוליםבמוסדיתמסכבםילילדםידואגומיביית.ברהרהזבבשמיית
, -

שויק.שננחלחלקי,ךביתבמישגמייחפתחסיזיתאשהבפםר,ךשנהעשרהכחמשלפני ...

ע"יולאירושליםשלקדישאהחבראשלנשים '"' 9תעשהשהטהרהבקשההמשםחה

אן .סיבנתהיתההבקשהשירק.נחלוסלגרמניהירנ!)יחהקדישאהחבראנשי

שלהסהרהאתלסדריםלובירושי Jסהג'שהנשיםהתנררנשןו:רהילגיהיתההפליאה

 ~גרמגזהירזאותנשיסבולזהיריזית. Cהחהנפםרת
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במתיםואףדתיםימבתיםבאיםבחלקםאשרכרונייםחולםיבילדםימטפלמי

מנסיםאשרתורה""קולש'יבתתלמ"!"יאתלצייןישכאןמעורערים.חדרים

הילדיםאתמ';;מחיםואףמניןמארגניםאלה,ילדיםל it 'הקשהגולרםעללהקל

מקיף.ולטיפוללעורהוקוקיםאלהחוליםשילדים עו"!"אךובפורים.בחנוכה

אותנ"ךאתןולקרואמסכנותבנותעםלשחקכדילשםבאותנשםיכמה
 !ולעודדןאתןלשוחח

כלםיבעקירטוביםומעשיםחסדבעמשימרביםבדורנושגםכמובן

מצוה.""לשםהציבורלצרכידבאגהמעטנוךאבזה,ח"ולזלזלאיןיח"!"ים.
משהשלמדרשובביתהספסליםס"!"ורלמעןנוןבןיהושעשלדאגתובזכות
 :ידכא,פנחסרבה,(מדרשרבנומשהשליושרולהייתיהושעזכהרבינו,
הייםשמתדלמיהמחצלאות").אתפורסיהואהספסליםאתמסדרהיה"ר~א

הכנסתביתבהכנתמצוהשלשחמהבדורנומרגש'ומיכזובמצוהלזכות
ךילאחריוהליומדלפניהמדשרביתס"!"יראוהתפילהלפני

לתקןאפשראימהציביר.חלקאניגםשהריבשער,מוכיחלהיותבאתילא

אתירגישאחדשכלההכרהבהחדרתהמצבתקוןשליאשוןצדעהכל.את

וגמור.זילוא1י'לכלל.מכשרונותיוולתתהציבוראתלשרתחורב

• 
עלבגויותהיוישראלקהיליתבכאב.אדבאיפוק,נכתבוהללוהדברים

רחבבאופןחסדים""גמילותהזההיסידעלחסדים.וגמילותעבורהתודר_
שלהמקורכאןואולי-אידיאוליגיויכוחשוםמעולםהתעוררלאבייתר . . 

השיכחה. .

כאןלהמשידהחדש,לדורדרדמורילהייתהפסדנויקרות,שניםהפסדנו
לאאחריםשהריבכד,אשמיםאנולאאולימצוה"."לשםשלהצנועהבדרד

תחליףשאיןדימניאדמצוה'!"לשםענפהפעילותשלזולדךררגילםיהיו

זו.לדרד

בשיטתדרכנועלמעלהשלדיןבביתלבואלעת"!"לענותהמחוששאינני
עלנענהמהאדלסמוד.מהועלמיעלש'צדלכלשהריתוהו-עם-דךר-את,

 !דורמדוראבותיכםשנהגוכמוהכלללמעזעשיתםמה :השאלה

• • 
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 I •בויקאבדהם
• 

• 

• 

ן tקצנאלננןגמשפחןתרנניששללת

- nהארצןתארנעןןעד nכ . , 

• 

בו'טק,דק"קור"מאב"דאמ'ו'רהובה'הקצבאלבבוג'ולשמפחההוארשו

ואובעעשו'סשמלרפול,ו, 'ד~ד'מאגדתה'ד\עייאהלשאילהשושלכבי
 .' iפיל'דמ'בתכמךלשעית

, 

עליען 'tהשופסקייבתקופתן,ההודאהמאבותאחדהיהג"קמאירדיהרב

הייעדכש''בית;ל'טא.פיל'וכמו'בתובית'שואלבקהליתהח"סמהלר
מארגדתגפדוהל,טאשמד'בת(לפב'ל,טאמד'בתמטעסיכיווכמבה'גהים3ז'

, 

כפיל'ו).האוצית""ייעד
ימבה'ג'הארצי!(מבה'ג'דביבלרבל'ו,היועדב'ש'בת ) 1623 (שפ"גבשבת

וקהלית' 'בפיל,ולקהלותשה'ימשיתפיתהיצאותחלוקתעל ,ל'טאקהלית
בעל'לותבכללהיצאית ...המלרמבתבעב'והיצאיתאידיח"ל,טאדמ'בת

מתביח ...המלרמחבוח ...בייוש'ושעחעלהיצאית ...יהכטףהמסבעית
 • ,ב\רר'tבשלשה "'עג'ת( ('וםק C:ו t;";אלכג\('.צא\ת I'I"\ע ' ...לשל'ח'tב

 ...מצאב\הב"ל"כלל,טא.מד'בחכןחבאיאחדהאוצןחיידעשלוכחבא'שב'ס
יבאןי"חםתליטא':מדיבתמטעםלפ"קשם"גשביאדרט"לג'יוסהזהכהייס
 _ב.קצינאלנבוגין"הק'מאיר

המט'םחליקחעללדיובלןבל,(הארוצתמבה'ג'החאטפישבהבאיר.ת
 .מסהגלגזלת,מסהיההראשיהמס jהקהלותעלהטילהשהמליכההשרבים

הקהלןח,עלערכ'סה'ןהקהליתראש'ארבוב'ןח.ימט'םמ'שואל,בסשכלעל
ידןהיןלזהבקשרהקהלות.כלעבורעוגהיהרר"אורעדהזכרכזי,והויעד

המט'ס,לחלוקתאחותהערכה,דדשיל'טאימבה'ג'המד'בית, ('ב"כד'ס
אלהט'כטיכ'סשלהם.תשלימ'םכעדאחרא'ם'ה'ויהסלעצמםמ'וחדועד
ל'םאמד'בחלהחכדלוחל'םאקהליחלהחלטחגרמי:וצדד'ס,ב'וחכ'עיתועיד
יב'וםבל,טא"'הראש'יחהקהליח"יעדלק"סהחל'טוהסהארציח.יעדמחיר

שס"ג,ב' 'אדר' ,בליכל,ו"ידעכ'ביטאחר'חדש'סששה '',שס"גשבחאלילט'
יחבכיבוסבריסק.בעירליטא"מריבת"יערשלהראשןנההישיבההתקיימה

שלמישבימקים ,כר'טקכקהלתהיעדכ'טט'אחלקכיעהשאר, ('כהיחלט

 .,'"ירתיןנריו ..שאלו-"דגולת«תונןה. .צה Kר 1

שםיעייז . 41 'עסתש"ה'יושליפר~ןת" Kארבעיעי..פנקסהלפיוושיראלראה 2

פנקס. :כספזהטפרזייזלהלן , 3 , 2העריתשםראהאלה.וcות Sהומשמ,יתה,רה

 . 9הערהישם 4 • 'מ,פנקםסם, 3

ברליןליטא",כמרינתשיות Mהרהקהליתיעדפבקסאוהפדינה..פנקסדובגובש.ראה 4

במביא.סגשםע~ך . 1מ' V Iפמ"ל :[להל(חר.ייה
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בימיןבאזקןשהראגהירת ,מאירר"מיהרהאלןף"בחיי.ג"קמאיר Iרהרב
עסראש'דעררש'תייזמןעתבכלוחיצה,ר'העמןולבואלצאתרעד'וכלולא

 .;:בריסק"ק"קפההןעדיבראחי,דליטאדמדינתנן

ת"ו, ,'מ'כלבמקומואחררבלקבללאעצמהעלק'בלהבר'סקקה'לת
ליטא".ינת.במדהראשיותהקהלותועד,.ומארגניממיסדיכאחדהכרהכאות

האלוףשןנהיות.,ח"ס '" 0ג,"שפבשגתהועדבתקנןתבשרמהזרהחלטה
יזהירו ,'צופיאל,יהמדינהכלועיגיגהיפואבויחדממנרל"הגמאירר"דמהר

מהר"מלהאלוףקורבהמחמתהפסול,םמד'בותראש'למבותשלאהקהלות, . , . 
 • 6 "ל IIהנ

תקבותלאשרהמד'בהועדהתכבסאלול,כ"טואךה'י'סשם"זכשנת
 ,ברלכחהיהיכרלאיורדערדיריחולה,ההימאיר'רהרבוגיס.שןפסקי·דין

, , 
'ששכר '"ינאבשמו,לחתוםבער,יששכר fרהמדינהופר Qל nיפרי-במסדהרב

(הראש)לראשהאלוףכבודבצוו'החותםבר'סק-דל,טאדמתאספראבעד
 •ך ")סלה(אמןא"סירפאהוהשםדייןאתהחןלהוצ"ןואולמאיך'רימוהך'

גדול'עסרשכקעדמהשוא'דועאבל ,שח'ברח'בור'סעללנו'דערלא
לום"שח"הבו,אלכותבאלותשהבאח; ,רבותשותיתלבשאי'אלשפגוהחר

בר'סקק"דקמ"ירד"אבמא'רר"כמהיריהורותו'ולדתואשר'ולתורתו,לרמ
 • dא"ס"גדולתוותרבהברבהאתאתןר'צי"ו,,ליסא

מעשהי.חורפבימיזנרוגי"ומסריםממנותשיכהמביא ""נפי·יהרשעבעל

 " "ל"זאולשמא'רר"מהורהרבעםובתןובשאדל,טא,בר'סקק"בק-כזה
ג IIזןצכשנתטוכהבשיבהבפטר ,"זוואהללאושבןרימא "הרב

) 1633 ( 10 , 

כנות.רארבעבביסששההיומאירר'הלרג

 ,בב'ו
ו,'אבבח"בפטרהיאל,"זן'קצ'באלברב.הרדה'האלרףא,

ממוזבא,ב'בושבב'מ'ן 'רהקצ'דחתן ,חעלמא 'דקד"אבמשהר'הרבב,

סלרצק,דק'אב"דבחרםר'הרכ ,.ב
קאל,שער,לשמיאמוה'הקצ'ןחחן ,כ"ק'שראלמוה'האלוףהחס,!,.ד

מלודמ'ר,טשלדעעיקב 'מרההקצ'ןחתןש,כ"ב'כב'מ'ןמחו'האלוףה,

אביויבחינסטרשהיודהאחיוםשעלבקראב,"קיהוהר 'דמן,האלוףר.
 • 11 ,ז"ל

- .' . 
 .סח 'סיג 3עמ'םמ"'לשם, 5

 .וסםשגנ 6

 . 31~דכ ,שםי

B כ" ..שו"'חראהn ,'"כ"ו.סי'תקע·ו,קארעזחרסוח

 • fוסייא'לק nר Hיועליהושע"..פניראה 9

א."סק-ס"קנ 'עמז"תרפ"ארשאלבנים"',עסרה...אביתליפשיץליביהירה cג.ראה 10

 ·]ק"" :(להלן . 90 89יעמקרושםי"'רעת ..ס M"זנשס K • 0י.יא.ר 11
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"!'ועים·התורהגדולימפורסמים,לרבביםבשוראתכול!בבותד".

כריסק. 'דקאב"דיעקב 'רלהרבבשואה ,דבורהא.

 .הודרנידק'ד"אבתאומיםי'~עיהבר'יוגהמהו'להובנשואהכילא,ב.

בריסקבהקלוזרבשהיההכה!פבחסב"ר'ה IIמר'להרבבשואהביסלא,ג.
סלצוק. 'ובק

 'דק"שמהור 'רהרבב!אשןו"גאברהםמןה'לאלןףואהשנ ,אסתרד.

 ."בראד

ז"לןזהא;ואשלשהרבזאובירר'בזהטלאוב '"רבא"רק,ב"שמה "הרב

כר:'גלכה! ) 1627 (ז"שפבשבתהוזמ!סאיר,הרבשלבנןרכהז.,'יהרב
שנקרא ,ז"הטשלאחיוהווי,יצחקר'הרבשלבמקומו ,חעלםלקהלתמ"ור

שלופעןלותיעלה"!'יעותמעטיתפיזי!.בקהלתדי!ביתראשלכה!םלמחע
 , 1:1"עלםבק'משהר'הרב

ביירדח"גבשנתדד"אבועדהשתתףמשה'ישהרב עו'!"אחדממקור

כת'מסעלחידושים ",אל,עזר"דמשקהס'הדפסתעלהסכיםשםיערסלב.
 ." )י"תיבלי!ל(ל"זמאפטאצבישמואלבראלעיזרר'הרבמאת rחול

 ",ציו!אהבת"הספריםעלהסכיםחעלם 'בקהרבבותכסעלבישבן
(לובלי!הלפרי!אשכבזישמהבראברהםר'הרבאמתןחו"מהתורהעלביאןרים

 .י)"ח(קראקא ,"להשיו",שלחן"ערו,עלאשל"הרברביהס'ןעלשצ"ם)"
לביתה/זלה'מאירר"מוהררגואןןא /Iלאבןהשמ,.חתםאוהל/!הנכמןת Otרלע

 " ."קצנאילםוגי!
ןבסיףלןבומלאבקהלחב'~קמשההרבשימשחעלםבקהלתכהינחילפני

 ," ) 1644 (ת"ד תב:';'בבפטרמשהר'הרבמאהליב.בקהלתבקודששישמימין

ןששימאשרDמורסמים-רבביס ,בניםארבעההשאירק"גמשהר'הרב

פיל,!.בדמינתא""הוודעבכיבוסיפעילחלקולקחוןבותשלותיבקהברבנות

 ."ל"זוואהלאולש ,זקנואביםשעלגקראהבכוראולש,.הרבא.

 , 18ביגישכבימיןד'הרבהשניכבןב.

מאירר'הרבזקבושםעלבקראק"ב"מאירר'הרבהשלישיבבוג.

בריסק.ק"אבד

12 ,. p ,שם

 ....זכויןלךחךת nפרייברג . nראה 13

 70.יעמפנקסה Kר 14

 • 89 'פ V'ייק 15

 • 1ה,רהטר ',ובפנקסשים 16

וזקנאביסלופסירתנשנח '''"שעבשנתנולימשה 'רהרבשלכנישאיל,ו.ש. 1ז

 .ייוcהלשיאילהשר

חשר'',רסלכנייייהשתתףביגישכבימין . 2תערה , 204,מיפנקסשםראה 18

ובנתי.גבחןר ('"חם

 .בלב, 'מ Jלו Kשגדולתגםערזו , P 94ד"שם .םלחע ' Pדד"אבהיהנ 9
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• • 

שסעובקראהי"רק"גפנo'תר'הקדושהרביעיבנן.ד

 . .. ."'הומ"אשלגיסרז"ל rר~וב
חתךרראוףזאב iב Jגתוהובגשראההגו,'מותרבת

 ."טרב

פנחס Iאמיאני

'ירםתרספרתבעל

"צינאלנרכבי!ואשלר'גהארךהככרוכרנ

בבתיגררתמרל,קרקגרשהיהמפגיאלאלמלכרת,שארלרכה"לא
שיסריריעלק"ב.רראהלשארלו'השראצלגחק"םרהמאמו ." "מרושרח
הובתררה.למלכרחגיגררכהרליטא,כריסקכקהילחארלפגארבתיישיברח

גרולרתבקהילותבקודשרשימשסבר,אבישםשמועלשנקראשארלר'

!:<יגסשובחעלם,בואר,'קהילרת ,בפול,ןתורהכמרכריהמשוסמוחוחשובות

פעלשביחשלדשיםדד/'א.ביידעהפעיליםמהרכניסהיהשאולר'יקראקא.

והסכמותופסקי-רי!החלטותעלרחתםמרכריתכאש"יותהווערככיגרסי
התווגית.בספרותחשיבותרביספריםלדהפסתהורעדשלואישררים
עורנתקבלשםבואר,'כקהילתמ"ורברבשאולהובכיהןאכירבחיועד

 ."ר Iמפררסמתקהילהשלהראשרןהרכהיהוהוא ) 1664 (ר"תכשנחלפני
כשמםלהרפיעכבוורקראקאקהילת '''עגבחרבראריבקהילתבהיותר ..

כסאךת"יושבועםיחדחתםתכ"ךבניסןגואמנון.בירידהיידעבכיבוס

רחרתם ."לפ"קכר"חביסן א"'א'ירםגואמביץכיוירלרכל,ן Pק"פהלמשפט

חינה'קציגעלבבןגיזלביחח"הל IIזמשהר"זנהןרהגדילהרבא"בלא"שאול
 .::~ Iקראקא'ק Iדק/מכירךנרארבק"ק

• 

הוזמןתו'ג,בשנתחעלמאדק'אב"רמשהר'הרבאביופטירתאחרי

העויצרכואריקהילתפרנסיהעלם.בק'אביומקרםממלאלכהזבנרשארלד,וב

שםהמשיררהראכהנתרכסעללשבתלהמשירממבררבקשוובם,אתמאדר
דאשיכר:כקרדששימשכ"תלומשבת .) J672 (תל"כשתנעדכקושדלשרת

בקורשלשותעכרחעלםמקהילת ."ר"תמשבתערחעלמאבקהליתוו"מ
א, IIדדבויעדונציגכרבינטשןב (Iלקהילת

 . 94עמ' p ... ,ה Kר 20

:Z I ,יסםP"' 94,ףנ . 

.u זתיה,פרשחתנחואמ,מדרש

עמ'ששיכרךבישראל"ואמהותערים ....וכןברארי"יהררי",תולדותגלברנ.מ.ראה 13

שאולר'הרכהיהברוריבקהלתהרבבות,כסאנולשישג ...הראסוןהרב ..יסם 48

לםניכבראזיכיהןשאול(הוכהל Kררול ICשהשרבובריסקזק'אב"'זיר Mמבןק"כ

 .") 1664 (תכ"זסנת

מםעםובוורכבציגשםIבופיעבדאזינקד,ילתדבבהיותשאולהדב . 99עמ'פנקס 24

פרזהמגפה ...שנהבאותההסגרהוטל Mכקראקהיהודיהגטן"עלקראקא.קהילת

 :פוסיםיחרראה ....מם Jבעקראק"שלהמרינהראשילרעזהןפיעילאכןועלבעיי

 ).(פולגית 35 'עמ • 2כריוסריוב" M..היססור'כלכן

חנולם. ' Pבראשיכרבכהןתובזשבתעזחלגמסנח . 3הערהמנקםשם 25
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בעב'ןבהחלטותשונ'ם,בשטח'םה'ובוועדותי'.פעוללע'ל,כאומר
עלהוועדעםהקהלותס'כסוב'מס'ס,גבולות,ס'בסוג'הקהלות,ב'ןס'גסוב'ס . . 

שהזמןעב'ב'סועודהועדבתךוהקהלותבצ'גותהמס'ס,עומסחלוקתאופן . . . 
 • 28גרמא

. .. 
להדע'סרשותבענ'ןגםהועדדן ,לע'לשנזכריא"דדד~עדלפעולותנומף

• 

'דע'סלאספר'ם"בג'ריןתקניתת'קויאף ,פקיחיתחתיהסכמיתספרtג"
ואאש'רהוועדמשוכככלכמעט ." "ואלופ'סס'רכבשרותבל'ומפ'סשום
 .ספר'הםלהדפסתהסגמהאןא'שורלתתשונtג",מחבר'םשלבקשןת'הסדחן

במוק'םמתורספר'םלהדפמתמהכלל'וצאבתורהחל'טשד~עדר'ס pמגסה'ו

עלהחךתמ'iבב'ן ."אלהכגוןספר'סלהדפסתהועדהסגמותלהלןמ'וחרtג".
ב."קשאילו'הרבהיההחלטות

בזבצלאלר'מאתדרשןתשבעה","עמןרהיספר : ) 1664 (תנ"דשנת
 ' \1'וס rגראמב ...למשפטכמאות 'ב,/ז·ו' ... "תליירפראגמקאבר'ן,שלמה "

ק"גלבןזו ...זייל'משה .../א Jבלא"שארלהחרתמיםביולפ'יג". nפד"ניסוי"א
 • 29קראקא"דק"קמבוררבואדבק"קהחנה

יהןעש 'רכוליבארהייהודהר'מאת l!ארוה w"לב : ) 1672 (בייתלשבת

 .. ."תל"רוו'להרמשררףהאשק',
.ז"תנוו'בצ'א ,כהנאפ"בש'שומאלל'ושמיאל"לקט" : ) 1673 (תל"גשבת

lכ/ Iקמשהוו'מחור ... "החרתמםיבין Il !!. 

כ"הדייירםרד"אצ l1מהרבגםי "הגדיליםהמאיריח" : ) 1677 ( /11תלשנת
תל"ז.אלול

אמשסייס. rכל'קות'אלשלבתרבומואשבבז'בלשוןתב"והדספת
 ." " iקאצנעלבוג'לב'תז"לשמה ...כן ...שאול"החותמ'סב'ן
 ,אשכבז''הוד'בתרגוםהתנ"ולהדס'סוא'שרשבהועד : ) 1678 (חייתלשנת
לב'תל"בז"קמשהבן.""שאולהחותמ'סב'ןאט'אש.'וסףמרמהדורת

 . sבקאציבלבןגין"

• 

ח"ח'ת"יכ,בשנןתגרמושתזמןחקנןתתיקוןוכובירחךשהזבוחיחשרבוחולוח l!'בפ 26

וכםירחר " ICזסקל"החוסופינרסחככסף.הרבבותקניתנגרתקניתסיין,כיתזניתכגין

ירשבי ..היר"'בבו~בםחתמרי"ער,.המידןתזנרהו"עיסיבירהמלשגןת,גבדלמחמ:ר

חירז.ןלהחלטותתוקףיתולתתלמספם"כסארת

 . . . eoד,ן ',מ .תשנ"טשלים'יו Hיררפ:ו Rבמווח-'יהדןתיהרדיס ..הלפךי,:ו Kר 2ד
 . 11הזרהסוף 81 'עןבשם 28

' ?!J ו . 99פוקס\\O הרררש..וט:ווהטפרהמי!בר ~,וtכ"'לבוהסכמבוכן,ל ...בקייסוגן

 ."'הספר ,להרםיס ...נחרנהגאךמ;רורהרשות ...אחרכשפהמסהחחרמיאנחונ

 .\ 00 ',מרכר'ייהירח'הוויסהלפריו. ב'", . t2ד ',משם • Rתל"רבל"רטבירייגתגההובבמה 30

 . 143 'עמפבקס 31

'JוIרסלב. 'קפה ,." Dלזיי",למ"דחי,אל,לו"ב ' 1יוסגתנההסכמה l58 ~ lSשם 31
, 

 'היוםבראןכנזי,ביךירלובליו P '"קפהלמשפטבסאיתיישבי"נתנההסכמה 164סם 13

 ." yלם"ח Hתיייר K M:ווזירבח,וש ,.,
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סייזב' fב"ביוםין,עדהסכמתחב"י,פםר"מ

 , 904לובלין"פה

 : ) 1687 (תמ"דשנת

עלדרישים "מים-היים ..

 , sבת"ןדיהרנפררט

 : ) 1688 (תמ"חשנת

אל'הומאתהחיוהכסדודושיתאל'הף'"אדוח
n חייל

מלובל'ן,קלוב'מיסבר
קדשבהתוידעיתק"לם

לס'הסכמהאליל,כ"ה'עוסלבהיע.ר"התייעדית
• 

הררביץ,סגלחייסמאתוהמגילרתהתורהפרשיות

אבולר'בןל,צחקדושית"תילוית-'צחק"ספרעל
 , 311תנ"אפסד"אמקראקא~כז

הס'להדפסתמשיתפתהסכמה ,'עוםלבתשו'כ' : ) 1689 (תמ"טשנת

 :החיחמ'םב'ןחע"ט-ת"פ,בול,ןצב', ..בן,למבחם-מבדל"צבצבת-מבחם"
 ,"ק"בשי

"ב'ח-ה'לל"ספרעלהודעהסכמת'ערסלבתשו'ג' : ) 1691 (א"תנשנת
 , S8תנ'וא,יהרנפררט ,הירץנפתליברהללמאתיר"רש"עעל

היעדהסכמת'עוסלב,פהדשוקאב'ומא .. ,תשר'ח' : ) 1692 (תב"בשבת
םפד"אבא, 1'מישמשיןב'רה'ושנפתל' "פ'רשוםע"דמרש-ובדת"לספר
 ., sחנ"גי

המחבריםאליו o\ש.וותחיוחשיבתןגדלתומראההנ"להסכמותרשימת

בעתבתןהסכמותשוובלצ"ן'שבהסכמית,ספו'הסלקשטשבקשוהוב'ס
להניחשירבית,שבםיםעילהיהשארלריהרבשביא/ Iךיהיודעסי Uכ'

חיןגר'סעללני'חעהלאכןכמישלמה,א'ננההנ"לההסכמותשוש'מת
בקודש,ששות·ובקהילותבוועדהפעילהי,עסקנותאשרבכתב-,,,שנשארי

לאיר,להוצאתםהאפשריתממבימבעי

בסוףכ'הןבהפיבטשיב,בע'ר ) 1694 (תב"רבשבתנפטושאולו'הוכ

 ,"כבודמנוחתוושםימ'ו

ק"קפהקרשררת iבהתוולפ"קתל""סירךב'..בירםשבהבוtותהבתבהזוהסכהמ .34

 . 165 ' 0 'פנקם ,לובלין"

ליותחהויערסירבז,"חמאלולכאהזן,שבהתריערותלזייןשי 205עדבפנקס 35

ת iכספרשוםלהרפיסשלאאצלנו,היאתקנה .""ובאשרהספרלהרפסתהסכהמ

הסכמהלולתתלוהוכטחאבלכהיום"'.הרמבוtלולמיתזירינןשמכנןכזעלהזאת,

ראשיוהנ"ל,חחםמיםהספרהדפסתיהיהאז ...יזמותיר..כהגעיאחרבזמו

לראשרגים"',

ברערר"יזרי"אמ"צ '''בהמופלגיםהגריליםהמאורות ..נתגההסכמה . 210' 'עובפבקט 36

P זשיבייובארדשP זמןשהראאP תםאלי,כ"זריייםהייםלכלהלה." n לפ" P , 

 . 213ףנ iשםיערסלב".לם"קתובטי"חתשריכ'ה'א'וםרםלב lIיכיריי 3ד

,להאיירההתררהלכבורהחרתמיםרי"א !"מהןבופלגיסהגדרלים"המאירות 2.19עףכשם 38

יערםלב".פה pלם"תנ'"אחוסריג' 'וייםהיים

 ." ..קזבילבבוגין,שאיל ...המרפלגהגיןלהאנין ...המאורותנין . 225~מישם 39

 . 410מ' iבפוליך"הקהילות.לתולררתהירכיזראה 40
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, 
שלשהאחריוהשאירהאר

ונ'ג'ם,ןגכד'םבג'םהמפואוה,

 ."ובאשכגזבפול'וחשובות

קצגא'לננוגומשפחתהסתעפהמהםובת,בג'ם

בקה'לוחכובנ'םבקודשש'משומהםשהובה

ד I'יחהקדרשק"כפחנסהוכ

ז"ל,וואהלשאולהשרבכדק"ג,משחו'היבשלהרביעיבביערדאזכיר
לובליןתעירבכיכרהשםקדיושעלבשרףאשךד Iהר/הקדושסנחסר'הרב

מצות .rפו·~בהשקזוא'םלסדואמוו,פושתקודששבתב'וםא"ו'ייאבי'ם

 ."השםוש "1'ק

ופושתושע,שופט' '''עהמשפטמהלרועלהזאתהמתועבתעל,לת"דםעל

זהטוג'מאוועתמצ'תאמסווזהבמאמווב'ם.כבוכתבולשו'פה,תוצאתו

נספוותהדומצאואשכנזל,טאבפול,ו,'שואלקה'לותכלאתזעזעאשך

 • 43השם""קידוש

 ד."'הק"בפגחסו'הוכהקדוששלמותועלקצותאוךלהלו
תנפסהגגבאחד'ם,כל,םגגגבופול'וטומושובבע'והגוצו'תמהכגס".,

שמושאתאחדל'הוד'הכל,םאתמכושהזאהגגבטעובחק'והדמ.זמךאחר'
אישק"בפגחס Iוהרבלדהותך.י,כלאותן,יראההואאםאכלזירע,אינו

בטל'תטף 1מעש'בחולבמ'לשבת.משבתלצום'מ'וכלגהגומקובל,קדיש
הנוצריתמהכנסיההבישיףובקדושה.בתורהןעסקהכנסתבביתתבפליןומוכתר

ה'הרו'םשלהכגסתב'תפתח'דעלהגגבאתלהעמ'דפקודהנתובטומושוב
הגג'בה.אתמכרהואלמ'לזהותהגגבועל

מכך'הואלמ'לזהותהכנסת,ב'ת'ךעלהגנבאתך "1'שהעמ ם,'ובאותו
הרבעלהצביעהגנגהחוצה.הכנסתמביתפנתסר'הרביצאהגניבה,את

שממךובל,וו'באז'ק'םוגככלגאסוהוכהגג'בה.אתשקגהכאש'פגחסר'

הקהלהראש'מצדהשתדל,ותכלהוא'לולאבכלא,אותושמושוטר'ם,שלכבד

קדשוא'שיהואככללעסק'םשוםלושא'ומפשע,חףהואשהא'שז,ד,וכחות
הוה,עולםהמ,ויתבכללווחוקוטהור

בלרבל,ודת.ק"ס ) 1676 (תל"ראמרךת 10פרקרדשבשבתבא"ר ם"'וב'ים
דיןהפסקהוצאדוםבאותןעידשריפה.ע"ימיתדיזפסקיגנזרהמשפט

הע'ר.בכ'כרלרבל,ו,כע'רלפרעל
 '''עארצרתד'גל'לוועדמראש'הקדושבקשהד'ו,פסקאתבשמעו

לתש"'אהועברגה,רכהאלמנהשתהיהאשתו,לטיבתעיביהםשישימושתךלן,
אריהר'הרבלהגאון\השיאוהצוןאתיאתקדימיהדער,יאשיכגדרה.לפי

גלונא.דק"קאב"רמשהנ"רליביהזדא

כרבנים.שרתרשבהןוהקהילךתבניוישימתשם 41

 .ז'"סשנהספרקייתיעריא'רראה . 35עמ'בלובלין"היהודיםלקררות ..ניסנבום, 42

 . 267-263עמ'בפולין"ישראלבית u , 181-170עמ'שסררימוריבדורייברייך, 43
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והפס~'ךהמשפטלפניזמז>שעוךמסופרהנ"להטראגילמקראבקשר

בחלוםלוגילהאביובחלום.משהר'אב"אתפנחס ,.,הרבראהלשריפר,
לךיש :מעלהשלהדיזבביתלונאמרזאתהשם.קידושעלישרףשהוא

עלאחדבזלהפרישועליךשמיםויראיחכמיםתלמידיכולםבנים,ארבעה

נפלבבניט,מטופלאינווגםשבהםהצעירהואשפנחסהיותהשם.קדשות

והוברא.הגרולליוםעצמושיכיזלבנו,אמראביוהגןרל.על"
לקדשעצמןהכיזימיןוכלאבין,דבריעלשמרמסופר,כךפנחס,ר'הרב

ראשיאחושרףהכנסתבביתנר ,.,עלעומדהיהאחתפעםןלאשמיםשם

אצבעותין.

עןשה,אתהמהאותוושאלהקרןש,שלחבירובכךהרגש"אחדפעם

דברילק"םועליבחלוםזאחלימסראבי ;השמיםמזהא"גזירהלו,ענה
 .~ 4ז"לאבי

אורכךדןד ,"נשמואלר'להרגודרשותרמזיסמשסיםבראשיתנולשמולא"'חסן .. 44

הספר,בסוףשםחנ",ךאמסטזזםהקדוש.

במעיכתנתקבל

זהבזרביאורעםבשבתהאסורותמלאכותל"טעלזמירותנעים

יו"להמשנה.מרכבתבעלזצ"ל,חעלמאשלמהרבינומאת

תש'>מ.ירושלים,מכוןבריק.אברהםע"יהערותעםלראשונה

עפ"יהגטוסדרהשמותקונטרסעםחלקיםשנילוי,מסה'שו"ת
אב"דזצ"ל,הורווץיהלוימדדכיהרבמאתפרנקפורט.מנהנ

ברורהרבנכדוע"ימחדשיצאבפרנקפורט.הכלליתבקהלה

תשל"ט.ירזשליסירושליס.דברישיבתדאשהורביץ,

ברכהאחריוהשאיראשרהתורהעליהדוהוקוליהדוהדברי

חלקלאקענבאהק"קשלרבהזצ"ל,קראוסהכהויהידההרב

תשל"ט.ירושליםקראוס.אדוניההרבבנולאורהיציאב.

הופנ,ךנפתליהרבמאתציורים.ששיםעםסרפותלהלכותמפתח

תש"מ.נצחהיצאתשניה.מהדורה
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אביהם .סאביהםד"י

ם IIעכוממתהנאה

תכריכ"ישראלביוכיכביםעיבדביומת :'ערירבשילחופסיקההלכה
מחליקתק"ג/תאילם .'הרשב"אתשיבתהיאההלכהמקירבהנאר.אסירים,
אסיראימיתרעכי"םמתאםהאחריניםביויגםהראשיניםביוגםגדילה

דעתהתינובעזרתכאואנסהמדרבנו.איהתירהמוהיאהאיסיר\אםנהנאה,

קידשם.דבריאתילהעתיקלאסיף
הכלדבריח"ב(בשבת]במיטההמתאתהמיציא :'בירישלמימינא

יאמרשהיאכלרעריחאףתניכןלאהעדה],קרבן-שמעיןלרבי[אפילי
 ,.,.'אי[הבייהבארסורישמעיןרביומידהבזהדמדהשמעוןרביאףאילאדני

איסןריבמצויאש IIרבמיימייהיחייברעריחבהוצאתמורהר"uודאףאילא

בהבאהאסירמתוגםלהסריחהמתדדךךתרתידאבואוהנאייב, mהנייה

ריחבוושאיךם IIעכובמתתיפתררודיאןורהעדה],קרבן-ד"שפוטרמ"ס

יראההעדה].קרבו-בהנאהמיתרשהיאעכי"ם[במתלכלביזהיציאירע
דמדתרבהזיאנשמעמקוםמכל : ..שממכםהגר"אובגייסתהגמראר Iבחמששם

 .'ישראלבתפארתגםיראהעכי"ם].[מת
ממניילימדהרשב"אתשובתעלמסתמרהמחברשמרושראיניאףיעל

בשלישפוסקס Iהש/עלבחידושיועצמיהרשב"אבהבאה,אסירם IIעכושמת

אדםילאשירדאצטרירלימרשישאלא :'בב"קלשינירזהלהיתר.קמימית
בןאלאממרםיילפינודלאבהנאתישמיתרלשיראלהקניינכרילאיפטירי

נפקאשממריםמיתרתבמתהנאהדאיסירלקמו'כיתבהיאיכוכמיהי.ברית
השלשיייבמקיםבנכרים.ילאכמריםדיקאבשיראליהלכרבע"ז',כדאיתאלו

שללגיפהצירןבהשיהאהמתבהיצאתאפשרשהרי :כיתבהיא 9בשבת

ז"יכלשיןיכף.לכלבישהיצאיבעכי"םבירשולמישאמריאיתהכגיןמלאכה
להוכיחראןרתכמהשמביא 12חדמבשדיוראה , 11הומאררר 10הר"זכתכיגם

 . Kס:ע'שמםסימן '''יי . 1

יוסף).בביתםגה ICכירהביתבכדקומיבאשסהסימז .2

ה"ה.פ"ישבת 3

-עכו"םבמתחיפחרשמפרשייא yזרשכתמס'עליחזקאלכחזרןוראהשם,כיו"ר 4

קבררה.מצותכישאין

כרען.ה, Nמ '''פשבת 5

דקאמר.האר"העיכם 6

שלי.שהמתהמיסרר"הע"'כנגשם 7

 .ב'"עכמ 8

קאמיKנ.מיר"הע"כזד 9

סריגך. Rיר ה'",שס 10
• 
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וכלכהבאה,מוחרס"עןנדמחיושב"יחכתבשד'אאכפיהיאהשרב"אשדעת

ואל,שהדכר'פ'לכוטר'אשקלאדרדאלא'נו IIכחשוכהשכחגמה

עלבפרושםל"וום,"עכוממתל,הנוחשמותרנוקס'םהתוספותבעל'נם

בהבאהדשריטבלרלאמליזzלאשיראלשלכבעביבעבדדמיירירי"ל :ןגהתירה

לש"ראלהקנו'ולנכר'לעבדא'צטר'ד :"בב"קדעתםוכןב'רשולמ',כראמר'ב!

ב'ןלחלקמנסה "'עקבשהשבותאףועלבהבאה,שר'רההואלבורשנפל
 tז 1 "הרמבכיתביכן . 18ייסףהברכידבריןדוחה ,לאאולןהקרובם"עכר

שבתסכתמיב :דבררבסוףסייסמו ) 18א"חירהרב-ב"אשהר"שענדפסןש(

בגירסהחסרכנראההיההזההוסויס(זוהנאההתירלארהישיהמצבעי 'פ

דעתםנםוכן ,)ן"הרמבבכוובת"מסתפקלהלן)מובא(למל,המשנהלפנ'שהה'
 ,ו lבחינוךראהוכזלהתיר. 20ןהיראים 1111הרקחשל

בחודישיומקומות,בשתידבריוביןסתירהלכאורהי;"דהריטב"אבדעת

מלאכהב'הדמ'שכחתלמ'שב'רואמר'במתשאפ'לר :כותבהאר "שבתעל
2בכתיבותזאתלעומת , Iיכישירנציאו C "עכיזוכגפהולגהצריכה  :כותבהיא 3

רבינומפירן.ברוזהערופהבעגלהםשרמדננחבאהאסורהאמיתהלאחרואי
 "הפוסק'םלמח ,ם"עכולמתש'ראלמתב'ןקלמחשא'נוומכ'ון ,ל"עכ ,ל"ז

כשדיזיסתירה""לפתרוומצאתיה'יובנהנאה.אסירעכי"סתמשגםשדעתן

שח'!'וש'להוכ",מחבר'םכמהבשםומב'אהקוש'אאיתיששואל "חמר
הבאהשאוסרהריטב"אוכשיטתהר"ן,חדיושילמעשההםשכתעל'אוהריטב
 • 26ה IIהראסוברגםעכו"םממת

 ..נשפנו~יכובן 1

12 n .... נב.סימןחכמיםיכריט

ב.לכא,סמרת 13

שהשיר,סיד'"הדא , 14

טס.סיובן Xח- 15

שמס.סימן ד"'\' 16

 ,נןינ.וםהכיטידייה K "~םכתיביתרן

 ).זייהתשבכז("שהרסבכשסיבןסמססימן .כרכושיירי 18

חסי.סיןוב 19

 .)יש(קיגסימן 20

קנד.מויה 21

הכריו.תכבידדגול,ייה~ייבזר 22

 .לחביהאלןיבה"פיז X .... ,ם 23

U חדוניהשייהברב'''' .לוניךהשובנה. 
 .קבלכלהרבםמזרכחכללםי 25

ל,לי Xהמרכא ....הריטבלשרכןהלוl.יהוא(אייiיסכחובות~לונקובוחבשיטהמיבא 26

יא.)יסעיהיחראיסררכהוראחכלייםכםמ"'גראהרכן-, 2Jהעוה

• 
• 

• 
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העולההכלל :"למלךהמשבהכותבזה,בעב'ןהרמב"םלדעתובבוגע
אסורעכו"םדגםס"לא'הוכחהל,כאהללורב'בודבדבר'הואשכתבבוממה

בראה :כותבד~אאח"כאולםבש'ראל.אםכ'זהד'ןבאמרלאאםאובהבאה
במתמייריהמתמןרגזיתימתנלובהנאהמותרעכן"סרמתליהאיחדרבינר

בסמוךש'כתובמהעלסמךפ'רש,ולאשסתםואףושוברו,לכלבווחז'עכו"ם
הרמב"ם,בדעתהרדב"זדעתכןלאאולםעכ"ל.להצב'עהכשרדכלמתב"
מותר'םעכו"םמת'אבלדמר'םדומא"ש'ראלמתדוקאשלמדמ'וש" :"וז"ל

דמת'ק'"ל :"בתשובהבפשטותכותבעצמווהרדב"זח'לק.לאורב'בובהבאה

 :אחרת"בתשובהוכןמר'ם.שםמותמתלהד'לפ'בןבהבאהאסור'ןא'בןעכו"ם
בהבאהאסור'םא'בםעכו"םמת'אבלש'ראלמת'אלאבהבאהאסורשא'ןוב"ל
התםמהמרש,שםמותמתד'לפ'בןוטעמאדקמא,פ"קבחוס'רא'ת'שבן

בהבאה.אסור'םשא'בםעכו"םלאפוק''שראלכאןאףש'ראל

אבאד'עת'ולא :וכותב'וסףהב'תדעתעלמקשההזבח"הברכתגם
כתבוהתזס' Iבהבאה,עכו"םמתאפ'לולאסורהתוס'אדבר'לחלוקמצא

רא'ת'ע'ובןרבחר.שהואבע'ב'הםברורהדברכא'לורא'ותבל'בפש'טות
בריראדאיבןיראהשםיהמעללוואיגרא'א Iהרשב nבשן"כתבשכז ...

מהאבב'ר~ררא"חולהשואלדחהרקלאסורבפש'טותכ"כלחשרב"א
מביאהזנחהברכתוגםענ"ל.ע"ש,עכו"סמתלהתירוכרעישהשמאדגזיהר

פלשח'םערלותבמאהמ'כלאתשק'דשהמלךמדודבסבהדר'ן"מהגמ'דאה"

שמשוןגב'בז'רמסכתברש'כדאמרגוסס'ןדשו'בהולמ'מרול,כא :ווכתב
להרבוצמאת' :אומרחואדבך,וובסוףוכו!חדןקטלתרגם '''תחוגםע"ש
ז"להראב"רשהשיגאמהיזדיןערכיומהלכותה l/בםשכתגמשבהבכסף

ראו'א'ונלכלב'םואפ'לוראשו'סורכאשדהאדםש'וחמהוכ'אהרמב"ם
מעבדאלאקשההה"לאאלוז"להכ"מוכתבעכ"ל,האוהבאהאסור'שהר'

אסורוא'בוהואדבכד'עסק'בןמצותז'על"ק'בלשלאדבעבדמתדצ'ב(הו'

לפסקסותרשאלהדבד'םרהד'עכ"ל.דמר'םדומה"ש'ראלאלאבהבאה
מצאת'כךאחרזה.בד'ןלהת"שבועדוצ"עהשו"ע,ולפסקבתשובותהשרב"א
מותר'עכו"םדמתמבואדל'דהאוהר' ...המצבע'פ'דשבתב'רושלמ'

הזבח.הברכתשלעכ"לודוק,ע'קדכב"לבפש'טותהתוס'דעת.וכןבהבאה,
בכסףמר(שכתבמהשב'(הסת'דהעלמתמהשגםלמלך"במשבהיראה

בדיחק.זמתרץהטהור,בשילחבישפסקומהמשבה

• 

 x,הכ"פי",אבל)הלכרח 27

שם, 28

 , Mתשמ'"מז 29

(תקמח).תתקעם 10ס' 30
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 ,"תדשהפריודס,בהנאה,מוהרעכו"םשמתאחרוניםהרבהפוטקיםוכו
שאיזך 8הגר"אכותבינן .. ' 7שיקוהמהר"ם 36סיפרהחתם , 35הכסףהנקורןת

 tהרמכו'התוס',שהריומסכםראסרד,לי,ןדפשיטאהרשכ"אבתשינות mהכ
יטטנה'בגמ'משמעוכןבירושלמי,וכוהחירווהר"ו(בחרדישיך)הרשב"א

ןלשונרי.לכלבידחזואמרינוע"ב

למלךהמשנהגםדנים ,"והחדי"אהגר"אשמביאבטנהדריוהגמראועל
אחכרחהמלךשדודמשמעוהגמראהמקראמפשטוחכיהעיב"ץ"רגםהנ"ל

החשובהואולם"זקטל".יינתןהתרגזםשםמפרשיכןהימתהאחריערלזההים
אסורשאינןהחימןהפורשבבשרלאוקמהאיכאיההיאכרתב ~ tמאהבה

לאשמאערלותיהם,אחויכרותאישמאחיםמהםויךדכחיבואע"גבהנאה,

שמחוקייםערלותידס,וחתךוהפילםירךעלשוקהכםאלאמחחלהאותםהרג
היכאכלש"מ ,"הבחבקיןברשימיבאיכןשמשוואצלוכןהבנאה,שדרר

בשםלעילשכתבתימהרראהעכ"ל.היאמיתהלאיסהםהכאהדאיכא
הזבח.הברכת

מותרעכי"םשמחמסיק ,"הירישלימעלבפיחשןפנים,המראהגם

של(בנוהרשב"שדעתגםשכןשהביאאחרידברייבסןףןכיתבבהנאה

לא(יבתשיבהכאןהרשב"אדעתיכןז"להרמב"ןבשםשהבאי ..השרב"ץ)
כהירושלמיפסקיהגאונםיורובדהתסר'למדיןינמציני :כלום)בדבריךהחליט

עכ"ל.בהנאהאסורשכתב '''בהעלוהתיהמרברייסתםוהרמב"ס

כהמתיריןכלרפיאהגדיללצירךלהיריתשישמשה"האגרותפיטקיכן
נזכי"ם.שלגוסוחלקנותיעיץז"לקיקהכהווהגרא"יעכו"ם.במתבהבאה
 , 47אומריבעיבשן"תגםיראה , 411זולמטרה

• 

עם,טלמןחרין Kכקינטרם ''''וי 34

.אסע-שפסטיןמזי"ד 35

שלו.סלמן ,'"ןישי"'ח 36

שמס,סימןין"רסרייח 37

 . Itס"שמםסלמו ''''יי 38

סבר.יזודד".רע"ניססנהזריזעל,יניםפתח 39

מזו:.דסובו • 0

זבז.סלמן 41

דב.פזסהנדרין 42

דאם. K:יו'ייההיי. X '"םב'"ק 43

תקח.סלמן 44

ו.ענףרכסטלמן x"'nיו", 45

ים.סיונן-ין"'רייו nנובריישבילהשומתכותבובןקזפ,סימוהכורנות 46

 . CXשלים'"·הראש"ל(מאתב-אכבוסיונביםשלים"א)שאולאבא Jהגרב"(אובתכסיונןח"'ג 47
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 ,"הש"סעלבפררשררכןירסף"ברכיבספררבאריכרתדןחדי"אהרב
בדפסר(רקהררמב"ןדהתרס'מהםהמררם :מסכםהראברכה"שי~רירבספרר

ארלםבהבאה,מרתרגרירמתס"לכלהריראםירספררהרקחהרשב"א)ע"ש
(עכר"ם)מתבשרדשררגדרליםכמהדאשכחןדאע"ג :כרתבהראדברירבסרף

לאדאסרר,במיהראש~ביםמןרשיבפיררשאסרדמרןכריןמ"מהבבאה,

שהיהאגדיראמת :"השרלחןהמסגרתכרתברכןעכ"ל:להתירלבימלאבי

עלירןדעתמפביעדתי.רבטלתיהב"ל,תקיפיררבבןכהיררשלמילהתירבעדתי
עיברראתהיקרשכלאףמרןפסקבגרלהתירלברמלאךשלאחדי"אהרב

מרן.מפסקבטהלאלמעשהזאתבכללהתיר,ב"להיהירתררלדעתר

הלא[כיהרמ"ארהםמרן,כדעתשארסרםיאחררבםיהדבהמצאבררכן

 ,"ערךרשרלחןהקיצרר ,"פלאג"הרב ,"הלברשהמחבר],פסקעלחרלקאירנ
 ."שהרלחןבקצרתגםרראה ."עיקברהחלקתצדק"הזבחי ,"השרלחןהעדרך
אסירםיעכר"סרמת 60ירדדםגינתשן"חבשםמגיא"באיגרעקיבאורבי

לבראיןאבר :"הפמ"גכרתברכןחרלר"רלציךדהבאתןכדרךשלאאףבהאבה

אסרר.גררבירבכל.חילרקדאיןשמטסימןלקמןהמחברדבריאלא . . 

עכי"םשבמתשכרתביםלצדיק"רבצביתשרבה"בפתחיראהארלם
 , 118הרעב"ץלכ"כ , 8בהרא"שבשם /L TI-6הטכיתברכןמדרבנו,רקהיאהאיסור
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ע"לכתורזידכר ; N/כהנאפילואוסרהמתכשראבל :"שכוחבהש"ךדועת
החוס'דברימביאהואבנקוה"כם !t ,הלאכי , 'l ''צעכ"לשמטבסימוובדלקמו

חורהדברבהבאהשאסורכיתבשהואשמהל Iוצ'בהבאה,מותרעכו"סשמת

להובחיומפלפלמאהבה"החשובהא"ירובו ."דוקאישראלמחעלדמובר

דכרןבתבכיחכימהירישלמיהראיהאחיריהה ;לאסורהיאם"הרמבעדתשגם

ש"לרלפכירש,"לרבאוהלמטמאאיגווגויגויבמחחפחרקאיהירושלמי
לפידוקאחשיבההוצאההרידמתדהאיחשובההוצאההיילאלשיטות
ראנר .ל IIעכ ,גמירההרצאהי IIעאלאהטומאהלהסירןא"אבאוהלשמטמא

אמנםןלכלבווהוצר~ומפורשכחובהלאקודשו,דבריאתמביואינניהדל
• 

הראחיאחלהתירכדי mכאריכבחדי\שויאחרכמקוםשכתבמציזהוא

 ."'תנמצאהספרואיוגבר,הורהבספרשבאיםושהםמהירןשלמי

וצרריהיאחורהכיאבושולאאשאלבע"ה,אלושורוחכוחביואחרי

שכלהנ"ל,ואחרוניםהראשוניםאחדמכלאףשלאמביואינניכיללש,ראגי
שהחי.משעהעלסוחרללאמפושרחגמראכיר Iמבכיסם,כמונחהחיס"הש
רבישל'בחלמדייומעשהשמואל.אמריהוהדא"ר :"הגמראלשוווזה

מאחיםבהומצאובדקולמלר.שריפהשנחחייבהאחחזונהששלקושימעאל
אמרבאדם,ישאברים'כמהשימעאלרביאחושאלו[באוושנםייחמשים

בגליוו].מקובצתשיטה-ב"רבומציניביקבווהלאליאמרורמ"ח.מ;ם
דלתות.ושביצירםישניהכתובלהשהוטףידבקחםבאשהשמאלהםאמר

היתהעמלקיתשפחהשהאישכותבז 1סופרחתםו"ת,בשוראההגמרא,ל IIעכ

שלקואיךהקשייאומלבדעכ"ל.ישראל,שלכנעניחאפילואובהבאהדמוחר

גזידחנראה : 12כותבחיאשיהבך[ימרךשימעאלר'שלתלמדיויאותה
ללמודרצודרכםלפיילכדהזונהאתשילקישהםעליהםשגזרהיחהרמ.לד
לטפורכדיכןאחיראוחהבדקוארישלהו,האבריםאחשמונהלבהלעניודבר

עבירהכאןשאיומכאומוכחבעברה.הכאהמצוהזההלא"עצמות,זבבז

וצלע"ב.בהאגה.ומתרעכו"םומת

להםר mמ'היהתורהללימודשניגעזהשבמקהרלומראפשרואולי

שליט"אאויערבאךהגשר"זשלהערזתוי(זראהניתנו.לחינותלאושמצוזחמכיזן
זהאםהפוסקיםכמחולקחשניזזה ,כדיועאולם ,)אהערה-המאמרבסףד

מאילכתחלה,המתיריםדברילפיואפילו ."לכתחלהאפילואובדיעבדרק
' ... ,. " '" - -, .' '. . 

ב, P "'םעםטימןיו·' 61

לסי"סגtנירכייטהגרי-' ''''יבוובםי 68

זוב.טיובן 69

O א'"עמהככורותך. 

 .של,.טינכן '''',יך 1

בכורית.עלהיודי'בןבספרידב.

ונטה· Jככ '"pסתקפיטיונןכרירהמשנה ;פוסימומכפיפר:ב"מ"סחונרבשריארהד 3
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בודא'מצוה ,"ופואהללמודחובהשא'זאף(עלהופואהמל,מודשגא
גם, ) Uלפג'מחלהמאותומסוכזחולה(כשא'ןש'ואלבמתשאסרו )"קעבד'

מצוותשלעג'ןכאןשא'ןלומווא'ן !מהםתגהג'זשא'ןמטעםה'תו,ב'ן

כבדראוכספ'מבח'בתבמקצוערמתקדם 'Oהג'תוח '''עשהוופא,מכייןללייג
מהה'תו,לה'גותגרוםשהא'סוואלאהאסוורבומגוףגהגהכשא'גוכ'וכו:

מדרדהואה'כןאםמהסף, Uוב ."לכ"ענייללמצרוחשפ'ומאו'בכה"ג

שמצווחלרמואפשושםגםהלאםלשת'ם,בעולוחמ'כלאתשקד'שהמלך
ב)העוה-המאמובסוףא"של,טאו'עובאןהגשו"זשלהעורה'ר(וואהלל"ג

טבילה,אישחיטהכמומצוההכשררקהיאהקרושיןשמעשהבאמראםואפילן

מלל"גאומו'םוכןחמר'".השד'שמוכהכפ'ללייג.מצוותאומו'םבאלה.גם
עלמצוהואשהוכן , 19הקדשאו 13ציציתכגוזהכרחייםשאיגןבמציותגם

 ,& 1דרבנןבמצרות,כן , Soפן"ר

להגדרהבכללגכגסלאש'מעאלדב'של '1תלמדשעשומהשאול,ושמעת'
שמגרבזמןהמתבגרףש'נו'לשםוגרמולאשהםן 'Tמכמא'סוו,הגאהשל
אתמנתח'םשאחר'םבזמןלהסתכלגםכ'דרחק,זהוגםהעצמות.מספואת
כ'אסוו,לפג'נו)הגמצאמסוכןחולהלשם(ולאהופואהל'דרמלשםהמת
תגליתההסהתירשלכאורה ~ 3יעקבהחלקתואפיול , 82המתמןהנאהבקראזהגם

שיםעןשהיאיברהאימציה[רפראה]זיחכמהדלימידכייויה"ב :בכיחבן
גקואכןשזהכותבדבו'ובסוףרמתו.הכ'ושמוםמתהג'רממ'לאמעשה
להסתכלמת'רכן '''בצההרזאתלעומתואסור.א'סוך,שלמגופוהנאה

רכס.טימוייב n '·ו·משהאגריחשו"'ח 74

sהרשב".סו"חדx"n תסיטיונזI יעקבחלקתשו"חK"n י~בשלאת ~מרטימןH טיזבוז

סימןנרדסים) י!' pמ(חכרתחסיריסבספר,ראה •אחריהלסרוחןי :Mמהרשניתבוחנ,

n ,שמרםואהללמודשםחד"חרעלשכותבתרטסM שיכולתבייו-ידועלחילהיהרג

 Kע"פכשכחרראהוח,. K ·הרבתכןאתהכאילוולומ,ן,ושהראינךול,וסר"ללמדו

לכריה.הרנירכוסאמרמה

סוכהעלהריסב"אכחירווסיגםוראה ;יאחר,ייהה"אלילב Inכהלכןפ"חהמלרוסנורך 6

והאמר. ה·''ייבלא

מס,סימןחנמיס,בריח"סךך

יב.ק M"'Oייeמוףcנוו:םם"ג 78

והקרוס.,ייהפניסמרהא ""ה M"Cםהנוו:ירוסולמי 79
• 

• 

 .וס 1C'הררסברתיערר"ה K '"הס"'ה.ישרתהל'ללונ,שוננה 80
• 

 . . • 79 "' 78העיה 81

ח.בלו Kעלביבל I M ' 'סע Mרבסימןמיו"'רייחי Mירוסרמסימן '""יי Pשיהמי"םשי"חSג

 • P 3ס"יב ',סגסימן M '"ח

פד.סימן K ....ח 83 .

ג Pס"חשוכהבוסעיישיסימן,ייח Mכ(ורהאכמילואיםשםייהארעח.סימן '''יי 84
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שבמעשהדומביאולםהאיסור.מגוףשבהבהולאהבאהגרםבקראשזהמכיון

העצמותמביןאתספרוהםכיטפי,גרעישמעאלרבישלתלמדייושל
אייערבאוהגדש"זשלהערותיי(וראההמתבגיפתבדייסמעשהעשן.מומילא

יקי"למהשגסשכותב 85הרדג/וןו"ת TLב'יראה .)גהערה-המאמרבסוףא IIשליט

שמריחאושירכליקולכששומעדוקאזה?:<עילה,בהםאיןומראהרחידקול

אבללאור~,והלרדלוקהקדששלברשהיהאותמרתושעלהאחרקטרתריח
שלמברהדליקאוברוהריחהקטרתאובוובגוהקדששלשירכלילקחאם

 ,ואפילועכ"ל.מעילה,בושיההקדש,מגוףשבהבהאלובדברםיוכיוצא,הקדש

שאוסרברורה"במשבהוראה .'"איכאאיסורההאליכא,שמעילהבאמראם

הואבהבהכילתחוםמחוץבשבילושהובאהבמכחבבשבחקריאהאועוין
אואליליםשלשירכלילשמועשאסורבשו"ע"ראהוכןר. Wהאמדבר

i בראייה.שבהבהאלל'יסבבוילהסתכל

ישמעאל,רבישלחלמדייושלממעשהקשהליבשארעדייןכןואם

rn בתורתו.עיביבויאירבחסחשס

בהערותויאוחישזכהשליט"אאויערבןאלהגשו"זכאןהכחובאחהראחי
ובמשבחם.בהםשבחרוברןוכדלקמן

אהעהר

ארמראיאהברשימעאלר'מחלמדייקשהיהאדא"כזהלומרא"א

 .ביתבוליהבות·מצוות
 ,רסב;ו'

• 

• 

כ·טהרה

· 
זהדאיוטעמאמדשםמקודשתאינההבאהבאיסררידהמקדשהתםשאבי

ממון.חשיב
· • 

נטההר

לבודקוהמתאתלגוולאפילומותרשהלוקחמבוארע"אקבדב"בבגמ'
גםמזר.בהביםשדואיאע"גשלהםהבכסיםאםלדעתשערותב'הביאאם

בשארוכןמיתהלאחרלהשהבותעשוייוסימביםאםדפילגיבהאחושגבי
בעצמםבדקןאלאאחריםעלסמכודלאמסתבריבמוחבשלהידתביהדבירם

עבייישכילבוסו·תםנוראה ;מא)סימן rהיעכייבשם-נשבחהסתלכותוסגcום,

יט.סיפןיי.יח'י'

רזז.סיןוב 85

«י.אכרפסחים 86

הגר",אבשםסוג,,אהכיך."לידסעישזסימואו"" 87

סי,'עס'קמכיסונן '''וי 88
... - -
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ודאי.אשתואתלהתירכדיהמתבסימבילבדוקכןוכמוהדבראתלבדוק
להתלמדזהשאיןדכיוןוע"כביתבו,ליד~ותמצוותלמ"דגםלכו"עמותר

הבאה,בגדרחשיבזהאיןמקצוע

השיבהריוכרומההאיבריםספירתשלבהבאהלדוןרישבתעוררתיאגכ

בקבורתןשח"ביןבישראלדדוקאיתכןשכןוכיוןהבאתןכררךשלאדואי

.הבאתןכררדשלארגםבאחרוביםומבואראסור,רעפרןהבקבריןבכללהו"ל
הגרש"זשלעכ"למצוה,לצורדבכה"גמותרשפירבכריבשלמשא"כאסור

שליט"א,אויערבאך

• , , 

בסיד

בהתשיבזתלהלכההנבזההמדשרבית

עלבים III-ירשו'לם

החוברתלאודיצאה

וכשמיניתכשכיעיתהכיעורדיני

נרולשטזףדודמאת

 :הבאיסהפרקיסכוללתהחוברת

הביעורחובתא.

בביעורהחיבייםמקומותב.

נכיעירהחייביםדבירםג. "

הניעורזםוקביעתאופוד.

הכ'עורבזr.כנימעשיבירןר ..ן;

למעשה·הביעורצורתו.

הבעיורלאחךהנוהניםידניסז.

• 

• · .. • · . , 

להזמנית:המען

החווהלע-פיהחקלאותלחקיהפכוו

כניוביו . 'T'ושרק,נחלהמועצהת tב

- . . .,. . . 
• 
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קיברמאי,

, 

 •והמסתייגיםארץדרןעםתורהשיטת

יוסףהרבשלעטןערימאמר,התפרסם"המעיו"שלתמזזבחיברת
דרךעםתירהשיטתהמאמריםבשביאחיי.בושלזכריוימארמע"ה,ברייער

ברורהבצורהפובהאחדבמקוםע"ההרבהמרכזי.המקוםאתתופסתארץ

תשךיגליווב"המעין"מאמריותררע.ורהזכרוןמאמרהשיטה.וכתגבדינגך
הנאשמרםספסלעל :קטגוריההםריבםהכותב,מתיחסאלין.אשרה, Ifתשנ

התורה.גדוליומועצתשיראלאגודתיעקב,ביתהדגל",מוים m"הבויושבים

תגובי"דורשזהכל

בתורהגד~ל :ע"ההרב'שלהאצילהדמותו . 1 :מראשהדגשותשלש

אשרלתפארת,קהילהבובהחייושלהשביהובמחציתבחסדמחבךובמדות,

אתיכבדלאמיהסבבות,רבתלסביבהבקלעואשרלרביםהצלהעגוהיתה
ג, fצע'אוצ"עבנחיבתזההרילדבריומתיחסשאניבמדהלכןושמר.זכרן
תזו""לרבותתיראא'א'"אחהצורוח.עבקיכלפיגםחמדישבהגוכמו

כולבו.אתמחייב

תשל"טתשריבחוברתהערכה.מכללמעלההיא'ז:לתעד"אזכותה . 2
, 

תההילאהתמוגהשמים,שםקדשואשךהאדקמאים,אתבקצרההזכרתי
, 

אשרא, IIתעדחניכיהמסחר,אנשישלזכויותיהםאתנןכירלאאםשלמה

הצבור.לעבודתעולבטוואשרשמיםשםקדשודרכםביושרבחייהס

הבבות,לחבוךכדוגמאיעקבביתתבועתביסודתעד"אשלזכותה • 3

אשובועוד ! 1יכחישומיזותבועהבביסוסתעד"אוחביכותחביכישליזכותם

,זו.לבקודה

הדגלמו"הבורחיםעלמדבר ) 24(עמ'ע"ההרב :עביושללגופו

לרוב."המצטרפים

בארץהחורהגדול,שלככולםלרובם :לררבומצטרפיםהצטרפוהם !בו

זל,שיבהלת"תלחזר,בכררהזכרתבותניםהנ"להגדרליםלאץו,חנוץגםרשמא
גרמביהחרדישלהעלהיגאתהכאשר :להסביריהננדבידו.שהיכלתמיעביר

לחדרהאירזפאיהסערמביתהמעברהיתלררכםןהלאה,תרצ"גמשנת '''אל
וכוריםלכוכשלרו.שלמקריםודיועיםמסוכבת,קפיצהידיישבשפתת"ת-

אחריםבמקרמותדומיםלמרסדות[בברגעבירישלים.חררבביה"סמיסדילטיבה
בהרדהותתלוהילחדרהבביםאתלהכביסהיכולתמספקת].דייעהליאין

רכורותברםהחדע.'החבוךמקוםעםכבגדו,עזרואשחו,אישהביתשלבפשית

, 

לחרריב,כרשותיאיןפה,אתגויאםנכבךאשררכים Qישי ).Iבזכריםזהבמאונרא. •

רב", ..בתוארונסתפקאגילגרוליםבבוגעוגם ,"ה"ע ..כוחבבי ).Iכילםעלילכן

כמקירם,כשלמוח.ססוח 1האתלראותור. =:jהאתומכקשכקזירמובאות1מססאביב.
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הבפשכחאתמצאואשוה'ום,אתבוא'בוכבוע"החלקןהאמד~ת,אותןלטוב
 .,זלצע,

הובהןrעוכולם'אבלהזמןלפ'לאאם ,""לבוחן'םוארשוןראש
ומגדול'בפובקפודטהוואהמווהאוצהעלותועדכ"ועשלז'בגו.מ. .'

ענפיבכמהמקיפהיידעהלושהיתהדיוע,פחותואיליבישיבתה,המירים

"עץלת"חבב'ואתהכב'סאוצהעלותועם ","עשלז'בגוהרבוהוא,דמע.
חיים,עץחייס"ב"עזמצאואחריןיההולכיםהוואחייס",

ב'סודא"תעדשלההסטור'תזכותהאתהדגשת'המאמובתח'לתכבר
אמםנבבב'נר.עזחאשרא"תדעוחב'וכחחנ'כ'כזוחואח'עקבב'חתנועח

פרט'הלכלחדע"אבש'סתללכחצר'כה 11 "ב'שחבועתמזהלהס'ק'תכן '1א
עמובארץרהול,ו <1tבהו'עקבב'חן "פרנקפורט"ש'טחשללח'קו'עד

הישיבות.ראשיגדוליישלהחסידותגדולישלהרוחביתהמריתתחתידעמר

שלעוור'התעד"א,רחב'כרתחבב'יזה.חלקר''סכמ'ררלאהסכימולאהם
היטג.זאתאתהביבזעווה,שבירךשיה

 )!(ובב'מצדחעד"אשלר Uחבנדהטוטאל,חמלחמה"למג'עאב'ובזה

בענ'!הרתרהגחל,מועצחשללהחלטהד,כובה .) 26 '(עמ "ש'ראלאגודח
לפ'ומדסמםמצומצם,בחוגשבמארודודו,מדבו'מוסםבור'ארו"דהמכלל,"

לאל"הבההחלטה :ד'וקםעלדהבו'םאחמעמ"והבנ'הוא,התשרמוחו
 נז'ח'ל<:;" ,ם'"!רזסופו'ם[אזנש'ראלאגודתמצדבערת!םעםאףפווסמה

החבוךמוזכאלאעב'בזנ],זההר'לפרסוומדאגוהתזרה,גדול'שלבאנמ'זנ"
ולס'מנו'וב'םהספולבת'חוזולעווךהתורהגדול'מועצח "'עבתבקשהעצמא'

בוyרס'זנלהשחתף'עקבב'חשלבבת'ה"סמווהלשרםשאסוו'עקב,ב'חשל
ביעי" iבדאפמיערדתהיתההנ",ךההחלםהא'וכל."הנהמיסרשל Dבשעיריאי

'עקב.ב'תלמוסדות

בכובהשיה;ךרמייהיה-'\רקכביראובפרנקפורטאם :בהירותליתר

היהלארהומסדחרר'רת,לבנותלהשחלמרתובוסדפותחה'ה-ב'רתרהטובה

[בע'בב'ו-'ורקאובפונקפווטש'וריןעדתקהלתובנ'שלבקורתםתחתעימד
הרבב]('האםקה'לתו],שלהח'נךחמרסדותבואשעמדע"השהרבקורא'םאבר 16

וזה ! ?'קהילתםבביתעבודזהלרמסדמסכימיםהיר ,הוכזהאגה, l/עבוייער

'עקב.ב'ח'ה'א ,לקהי'חסבבונעהחיהרגדיל,שעשרמה

כרצויניברסיטהובאהלמןךאתדאןהיי Yבדייעדהדגניםכייטעניאם ,אגב

מארש'ודעלאונ'בוסיטההבכנס :להבח'ןעל'בו"דע]א'נב'לבנות[בבוגעמאד
הנכנסתזהלעומתלהתגוב!.צו"הואבגדןרצו"תבלת'להשפעוחחודעףשהוא
כשר.""גלאטשםשהכלהאמוןאתבותנת'חרד'ותלבנותלמוסד

אגידת ) t ("רבבישל IIהטיטאלית"המלחמהשל Ifהסטןריה"ההיאיזאת
ישראל".

אגדותכלפ'ברריארד"רשל tמסקברח'מתבססותל"הבההסטור'העל
שזקב' , 17עמ'קורא](' Uאה"תשכבשגחבממאומאמר".בשב'ש'ראל

הרבר"מופ"עכהגדרלה.נכבס'ההשתתםולאשל,ם 1רב'רנב"-'ורקהרבג'ם
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• 

ייכולחיהחמשייחהגדילהבכגסיההשתתףתעד"א,אשיע"ה,איעירבדמ.
 .' \Iהעצמולחגןועיקבלביתלאוג''',יחסועלעובדוחדוגזדל~סיף

ביןב, IIמארהא"תעראנשיהשתתפיהששיתהגדילהבכנסהרהשתאגם

דעתקהלת ל,!;'החגוךבמעוכתמוכזיתעמדההתיפסיםאשייםהמשתתפים

שיירין·

אםתם.ומשמעידייקםעלהעגיניםאחלהעמדיהיא,אלהדבויחכליח

שכרי.יהיהזה-יביןהקיראנם

הנדיבזם,המIבkריסתאכבתתי Mשלאףהנ"ל.הטעניחלעיענותמנמההירני

cאומנותבלאתאבי..מגיחנהיואירבישיסתלסיללתכיהןריכלשיוכרתינ

להס.םגקליקהארץ,ריעםתורהשוסת ....תורהאלאבניאחמלמדויאנישבזילם

עשוןתזמחןשממנהמפוארתישיבהבראץאכוהקיםן"לשלןינגריחיאלהרב !יארי

בישובכאןלהקיםהיתההישיבההקמחכוונתארץ·דרךעםתורהואנשי"רריrבחלוניס

כזי ל'" rשלזיגנרהרב,ללהסתמךקשה .ארזזרןעםחירהחניכייבררישינו.החדש

 !הרלבמןבריזוד.יחת

גדיליחיים.עץוסיזגתגייויי ,הדייגדויינינהיםתורה,גדןליב"'ה1תו Kחייםב.

יפסקהירכהלקבלכריחרדיס,עדונאבשיפוניסליהס ICשתלםיוחתלהםלה IIIתורה

מסובכןתלבנויותפחררןובןוסןאהמרנו,"וז,רורעםתרוהשלוברתככזירחהלכה

הרנוהאתבתוקףלרחותישבארץ.התלריותהמצייתלשמירתבנרגנומפותחתלאות Pבח

תורהסרמרימרנולאנסיוררמורהלהיותמנינוהמהוהחייםעזבישיבתלימררכאילר

לוננוזרבותנושוגדיוליהוגירליחייסנוץישיבתכזו.יעהנגיובטפחתהמזי.ותוונזדרת.

ומ. pמבכלאפסרהרלגמולברוחכמרבז.י K .Y"וורינוםתורהנגcסי

רפה Mלשבנוסה,מהלב"חרי .המכללהגנרשהתנהלההתזמילהכחרמרתלעפםיוeןג.

שכמכללהלארץ,בחוזםבשמוזןת,הפזירלאוכי .אחרחןזר-הכלןסהיהשזהלטזרו

הכהרות" Hשבעקבןת"ל:גחוחרריתבחררהנולליירונו ?החרשהובויתאפיקווסוחלומדים

 .הרסה ...שלכמכללהכנותלומרתהיאואכז,למכללה.הלכהלוזשקבלה

הסאלההיאמעניינתובזניין.כיכללאזה-לארמיהגרולהבכנסיהביקרמדר.

לבואאסררה Kהיהיוםיאילי Yקטובי "בזמןכשרההיתהארזררינוםותרהשיטתמרוז

הכאיבהי Iנויברה ....המנויו"זפימנולהינולחהזינוקרוניתטנונהשוראל.באירתכקהל

 M,הישהרישכרכר,הKנכלמררתמסקונת,זובהיקהטוהיאז"לכררינורייסףלרב

הרבישראל.ארכרתשיללירהתנורשלYנומררהירש,ש"רהרבסברגםוכזנירת"מהבנcיו

בישרלאשבסוכלרגל"נולואישמחבהונולאישהרגל,מןוח"לנרלאביקשז"לברוינור

ל. Itשירלכללסלמותמוסיףגררכר,ובזהירותבנאמנותמונשירסגeר

ןרןעח
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קיציסגרשיוהרב

מרקןסאושל"החסידןת"

היה ) 1843 1916(חר"גח-רע"ו,"החסירוח"סםרמחברמרקוס',אהרןר'

המעוב,אלנהרואירופהממזוחוביםשצעיריםשעהבזמנו.מיפלאהדמית . . 

בכיווזשפסעראשוןמרקוסאהרןהיההעמים,יחכמתהמרעהיכלותאל

שלהנלהבלחסידיהפדישםשבפיל,ןלקראקאבאשבגרמביהמהמבירגהאחר.

דהברהיהפיליןחסיריעבורמררימסק.רביביבץיהכהןשלמהר'האדמי"ו

יעית '1'בעלוהיטה,גרמביתבפיישבה)עשוהתשע(כבןצעיורבה,הפתעה
מבקשיס) '1'החסמפביירן lלהסןשביסהמה(כלמגייביםמרעבשטחירבית

שלמהו'יכשבפטרהאדמי"ר,שללברכחו-קרבחיזכהל,מיםלקהלם.להצטרף

לבתיפבהבמחנI'תן)מרקוסא'שההבהןשביםארבע(אחר Y'תרכ'בשבת
• 

יוימביב.בלזריז'ין,לביתהאדמי"ריםשלמדושם
--" , 

ה mהרישעתלימשבזדמבהיכד,מרגיע,לןבתבהלאהבלהבתריחו
מיתיובכתבייעייןספר.על,ריחיפוימעלההחלייביקי,בכפובשבתי
פ.ושבית,הלכה, :התעניביתישטחישלהרבההיקףבשלובעיקררב,רישם . . 

"החסידות".ספרהיאשבספריוובידעעיקרבום,יעי.ךארכיאולוגיהפיליסיפהי,
יבשבתפיזין,במחיזלאירשיצאקטןבעיתיןאירשראימאמויםבסדותראשיתי
תחתהמחברהסתיושמואתיזמיס". '1'חס"דערבשם·כספרלאוריצאתרס"א

שכןבגרמניתספריבפרסוםידיוחזקורביתיי(אמיתי)."וריס"הפסיידין

עליהםהוחירהספר ר.:'~אחידייםהירראמנם . 2המערבלהיודיתועלתנרראז

לבלתשימתהספרזכהגלל,דרךאך, '.חסידיתשללעולמהיקרבםרישם
מיעטתנטיהגלן~ההי~,בתקיפהגרמניהבקהלרתגרמנרת,קוראישנן,מעטה.

מעביןהמהיריתהסטייתעלשבספר,הסררחיסרלךכ,בוסףות. '1'לחסמאד

בו.הקריאהעלהקשורקבשפעהפזורותמובנותהלאהרמיזותעללענין,
היוהספר·לשיןששעריעידמהשגזה,לספרבזקקולאים '1'חסלעימתם,
אשרשאחריו,ובדורברורוחסידות,סיפרי rמבםי '1'יחבפנהים.בעולםי

בספרךרקמלהראריהיקיתיאלר'שבהס(בילסבספריהשתמשיגרמביתיעדי

חכמיאב, nש '.ה Iדתרע"ז,שבת,ולנמיס ~"ךבעריכתישורין.מילר,ראהאישיותךעל 1

גשורי,מ"ש .,'"בשח(גרמנית)חסיישלחיי,חילריתפרקיס,מ'תשכייד.(א~גליח),אשכנז

הבעוריםלבניכספרחייוסיפוךלאךריצאלאחרונה . 170-169עמ' Kקראקספר

חשלייח.ירושליםסגל,זןמהמבירג·,'"',חסדי . , 
כבחיבחה"חייחי mtלגרובביתלחרםגמסוגלהאריר' ..כיעלי,א.מרמר,רמסקשלמהר' .1

 .)םש(מבלזיהישנוו'רבךיהיייכהבהלספר)המתרגםהקרמת 'ך(

הבלתרהתי\\ךך ף\\~ל ,בt, 1' ~'יישם~לי~שה 1t :בזכ"בךחיךכותב,"בהייtבי~קבר' 3

סגיןשהיההקבלן.שלהמחשבהעךלםאתלפניפתחי ...השיטתיותוחסרמסורר

 .) i.O"עמיזכרונות,ך,\ןבהיים, , H(ר " ...ל,\סיך nלאןי 9"לפבי
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יחידיסכגגדס,ס, '1Tכספרמעסיסלאשיברשיםנפלרכךבשלאך ,דעה)דרר

ממגר',נדתעןהגרמגיבלבןשןלספרהתןדעןשחםז'ןתגדזלי' Iמב'

Iעלעבריתהספךתורגםר"תשיבשגת I לאךרויצאל/'ונמלךשמשהדיי

מאמרימספרעל,ונכתגולפרסומועוברמסורת''.'ספרותי Iמכז ..נצחבהזצאת

יהסליםיםהמשגיםהליקויים,הצגת-לכולםשוהומשמאל,מימיןתגיבה,
 ,וועבערמאודידפנחסכ'רהחל :הגמיכיםקשתהיאמפל,אהשבספר,הרכים
כנגדקוגסרספרסםאשראמונים""שימרבעלל"זצראטהאהרור'מחסז'י
 ..ק)"הרר(להלןל"זצקצנלנכוגןרפאל 'רר,רכשלמאמריםסררת '.הספר
ג'פריפ'שלניקבכמאמרוכלה ')איי'(להלןאלפסי ,.שלכקורתמאמר

 )זשלוםשלהמלאמאמרולםל(ובכשניתפורסםאלהממאמרםיחלקשלום',
דברימרקוס,שלהחסיייזמיסלמסוה,"מבעדהשםתחתלאורשיצאהבחיברת
 , ','ימחברו"הספרמהותעלכקרת

לדרכו,אישטעניתיהם,הכותביםמדגימים(בהסאלהכמאמריםהמעיין

ביודעיןלטעות,מרקוס ""השכילכמהעדלראותמופתעמספר)בדוגמאות
ואףהיסטוריהבדייעת ,חז"לדברינהבגתחסדיית,בדברי .בזידעיןושלא

חפוהכליטפרימחברא nXןססר M Pן)כך"'-ל Jזצקי Kפאלרןגטניי "שהבאין..ייעתי 4

m וביחורישראך,ימיינייבתולרותייעןהיהכתווהמגאונותושחוץישראל,מרת

במריבביובהיותולמרקרס,החסידיז1נןסחינןלדנותסקרןהיהוהיאהחסידות.בחוליית

לפניושיקראהגרמניתבשפהובקימלומישהיהויבאיפתורנייבקשהזיובניחנזיל

סאסירואובר !נזרעזעחיכניגששמעאיייח.בשפהלפנייייחרמבןהמחסיריזובוס,פרקים

 ......כישנזרקהנראהכחכיומפיביבח oלאיחירירסיו'יש-מריעבמיןואינולקראי
הקד:זוב.) ..למסורמנעך,יאב,בז '(י

ובזיגיברובורפ"'ראמנם .)חשב"'רירוסלים,צדיקים,'ררך(בספרחבוביםכבורקונטרס 5

אגרותונשה","יריםהאחרספרויעל(עליוהספךובחברהואלמעשהאךכמי"'ל,עצמי

 .) 40-36עמ'ספ.רכשערזמגחם,כזגן 'דהרמח"'ל.

חוזרתהרר"'jוברברי .'''תשיאלולה'עש"קשם,ר."חשיאבוב'כ"חעש"קשערים, 6

ובםC1ררחK ."!משמבפירהזוהאין .. :הספרמןקטעיםזיטרטגאגהשלאה,רנסנית

דגילי nת"שייעחםחררתת tcזהפפרהמתרםבשאלם Kה.. :בשאלהחםתהראשיז

הךך"ק ....אתהפהכזה.בספךהתעסקלולתרםגכהלההלפימרחרהםאזהעלהדרר

בריובוננרים,ירבעםהביאקהלתספר חא...קהלתספרעלמרכיסדברי'שםהנותיק

רכל":שלהמבגדכןלהשמחש

 . 119'-%21עוניחשכ"'םת",אהחסידות,ד

חשי"ד. ,'ובחינות 8
, 

שכיכרךמן·רים lIהאחדשלךיןיפטי(זכאיבןיהירהו·ויי"'לתשל·,ב ,ירושליט 9

להש,וכהבןויעלהעמלוברבפזctיותיקרתשהיהנזיחוברחשם.)נעיליםלהשאר

CJוכ '''עלאורזיה.cבמליאיזיסטהמיובזאירנהספ,כמהעיתןהראלוכעןשאך"רןןן

K חסיריסבקרבנרירהתופנוהשלים, 'גשלמאמרית. 
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היהעצמו(שהואנפשוופיזורלשונו.'ב.טףבפני . 10ורעותאמונותבעיקרי

רבה,בהר'פרתבהופרגעהראלררהרשא'נוהסז<ר'רתמעצרר,א'ו )"לימרדע
רדרמסק,בחסז<רתאלאדבקא'נררהראפש'סתהצנז,קרצק,חס"רתלגב'כד

רביתכההחסידויותבאיהשאףהמפליאאךורימנוב,חב"דראשיתריזוין,

מתו(תרןאש'ם"השרראת :ההשרארתמרקוסעלהב'ברתכוטעו'רת'ר.הו

המתרגסתjו'ונ'לאתר(גס'הדר"סק'בוצ'סהשוואתולרה),לרהצ'ונ'ס
• 

על II"מענ~נןתרעתחוותרדו-.iZ •עדייןהספר,שלושניהר'אשונהבמהדירה

 .) 2<רל'טאהרנגר'הפרל,(,'הרד'

ארלםלמקרר,נאמ(להשארהשתדל"המתרגם :רבתבהמתרגםהקד'םאמנם
בכבדרם·פגיעהם j ::'.מבהםשישחריפים,ביטוייםכמהלרכרלעצמוהתיר
סברנוארהטעם".מארתושרררתמספרלהשמ'טרגםרהחסז<רתהתררהשר'של

הונהעשתה.אשרעלנצחהרצאתנהמהראד'התגרברת.אלהכלנוכהראמרנו,
השמטהלהרצ'אלקרדמתה,בכלזהההספרשלחדשהמהרורהלארר'צאהעתה
ות'קונ'םשבהםרהמרטבהטובעלעמרר) 15 (עמרד'םקבוצתשלמבוקרתלא

הנ"ל,שךהערותה"םבעקבותבאראלהשת'קיג'םאף(עלושםפהזע'ר'ם
ההדשהלמדהורהשבהקדמהאלאעידילאזאת),לצ"(המהד'ר'סטרחולא
 )!(הבב'רהריהג'במעופו[מרקוס]הוא ... " :הספרבשבה'והגד'לוהוס'פןעוד

אב(שלהסגפר'נווממחצבופסלהחסז<ות][שלהמהשבת'ם"בחבד'ההתעמק
שלה'סטור'ורופ',חדש,מפוכחה'בטבדמותשלפג'נו)הספר(כלומר,יקרה

שהשפעתהלהמונם"מסולתתתגועהבתררתוהתרחברתההתגבשרתההל'כ'
עושרשללא"אכזבמעויבתורתכמוהאומהבהמשכ'רתובעjו'רבש'ת'(מחלחלת

ר"אשלרוחושארעל,ה.לבג'אףגרדערלאבאפ'ק'םוזורםמפכהררחג'
ה'א"החס'דות"אולם ...שח'ברספר'ושארמתורגםבהבלטהמזדקרמרקרס

!,כמהדירהכימצייניםהמהדיריםאמנם, ." ... )!(יצירתישלהקלאסיהאפסו

אחדוחפסקאותעידהספרמתירלהשמ'ט ...המו"ללגכוןמצאההרשההגוכה'ת

"הרשיתי :הבאותבמליםהרר"קחוחםהוסנימאמרואתכייזייןהרר"ק.וסלמאמרור' 10

הללן,ובריםלייביבמיתרםKבוילהשאלההיאוהויךההלכהשלפידברים,ליטטלי

שבזיקהלקוראיםולהררותלהביןלרמרשאתההדיןעלטעיתי,כאמתוארל,סמכתי,אכן

הנוער"מנהיבי""קניאם", ''''זאפילןשמןפעי,ספרכלל"זאנןבזמננוזקוקהמדןקדקת

ב) Hתשל(ברוקלין,ח"באור,כרכבישר"תו'כןמקזןעיים."ומטיפי-מוסרהחרדי.

לאזוובהזדמנות ... " :ליז) Iלזבררנ-ברול rאב"רשסרבהללינ:חק 'ר(המחברבהקדמת

ספריםלאורלהוזיאמסרתםאשר ,'''אבנצחהוזאתבגרחןקהמחאהמלהביע 9:אמב

כוכרלאןרהוזיאוהאחרוויבזמןטהרה.דנריישולאבבילביתבתודוסיכביכו

יהאיד ..בב.דובחזיפותבעזותוסריבר ...ומחברוהחסייות" ..בהררסגיבלשוןהמכובה

חורבןלנרוםשעלוליםכפריסומדפיסיםמבחיבםיאינםממוןוהרדוחתכסףבנ:עעביר

הקודמים."מדורותעליוןוקדישיאלקיםבמלאכימלעיביםאיךכשרואיםהיהדרת

 • 144עמ'שם,סגל,י'רי 11

ועון.ן Nקמקב"'ב,ק"ל.קכי"קי"א,ע"כ,עןנ'ר' 12
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שהת"עץאחריהקדושים,לרנותיבוטעםבבותןשאיבםמסוימיםוביטו"ם
פרשוולאסתמוהתיקובם"'/עלידיהםוסמכושנדורסי'ות mתורהדבוליעם

הטעויות,כלכמעטשכןעשו,ויפהשבדור"והסי'ותתורה"גדולימי'ם.
(במקריס 1:1זןבמהדורה'שרדןרא'זt-ונהבמהרורהשה:יווהס.לומיםהמשגרם

צ,ודק).תמידאיבו,הללוהתיקוביםמןחלקהעמו.ךבשול,תקןלטרחומועטם"
החסדירתספרשלזוחרשה"מהדורהכיהמהדיריסדבריבקראיסבאיריניה

לאורהוצאבושבפלהמשהר'ד,מבזהשלבתרגזמזלציבזרים WOמגשאבז
לפטירתו),שביסחמש(במלאתבשמתו"זלעילוילזכר~

טעזיותעללהצביעעליבושומהאמרבולמאהעדגפוץשהספרכיון
בן,ובמשמשבפשפששהוהדרעתהמשהידהר,הןהדרשלאהיהטיבשבו.

הספרשלהשניחלקו(שכן,הספרשלהראש~ןלחלקומתיחסותהערותינו
ההסי'ותאלקשרהאשר"מח'~בתיתקבל,תדרשנותשלמגובשלאאוסףהזא

הרבות.'העובדתיותהשגיאותעלדגשיושסבויתר).רופף

(שלאמזקברהיזםעדנמצא(קיטזב)הזהבמקום-י"געמ'

הבעש"ט).

 ."בטלוסטנמצאהקבר
• 

מלמר-א-ו"רעמ'

אל-ארץ"מחקרי

משלו"משלאחח

מ'מחקרי,תקרי

(,,אשרהבעש"ט

א, iבשח'סגןלה
לתפילתבכוונות

בי'ו

אלא

לכו המופיעהפתוחה)ח'בש,ואמ'מחקרי,

תקב"ח).בשנתלראשונה(נדפסונרננה

ראשוןיוסף,יעקבבתולדותכברמופיעהזואמרה
תק"מ).בשנתלראשונה(ברפסג'ל"הושיב,פרשת

סוףירות,החסספרי

יעבץ","שאילותבספדןעמדלויעקבר'-ט"ןעמ'

עיבץ,שאילת

עלגדונוהקודשספדיוכלהתלמודשספריבעוד-כ"זעמ'

אירופה,בכללשריפהשי"דמשגתבטדיטנןהסינןךהחלטתפי

אלו.להחלטותגמורבבטולפוליזלמכיהתיחסו

מכיליסהאפיפיורלדעת(אשרבלכדהתלמדוספריעלנגזרההגזירהא,

הקודש,ספרישארעלולאהנוצרים)גנדדברם"

אפילוונצהי,שלטוזשתחתאיטלהיכעריורקארהיתהשי"רגזירת ,ב'

הגיעהלאומונטיפארומילאנודוגסויותהצפוני,בחלק-גופאבאיטלהי

 ."באפיפיורשנלחמהספרדשלטוןתחתד,יוהזשכזדג.זיהר,

 .) ...הסחרבז, sKוב nור""נאבזיר nד'י-משל(ירךטעוירתירבחסרמפחחזהיבכלל 13

ד'ב.חוב' , 1925ויבה(גרמביח),מנורהורכסטיין,ר'המצבהשלההיסםוריערכהעל 14

 . 252-251עמ'ושביליסארחוחסדן,

15 IC ' ,9עמ'באיםליה,התלמודשריפחיערי . 
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הוב'המ"חובתואההי'וענ'קילסבווגשלובה-כ"טעמ'
ע"ב-פובקפווטשלובה , rהוובפבחסו'אח'ו,שמלקר",.ר'

זמ!.כעבוו !"מ-

משתמעהרבר'םמב'סות

פרבקפורטלרבבותבבתרר"פ

) 1772 (. 

• 

כא'לו

כשבת

היא,רלאר"ש.אחרלרבנותנבחרר"פ
תקל"בבשנתר"שוא"'ו ) Iן 71 (תקלייא

• 

לפה,מרדכ'ירבי-כ"בעמי

ה'הדותבשב'לזהחשובמיסד
שלמ,סדוהרמ"א,שלתלמי'ו
בשנתבעןרהארצות)ד'(ועד

ש"מ,

הרכב'א.א.ובראשםהה'סטור'ונ'ם,כלאולםגרץ,מחל,ט·כר ,!כאמםנ
(הרר"ק)ההוא.המיסדהתק"םבעורר"פבשנתשעודהחל'טו

בועדזעמוחצ'אתמעצורבא'!לכלותה'ה'כולעמד'!'עקבר'
 ...א"בש'ץ'הרבתןר'שלבזכרתרצדדכ'עוהארצרת,ד'

(המלרמשראה ...מעש'תהצלתהגםנודעהאלולהתקפות

לועד'כולותא'נ!עמד'('עקבר'שלהתקפות'(שכלאוגוסט)
.בשנתהק'ץ,ככהחוסךל,גז'רתעל,ולגזור ...הצל'חהארצךת,ד'

 .עצמא'שלטך!שלאחרו!שר'דאותועלהקץתם"ד
• 

תקכ"א-תקכ"ר.עדהתקייםד"איערא.

תקי"את-קי"ח.בשביספרצהעדמין '''רואיונסיץל t/דשביזהמחליקתב.
(הג"ל)ד"א.רעדבב'טולעמד'( '''רמעורבותהמזכ'רמקורכל ('אג.

באותולכה!לרבלואסווד"אועדתקנתלפ'-כ"רעמ'
שנ'ם.משלשלמעלהמקום

של"ג "'סחו"מבשו"ענזכרתזוהלכההארצות.ד'ועדמתקנתזו !'א

אן"חחיטופרוהחתםב"ממסימרדכיהמגהותההלכהומקורברמ"א.ביס"ם

(הנ"ל)לרבנ'ם.גםהמקורשמכא!מב'אר"וס"

ה"שאגתיביןרפפורטחייםר'ביזה t)'הפגי'סיפןר- n/lכעמי

לספרו.שלאהטובהטעםמ(בו,אמתגרע'(אםאף ;",,!רא

דש.יס. P 'סדרמפרשיצחק,יעקבדימלרבלין,החוזה-לןעמ'

 ."קשר'םסדר-עלפ'רושכלח'ברלאמעולםמלובל'(החךזה

דמרןהוביץ,יצחקו'שלבנןלוצ'ןב, tמהמגלדמאי,מיכל Jר

הבעש"ט.שלהגדולמתנגדו

בהתנגדותאמנםראש'תךמטעה. rדמרוהךב'צהקלר'שכזהתוארשם

'עקבר' : rממזרהמג'ד-הבעש"טתלמי''לרךבארעכר(ךאלבעש"ט

מובהק.כתלמי'סופוארועוד)מםלונאה!'סף

16 K בלאמדעשהלכללאךסכזהפירושלחבךבויחרהיהובבסN , בןלמךיםכאסי"'

תקע"א).(לכדב.שוךחייסאברהסלך'קרשיםזאןלס'מהסכמתי
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ובטברהי·בירושליםהאשכנזיםקהלתמיסדמויטבסק,מנדליר'
בירושלים.כללחילאהרמ"מא.

אשכנזיםיהודיםמצאכברתקמ"אבשגתלטבריההרמ"מהגעיכאשרב.

מנחם tדמהורדרבקה,נחמןר'בראשרתחקכ"ד-ה'בשנתהחסדייתהעליהמן

 ."יאחריםמפרימשלאומנדל

בעצמוהבעש"סכמומפורסמיםאדמו"ריםנמצאוכילהכחישאוי

חונילתנאשעלהכדררבש"ס,תריסיןכבעלינתגלושלא
ר'קטינא,רבי :מהאמוראיםדוסא,בןחנינאר'אוהמעגל

איבושלמהר' :הבינייםבימיואחרים.ברונאר'חסדיא,שמעיו

 ..שמואלברבנימיןר'הפיועיםוחמברהלויהיודהר'גבירול.
זו.שברשיהמהעעםחוסרלצייןלמותר

עוגה.עגמלשוומעגלהמילהאתמפשרגרץהמעגל.חוגי
היתהשזוגגותמתקויפירושומעגלכייודעאיגוהדיעוהבלשן

חונ.ישלאומונךת

שםעלהמעגלחוגי"כדקריגו :דמעגיל)ד"הב'צ"ד(מגחותרש'"א.
 )ק' J(הררעיגה",

לוהיהאזכי"מעגל",השםלפשרהשעחתלהעליתבקשכבוםאב.
ממקים :במפרשים)(הגזכרותלשלונוסףהאחחתהאפשרויותאתגםלציין

ועוד.דבילהיעגוליעושהעמגל,ששמו

אלםים).ה'(שנתמואומסהחסדיהיהדור-ליידעמ'

תתקע"ז.אלפיםד'נשנתבפטרהחסדי '''ר

שלרבהשפיראבתןכראשייםבמצראבפיל,ן-ליייעמ'

 ...האלקים""אשיליקורא )!(ןהמחמירהש"ראשרקראקא,
שפירא)נתור(שלדוריבןשהיהמאוסטרפולישמשוןר

 ".) 1 (הקבלהבחכמתעליועדועלה ) 1(ןוכבראה

טוב".שםבעלשיראל'ררשוםומתחתהיתמובה-מ'ע'מ

פראגרמ'לעשות(הגדילבדורנוחסדיותסםריאלחדרהשכהזומחונה

כתמונתוהוכחהכברטוב")שםבעלשיראל ר..ספרובעטיפתאותהחבציבו

בחוקרבעוץזוטעותשלמקורהפאלק.חייםשמואלמלובדוושםהבעלשל
-בצח)הצראתשלקני"מהדיע"פ(גודאיאמונםישמלומיההישלאחסדיות
על.דעלכויןשכשתאארמטעותו,בוחזרעצמוהאוואףכהנא,אגרהם

חיבראשרהמופלאהגאווקולנימוס,בריוסףר'-מ"העמ'
לדאב"ר.בטעותשחיסיהיצייהר"ל"ספרהפירושאת

פטירתן,תאודיזה,(בכללבמליןאומדירקיאנוהרזב"'מדווח Kטבריהבספרהתאיררגם 17

יסון.}כינרשםהטפךשבטיףהאתריכיםובלןחמ"ח, pnאיי, "'"רדכי
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• 

סםריוובשארזהבספרורבותפעמיםזה"גילוי"עלחוזרמרקיס
"עתוןהגרמביתבשפהבעתוןשהופיעבמאמרתרב"חבשבת(עודוחיבורי.ו

הואועוד),תר"עקראקאסופר"ב"קסתגםכךעלחוזרוד~אקראקא,"יהודי

הואחחקצ"ח,ד"א-הפירושחוברשבההשנההיאשלדעתובשנהנרקבגם

מ"ו)עמ'החסדיות 'ס(הרמב"ם"שלבאמןכ"תלמדיהמחבראתלפניברמציגאף
בפירושיב"ק""הרבביטוישבמצאשוםעל- 1זהלחדיושהגיעכצרדועוה

ושמה.בבראהולאהיתהשלאדמות'ו"המציא"עמד'חמשיי,לפרקהרוקח

הכיונהזהבביטוילמעשה ... pיב"הןהריתיבותראשיקולנימןס,בריסוףרו

צרירהלס'הפירושמחבריוסףר'ואילוהררקח,אביקלרנימוסבריר~דהלר'
האשכבזי.שלוםבריוסף'ואלאאיבו

ספדר .בוסחניןכךכליסודיההבדלאיןבכלל-מ"זעמ'
קדושהמוסףתפילת ...פורקביה""צרמחקדישתפילת ...ואשכבז

 ..."כתר'·
;העמדתםהתפילה"בבוסחאותבחריםהבדליםממאהמלמעלההתעלמות

 1להיקראשםמהבלכ,דשביםיעל

(ך.העיוז·בלבןההלכהנתחוםהסתגרההיהדות-מ"סעמ'
• 

שחרב"מזים :המימראמכאןזוית).לקרןבדחההקודשבכתבי
• • 

 .כלבד."הלכהשלאמותד'אלאלהקב"הלואיןהמקדשבית
• 

סניסמגלהבקראזהאיןהאם

(הורווק).חזו/לןכויבתהיתה

 .(חקב"ז)ממינסקהלפרןיחא'לו'הדירית""סדרבעל-נ"אעמ'
תקב"ס).בשנתלראשונהנדפס(ספוןת"ב-תק"!השביםביןחיסה"דבעל

 .)ס /fשצ(נפטךהנערץהב"ח

ת!בשנתנפטר ,"'בה

שזיבאמרח"ןהאם 1כהלכהשלאבתירה
• 

א'דאהימים,חמדחלס'ותלמדייךהבעש"טיחסעל-ב"בעמ'

 .) 136 134(עמ'ספרתעלומת'ערי,

• 
יצאהבעש"ט-כ"געמ'

 . "החסודיתבכתבימקורלכך

בימיהטמאםי,עלוהתפליההתווהל1כ'יראתגםאסרעזאר

הקפדיולאבפשות,בסכנתקשררהיההמצורתקזיםעתהחמאים,

בימיגםאירופהארצותבכלהיהוכןעזראתקנתעלהחכמים . . 

ובות.לצוותשגרמוהקמיעותנגד

אין

• 

 . 143-110עמ'כחסירות,והליכותהלכותורסתיים,א' 18

עללניהיזיעמואד .) 5(עמיהחרשהזוייתסדרכעלכירקמ'גםכתבכראמנם 19

ןז'(ריקמרנויתבתיבתכבבובמפורשדיכר xשלוכיקמינוות,שכתבעצמ,\ ס''"ש 9:הב

 .) 235--236עמ'שם,יוטהיים,
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ואשיתהעםהוומאים.מתקופתבומואותיהםבפלושלאהביב"ם,

עזואתקבתאתהבעש"טהחזיר ) 1 (טובהיותרתקופהשל

ליושבה.

הטבילהאתעזראלתקנתשבטליוהגימוקהטעםמסביריםהראשןניםכל

תוטפוחע"וישראל,בכללהתפשטהלאשהתקבהמשוםה, r'ולתפלתוהר
"החסידות"ספרזהבהש./קןוהלכותתפילההלכותס"וברמבג, Itסר'בב"ק

זומטבילההיוסבזהרשאיבומיכלהריזהולפיהרומאים,בגללזהמלבש"

ברמב"םהפטוקההלכהבגןשבאמחמהעזרא,תקבתעלעוברו~אהרי
(הרר"ק)יבשן"ע.

סוזע/ארץ",תצערבזעם" :המקובליםכדרךלהגירנהגהבעש"ט
מקוה.עירןביו,זנחיה, :תיונתראשי

הדברים(,,שלשתחידש,שהואושים 'T'החכשלשתזאתצ"והבעש"ט
 .)"כעולם"לחק!באא tשר

• 

אתבביאהבעיזשחזה ,)ן(בדירוהחיידהגעש/יט,-ה IIנעמי

בשביל )ן(חשרהמפבה,כנקודתתקופתושלההיסטוריהעךו
 " ... ) 1 (השפלהסלביותוהבמוכההמרוגהלכללשהגיעיחהיהז

כסאאחלקבלצב'"חכס"רסובע"תרבשבת-ב"ועמ'
בלונדור.הובנוח

תעו'ח.בשנתבפםרהחכ"צרמרכח,סעית

בגד'וסף"'עקבה"תולדות(שלתוקפבותובגלל-ס"דע?ב
דולחכמתם)קודמת'ראתםשא'!הן'!אתהמעוות'סהלמדבים

אזשהחגןורבעח , 'T'נעחסראגשלובהלבדו.''",קאלר'

לשריפה.הספואחננרורי

נעורחקט"ובשבתפואגשללרבהבתמבהלבדוייחזקאלו'אפשוי.בלחי

 ."תק"מבשבתלאוריצאהתולחח

לגמר'משוו ) "1מקורסבחס 'ו(שלובכד"נב'ו-ס"העמ'
פבחס.וו'אנאשומאל 'ךהבכ'יםבני ...ים '1'מהחס

באדמר"רות.שמשימקורץיר"פשלובכדיובניזא,

 .מקרייןר"פבכדיהיןפנחסרר'אבאשדזכאלך~כ.

W רן.כיתtביכת .8.ו 9~ףינליקוטיסהוIt נכיסשאםשלהרבבר"םI'ןפM ·תחנן

21 K חזהעסרכן'חייםשר'חושהתקיפהשללידה"חבלינזלמרקוסמיברנ"הב,מיך

K '"בודובין,',קב "נזיגםוימהולבשוןוחה

שםייביס Jהמוררת pרהמחפדייתספרילך.רפפתהראשיןה:סשרר ,' Kחביסיינזר.מ'רי 12

ובונהדןררתןביזירימחי Kיהתרחשהאמנםאפכפראג,הנו"כ ''' '1הספךלשריפתסי:ר

הםפר,
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של\ם(דשראההחזייגיחחיאיריגם ...פירסםספיראבושם.
של"ה.נשבחבירישליםשנזי)

מיפיעזיינצירהכך ,תימוירדר.ינפישגירהזאכרשלים.ילאשלםא.,
 ."השיריםנגיףרביתיפעמtנ'שיריסכעשריתהאקחסטיכיו

 • 1 "ה/ Iשלבשנתזההיהשלאלידאיסר\בב.

מספרחברש'ראלמארץכדשכימכרסלבבחמוד-י"סעמ'
אלה,ספריס(משפילה) "ה"סבאשלדעתיולפי ,)ז(קבלהסםרי

היאגדולהכהם.גדשויםשהםשמtנ'ויראתהתמימותלמרות
סכבתם.

בכתננשארוהםאךמא"י,בשובוספדיםמספדחבראמבםנחמוד . 11

שרפס.מכוילאחדבתו)ר'לתלמידיהראהמהס(חלקעמי;(מיסיסיד

שררבימוחר"זליקיטיהיאה"סנא"עיבילנגדשהיההחודיהסמרב.
תק"ומשגתהםמזבאזברייחלקואשרבחמור'ע"יימעייטיגתןד'ע"יבכתנ

תקב"ח).(כשגתלא"ינחמור'גסיעתלםגיעיד ,לאמר ,ה'ולאה

בטירקה.גילדזבזבזריץ')(המגדיכערדבר'-ס"חעמ'

בליקץ!

לחסדייתבוךיירה"עבון"השליחםןתיאור-ע"א-ס"טעמ'
(הנו"ב)חזה אל... :הבאיחבמליםיסויומרניסבשבשרtנ'לוקה

מההרעדיחיםךרגלויחחחלכאורההמוצקהקרקעכימראש

יחדחקופתישלהולמדנוחהיראהאחחבבתש'קעיבה-לבצה.
 " ...פראגקהילחשל )ז(המקוהעם

הריחוכתוחכלהשקעח-ע"בע'מ

הרגשלקיובמחירעלרהבספרים
 ... )!(בכבלח

ועיוובלזבודהליטאי)(של

הבלחיהמחשבהיחרוח

ושבעתשעיסבובמיץבפטראריה")(ה"שאגחהיא-ע"געמ'

שנה.

שנה).(תשעיםמ"ה Pתב'יה-תבשבםיחיא"השאג

 .,'"לק ',םחשכ"'ה, , .rסםוגווזהבי, " 13
ס

אגוזכך",כךייכזסתוןב,בךמנחהוראיתיכריושליס..הייחינירקKנוברנונקיר 24 '

יהוידסרגייחונןנחובשרטט(ולכזש"לנת D'כחישכזישלםדיכידטפרנסהזםמרי

'S לכ )ס"ללוסנת"וחהומחאו,ר.רס"שלזאהמוינותב,אעt ילכן .שראההמחזרת

ו Jשג"הלביחשנח(האי C'תל~שגתחוי aהושישבפסולעמשהשל-ה.בשנתלהתרחש

שנהסמאהלהני!י , Kיגו:םויסוד,איןספי)ר.אבןמתייחסאליהחסןבןחםד K Qיונ Mה

הרוסיש.שלהגשזנה,.ליתעתהיח.דלכוקוזם

לחסידות).הנן-כשלליחסןהמקורש(בפרקוובסנתו.בדהויה 9'הנירגלובן.אילו' 25

• 
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(נשלהטבעכללימכלהחיךגיתכאלההיפעיח-ע"דעמ'
אי·בהםדבקהאילםהגויםי,בעולםגםנמצאומוילנה)הגר"א

האוכוראנימוצאם"אנוהירושלמי'בחלמידמסוימח.נורמל,יח

משוםחקאבייחך,ררמגילפלאים,ילדהיהמנהדרעאשמיאל

 ...רביבחיאיריהעגקנסמרלא )ז(כר

חקלייח).(המבורגהאיקלדיסמחדגם-ע"יעמ'

תק"מ.האג

ילאהחיספוחבעלידעחנגדלהכריע(וכיילנה)הגאוןנסהכיה
אילם ...הצלחהבליהאחרינים,בלדעחלפיגסה.הגאיןהצלחי.

סמכא.ברשלמאשךעיליישלמבצעריתרהיהזהבסרין

 . Kהגר'ועלכיתברםכר

היובוילנהשהןפקדוהךמח"לכתכיאםידועאינני-ע"סעמ'

 ..הגאיןעינילפני
ל)"הרמח(שלספריישאר :קס"י) 'עמ(להלןכיחבהיאאחךיבמקים

 ..רמילנד".הגאיןשלהידכחביעזביןמחירכראחררקנדפסי
• • 

אחללמדחסדישלדעחיעליעלהלאזאח...יגכל-פ'עףנ
עללהמל!"אוהמדשרבביחכשעורילקבעינבוכים"ה"מיהר

באש.לשחקאסור ,לאחריסכר

(פעמיםלאחריםהמליצויאףלדמיולמדי,'רי~ rאדמ\יכמהכז,כה
 • zoמסוימןת)כהסתיגוין.ת

(חק"דת-ק"ן).מימוןשלמה

תק"גת-קיים.

(המגדיהרבישלפרושועללפבישחזר ...האברר-פ"דעמ'
 ...המנגן"כנגןיהיה'באלשיעשנאמךלפסיקמזמר!"')

הדבירםהועתקוממניבמקורגםשכן(מפרשמרקוסאיןאברראיחומיו~

גמדי",ו_בשםקטעכיריועמגדי". Iוחלמדייכחביאצלהצמייארפירש)לא
חפארח ..במיפיעשלפניגיהמצןטטלמקירבדמןיקהזהיםה"מנדי"דגרירבן

 ,'א ,'חחר"ע,בילגוריא, ,'בל"ט,תרכ"ג,(רשרא,לר"ה Iבליזםדרשעןזיאל"

תלמידימגדרלימייזלשיעיזיאלר'רהאמחבריקמ"א).תשכ"ב.ברקבני
 • 2ו IIה"מבדי

• 

 .I;י ....ח~נתשס"ב. ,~"שתסי<ואמונהלמשי,אמתר' 26

'מירים,שלרגמספרמיפיןלשלמהמקרישמוקרסעו:ב, . 97 'נו'('ייב,זיוןוייט. ,.Tו

ספר,(קייתמיפיויזקייבס'בשלהמקיפהבכיכליוברטיהרתןיסקגכללת )\לת Mוזים

 • !J)"ונ
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כבגד <Tבוייעיחשקילהיהמלאדי)(וש"זזהאדם-פ"זעמ'

ה"גאיז").שלהשקוליריבוה"רב"-צ"ז(ובעףנהגאין
חילקהיאיבהןבש"ואלאש"יםביןשכאלההשייאיחחביביחמוקסרעל
-מקיז'ביץש'ואלו' :ט"כעמ'(ואהלמי.שקילימיממיגחלימצי'נ!נ'
 :צ"חעמ' ;מאיסטופיל,שמשיןו'-שפיואבחןו' :ל"זעמ'מזילבההגואן

 rמליכלהחרזה :קע"ביעמ'קי"דעמ' ;מקול,ןאהון'ו-מקול,ןשלמה'ו
לקשי).ויש-סמטול,סקאיויו' :קע"כרעמ'קכ"געמ' ; ...הנביאשמראל-

מררלרז'ין.חייםו'מלאדי)השר"ז(שלמחבגדר ...-פ"טעמ'

כברשבכיוהמתנגדיםהחסידיסביןהניגדרים :כותבהואצ"אובעמ'

הררחוןזמרלרז"ן,חיים "הגארן,שלמקרמרשממלאמאחוהוש"ז),(שלבחייי
שלהמתבגדיםשהטיחיהשראבעל,ליחהכיו ) 1(רהגארןלבוירתרהברח

 ...החסדיםי

בעו.דבו'שלחלמוירסרקל,שלמהו'-ז'עמ'
 .מסקאהללרצקושלמהו'

בשמתי.אתימיםישבעזקןמלאדי)(וש"זהשיב-"א 1עמ'
כריאיגןשבים)רחציושמרנה(ששיםחקע"גתק"ההשר"זחיישנית

 " ."ימים"ישבעזקן

 ,מקאליסקאבוהם'ו ,משיפיטיבקהששמרןיעקבו'-ז"בעמ'

חחם.·שאועלמעוייםחכיויהםאשומפליזקשיואל "
 !כררבתיחיביויסילי Kל

להפביתבשעתר,הבעש"טכמרהחליט,(מייטבסק)מבדילו'שם.

היא ...שיואלאץולישרבמצויאתילהקיישלםיל,ןעיוף

אשוכטכרהי,משכגיאתתקעשסהקידש.לארץבספיגההםל,ג
בשמךאכסגהלאמגקסיס.ייסףדיןוייעלשבתחדשהמי'ם

האחיםבהשלרסאח,ד"אשכבזי"אףשבהיחמשיםמאחיםי
הרביאתלהכניסהסכיםהאחר ...וכביריםעשיריםספרדרםפחרי,

הרבילאשה.ביפהיהגידעתבחיאחלישיחןבחגאיוקהפילגי

 ...להסכיםסרב ,הספדריםאצלאזהמרצייםהמשפחהחייעלשעדי
הםחה.מוימוהיהיסיםיעורפוחי)(שלמזליכיכב

K . מפילןי.ילאמליסאאבהומ"מ
בסברהי.לואבזפחמשכגראתחקעהיאכ.

. . 
 ),"בחלחסןדותבאשרסמכאכוהנחשב(ספרמלאד-י"הרבכסםרררס Mםיםלבימאכב, 28

'ייעתאריך-חק"הנשנתשנוליבימן(בר '"'קחכוסנח ''''שרהלדיתשנתזמיין

והוזאתתורה"הוד..קוניברשאי"תיבוחסיוכוכיןעליידרשושאף ,'''בחחסיריכקרב

קה"ת}.כןעלנקיוcח ''''בחטםרי
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שיירתאלהיהגיעהה IIתקכלבשבתז IIשכ"ג-שכבשביסביסדהטברהיג.

 .)."כןלפניגםבהחיובוייס'(אשכנזיםמפרימשאלן.הרמ"מבראשותחסדיםי

 .כעכןתייעוחיהאחים.ך

בטבריהכ/ייאחבצפתהספרריםלביןמייטבסקהרמ"מביוהסכסןכיםה.

במשחפהמשהר' Uנבהחחחן(הרמ"מחפילהויר,חפילהמקוםרקעעלה"
ירושלמיח).ספדריח

חטיפהמיתהמתמ//הרמצעדיאתשהצרבטבריההספדרי 'פקדי/"הו.

הםחה.מדייולא

(ראהך "הספרייםאצלהמרצייםהמשפחהחיי..באומרוכוונחוהמ .ז
 .)'ההערה

מדייקשוחהאשכנזיםההידויםסבלוביחשלים-צ"געמ'

וחמשיםמאהלפניכברשחארכפיהספריים.שבעיסתהשאור
לסחיטותאוחםומסרועלהיםהלשינוהקיוש,השלייהבעלשנה

עיראתולעזובהכנסתביחאתלמכורנאלצוהםהפחה.ומלקוח
הקדוש.

הספר"חכמיאתמשבחהואאירבההאלה,כיבריםכתבלאהשלייהא.
הספריים(,,וכןשבירשוליםהספדר"תהמשפחותריבויעלומבר,דים.

ואנחנוגחלס'בניניםיבונס'למאיתממשמא.דלמדאמתרבס'שבירש-.לס'
 .)"א"בבגראלהלסימןזהכלחשובים

האשכנזס'.שסבלוכשםפרייאיבןמגזיחחסבלוהסדרפים.ב

בשבתונפטרשםייהבשנתעזבהשפ"ב,בשנתלירישליםהגיעהשל"הג.

למעלהחלפולאמרחרס"א,בשנחלראשונהפורסםמרקיסשלספרו ,"ש"צ

שנר.יחמשיםממאתים

הואבחברין.גםהחסידיםאתהוישבמבדילר'-"ר iעמ'
ופנההמישירפניעלגםהיהודיםהתישביתאתלהרחיבבקש

פקע'ין.אלאנש"עם

הרמ"מ.בזמןבחברוןחסדייםהחשיבוחעלדיועאיןא,

חאייריו(בכללפקעיין.פנומאנשיויחלקלטבריהמצפתעברהרמ"מב.
 .) 1צפתאתמזכיר <Cמרקיאיןהרמ"מאת

שנה. 35בןנסתלקמקרלין)אהרן 'ר(הוא-צ"חעמ'
שנה. 36בן

בראשיחחציק)ליר'ר(של'רבנזתוימיבתחילת-ק"נעמ'

 .)ה"תקכ-העמידבשיל,תמקן(המתרנםתק"ןשניח

. 
I 

 .'-כז ....םיעמ ,'ג pחלהלבלי,אר,א 28

נמם,כילסבורגוטותהזעותריבאןהדעות,רבוהשלייהשלםטירתולתאריןאשר 29

 • J ....שבשנת
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חיקבר .אשראלפסירשלקצנלבברגןהרבשלשהער\חה-םהדברמפל,א
תיקרג!"ראילרמרחיהס,שלהזכירבלי-הספרכברףחיקגןהשביהבמהחהר

במקרמןיהשגיאיתהעמידיל,שבבשארררבהשהראהמהדירהמןהמחרגםשל . . 
 ?היאהמחרגםשללכברדרכליםק"מיח.

זליחיב.הפילביחבעירה."כהן
-מכו(ילאחרכריטשעדראהלהיחהיצחקלריר'שלהראשרגהרבניתי

 ." )יכרדצ''בפיגסק ,רלחייב

המגןוכיעדהשבואכהתהיההחסדייםנגדהמחלוקתשם.

ילרלביאתריגישכ .סיכיתבערבי'אבותרימעגירשבץי'מקוד
 .בזל,חיב י'!''!'לביח .י'!'ב

לביתרבהבהשועבהמריטשעייאהלהיברח'צחקלי' ,. :הפןההמקרהא.
 .)י'!'במיב'ס(כשד'מקוד'ג'ץהמג'ד

אחתפעםרקאמנונמקיז'גץי.המג,!,שלמיריה'הצ'חקלי'ר'ב.
הגאיו"מכגהיילריב "מיר'"כתואר'צחקלי'ר'אתהמג,!,מזכ'רבספריי
הקפ'!'המג,!,"כ'ס'חם'יבקרבמקיבלתמסירת( ."יחצקרילה"מיהחס,!,
התבאמבשמתהראיכר'עלאשמרה'רת,ד"מבא '''רלתלמ,!,ל;דקארשלא

 , 11 )"ימיםאריכרתהיהלארוועלתלמדייכיירייעעקיבא, 'ר

 .) nשב"מפראג,ל"(המהרליברבי- T "קעףנ
שס"ט.כשבתנפטרהמתר"ל

• 

שבתא'ר'עגי,ספרם'כיררשלבגר'שראל,רב'-קי"בעמ'
ביץ.'מקוד

באפטא.גילדגץי'קמיז ,!,גמה-ספריסשלרבבמספרהחרזרתטדעת

להתבןחם;'הכעשאלגסעלכג'םזכהלאזקגהשעדמאחר
פיר.מכרכרת

המואחתלאאףמקוד'בץי,המג,!,לל'!'תאשרגירסארתמספרק"מית

 ,ט"לכשעאמרגס'עתעלמספרת(האחתלבשע"ס.אבייבסעיתמזכ'רה
 .)אל!"ט"הבעשבראעל-האחרת

עגונהעלעינהרנרשמה I 'חובטש..ן"חשכספר-ג /Iקי 'עמ
הרא ... )ג'ז'(מקרזהמג,!,לפג'באהה'א ...געלםשבעלהאתת

הדגם'".מזמןזלליבעלראת :קצררתלהאמר
האדמר"ר.שםדמזכרא'רבכמקירא.

• 

יצחק 'רוחתנו'ואבלר'(טובטוב"זבדחןבספרמופעיהמקרהב.
 , .),"תקסזולקואפרנקל,

oלבידואלינרונן. 'מ 'רברכבהםשכיהוהקהליןתרמדלזנy עונ , 1937 • 11כר, ,םער' 

 . \ר- i!זוביחס-גונרוtכס.לובליהבפסרוכו , 94 91

 • J'"עוניהנש"ם.שירלא,וכאךר 31
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 ."כהנא)(י"זתיקיןטעיןמרקיסשל.תיאיריב.

התיאראתמליבלין")(ל"חוזהלושהוסיפועד .-קי"דעמ'
 ... )ז(אחדלאףהמשנהמחברמימיתהזענקשלאהקדיש""רבינו

לשמואלה"חיזה")(אתאותוהשיהמדינובאלימלךצביר'
כתבבדבר(וכיוצא "'האמרכ"כההתנבאשלאלזהפרטהנביא,

קע"ב).בעמ'
• 

ומעשהאחרים.חסדיותםופדיגםמצטטיםמדקוסאת
• 

לאמהבנהנובעמרקוסשומשגהוזו.מעי!השואהרצ"א

נב.ךצ~'א

כתביבכלאיז

בדברימדויקת

להםשחלקאש"ועשריםמאההסביה"חוזה")(שללשולחנו
 .זוהדדמזיזתי, mמר

ימתו). tlר.עללהוסיף(יישל"חיזה"תלמידים 188מינהאלפסי"ציחק

שגותבארבעלהכררושזכיתימררומסקשלמהר'- 1קט"עמ'
ע IIתקבשבת,אביוידיעלח pנלכיצדספר ...האחרונותחייו

הקייש"."היז~זיאלהשבןעןת.לחגתשע,בן'בהיןתן
-הן,כיעיתכשנתוהיהתק"עכשנתכ!אםתקס"ג.בשנתנןלדשלמהר'

שידננית.

תקו/ה.כשבוזבבושיטםמרימגוג)מנדלר 'ר(בולךהוא-ז IIקיעמ/

 , .לכךהחסידןתבספריתמקןרכלאין

 .וכנגדיכשרנהגאפרים)(מחנהה"רגל"מחבר

שנהגהוא ' iוממך/יבברוךר'אחיןהמקורות,בכלהזירעהואההפך
 .)א"י(כרחבות.

כיכתוכמלוכלי!")ה"חוזה(שלקברומצבתעל-קכ"אעמ' • 
,כיתכחורכןשקולההמקדשחורבןם "Iבאכבתשעההסתלקותו

 .)!(זשלישי.מקדש

המצכהנוםחאתלדבוקכליחסיזרתחוקריכרכתכומרקוסבעקבות
נובעתמרקוסשלטעותולמעשה ."במצבהכ!כתובאי!כיהעירשכדקומי . , 

קודשמצבתהזאתהמצכה"ערה :הרותכמצכהאחת.אותשלשגויהמקריאה
יבכוישראלכיתיכללככינו,חמדתעינינומאורעוזינוגאו!רבינוקרושת

הואאלוקינוביתשרפיתם) "Iכקראמרקוס(ואילוכיםזברענואורחשךכי

I" ציחקיעקבמו"ה ...ומקוכלקדושאישפטירתם... ". 

, 

 . nב"~מיעגונותלתקנת . 416עוב'החשובותבספריתמחקרים 32
ג"כ.עמ'ח"א,מרינרב,אלימלךצביריהרכיאירסנו,ביר' 33

 .'''פב.ז-ר"',עמןמירכליו,החוזה 34

3S ,ק"'זע'משם. 
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מחקרהמופת,מספריאחדהואהלוי""עפודת-קכ"כעמ'
אתכצלמעמי' ...החסי'יתהנפשותורתההנותשלוככירמשור

 ••. ) 1 (הרבניתהספרןחשלהמפורסמיםהספרים

יתרי,בןאחרירהשאיר(ה"מלאד")אברהםר'-קנ"געמ'

של(ם.'ר
 ."בןטףבןליהיה

טפריעלהצןדקפסקואחפסקמןש'ניצהליבש'ר'-ל'עמ'

יבינוהו'!לבלבכורנהכתב"מהר"ל :לאמרהמהר"ל
שללשונוק '1דעלאחריםחסידרתבחלידעותלהביאהיההדיןמן

המילהאתלבטאמהתאמצותובובעתהמהר"לשלהלשרן(,,אריוכתהמהר"ל.
 .)נ 7האמיתית"הבכלנה

כנהזג.לבניםערטיםאדמור'ייםששיםנתכנסר-קל"געמ'
 ."לבניםלברשיכרלםבאוסטילה),(בחהרנהבההיןצדיקם'אמתים'

שעלהתלמי'מרזרה,אישירת ... ) P(מרpצמנ'ילר'-קליירעמ'
עדונםהשיאעדרבושיטתאתשפיתח ) 1 (רכועלבחכמתר

הגארןמאשרחריףיותרמתנגדלחסי'רתקםכר ..•חיסרלר

 ...נהמריל
ת'רגם.קוצק-גורלביתחסי'(המתרגם,

העשיר.מאיריחצק'רשל '1אב

בקהילרתרבאלאעש'רהיהלאה'ו,"םחידושיאבירוטנברגש'ראלר'
 .)א"'( ."יגררמגנש'רב-קטנרת

שפתחהקצוק)(שלהזאתהפעילההכתתירתררח-קלייזעמ'
הפבימי,חוגהבמסגרתהכללמןייצאתיהקרבהלאחדרתנכרנרת

הירם.וערבשאררשוהמהמעדמית,הדבליכלאתהמבטלת
ם '1הערדנשאר"רשימה :זולפיסקההשמרישנוהקודמתבמהחהראר
ש'ראל",כלללגבימפגיניםאלהפול,ןשחסי'יבדאישותומתבטאלערה
מאשרהקטעכלאתכליללהשמיטהיהמוטבלאכל(םהשאלה,נשאלתוכאן

דבריו.שלהיפוכםשהםדבריםמרקוסבפ'יהשמהבצורהלקטעו

36 X "'בהנחיתנכתבשכוייי'יןלחטירותבאשרמהרמו(ספרישואלתמארתעסךחזווף. א

.ז,וב' .)ל'"ז'!'ובסוגורההאדמר"ר

 26עוב' ' Kלחלקמביאכשר,מהי'ובפרא,גמהר·לפיררשיר'מבור, Cרא"'האדמו"', 37 ·

,ליאך.
• 

 ',כמביבולאפסי,ר'ו'באוסטילההחחרבהעל 38

אתהמהריריםקבלוהקט:עשלהראשוןשבחלקיאף(עלנתקבלהלאלאפסיהערת 39

מקזןקהר1ב"'משלחותםנtסיר, Jהחלפומשה Jרלמרקיסלונתחלףכנראהתקיינו).

הר""ם.אניישולאבוירהרי"'ם
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הזותכחח'ןחלררח )!(משחטאעןבשןעלפעםבאמ'זעס'צחק
שלבגררלרערלהכך :מסקנתן Iהס'פר,רכאכאו ...קרזק) :(קר'
 ) ...קןצקא'ס :קר'(לסטוא'קא'םחחברשממ'

I 

רוקחאל'עזרר'אחאמסטרדםקהלחהוש'בהכאשר-ק"מעמ'
 .)ק"ת(רבנדתהכסאעלמברזר'

ה."תצבשבתהגיעאליהאמסטךרם,מקהלתאליעזרו'גפרד"ק nבשנת

(חק"כת-קס"א).מפררהוב'ץשלום 'ר-א"קמ 'עמ
ם"ג. Pכ"ןח- Pח

Jl ח"ת-קמ'''חק(מקזר'ז'צחקר'-קמ"ג 'מ(. 

מקור'ץ.פנחסר'א.

ק"ן. n-nתפ"ב.

תשם"גאלפיםר'נשבתגלותארישבשקעית-ה flקמעמ'

 ) ...ח"תשפאלפים 'ר-נ"היבעמ'(

שר'ם )!(ןבראשונהבראשעצמםהאמןרא'םגםה'ןכךעלנוסף

ברגלבתכבסןאם ... ) 1 ( "אב""מלך ,"רבא"מלךבאמרכועל
הערצהרגש'הבעתלשם'דחרבאזהכ'גןסהמחדדרח,מכלרבבןת
קא" mד-דכלה"אגרא :שנאמרכמילמןד'םמחשוקתמאשר

ההאזנה.,.ולא

רבררא',לפג'בגרץאחליבשה'הוםשל 'ר-"וקמעמ'
 ...הללממשפחח'אשהנלבג'רקמיחר )!(הגמראם'של

ריחג'וח mמגמבעל,א'ש'םשגפגשומקיםכל-קמ"זעמ'
• 

הפגש'הגרמהגחמן,ורב'הזרהרבאוורב,שמואלכגוןשיבוח

מחיפחיגכוהצד'קכל.. :הגמראשלהכללחלכאן ...לח'כוכ'ם
בגפעהצדיקשלנשמתןעלהחופףה.מעטה"א Jחכירן"של

 ...הצד'קחברושלזהאל'ובהחקרב

הג'עזהרלג'ל , 42בןבה'יחינסחלק )"אך"מלדאברהם(ףד~א
שלדם.ף Uבגם

(טעוחושגה. 36בובגוגםגפטריכומהושגה 36בןבפטראברהםר'

שבןח'ובמג'ןטעהאךזהה,בגל'גפטחזהבןהאבכ'ה "II "!'במקורהמרקסI1של
קמ"א).עמ'ר' ;הבןשל

מקל,ף.'צחק 'ר-קמ"חעמ'

מקאל'ב.

אתמהמלזובבקרגתשגלהרצ'אשכחט'טלבר'ם)משה 'ר(הרא
שמטענזבךכהרהרעשרהשמרגהחם'לחובשעחממזזרחךהמפחח
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כלעם.ביחדכשהסבהצהרים,סעודתבשעתלגביבה.צפו.י

רבביםאצלי"מבקרים :החוזהאמרהרבי,שללש(לחבוהאורחים
רביבובמשהלאמהרהריםמשה"..ישמחת 70תפבשעתאשר

למזוודתם'!במפתחרתאםכי
"ישמח-היפהההדיוראף(עלזןבצררתרלאאךרע, Kןכאמבםהמעשה

(עררתהרמ"סשלבכררמספר'כדהבהרמ"ס),שלטפרושםגםהראמשה"
עלהחי"כל"בשמתאמירתבעתתפילתר...באמצע :הרעןת)לכלמהימבה,
ארתורבלבל ...'יתרמיםשלמערתשםמובחשהיה ...המפתחשכחכיבזכררבר

 ...לבברבראגתיגער ...עמדרעלהתחזקאחדיםרגעיםכמראח"כשיבמהפילתר.
לאמר,מלרבליןהרביהרה"קפתחשחריתטערדתבעתאח"ז ...ברבקותררחזר
ריצרברכתעדראיתירלאראח"זאחריברהלךבשמתעדמשהר'הרבזה,מה
 : 0>התפילהיבלבלזההכיהמפתחשוכחיםיאםארר

·רפרשירתתורהגדולי ...מדינובאלימלךהירשר'-ק"בעמ'
אלרגילות'בלתיהתומשריותידיעלבצסרפולילהביןאשר

(החטדירת).החדשההתבועה

-קצ"חעמ'קמ"ח,(עמ'פעמים,וכמהכמהמרקרסחוזרזוהבחהעל
הדבריסראיןלחטידרת").שבצטרפרהמתבגדיםעלבמבההזההגדרל"הגאוו
ארמו"רימפירצ"אלמרילדוחרומשחראלימלך 'ר.הרביהיהאמודודבכובים.
 , 41חםחית

מימיתוקףבכלהתבגדומפוליןהאדמו"רים-קב"אעמ'
כיקבעשיראלר' ...כחודבתקמיעותלהעבקתהולאההבעש"ס

המלהזכחהרצוןהתפילההמןצק,הבטחוןהטוהרה,האמונה

אומר"ותגזרבבחיבחכחובוחביטחארחכלעלעוליםהאמורה
רלאגברא"אתמחישבתבמטכתגםגאמרזהבשללך'!רקים

סיע". Pאתמחי

(הרר"ק).הגמראןשלהבוכןהפשיטסליףפשרטבזההאין

חקע"ג.שבטבז'בפטרמללובדרר'ר-קב"העמ'
תקע//.ד

• 
בשבתישראל'בארץנפטרמצ'רברביץחייםרן-קב"חעמ'

תקע"ג.
. 
 , n 42תקע"

טבת.ר"חביוסנפטרבריךrו-קב"טעמ'

כטלו.י"ח

 . 86בומיאיריתעסך 40

 .ז'"ם K '"ס Iעמשם,אורטנך,נירן 41

בפםן,וכתקע'""ארזהעלהכתקע"'ב 44
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הקבלהעלשלמהספרותחברמברסלבנחמור'-ק"סעמ'

לפ'ודקרוק'ו 'Tפרטכלעלעדוך"שלחו"הכלאתהסב'רבה
הקבלה.

הלכות"."לרקט'בספרו Iנחמ 'רשלחלמ1ד'נחו, 'דכמובו,

אתשנ'םשלשבצע'רותוהסח'ר Iמוובל,הרב'-קס"אעמ'
 .)כ"קבעמ' I(וכ 'Tע'נ

 , 1Sשביסשנע

 , 14-דמויקאיניהשיריםשיראמירתובעת Tממזינוברורר'תיאור

האך"".-ב Iקס/עמ'

ג'יקאטילה. "'ר
• 

 .תקצ"אנשנחואו"חג'חשובה(בחח"ס)
חקצ"!.בשנחק"בחשובה

מאפטא)הוכ(לקח ..לראשונד_הלנבהבראתהבחלדש ז"'בל,ל

הלכנהכקדושהדוהקטעאתמתלכהלקראסנהדר('מסכתל'דל

 ...ת Wהרלכלכרכהספק 'ד'לצאחכד'הכרכהאחגםהכללל
על'י.נחךאכנ'םמטר

עשה"לכולכרךאםשרכ'מאפטאהרככשםןןנסר'םמה'מנ'םמקורוח
 ,ו-,מאפטא"יהישעאברהםמרהר'"הנאיומעשה

ב."חקל-ו"קסעמ'
דומכח.טרעח

כלאחקכלכ'הש'ל'הושעאנרהםר'שללש.לבועלמרגלא
(אמסטרדם "'שר'ס"מסלחמהספר ...חנוכולאחהררחנ'כ'וווב

אחרקראההרמח"ל)(שלשלוהקנלהספר'מב'ו ...ח"ק)
בשבתלראשונהכבראהשנדפסחכמהן'פתחי"קל"חהספר

כחב'עזכוומתלךכךאחררקנדפסרספר'ושארכ'תקמ"ח.

מו'לבר.הגארושלהד'
(קור'ץ).תקמ"הכשנתנדפסחכמהםתח'קלייחא.

חלקי ;חקוםהכאותהלאררצ'אוהרמח"לשלקבלהספר'מסםוב.
יעז.ר )ג"חקמאמסטרדם,(חכמהדרך ,)ה"תקמ ,(שקלאיוימקובל

ס."עעמ'ר'הגאיןבביחהספריםהייםאב.

לאחרתדל"אבשנתנסטר(מקימרנה)'צחק 'ר-קס"ועמ'
שנה.ארבעם'במשךרית"בארמישנהג

 . 14,מיא,ריתעסך 43

עמור).מספיי(חסךרנהורא. Rבוזיגר' 44

4S ם-ה.מ-ב.חסר,נובךדי
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תרל".רולמעשהתרלייגמתקוהמתרגםא.

 ; 16שנהושתייסאךבעיםחת"כאדמיכהןב.

לטררזבולב'חסגתמורבשאמר(כמראבםל'גiז'ח'ל'א'שרא'
לגמרי).מבטלהיהייתכחליהיהאםא"ן-לןגיטיןהלל,של

 ,'ב •ל"יגיטויא.
"אק"מגה").אמרגחמו(רבכושאמרהואשומאל .ב

. 
ידמוחיהיהא.ם!~ובשביגרתןיסק) 7(מםטראוריר'-ב"ע P 'עמ

 .) ••• !(בשעתולק'שלר'ש

לכביתורגילוהיה(מסםךלדסק)אךריבר'סהרדבר-"ךקע 'עמ

 .) tmטהיה(אביוהטרחו""בו
 .. 17תיטןאח"כעגלתבעלהיהאביי

התזזה '''עמאפטאמא'ר 'רשלהסמכתוספרוקכ"א), 'עמ(רכו
 )וב'םחסז'רתתרקר'-(ובעקבךת'רמרקרס '''עהמובאמלרבל,ו

המתרגם).מצב'עשעל,ההס'רכהמלבד(מאשרתאסמכתאכללרא'ו
. 

יחסידנהגיתכהתבצערראהמריז/דוישראור'- T "קע 'עמ

כיואמר )"חוזה"ה(שוהזההגדילהרבימביחשהתעלמוןליזנו
יבנהיגיסבהםוימשליםבשעשרותכמהך,שבמש ,היחיעובשם

 .מדןמם'

כצ'רו ,כגראה(ז'בכתבבסרגרם"האחרןוהמשפטהרשםזרבמהדררה

 .) ...בשמטהלאשמשום-מהלהשמטה

יעלהשלאלכדדאגבעצמןהקדושה"חוזה"-יית VP 'עמ

ג'ץ,'ז.:קוזהמג'ד .ב'תובגוולשעלהמהחבר'ושלבגורלם
והיאלפניןבפטירתםקדמומללןבדידרך'הקדיש""היהדדי
הזניחהיאבגיךשאתבעודלכניהם,מכונדמעמךלתתהגטיח
בל,ל.

. 
שכולםעדקי'ושעשהוואמאד"החש'בבג'ואתמעוותת.דבר'םהצגת

גביריםולארים"אדמויהירלאשצאצאיוהיתהמשאלתןכןאמנם ,"נוכחיםהי,
4עו,ו'לרבשיזדקקיךשתמיכדי ז ""הזבחהתיקראלזאתכלום . 8

גדרדז'סק.שלרבההiז' ,ג'זל 'ר"מגז')בתמול,(שלבעלה

ולאגברעג'ץרבהה'ה '"'!ב'מקיזהמגז'שלחתגיזל'געזרא 'אב 'ר
דמוע ,זןמהדירהמהדיריעינילנגדעמiח(הערתן-א)"(ינגרןדזיסק·

ואילר. J75י,מ' , 84 ',זכמקימרנה,"זיק Kק nיז 'רברל, ''' n 'ר 46

 .ארריר'בשםא"ב"עמ'זרלםאררקיג' ,השלםקרוש,"מירר' 47

קצ"ג. ',ממלובליזהחרזהאלםםי. ." 48
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1 

 .) .. ?.שדמהזכרתבל,האחרות,בהערותיועשוכאשר ,תיקבוהלא"אפוא

משה"באר"ספריסשניאחרייהניחיז'גיץ) pממשה 'ר(דהא

אביו.שלהקבלהכתבילרמתהניעולאשאמבם "משהדעת"ו
אוללב"ייבבפטר ...דעתוברום ) ... !(המקובל,םכלעלשעלה

תקט"ז.

מטהמשה,פרקימשה,קהלתמשה,ביבת :נםאלהספריושבימלבדא.

משה.ו",ל ,שמהתטלתמשה,
תקפ"ח).מחקן(המתרנםבתקפ"הבפטרב.

אתבקשאינרעקיבאר'תקפ"ט,בשבתקרהזה-קע"טעמ'

המקשד.במקוםיוקרבפסחשקרבןלהשתדלחתבו

והתגלההוא,-מכוחוסופר'ה cמרבי"הכירעמרקוסלפי .תקצ"זבשבת
המלןמרים"הסרמרזהכרעתןהיחהמה-הכבירה".ית Pלן Xהרוחןככל

זק"מ)עמ'(שםשמשאמל"

 .)א Hשצבשבת(בפטרהורוביץישעהיו fר-ם ffpעמ'

 .!"שבשנת

ב"א.דבריםקפ"ה)בעמ'(וכן-קפ"דעמ'

לייא.

ט"ן.שואורבעטינגןהגדוליםהרבבםי-קם"ועמ'

שבבואדהי).מעטינגןאמבםשמםחתודמצא(עטיננד

עליימתיעשךכזבהריתי ...(מררמגיג)הירשר'- TקEכ"עמ'
לטרבוב.לקחרהענירדרדרי\ריר

 :"זשואד'אומאחיבןידרר'-דוהבן

חיתנישחברמגיחה""בריתבספרמצןיכזהערייו-ח"קםעמ'

הראב"ר,של
השמיםמןלשר"תסרפרקסתבעיררשראדהרחיב,ולאמרקרססתםכאן
מנרברנה,יצחקבר'אברהםב'והמדרברכילך~כיחביסה ) 26-16 'עמ'(תרב"ה,

מר'מארחךשבהמאת"ם(שחימגרבדהיצחקבראברהםבי'המרוברברעד

מבדברבה).אביהם

התגרירםשמקום ,םריטטיקלע"רההגיעמרימברב)הירש ו'(האו

לחלוןמבעדמאיראררוברארתומהעגלהידרמירמברב,מנריל 'ר
כתחילהמבר\ח, 'רלשביתרהיהזהלשם.בכבטהכתםיאחד
לר'מלרבליןהחוזההדויעשבםינמהכעברד ".במטבחשמש
דוחולבילדמרקהירשש'ומאחר ...בקורשמשחמששהואמבילי

לאביהאץרעםבחשבהוא ...ובמשבהכחרמשלקחלקחתהשתדל

שיראל.ילדיכבלבדתרגמראלדמ

י.יו'ובסיבמבטר 49
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לפריטסקי.באוילאחרשנת"םרקמנדילר'אתלשרתנכנסהישרר'א.

מריפשיץ.נפתליל'והיתהמנדילר'תשיבתב.

חכמתייאףשכל,בשיםבמשנהבמקרא"ייבןכינמסרמיטמךבמקירג.
שניםשלשבמשךכירראשהכלעדידעת,טעםבטיבפיטקיםבגמראליעמדה
המיפלגבחררבמדרגתהיהכברתמניסרכייבהייתיבל,מידייפהסימוראה

 • 50בתורה"

טפחת.לש"ראלגריםקשים ) 1 (פיסקתהגמאר-קצ"בעמ'

תלמ"יבקש(מרימניכ),מנדילר'שלפטירתילאחר-קצ"יעמ'
מקירמ,כממלארבנתןר'בניעללהכריז "lמריפשנפתל,ר'
השג",זאתבכלהישר,לד'מ"דעהמקים ...הלזהשיבכךעל

כשעתהירש) 'ר(שנהגמאחרהתפתחיתי.עלפקיחהבעין

 , ..הצידהילהטיתם ...חפציםלתפיסהתלהביתלכללמשבאתפילתי
אחתפעםמעשרה.אואמתיהיאזהחחמצבאםלנסיתירצה

 ...בכיי ""יתבידבדרכיליהעמ"
 ..מבדילר'בימןעידהז1"שהדברעצמיליבבתן'רעריתא.
 ."בתן)ר'(רלאקנאה,מחמתהירשר'משיבאישב"םעשיהעמשהאתב.

רציףמדיביבאל,מלךצבי'ושלתיאיחכל-קצ"טקצ"חע'מ

המתבגדיםעלבמבההזההגדילהגראן :דבריםיסיליפישגיאית
עסקבצעיריתייהחשר.הש"ןבירמזיגהיזהולחסודיתשבצטרפי

העברי,בתרגימיפרייןאתיקראהספדר"םהחקירהבטפריהרבה

האברכיםבלבשקטיאימביכההחקיהרבספרימעיררתכרגיל
יכקבלהבתירהכגדילכחס"ית,מבטחםיעיגןלימצאהואאילם

המרצ"תהגדרותכמה ..מליכל,ז,ה"חוזה"אצלהככדוככלנתקבל
הקדימהבפיליטיפיהכקיאיתיכימיכיחית ...גנםי""מעיןבפיחשי

יהידיעלבעקירבמניטפר"יקזראימעריציי ...שטחיתרקהיתה
איפרבכל ...קב"ב)עמ'ד'עליהםמדקיסשל(יעדתיהיבגרז1"

 ) ... 1 (ההיאהתקיפהרבבירמתעליעלהבדיריגדילהז1"כיהיכח,

'רמרמביב,מבדל,ר'מליבל,ז,(ה"חיזה"השלשהדעאלום
היהיכיללאכיאיפזא,רמבז ,) ... 1 (הגיעלא ) "lמחפשנפתל,

רבימשרתשל ) ... 1 (הריחניתעל,יביתיעםבקלהעללהשל,ם

פעמ"םלבקשבאלץכיאםמנדיל)ר'משרתמרימביבהירש ר'(
K באה ) ... 1 (הזאתהרמזרההעלייביתבנבידי.משפגעמחילתית

דיםהיאבאייר,~ייטבייםאצליפעםבקרכאשרביטוילזיי
בקידיאתחדהבשבתהזכרזןיזםכחשל ...מבדילר'שלפטידתי
-מאשריפסיקiוהצעיהירש'ו ...השבעריתחגלפבילשבת

. . 

SO 4.ירכשם 

Sl ך 6-עמ'שם,
. ..... . ., • 
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נפלאהדשוהנשאהארדח ,"ידבדרנרבדחר\ימאורמלכוחר"ככור
אח"כדיהעשהיד ,. ...קבלרספרי,ספרא,בחלמרר,מתובלת

שערישכלנזאןאותוכיד~אמוזרמה :ירשלאנחצוקבבת
ד"מיוםזהה:ד"רעתי,לסוףידדלאלפניופתוחיםהתודה

והרבימלכרת"של"גברוהבספיותהקבלהלפיהמסומןבעומר

בפסוקמוומזתזוספיוהכידעחועלהעלהלאיהמקובלהגאין

 ...הירשר'לושהציע
 ,)ק"נעמ'ו'(חסי'רתלשרמרשהבכיתינקותומשחוגלרוצ"אא,

 ,בבחדותרחקיהדססדיקארשלברא"רצכתכיבכלמקורכלאיןב.

עלשקרתיכייערעדויהואני" "םיגנעמין ..שברברייעלמדקוססמךארם
וקווח ..זדקתי,קל,פתםימציתיומתקםירבשםבבחדותיהפיליסופיאספרי

לאפני"מעלושלחת:ד"היתהעמיחפצתי.שכרןולאהןלאאריתי,לאחח
ת"א,מרבריולא·עמריןעיקבר'משלציטוסהינןהדבריםאלהכילבשם

הקטעעלמבוססת·זוהערכהכינדאה "העבויבתרגימוםירון ..לאשרג,

כותב· .משכילנ"בספרי·קראיהאיסורבענין )'ייאמלייח ,"פקורויריי,,(הבא
פעראןחיבורכגרןם"עכו·מספידםיספריכמהכמה '''תרשי" :דצ"אעל:ד"ם
 nפעינכנואה !' ...שהנפארחשמהפעראןשרמברבייתרבהםומתפאריםכוייצא
ארבידמסקנתו,לכללובאי'י"תחת"כי"חהחיבוחרשאיאחמדקלס

 ...- ..המשכיל,ם).(שלי'ם""תחתלשהכררנה

לאארמלרבל,ןה"חוזה"אצלבחררהנגאוןהחקבלת"אר.
פטידתלאחדרקקבלהללמרוהחלא"רצשכןכן),שה:ד"(אףבקבלה"

 .... )בחי:ד"םבקבלהעסקתמלהמנדעהורונתיוכימזכיראףרהוא(

גאון ..ב

רברתיו

I 

I 
. . 

 .דמיקיתאיבההישררר' N "רצלשהםיחיס"הצגתרןוה.

 ,כך(דיוקיכאיבחסרלוקהמנריל ,.להזכחןבייםהמשעהסיפירו,

עלהיוש ,.שלההתפעלותדבריאת ,זולפגישהשקרםמהת.אמזנירלא

משוםשבועותני cשללשבתהבקוראתרחהא"רצאםהקושיזכןוצ"א,רשות
 .ז:נ"לערמרמ"דאיננהזושבתאזכיבשבת.חלבאיירשי"ט

I 

• 
I 

בפעםדלפוסהובאושויטאלחיים 'רלשי'וכתבי-א"רע'מ
כ,//תרבחשבלםישרןיבינהשהרא

החלועריםששמונהספדיכי )(בטעותאמנםמיםשחהביבלייגרפםיחב
כשנתנדפסיסהחלןכיוישלים,ןשלמעאד ,כירושליםי"חרכשבתברפסים

 ."שהוא)ספרכלבירושל,םלאוריצאלאתו"כבשנח ,(אגבחרכ"ג.

• 

I 

 . ... .. . • • S3נופ'הראשרניםירישליסטפייהלרי, 'ש 53

• 

בכלישואל),אוהב(תוארלאיתוואויאדםכללא-ר"געמ'
ישראללאהבתבנגורעמהרשקפרניתםגחלםינמצאוהרורות
-.----- ..שבלב.ס

5Z ניII ,י"ש'-1!זיעס' ו'.-,"ם,מי ""חשם,ררטנרt, םונ'עזזקיוניררר 'יר",-t ןיי. 
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(תקב"ח-חר"י).מריזויןפרידמןישראלרו-ר"זעמי

רפ"ז,בעמ'גםזוטעותעלחוזר(הואתר"ייא.בשבתבפטרישראלר'
תקב"ז).-לדיתובשבתבוקבגםהואשם

בר'בחרא, IIהרמשלביברמברזיצ'ב,אחדעשיר-ר"טעמ'
לבתו.כחתן(מריז"ן)ישראל

אפרתי.הליימשהר'-ישיבהראשאםכיאחד""עשירלא

שהשתדלומריז'יןשיראלר'(שלהחסדיים...שבי-רי"בעמ'
אלמקידםלסירבאלצולאיסטרהי)כביסהאשרתעבורילהשיג

בנו,שללחיועלסטר(פעםקרקיישלרבהמיזלס,ברישר'
בביוכל-לחסדישהפךשדלזי,שלרבהמזילס,שיראלר'

האו'"כילטועןשהעיזעל-הדתמתקבילמחבהעבריהניתירם
מלסיה).מהגאיןגדילהיההקדיש

חמיריתבהאשמיתמרקיסאתמאשיםמיזלשידר"בשלתילדותייכיתב
עםישןחשביןלסלקבאמרקיסר"א ...מזילשיהרבבגדטיבהבלבו(היתה
הבוךואך )"בקואקאהרבביתבעביןכבולמציאשיהרקעמזילשי,הרב

היא,ילאלחסדיךת,התנגדמיזלישהרבכיהקטעמןהעילההרךשםא. :כיוהא
מיזלשידר"בשלבניךב.החסדיוח.גדוליעםאמצייםדיודיתבקשויעדמהוא
 ."הישומדךרסחלא

ושבעשמוביםבגילבפטרמצ'ובובל)בחום 'ר(אביו-רי"געמ'

רנ"ט).בעדבכתב(וכן

שובע.ששים

אתדבמשפםלבטאדיעמריזין)שיראל ר'(הוא-וט"ועמ'
אלוכגתעלחברוחב"דשאנשישלמוח,שיטיחקצוכספוראו

הדרךאחהאופקורוהבבחריפוחשימצאומבליארוכים,מאמוים
• 

 .ישראלר'שלהמימרוחשקלעוכמיהלבביח.אל

תכ"ד).ביוושלים(בפטרשערבישלוםר'-ת"דעמ'
ז. IIתקלאוב IIתקמ

המפורסםרבהרוקחאלעזר'רשלביגוהיהמבלז)שרלם ר'(הוא

חי".דבשנחבירושליםשנפטרמברודיאמסטודםשל

אלעזו.לר'חמשיידווההיהאוא.

ת".דבשבחבצפחבפטראלעזרו'ב.

תחש"ר.,סי'חסדייםנס'-ט IIרכעמו

שם.איננו

S4 'בעמ'מרקוסמכנהמיזלישיבר'(אחע"ר-נו"העמ'מיזליש.כרזבר'קלמהר.מ

 .) ...יעשב-ר.הנבקיוtלד",

• 
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וחברואחיובןהיהשבת")"שומרל,בר'(שלבנו-ר"לעמ'
הבעש"ט.של

אלאשבת"ןמר ,z '"ליברןשלבבזהיהלאהראשוןמפרשילאןמאירר'
 .)א"י(אחדי

מקרלסב.דבדרכינפטרמריזין)יוסףשלום 'ר(הוא-רל"זעמ'
 .)'ג-ב"לרבעמ'כותבעצמושמרקוס(כפימל'יפציג

• 
בחיםד'בפטרמריז'ין)ישראלר'(כניהניתריםהאחיסמברו

בהבדלז"אתרל!/הבסלו/ב Iיגירסבער fרל, IIתרכסלוו"רנרים
שנזלדמהוסיטיןמרדכיר'שבחבורההצעירבלב.דאחד'זםשל

• • 
תרג"דבשנתבעימדלי/זכיוסנפטרתקצ"בבעומרו"הביוס

בדיוק.שנהששיםלובמלאו

ן, Iתרל!כ,סי,בר"גבערר'תרכ"ט,כסלי'ד Iברבפטרנחוסרוא.

תרנ"ד.איירבכ/בובפטרתקצ"ראיירבכ'בילדמרדכיר'ב.

ש"ל.-מצפתגלנטיאברהםר'-ר"מעמ'
שמ"ח,בשבתנפטראבחרםו'

לביתמסדיגזרה)יעקבאברהם 'ר(הרב'הוטל-רמ"אעמ'
(תרי"ו).רנןביץ Iבצהפיהר

תרט"זבשנתהנזקביםסד'גורה)לב'ת(יבכללםאחריםמקורותאףעל
 ,"צדקשמוקוסבואה

אלפיםה'בשנתלכלאשהושלךמרוטנבורגמאירו'-ומ"בעמ'
ס"ו,

מ"ו,אלמיםה'

ישראלמנהג...לפימבו'אן)'צחקו'(בחתזנת-ומ"געמ'

שדוגמתןהמשתה,'מישבעתבמשךחגיגותגעוכז ) ... 1 (קדזם

הנשיםשא'ןכמובן ) ... !(הביתחזרב(מיום'שראלעםראהלא
 .) ... 1 (בחגיגזתמשתתפזת

. 

חנזדגרשךוד'של(מלזזהןאברהם "אותזוהבה-רמ"העמ'
עיניו.במושראההציץאתלפנ'תארלאיטל,ה)מדרז'ן

קאצקער.'שראלר'ההימלזהזשםא.
 ."ראושהםהזהבצ'ץעלרדז'ן"איזבציאספרימכללגודיועאיןב.

חמשהכעבךררקהרבי,סר Kנתרט"ז"בשנתהכוחב 18עוב'ל Mישותפארתנוסרתרי 55

יביהמניההיאברבריםהסתירהתרי"ח"תמרזבב"גממאסר,שרחררחודשנושר

 .)!הספרר Yבשכמזויוגררה,מסדהאדמי"'רבהדרכתנכחב(והספר

קס"ם.עמיהבעש"'םסישרגאי,ש"ווי 56
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קוצק) ' 'Tחס(שלובותשעותשלהכבהאחו'-רב"טעמ'
לדמותהמתבובב'םאתשהטעתהבמחשובת,והשתקעותבלומד

ה.ללתפ'עצמםאחכברהחק'בואכן,כ'בלםב,

שמשוםלהשמטהו!'כצבסוגו"ם 'Tבכחבםשהיהאחוו!המשפט ,כאןאף

 ...בשמטהלאמה

'עקבמדדב'ך'ל(שלכבדוןשבעובההפב'םקבלח-א"ךס 'עמ

 ...לקואתונהחס;םוולא'ןאלפ'ס ...הדןחאוודלכל )מסד'גוךה
דומהא'ןש'ואלגולתכואשלושהב'עוקזללאההעוצהוגש'
 .) .•• !(הב'נ"םמ'מ'החלש'ואלבתולדןתלהם

צי'ו''יתךבסגנןובגולהכתבהבב'א'חזקאל-ד"ךס 'עמ
 ,) ... !(עילאיתפחותכסמירהכיאםיתרה,ובהרחבה(מישעיהו)

 .)ב"ש-ח"ךצ(עמ''~ג'אותךצוףעטובןח"סו'אתת'ואוו

ו'(שלפנ'ואתלקבלמ'וושל'םבמ'וחך'צאעטוביח"סו'
שבהוקבאזרשההע"וחב ...וצ"ט)(ע'מאבןלעפ'א)ח"ם

הבעש"טע"ינקבע "חיים"ארדפירושן ... )'שן(עמבלדכאחת

מהשגתלנעלה~חשבו'ל"זוהו"וכתחל'ףהחס'דותשלכתווה
 .)א"שעמ'(במךוקושבמוגחונולדע"וחב .דווובנ'

 ,ליס '1Zרךיילבדרכןל,בגלןרחיכהעידאיאבןועפ ""ברשגמעטרבןח' Iרא,

עסרבו n/lרארויסשוירויעלהילאבטבריהששיארכנעןשלניסהא"רח
לו.בעתולא

כשנתיים.בארץההשעסרבז " f/וב.

תןרה"כקראןלאהאו ,""ארהפירישאתהערירט"שהבעשכמהכל , 1
 ." ""ל"זוהווכתחל,ףות 'Tהחסשל

בסאל'.נודלע"וחב.ד

• 

ונשהירר 'לידוירבךימויז'יז,ישואלר'בשםבאמרשיניחכמליםדומה,רעיין 57

 .מןורסכ,ב

 :זהגכל,וזובI'דשתתפIנ"
'םל'ווש , 2מעלות ' mק'מלמ!,או;ז<ו"ד

,םל'רוש , 1דמא'רותפנ'ם 'רחכהנא,קלמ!הוב
ותשלים , 94וגןביחירחכרמל,ארחיהרב

'רושל'ם , 46וגןכ'תרח'לי.';ז<זדהפחפ'
'רושל'ס , 26צפנ'ה ' mעמנאול,ז'נה

oרזשל'ס , 9העםאחד 'וח ,בר'קאבדום'

ירישלםי , 86יגןבית 'רחאברהם,ס'אברהםר f/ד

ירשולםי , 14בינהאמרי 'רחקיבר,מאירזו'ר

'וושל'ס , 9גאוןבסרובאיוח'קציקנשוייהוכ
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