
 והמשמםהמומר
 5ע שוג יא-טףמ

פאת

 פדדבוש שמעון דר.הרב

*

ננננצי
עיאתעייב
שחוצטת
והסתדמת
נאמייקאהעברית
נירטוק

 תש*דח'



חקדמח
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 : שלישי5רק
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 : שישי*רק
 : שביעי5רק
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התוכן
*

 . וחמש*פ, חמוסרחגדרת

 וחמש*מנ המומר ביןחיחם
 ביחדורנ וחמשפפחמוסר
 וכהם8ח.כחם8פ
 חדי4 משורת ~פמם חדיןשורת
 לסהש5פ. חניתקמוסר
 למוסר. חחוזרכהם8פ
 מופריים.חטבים
 מוסריים.אסורים
 אל-מוסריים.מש5פים

 חסצוח. סהשורת לפנים : עשר אחד5רק
 וחענינים. חאנשיםפפתח



 תיירהלרפיתי
מרים

 פמויחבמורת



 ה מ ר קה

 האחרונים בדורות השתכלל חיהדות שמחקר 8י עלאף
 עוד חשוררת לעזובה כהעתאים לפעמים נעסוד מעודד,שכלול
 במקומם עניים תורח "דברי חיסודיים מקצועותיחבמקצת
 בח ועושד ריש חתורח ת ש י ר ד ואף אחר", במקוםועשירים
 חיום עד נשארו תרבותנו ממגילת נכבדות פרשיותנפגשו.
 העמדו פרם עדך יקרי ישראל רוח וגלויי וחתומות,סתומות
 מדעית. אורחבקרן

 1חםשפפ חם1םר בחקר גם נחזח חזהכחזיון
 בירת אשר וחבועז, חיכין התווך, עמודי שני חמח הלאחעברי.
 וחכהם8פ המוסר מן שמחם, אלא עוד ולא עליחם, נשענתהיחדות
 זאת ובכל חאנושיונ ההתקדמות לכל ויתד פנח גםהעברי,
 וחכהשפפ המוסר נחקד במשה חראשונות חתעודות אחתבתיח. קרקע בחינת לחוקר כיום עוד חן חעקריות מבעיותיחםכמה
 הנורמפביות חתורות שתי שבין חחדדיים חיחסים ברורהיא

 אגב ח8ניםית, םא1תן חשיפת לאמודהאלח,
 ספרות חנבדלוונ מפרותיחן וחגדדת ן ח י ס 1 ח ת ת ל ב גח

 חאלח, חשאלות 18ערון לשם חלועזי במדע נוצרח ומעמיקחרחבה
 חחברח חיי תיקון של לשאיפות גם חשובות תוצאות סחןשכן

 דלח מח אפס מדת-חרחמים. על או מדת-הדין עלולחתכוננותח
 חדין שורת על גידמאן של אחד מאמר מלבד זו. בשדחתרומתנו
 בפנים, עליו ושידובר יד כלאחד שנכתב חדיה משורתולפנים
 לא שם, זעיר שם זעיר חנפוצים ומקריים קצרים דבריםועוד

 מגמתי לשמו. הראוי רציני מחקר כל ידיעתי לפי לזחהוקדש
 מח. במדת חזח חחסרון את למלאות חיתח זחבספרי
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הקדפה

 לברור רב ערך שיש לי, חרנבחר זו כטקשבוו מלאכצןלרגלי
 ח נ י ח ב ד 1 ע ם העברי וחמשפפ חמוסר חשתלשלות שלולבון
 ישראל בתורת וחפשפפ חסוסר פיב גלוי כי וזוחי , ת פ ס 1נ
 חיחדות תורת על לחאיר אלא יצא, עצמם על ללמד רקלא
 וחטצריות חיחדות בין חראשון ח5~סוס מימות יצא.כולח

 וכמח - חגויש חכמי של מדרשם בבית עוברת מפבעהופבעח
 חיחדות כי - מחם חויפ8עו למתקדמים חסתאסרים ישראלמחוקרי

 לקץטות חאדם על בחפילח היא, *נים זעומת ת י ד 1 ם ל תח
 חסד לתורת בניגוד חמש8פי, חעונש יראת מתוך קוטרצון

 ורגש חפשית ' בחירח מתוך סעשיו את לשפר חאיש אתחמחנכת
 חכמי של בעפים כי רווחוע השקפח לחם יצאח וככחפנימי.

 בית-דין וכפית שנס של חמש*פיים חחוקים ורבו פרוח*רושים
 באחבת מבפחה חשמח חפחורח, תורת-חמוסר דמותונתמעפח
 כהפוחד בלתי חוקר בל על ובאמת בלבבווג חנפועחחבריות
 חככר דוקא מזח. גדול היחדות סלוף לך שאין ססקנח, לידייבא

 חמבוצע י ר ס 1 מ ח ח ש ע מ ח את וחאדירו חגדילוחתלמוד
 6עולת חוג את בחרבח צמצמו זאת ולעומת חפוב, חרצוןמתוך
 חאומווע ממחוקקי יותר ללכת בזח חרחיקו חם חמשפפי.חחוק

 עמים שאר אצל קבוע -מקומם אשר רבים, חוקיםבהוציאם
 תורתי לתחום והכניסום חמעניש, חמשפפ מגדרבתורת-חמשפפים,

 בלבד. חאדם למצפון רק חמסורים חלבבות חובות בתורהמוסר
 חכהפ8פ. חשבון על חמוסר איפוא נתרחב חתלמודיתבספרות
 יסוד על מדעית אמת אלא אפולוגפיוע נפיח משום זו בהנחחאין

 חס6ר. בפנים שנציע נאמניםמקורות

 פינלנדיח, בירת בחלסינקי עוד לכתוב חתחלתי זח ספריאת

 חרבבהיותי
 הכו~

 את נפש בחמית ואזכור שם, ישראל לקחלות
 ח' ישמרם חנאמנים, ותלמידי ידידי את שם חיקרים אחיטכל



הקדפמ

 לכל רבח פובח סחזיק והנני סכנח. מכל ויחלצם זו חרוםבשעת
 חמםורח ועזרתם חרבח חתענינותם בעד באסריקח 8ח וידידיאחובי

 ופנהיניח. "עוגן" לחוצאת וביחוד חספר,בחוצאת
 בהוך ואני חקוראים, לקחל חנוכחי חבורי אתבסוסרי

 סודה חנני וחחפשירע חנדיבח באסריקח סרגוע מצאח אשרהגיח
 עולם סלחסת של חאלח חימים בסוראות אף אשר חסדו, עללח'

 של דכדוכח עד וחמדכאתע נחטלח שאין ישראל ומצוקתאיוסח
 נפשי ואהטא וללמד, ללסוד וזכני שעשועי תורהו היתחנפש,

 יבנח. חסד בעים ישראללתשועת
 פ4פ.

 הץ"1"ו. טרחשוונ*רער*

 והתיבות חשמות המקומות במראא באו טכניות, סבותלרגלי
 הקורא, ואת עבריות, באותיות אלא כבהוג, לאטיני בכתב ל8מלחמים
 מסליחום זו, בטראנסליטרציא רגילשאיע
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