
 כשיריפר9
 אל-מומרייםמשפמים
 חוקים - במשפט. המוסרית לשיטה מדומהנגך

- תחבורחנ חוקי - למוסר.אדישיים  התלמוד 
 עתיקים חוקים - לאךמוסרייש חוקיםעל

 בכר. דאלים כל - דרכים. להולכיבתלמוד
- 

 בפוסקים. הזה הכלל צמצום - הרא"ש.נמוקי

- דדחנא. שודא - יחלוש. דין-  שעבוד מדת 
 טעם - שלום. דרכי מפני - לחושהשאט
 - מוסריים. לא לחוקיםמוסרי

4נ

 התביעה כל את בולל המשפפ אין גם אם כיביררט,
 חמומר מן חמעופ תפימת מעין המומר, מן חלק הנהוהמומרית,
 משפפי חוק כל כי איפוא, תחייב הזאת חהנחה מרובח.התופם
 חצדק רעיון על דיוק ביתר או המומריות, על מיומד בהכרחיהיה

 חוקים, בתורת-חמשפמים שיש נראח, העיון אחר אפםשבמומר.
 נגד-מומריים, שאינם שאף כלומר מומרי, ברעיון לנמקםשאין
 ואמנם למוסר. זיקח כל להם אין שכן ו(, אל-מומריים הםאבל
 המומרית השימה לכל מתירח זו בעובדח לראות שרצו חוקרים,יש

 שאין חוקים חכהטפפע את המחולל חוא חמומר אם כיבמשפמ,
 החוקים הם מה בראשונה נא נברר מנין9 המומר אל זיקהלהם

 מומרי. רעכן מכל לדעתם הנבוביםהמשפמיים

 שלילה במובן "איא היינו האלא, *אי" הוראת מן י"נדל לעי אנון מןו(
 באננלית4 מ~משיאל אלמוסרי באמלית4 )איממשראל אימוסרי נמו העור, במובןו*אל*
 *ה. אלה במונחים משתמש אגי והובמובן
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 בישראל והפששטהפוסר

 סבמינת אדיש חוא רב כהטפפי "חוסר אומד: נ(ריזלר
 לסוסר, ענין כל לו שאין חזח, הסשפטי לחלקתורת-המדות'/

 התלסודי, בסשפפ "מזקת-שנים" המתישעוק חוק וסונמ הולךמוא
 מהובע אם ידוע, זסן עבור אמרי בפלה ממשפפית שהזכותמייע
 מצבא, לעניני מעגעים מדינים פרטי כל וכן זטהו; את תבעלא

 המוק סמות את ססביר 3( שפאסלר וכדוסיהם. הכספיםלעניני
 בא לעוסוע ממר6 על צר בסשעול עולמ אדם : זה בסשלהאדישי
 לצד ואמד יסין לצד אמד מצדמ, לנפות אמד כל ועל אמר,אדם

 1 שסאלח סי ועל יסינח לנטות סי על : איפוא מיא משאלחשסאל.
 בכל צורך אין משני, של למפצו סתנגד מאמד רצון אין אםאסנם
 סאתע אמד וכל אני, לרצוני בנגוד בא חברי רצון אם אולםתקנח.
 לחתערב מסשפט על שוסמ אז אמד, לעבר דוקא לנטותחפץ
 מצדק רגש מצדמ. לסור אחד כל על כוון לאיזמ ולמכריעבדבר
 לע סורמ איע מסוסר כלום, ולא זמ בסקרמ סלסדע איעשבנו
 דעחש את לבטל זמ על לסה סי1 ספני נדחמ סי כי נלףי בודרך
 בלי הדבר את למתוך הרצון על כזו בבעימ חברו1 דעתספני
 מערמח את יוצרת מצבורי הסדר של החשעלת אלא סוסרי,נסוק

 עגלות שתי וכן ידוע. לצד בדרך לנטות אדם כל שעלמספשפית,
 שתיהן על הימ הצדק פי על אז צרה, בםיספא זו טול זומנפגשות
 פימ על לצוות אסת-סדמ לע אין כי קץ, עת עד בסקוסןלעסוד
 לנו סרשמ איע הסדרני חושנו אך משני. לפובת לוותרלאחד
 משוללת תקנמ מתקנים אנו לכן הכרעה, ללא מדבר אתלמניח
 גדולח ועוד מכהט8ט. לרגלי נר כלל מסוסר אין - שפאסלרססיים - אלו בסקרים דרכים. תנועת של מכוון בדבר סוסריתוכן
 אל- שמיא רק לא דרכים, למולכי כזו ותקנמ יש סוסיף. מואסזו,

 1921. רעכססעטקל י84 ! ה~ער דיוט
 149. וף רעטססייססענשאםס, דער סעאריע : שטאטטלער3(
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 אל-מוסרייםמשפטים

 בריא נער כי לנו, נתאר אי-מוסרירע גם שהיא אלאמוסרית,
 לנפות אחד כל שעל החוק לפי וחולח. זקנח אשה בדרכופוגש
 חדרך סן לסור חחולנית הזקנח שעל יקרה לסשל, יסינהבדרכו
 נגדח. יתקומם הממרי שרגשנו חכרעח החזק, הצעירספני

ב.
 בעלי כי טכח הזאת, בשאלה העברי לבהט8ם פנינו נשיםאם
 חוקים שבין חזח החבדל את ברורח בהכרח כבר חכירוחתלמוד
 שאין מש8פים ובין לכל, גלוי חסוסרי בסיסם אשרמשפפיים,
 חתלסוד חכסי עסדת אכן לסראית-עין. סוסרי נסוקביסודם
 האמורים. חחוקרים של מדעתם לגסרי אחרת היתח זובבעיח
 תכלית כאל-מוסריים לעין חנראים בחוקים גם בצדק ראוחם

 טבעת תורת-המשפפים שכל לשיפתם, בהתאם חשובח.מוסרית
 ח,,אל-מוסריים", החוקים ביסוד גם חניחו חאלהי, חמוסרססקור
 חכסי הקדימו זו דעתם שאת הדבר, וסענין סוסרי. נמוקכביכול,
 בנחיצות לאמור שפאסלר, של עצסו חסשל באותו לחוותהתלסוד
 1 נ א ד 1 ם ל ת ב ד 1 ע י כ הדרכים. לתנועתהתחוקה

 חםתיחסים קדומים חוקים כברסוצאים
 "צדק *(: הזאת בברייתא הכלולים , ם י כ ר ד י כ ל ו הל

 שתי כיצד. ע8שרה. ואחד לדין אחד  פ"ז(, )דברים תרדוףצדק
 שתיחן שתיחן, עוברות אם בזח, זח ופגעו בנחר עוברותספינות
 עולים שחיו גמלים שני וכן עוברות; שתיהן זו אחר בזופובעוהע
 נופלין, שניהן שניהה ע% אם בזה, זח ופגעו ח~רון ביתבמעלות
 פעונח, ושאינה פעונח כיצדש חא עולין. שניהן זח אחרבזה

 קרובח, ושאינה - קרובח-לעיר פעונה, ס8ני פעונח שאינחתידחח
 שתיחן קרובות, שתיחן חיו קרובח. שאינח ס8ני קרובחתידחח

 .- לב יצרהי,א
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 בישראל והפשפטהמוסר

 פשרח חפל - פעונות אינן שתיהן פעונות שתיהן או -רחוקות
 לזו'ן. זו שכר ומעלותביניהן

 של דוגמאות חתנאים לנו נתנו 5(, כמותח שחלכח זו,בברייתא
 חיינו אחד, במקצוע אלו בצד אלו ואל-מוסריים מוסרייםמשפפים
 אינה ואחת פעונח אחת של במקרח כי חתחברות. סדורבחוקי
 אחת לדחות מספיק מוסרי פעם יש רחוקח וא' קרובח א' אופעונח
 חמוסרי. הרגש תולדת חיא חמשפמית וחהכרעח השניח,מפני
 שבנו ח~דק תודעת ואין שוים בתנאים נתונות שתיחן אםאבל
 חספינות ששתי נסכים האם חשניח, פני על חאחת לבכר לנומרשח

 על רק בזח לחתנחג נאמר אם 1 יפלו הגמלים ששני אותפבענח
 שאין דבר כל המשפפי בכח לחכריע ולא בלבד, המוסרי חצוויפי
 לנקופ מזה גד~ה אי-מוסריות יש האם ישר, באופן מוסרי נמוקלו
 שלשתי שלאחרי אומרת, זאת חחר, את הדין יקוב הכלל אתבזח

 שבע המוסרי חמצפון שתיחן1 תפבענה שוות, זכיותהמפינות
 קראום חאחרונים שחחוקרים אלו, חוקים חעדר נגד דוקאמתקומם
 בהכרח תגרום בזח חמשפפ אי-התערבות כי מוסריים, אינםבשם
 דומח שבמקרח חברייתא, הדגישח זאת עקב לשתיהן. רבחרעה
 "פשרה" מדעתט; פשרה לקץשות השופפים על מופל חחובלזח

 מיופח שחבית-דין מפני הדין, שורת על לוותר חיא התלמודיבמובן
 המשפפית זכותו על לוותר דין חבעל את לחכריח לפעמיםכח

 זכותח על לוותר חספינות אחת את מכריחים לפיכך חברו.לפובת
 כזו שפשרח ומובן מאבדוה שתיחן חציל למען חברתח,לפובת
 חנטצאת מפינח שכל קבוע, כללי סדור של בצורח לתקן גםאפשר
 כדוגמת רעותח, לפני לעבור חבכורח כהם8פ לח ימיןו בצדלמשל
 ש אז כזו, כללית תקנח אין אם ורק ימינו, של חתנועהחוקי

 רעב, סי5ן חוא5, וו.ע 5-"א, רוצח, הלכות רמבאש5(
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 אל*פוסרייםפשפטים

 אחת ולדחות לחוד בודד מקרח בכל חמשפפ את לחרוץחשופפ
 בעד להברו לשלם חבכורח בבהשפפ חזוכח ועל חשנית,מ*ני
 זכותהקפוח

 והפשרח חדין שניחם כי חמפעימח, חברייתא כונתזוחי
 בזח, לאמור רצו תרדף. צדק צדק של חנשנב חרעיון עלמבוססים
 חבהשפפי, חחוק חיינו חדיןן הוא אחד סונ צדק, של סונים שנישיש

 צדק עוד יש אך חמוסרי, הצדק על ישר באופן מיוסדתשהכרעתו
 ישר באופן מבוססת חכרעתח שאין בפשרח, חמתנשם אחרממין
 בלתי באופן אולם שוויע זכיות הצדדים ולשני חיות חצדק,על
 צדק צדק של חמוסרי חרעיון מן נובעת חזאת הפשרח נםישר

 חכל4 לאבד הצדדים לשני לתת לבלי וטפרתח חואילתרדוף,
 מוסריים חוקים שבין וחשפחי חחצוני בחבדל איפואבחכירם
 חפעימו ל*שרח, דין בין בלשונם או למוסר, חאדישייםוחוקים
 חוקים לחקיקת שיש חנכבדח, חסוסרית חמפרח את התלמודבעלי
 מלחקץשות הקפדני חמשפפ את בזה ומנעו כאלח, מוסריים"וואל
 כאחד חצדדים שני פובת את בחפקירו חמוסרית, לתביעחלרועץ
 מעושח. משפפית מוסריותבשם

נ.
 חאמורים, חתחבורת דיני מלבד . ר ב נ ם י ל א ד לכ
 וואל- חם חפורמלי שבמובן זה ממין חוקים עוד בתלמודנמצא

 של אוסר זח 2 נבר דאלים כל של חדין חוא כזח חוקמוסריים'/
 עדים, ולא חזקח לא מחם לאחד ואין אבותי, של אומר וזחאבותי,
 שבכל היא, חזח חחוק כונת 6(. נבר דאלים כל נחמן, ר'אמר
 מוסריוק חכרעה יסוד על חדין את מלפסוק קצרח שידנומקום
 אם או לפעטתיהם ראיח כל אין המתדיינים הצדדים לשניאם

אש  ינ 
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 בישראל והפשפטהמוסר

 את מלהתוך לחסתלק חשופפ על אז שוות, ראיות ישלשנים
 חזח חדין חברה על בזרוע המתגבר זח את מזכח וחמשפפהדבר,
 לחכריע גופני כח מיפח חוא כי העברי, המוסר לרוחחמוזר

 מוסריתי הצדקח לו לבקש קדמונים פוסקים עוד המריץבמשפפ,
 זח, על סמכו החכמים כי חזאוק ההלכח את ז( הרא"ש מנמקוכן
 זכותו את יגרר ובפח ראיות, להביא קרוב עמו שהדין מישכל

 עד פסק-דין דחית מעין רק איפוא הוא גבר דאלים כלבעתיד.
 מוסיף מוסרי פעם ועוד חזכאי. מצד מספיקות ראיותחבאת
 בידו שלו לחעמיד נפשו ימסור יותר עמו שהדין שמיחרא"ש,
 יחזק חצדק רגש כי שלו, שאינו את לגזול חאחר שימסורממה
 כן שאין מח זכותו, על לחגן ואומץ כח לו ויוסיף חאדם ידיאת

 וימעפ מנוחח וידריכחו יסרחו כליות מוסר שלו שאיע אתהגוזל
 מדברי זרועו4 וכח עוצם-ידו את יחליש וגם הנפשי עוזואת

 חעיון בראשית חנראח גבר, דאלים כל של שחדין יוצאהרא"ש
 בהשפעת עמוק אמון על באמת מיוסד חמוסרי, לרגשכמתנגד
 חרא"ש מביא נמוק ועוד אדם. בני מעללי כל על חמוסריהמצפון
 אמסור כי בצע מח ש בלבו יאמר אתו חצדק שאין זח כי זח,לדין
 מידי. ויוציאנו לדבריו ראיח יביא למחר לקחתו,נפשי

 אחרים לפוסקים מצאנו בזה, הרא"ש. שיפת למרותאך
 כל שהדין בחשבם הזח, הכלל של כחו את לצמצםשהשתדלו
 חעברי. חכהשפפ של המוסר עקרי עם בבד בד עולח אינו גברדאלים
 גבר, דאלים כל יסוד על דבר חפף אחד שאם 8(, הפור פוסקוכן
 הכח שלו. שהוא לחשבע החופף ועל להשביעהו, שכנגדויוכל

 למסור למי רק אלא חזכות, עצם בדבר איפוא מכריע אינוחגופני
 המכרעתי היא שהיא השבועה,את

 סשב8( קלט. סיש משפט, חושן טורק
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 אל-מוסרי*םפש5טים

 עד ונמשכח חלכח חזח חדין של תוקפו למעמחשאיפח
 שותפים או אחים שאם פוסק, " חמרדכי חאחרונים.חפוסקים
 עם חטבל בצד חלקי לי תט פוען ואחד ביניחם, שדחחולקים
 נברש דאלים כל בזח חדין אחת, חלקח שניחם ויחיו שלי,שדח
 חכר4 אם ורק בראשונח, גורל לחמיל מכריע שם חסם"עאולם

 נבר6 דאלים כל חדין אז בגורל, יזכח לאמיצרא

 לבפל שחפץ חאחרונים, חפוסקים לאחד מצאנו מזוונדולח
 10( יעקב חשבות בעל מוסריים. פקפוקים כהטום הזח חדין אתלנמרי

 חששות כמח יש בגולח חללו דבזמנים לי, אומר "לבי :כותב
 ימםור אהי וטחאכצז מי דכל חמעם, ונם נבר, דאלים כל יפסוקאם
 חאלמים שרבו חללו, בדורות שייך לא כן נם זח דבר עלנפשו

 שייך דלא חיכא כן ואם שלחם, שאינו ממון על נם נפשםשמוסרים
 עצמח, חחלוקח אופן על שדנין דבר-מיצרא כבדין ח~קים,לומר
 לפי מקום מכל חדש, דבר שהוא פי על ואף חנורל. פי עליחלקו
 ורבותי חברי זח על יסכימו ובודאי כן, לפסוק יש שעחצורך
 11(. חללו" דורותלפי

וע
 נ1( בתלמוד עוד מצאנו נבר דאלים כל בדין אמנם . 1 ק 1 ל חי
 למיקם איכא אם רק אמורה זו שהלכח באמרם אופיני,צמצום
 בעתיה יהברר חדבר כי אפשרת, יש אם לאמור דמילתא,עלה

 קעד. סיש מוא4 נרמ"א 4ש מובא * 5רק סוף ב"ב, טימק
 קסז. סימן יעקב, שבות שו"ת10(
 ההיססוריה "על בושמרו צעהר* ל"רב בזה יש הלב על ומהקבלת יפה השערה11(

 כי 8"4 העברי הטש5ס בקובץ העכרי", הכהש5סשל
 הכ~

 מוש5ע גכר ד%4ים כל
 הכלל בעל נממן שרב מ5מ וטי18ד מכריע, גורם בו היה שהכמ ה*רסק המשפטש
 טתמן ורב 48 בב"ק, כמבואר דפרסאי, דיני דן ו~היה גלוח4, ריוט דבי הת1א היההזה
 כז. ב"ק, עיין לנפשיוא דעא 4ונש דעביד לשיסהו בזההולך

 --פ18



 בישראל וחמשפטחטוסר

 דחית סעין אלא אחרון, פטק גבר דאלים כל חדין אין אזכי
 חדין לחהיך סטפיקים טסוכים לשופפ שיחיו עד סח לזסןחהכרעח

 יחיח וחדבר דסילתא", עלח לסיקם "ליכא אם אבל פיחם.על
 אחד ביום היוצאים סתנח שפרות שני כגון בטפק, סופלתמיד
 אחת, בבת אנשים לשני בסתנח איפוא ניתן חשדח אחדו שדחעל
 אחרונח הכרעח חגופני חכח יכריע נבר, דאלים כל נאסרואם

 יחלוקו אלא גבר דאלים כל לא פוטקים אז כהפ8פי, בדברוסוחלפת
 דדיינא, שודא אסר ושסואל רב, לדעת בדבר, חדינים בעלישני

 חבאש בטעיףשיבואר
 רנהיח שלא כל, ראשית התלסוד חכסי דאגוכנראח

 לחופיע חזסנים סן בזסן תוכל סשפפית שחכרעח בעולם,אפשרות
 ע"י בעתיד לחתברר יכול חנדון אם ולפיכך למוטריכסתנגד
 שהפטק לספרע, יגלח לא למען יחלוקו, אסרו לא נוטפוה,הוכחות
 שעח לפי סטתלק חשופפ כזח בסקרח לצדק. בננוד חיחיחלוקו
 חוץ- להכרעח זסני באופן חדבר את סניח אלא סשפפ,סלחרוץ
 פי על חדבר ברור אפשרות עד גבר, דאלים כל בצורתסשפפית
 פוטקים אז לעולם לחתברר ניתן לא חדבר אם אךהסשפפ.
 טוף סוף יש ו,כאל-סוסרית", שנראח כזו לחכרעה ובאסתיחלוקו;
 לקבל חזכות בעל את לחצדיק בידנו שאין סכיון סוטרית,ספרח
 זכותו. בסחצית חפחות לכל נזכחו לו, הסגיע כלאת

 גם אם כי בזח, ללכת עוד חרחיקו חתוטפת בעליאכן
 הלא יחלוקו של חחכרעח אבל זכותו, לסחצית חזכות בעליגיע

 ולכן כדיה שלא שחפטיד בסחצית חצדק עוות לידי תביאבחכרח
 סופב אז מוסריוק עולח בחחלפ כרוכח יחלוקו בדין שאםפטקו,

 על חתוטפות בעלי חעירו לפיכך חדיןי סן יטתלקשהשופפ
 אוסר וזה מצאתיח אני אוסר זח בפלית אחזים שנים 13(הכהצנח
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 אל-פוסרייםפשפטים

 יכ~ח שחחלוקח במקום רק שזח יחלוקו, שהדין טצאתיח,אני
 אחד לכל שייך הצדק פי שעל אפשרות, כשיש היינו אמת,להיות
 יחיו כאחד שלשניהם חנמנע מן זח אם אבל חחצי, רקמשניחם
 פחשפפי לחוק לו אפשר אי כי גבר, דאלים כל חדין אז בו,חלק

 לסוסר.להתנגד
 שסומכוס בספק, חמופל בממון חחכמים דעת נביןובזח

 כלל זח אומרים, חכמים אבל חולקים, בספק חמופל ממוןאומר
 על חיקים חחכמים *1(. חראיח עליו מחברו חמוציא בדיןנדול

 יזקיק לא שחשופפ מופב בספק, מופל שכשחדבר ואומריםסומכוס
 "אוקי חקודמת, ברשוהו החפץ את יניח אלא לדין, עצמואת

 מחברו לחוציאו ויוכל ראיח יביא שחשני עד מריח", בחזקתממונא
 צדק6 בהפפפ יסודעל

 שדחו במח נם נראח יחלוקו לדין חתוספות בעליחתננדות
 בעיח כל הייע 15(, שבש"ס תיקו כל חאומר חאי רבינודעת

 מגביל וחר"י יחלוקו. חדין פתרון, בלי בתלמוד שנשארחבהפפפית
 בשאר אולם בתלמווק כך שנאמר למקום רק יחלוקו, חדיןאת

 מריח בחזקת ממונא אוקי לפסוק ישחמקרים

דב
 קת ני למשח, כבר חזכרע . א נ י י ד ד א ד 1ש
 דדיינא, לשודא נססר שהדבר כאחד, חיוצאים שפרות בשנישמואל
 שני ובאו לפוביח, נכסי שאמר באחד וכן חדיין. לנפיתחיינו
 לפנינו אינו המתנח ונותן חכמים, ושניהם קרובים ושניחםפוביח
 חזח חדין נם ולבאורח 16(. דדייני שודא חדין אז רצוע, אתלברר

)1*" 4  
 פ2 כתובווג 16( וחכמי4 ו"ה תוסעת י, מטיוו15(
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 בישראל והמשפטהמוסר

 זנ(, תם רבט דעת כן ואמנם "אל-סוסריים'/ משפפים לסונשייך
 שירצה, למי אותו לתת חדיין של לרשותו נמסר שהדברשסובר
 על חאחד את לבכר חמוסר מבחינת לסמוך טח על % שאיןואף
 חשודא של כחח כי 18(, תם הרבנו מנמק זו ולשיפתו השני.פני

 בית-דין חפקר מפעם אלא שבכחטפפ הסוסרי הרעיון אינודדייני
 במקום בעל-חדין נכסי לחפקיר לבית-דין ו"טות ויש חואילחפקר,
 בדבר. צורךשראו

 לאשלים במאוט אחרה4 דעח 9י( לרש'" בזח נםאולם
 חעברי במשפפ חמוסרי חיםוד את כליל חסהטולל חדין מציאותעם
 שיראו מח לפי חדיינים "חפלת כוונתח דדייני ששודא מבארהוא

 שססרו כפי וחייט לזכותא", חמת נתכוין בו לומר שישחדיינים,
 למי חנותן של דעתו יאמדו שחדיינים רש"י, דעת תום6ותשם
 שודא בדין שנם איפוא, היא רש"י סברת לתה4 יותר רצונוהיח
 שבלבם. חמוםרי חרנש פי על לחכריע. השופפים עלדדייני

 ובין חדיין של מצפוט בין התננשות תקום ולפעמים ישכי
 חרנש אפס פיו, על לדון חשו6פ את מחייב החוק חכתוב.החוק
 פעון חמיוחדים תנאיו לפי חנדון כי לשופפ, לו אומרהסוסרי
 בדבר בתורת-חמשפפים עתיקח והשאלח לחוק. בנטדהכרעח
 למדת-חו6ש פוען למשל 20( חובר לחוק. השופפ שעבודמדת
 לחיות לשופפ "אל באמרו: חחוק כלפי חשופם בשבילמרובח
 לחשמע שומח כחוק, כשופם שניחם, על כי לחוק, נרצעעבד
 ללחום אט חייבים לרע, בכחו כהטתבחט שהחוק במקום ולכןלצדק.
 במשפפ מוצאים אנו דדייני שודא בדין ואכן חצדק". בשםננדו

 שפ. תאפוה,ז1(
 שם. בסעבוה, 19( שודאנ ויאז עה קידושין, תוסף18(
 40. דף רעכססטערחירקליכוםג און רעכס : הובער אהגען28(
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 אל-פוסרייםמשפטים

 מוסרי, יסוד ללא כמפפפי חוק מלקבוע שנמנעו כזח, מקרחחתלמוזץ
 את במסרם כתוב, לחוק חשעבוד מן חשופפ את שחררוולפיכך
 שודא כי רש"י, לשיפת נמצא חשופפ. של למצפונוחחכרעח
 דוקא מפרתו "לא-מוסרי", כחוק ראשונח בחשקפח חנראחדדייני,
 מוסרי. בסיס נעדרת תחוקהלמנוע

 דדייני שודא שחדין ר"ה, כדעת שחשבו, פוסקים חיואמגם
 עם לחתחשב עליו שיחיח מבלי חשופפ לרצון חחכרעח אתמוסר
 בכונח חזח, חדין את לצמצם חתאמצו זאת ועקב מוסריים,נמוקים
 מוסריותש אל בחכרעות שאפשר כמח עד חעברי במשפפלמעפ
 שאין בידינו, שקבלח 21( חננאל רבנו אומר~כן

 יכ~
 לעשות

 במפלפלים. לא אבל בקרקעות אלאשודא
ג

_
 כבר חזכרנו אחר במסום . ם 1 ל ש י כ דר י נ 8מ
 חשוב מוסרי שרעיון שלום, דרכי מפני שנתקנו בתלמודחוקים
 שאין שלום, דרכי מפני דינים שני מצאנו אכן ביסודם.חונח

 שמירת לשם "מכנית" חחלפח אלא המוסר מחויבתחכרעתם
 בתורח - קורא כחן שלום דרכי מפני נאמרו דברים ואלו 2חסדר
 כונת 22(. שלום דרכי מפני ישראל, ואחריו לוי ואחריו ראשון-
 מוסרי נמוק אין שכשלעצמו אף מחלוקוק למעע חיא חזחחדין

 היכי כי שם: רש"י פירש וכן חשני* לפני חאחר אתלחקדים
 אמרו: בזח כיוצא סידרא. חאי לחו תקינו לאינצויי ליתודלא
 שלום, דרכי מ8ני ראשון מתמלא חמים לאמת קרוב שחואבור
 אסכור אני ביניחם מחלוקת תחא "שלא רש"י: מדגיש 8חוגם

 דין". שאינו פי על ואף חכא דרבנן תקנתא דחאראשון,

 שד. ערך ובערוך אמהא ד-ה 1ד, כתובות, בתוספות "ובא1ק
 1ש י0ין,2ט

-
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 בישראל וחמשפט"פוסר

 "שאינם האלח חחוקים את לחגדיר רש"י הפיב מהואמנם
 בלתי-אמצעיוק בדרך יחייבם שחמוסר חוקים אינם כלומרדין",
 אולם כלשחוי מוסרי מרגש תוצאה אינח כשלעצמח ההכרעהכי

 מומריים, שאינם חוקים בסוג למנותם הצדקח כל אין זאתלמרות
 בשאיפתם מוסריהן תכלית סוף סוף לכולם אמצעי ובאופןהואיל
 שחיא בני-אדם, בין שלום יחסי על או הצבור בפחון עללשמור
 שזח לפהצל עצמח, בחחלפח אם ואף בעיקרח. מוסריתשאיפה
 לאחרי אבל מוסרי, רעיון אין אחריו, וחשני בתורה ראשוןיקרא

 חם זבאים מוסרית, מפרח חיתח בכלל באלח חוקיםשלחקיקת
 אלח על להתפלא יש ואמנם מומריים. חוקים להקרא כן גםגופם

 לאדס 9 דומח חדבר למח אל*מוסריים. בשם אותם שכעהחוקרים,
 עצמח, בריצח טעבונן אם אכן חדלקח. מן חברו את לחצילהרץ
 אדישח תנועח בתור לציינח נוכל ומגמותיה, לסבתח לב שיסבלי

 חרע מן ולא חפוב מן לא בשלעצמח בריצח ואין הואיללמוסר,
 חגדרח שזחי לע, אומר חמוסרי חרגש אבל חמוסריתימבחינח
 ולפיכך אדם, הצלת היא חריצח מפרת כי נכונח. ובלתישפחית
 בן לשבח. הראוי מוסרי אניפי מעשח הריצח בעמל גם רואיסאע
 מוסרית, חברה לקיום חכרחיים אלו וחוקים הואיל הזחי הדברגס

 מוסרית שאיפה חדורים הם הרי אישיח, בין ומדון ריב בעדבמנעס
 באילו נראיס חיו וחמבודדת חחצונית צורתם שלפי אףבמהותס,

 המוסרי. המניע נעדריהם
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 עטר אעךפר9

 המצוה משורתלפנים
 בתלמוד. הפצוא משורת הל5ניםש*לת

 ההסתגפות - ובפ8וא. בדין חומרה ביןההבדל -
 לפרישת מתנגדת היהדות - חפוסר. לחאסכנה
- החאם. הנאתסן  ונדרים. נוירות מן התרהקות 
 שוטזב וחסיד חסיד-

-  
 הפרושים פיני גנה

 חופהתבהפגבבים
-  

 גורע. הפצוה על הפאיף
 כסיל. נקרא זא*ז הסוחוות בחופרותהפתנהג - על"ש פצווה איט אם נפש פסירות איסור-

 גאהש ליזץ מביאההחופרה -
-  

 נראה הפחפיר
 כחא - שהתירו. "שראל חכמי כלפייפתיהר
 לברר ההודאה תפקיד עיקר - עדיף.דהתירא

 - הפותהאת
 ראיה להביא להחפיר הפורה על

 הפתיר פן חפור הפותר את האוסר -חזקה.
- .האסור*את - גלפפה* בן נר חיים ר' חדושי   הגד~. הפקיל חדש* ה*שריסבלות 

 הגר*א -
 כה מעדיפים הפרש*ם בעל ופווץותלמידיו
 הצבור. הסכמת טעונה גוירח כל -ההיתר.

 דבר. עשר שפונה בגזרות הפדא עלהפרזה -
 דבר להסתיר אין שלשלם זהב* *עטרתדעת - איסור. בו נחגו אם הפותר הכר לגלותחששו -

הפוחשן
-  נוהג שהעם בדבר איסור להורות לא 

 הטצד ישוב - שמגים. שיהיו ופוטבהיתר,
 ותקנות גררים פ8יאות ובין תוסיף בל הלאושבין
 8ה. שבעלבתורה

 פשא "ש חומרות בחוספת -
 תוסקשבל

4ב
 וערכו הדין'ן כהשורת "לפנים של הכלל על עסדתילסעלה

 תורת את צסצסו לא התלסוד שהכסי צכחצ, היהדות*בתורת
 סקום תו5מת שבשיפתם אלא בלבד, הכהטפפי לחוק רקישראל
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 בישראל והמש9טהמוסר

 ולוווור חסידות בסדת להתנחג האדם סן המוסרית התביעחבראש
 היתח חעליונח ומגמתם חואיל חברו, לפובת הסשפמית זכותועל

 וחחסלח. חאהבח רגש על המיוסדים חדדיים אישיים יחסיסלפתח
 ביחוד חרווחת השמחיה, ההשקפח את היסור עד לערערויש

 האדם חובות את חגבילח הפרושים שתורת הנוצרית,בספרות
 םקוס כל השאירח ולא בלבד, חבהט9מי האונס בתחוס רקלחברו
 עולמים וחסד חבריות אהבת סתוך חנובעות הלבבותלחובות
 חתלסודית שחיחדות הוכחתי, זו לדעח בנגוד האדם. בנפשהמבועיס
 חשבון על הסוסר תורת את והאדירח שהגדילח בזה דוקאחצמיינה
 מצוות של תכונח חתורח סחוקי לכסה בייחסח המשפמןתורת

 חיצוניוע כפיח כל ללא חאדם של תחפשי לרצונו ססורותסוסריות
 עונש אשר המשפמיים החוקים סספר את בהרבהובהפחיתה
 בהמי כרוךבית-דין

 סבחיגת סאח בסחיקת חתלסוד חכסי את המונים אלחוהנה
 בקורת סתחו לחברו, אדם שבין לדברים בנוגע המוסריתהתביעח

 שבין בדברים הסאח את שהדגישה על התלסודית הספרותעל
 חצריכות חסוסכסות סן היא הזאת חהנחה גם אולם לקוע.אדם
 יסוד על חזאת חבעיח את לברר סתכוון אני הזה בפרקראיה.
 השאלח בין לכאורה שאין אף חרבנית, והספרות התלסודסקורות
 אולם פניסי, קשר וחמשפפ חסוסר ש זח חבורי נושא וביןהזאת
 לפנים של חעיקרון גם בחירות ביתר יתבלמ נגודית הקבלה ידיעל

 ת ר 1 ש ם ם י נ פ ל השם בתלסוד חונח אם חדיןיסשורת
 חמהטפמי, ן י ד ח סן ללכת חסרחיק הסוסרי לסעשח ן י דח

 הדתית ח 1 צ ם ח בעניני היתירה חחוסרה את לקרואאפשר
 תקל הגדרחזו חםצוח", םש1רת ,,לפניסבשם
 השתמשו חרבנית בספרות כי האלה, חמושגים שני בין להבדיללנו

 חחוסרח את גם בח לציין חדין סשורת לפניס בלשוןלפעמיס
 הדתהבחוק
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ב8

 חבלתי- במדעיותם המתיימרים חוקרים, על להתפלאיש
 שנעשו חרוצים, משפפים חיהדות על חוציאו אשרםשוחדת,
 יגלח הבקורת איזםל בחם בגעת אך לסוחר, עובריםלמפבעות

 חפרושים תורת יריבי שפבעו הםוסכםות חהנחות אחת זיופם.םיד
 למצוות יתירים וגדרים סייגים חוספת ש שקד שחתלםודהיא,

 בםקורות כלשחו עיון אחרי יווכח נטחח רואח כל אכןחתורח.
 לפנים העושח בשבח שחפליגו כלעוםת ישראל שחכםיחתלמודיים,

 לםידת כלל חשבו לא לחברו, חאדם ביחס ן י ד חמשורת
 אדם שבין בדברים " ח 1 צ ם ח םשורת ח,,לפנים אתחסידות
 י ל י ל ש מעשח בתוד אותו שגיט אלא עוד, %אלקונו,

 משורת לפנים חעשיח את ת. ד ומ ר ס 1 ם ה ת נ י ח בם
 בשעח ובח וחפוב", חישר "ועשית בציווי חתורח כ~ההדין

 תוסיפ לא : בצוותה דתיות בםצוות החפרזה םן להתרחקחזהירה
 וי"ג(. ד' )דברים אתכם מצוה אנכי אשר הדברעל

 חברו עם הםתנחג חאדם כי ברור. זח להבדלוחניםוק
 םומר םגדר וזחו , 1 ל ש ם לרעחו םפיב חדין כהמורתלפנים
 םחייבוי הםשפפי חחוק שאין בםקום אף לזולתו פוב לגםולהתורח
 ביפוי חיא לב ונדיבות חבריות אחבת םהוך לאחריםהחפבח
 השופפים של ועונש לכפיח זקוקח שאינח סוסריה,לשלםות
 חחכרח בסיס על שתבנח כהמוכללח לחברח היסוד וחיאוהשופרים
 ישראלי נביאי שחזוח כפי החפשית,המוסרית
 אשר , ה 1 צ ם ח כהמורת לפגים חחתנחגות כן שאיןםה
 של חסוסרית לחתעלות חיובי גורם בח ראו לא התלםודחכםי
 ת א 1 ב ת 1 נ ח ל י ל ב ם שלו על הויוער כיהאדם.

 חםותרים* בדברים חחיים םחנאת חתנזרות לידי םביא ת ל 1 זח
 םת"פ שחוא לפי ביותר, טחח חחכמים רוח חיתח לא זחםדבר
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 בזח ראו הם בעולם. הפוב להגשסת ההכרהיים הנפש כוחותאת
 עצסו את הגודר האדם חיהדוה. לרוח הזר נגד-צבורי כווןגם

 לאדם שניתן רע לענין בכלל חלדנו חיי את וחושב החיים,סהנאת
 לכלל גם לבוא עלול כו,לענות

 זלז~
 האטשית, החברח בהשתלסות

 סאפע, ח5רפ ערך ואם שבפרפ, סח אלא בכלל אין סוף-סוףכי
 סדוע חוא, לסחסוריו חהפש חאדם אין אם 9 סנין חציבורגדולת
 חםענים-את-נפשותיהם, את תעבו לפיכך 9 עסיתו של לצרכיוידאג
 פחשח הססתגף-לרצוט אדם של לבו שאין להם, היה ברורכי

 ישראל חכםי של זו דעח ואמנם לעוניוי ~הבין חזולת עללחסול
 הצפיינו לפרישות הנתוטת דתיות כיתות חנסיו4 ספי גםנתאסתה

 החיוניות בחסעפת שראו סכיון הבריוה. כלפי חסח באכזריותגם
 לא שוב רוחנית, לחשתלסות רצוי דבר הבשר והסתתהגופנית
 שדת פעם, לא נראח כן 1(. חזולת בסכאובי גם רע כלמצאו

 לסקור מסולפת נזירות בעקב תהפך וחסלח אהבה בסצוותהדוגלת
 ואיסורים לאוים סחוספת היהדות נסנעח זח מפעם ואכזריות.זדון
 חחברח, מן ולפרישח החיים סן לחרחקח חמוליכים שמיםלשם
 השתתפות סתוך לתקנתו ולעבוד חציבור בעול לשאת הורתהאלא

 לחברח זקוקה חאדם של חעצסית והשתלסוחש הואילח*ובית,
 נ(.כהטוכללח

88

 " ח 1 צ ם ח כהטורת ב,,לפנים אחזו אשר חמתחסדים,נגד
 חנביאים. עוד חתריעו " ן י ד ח כהטורת ה,,לפנים סן ידםוחניחו

 ווששה חואה, ההשקפת 5שתקושז במוך לרעך ואהבת התורח בצהי ש1(
 עצפית. שנאה שוללתהרע

 ובע הץוש טשורת "למ2ים בע בהלמוד החת הויטדית שלרוקבלה וטיאתי2(
 אות סשא, הלכה אוז1ש, "יעיר בסמרו חיד"א, הרב ככר רמז הטצוהש משורת4לפנים
 חסיה נקרא עצמו על המחמיר כל אטרו לחברו אום שבין במצפת כי בהטעיטהיאג
 הדיוט. 1קרא עצ18 על המחמיר לקוט שם שבין במצפתאבל
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 כלפי ומתאכזרים שמים כלפי במיגופים הזריזים על קובלישעיהו
 נפשו, אדס ענות אם אבחרהו, צום יהיה "הכזח י לאמרבני-אדס
 רצון ויוס צוס תקרא הלזח יציע, ואפר ושק ראשו כאגמוןהלכוף
 אגודת התר רשע, חרצובות פוטש אבחרהו, צוס זה הלא 9לה'
 לרעב פרוס הלא תנתקוי מומה וכל חפשיס רצוצים ושלחממה
 ומבשרך וכסיהו ערום תראה כי בית, תביא מרודים וענייםלחמך
 3(. תתעלם"אל

 חכמי התנגדות עולח חזאת חנבואית ההשקפח עם בבדבד
 חמותרי את לאסור שכונתם ולתעניווק לנזירות לנדרים,התלמוד
 בתענית, עצמו לסגף רשאי חיחיד שאין 4(, חורח יוסי רניחתנא
 לנפש האדס "ויחי חכתוב מן יוסי רבי של דעתו את מנמקורב

 על-ידי גס חובע חרעיון אותו חחייח. לך שנתתי נשמהחיה",
 על חמא מאשר עליו "וכפר בנזיר נאמר : 5( חקפר אלעזררבי

 היין; מן עצמו שציער אלא זה9 חמא נפש באיזו וכיהנפש",
 חיין מן אלא עצמו ציער שלא זה מח וחומר, קל דבריםוהלא
 וכטח. כמח אחת על ודבר דבר מכל עצמו המצער חומא,נקרא
 : בזח הפליגו 6( ובירושלמי חומא. נקרא בתענית היושב כלמכאן
 כנגד שס קובל יצחק ורב בלבו. ודוקרח חרב נומל כאילוהנודר
 תורח, לך שאסרח מח דייך "לא : לו במותר עצמו עלהמחמיר
 לימוד בזח ולמד אחריס", דברים עליך לאסור מבקש שאתחאלא
 עצמו על שלאסור כלומר, אסור", "לאסור בנדריס הכתוב מןשנון
 איסורי הוא חמותרדבר

 נחתנגדות שהתבמא עמנו, של הזח חנפלא הקיוסחפץ
 בתורת אב בנין כידוע, ושנעשתה, חחייס מצרכי לפרישותנמרצח

 ק פרי*5( 1". ישי*3(

 88* פ8* יה* ישייא מד. ת"וגא
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 שעסד וחוא חזסנים, בכל אוסתט את 9יעם 1(, הסאוחרתהחסידות
 ימים על יסיח. בדברי חפרוטת חתקופות סן גם בשלום לצאתלח

 עצסו את לחדיר ובקש בחייו חעם נפש נקפה שבהם כאלח,קשים
 1 8( חברייתא סם8רת החיוני, הכח בו גבר ולבסוף הע~םמהנאת
 בשר לאכול שלא בישראל פרושין רבו בשניח, הבית"כשחרב
 סח ס5ני בני, להן אסר יחושע, רבי להן נפפל ייןי לשתותושלא
 נאכל : לו אסרו 1 יין שותים אתם ואין בשר אוכלים אתםאי

 ייה נשתח במל1 ועכשיו סזבח גבי על סקריבין שססנובשר,
 לחם כן אם : לחם אסר 1 בפל ועכשיו חסזבח גבי עלשסנסכין

 נאכל, לא 5ירות בפירות1 אפשר סנחות; בפלו שכבר נאכל,לא
 חסים. ניסוך בפל שכבר נשתח, לא מים . . . בכורים בפלושכבר
 עיקר כל לחתאבל שלא לכם, ואוסר בואו בני, : לחן אסרשתקו.
 אפשר, אי סדי יוונר ולחתאבל גזירח, נגזרח שכבר אפשר,אי

 יכולין הציבור רוב כן אם אלא חציבור על גזירה גוזריןשאין
 עוד יאוש כהטתקף שם ישסעאל רבי חתנא ובדברי בחון.לעמוד
 יצר ושוב לאוסיוע התאבדות סחשבת כדי עד הסגיע סדכאיותר
 שגוזרת חרשעח סלכות שפשפח "מיום : מנצח הלאומיהקיום
 אותנו סנחת ואין ומצוות תורח ססנו וסבפלת וקשות רעותגזירות
 אשה לישא שלא עצסנו על שנגזור הוא דין חבןן לשבועליכנם
 הנח אלא סאליו, כלח אבינו אברחם של זרעו ונמצא בנים,ולח~יד
 מזידין'/ יהיו ואל שוגגין שיחיו סופב לישראל,להם

 שרומן-ל וחמהיא , יוסף י,ה4 תו~ות בעל להלייו במכתטו הבעל-שם-טובק
 ביזירות מוטיף וריני הקוח* טקול בטני והרגז , ת 1 נ ע ת ה ל מוכרח כאיואומר
 זה כי כזה בסכנה ע8מו את יכניס לבל  ושכינתיה הקדושיברוך-הוא ובצירוףעירין
 שמחה מהוך רק ע8בות מהוך לא שורה  השכיוה ואין ועצבוה, שחורה מרהמעשה
 על האלה הופיפ והיה 5ו4ט כמה שלטדחו דברים לרומעאל יווע ממשר מצוהישל
 הבעלישט-טוב4 )שבמלבו

 * בפתג בושק
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ף*
 הסותר סן להנזר ובצום בנדר עליו הסקבל רק לאאכן

 סרצונו 1 ם צ ע ל ע ר י ם ח ם ח כל בם אלא חופא,נקרא
 לחברו אדם ביחסי הדין" משורת "לפנים העושח כהטובח.איע
 דרך נקרא הסצוח משורת לפנים העושה ואילו , ד י ס חנקרא
 9(: בסשנה יהושע רבי אסר ולזאת . ח פ 1 ש ד י ס חבנאי
 אלו הרי פרושין וסכות פרושח ואשה ערום ורשע שופהחסיד

 של פיבו את סבדיר זו לסשנח בפירושו והרמב"ם עולם.סבלי
 אדם, בני בעיני כבד שחוא עד עצסו על ו,הסדקדק : שופהחסיד

 ש( תבר"תא ים". ב מחוי שאינם מעשיםויעשה
 פררפ קטאק פרוש נקפק *רהט שיכסק פ *רו : פרושךן ,טבעחסנו

 סיראה. פרוש פאחבה, פרוש םה-חובתי-ואעשנח, *רושסדוכיא,
 כבר התקשו שם שהאמוראים עד ימים עתיקת חיא הזאתהברייתא
 בנאי שסות הם אלח שכל הדבר ברור אך אלה, שסותבהוראת
 לזח בהתאם ביותר. עצמם על ומחמירים העולם סהנאתלפורשים
 סח שאוסר היינו םה-חובתי-ואעשנח, פרוש כי הבסרא,סבארת
 סבקש אלא התורח, במצוות מסתפק שאיע ואעשנה, 1 תחובתי

 סנו שופה חסיד סנהבי בין בחם. נצפווה שלא נוספים איסוריםלו

 חבריות, כלפי חובתו את וסזניח קוע, לפני המתחסד שםבבבלי
 ולחצילח. בח להסתכל ארעא אורח לאו ואסר פובעת אשח :כבון

 שאפבע בסי ואסר בכורה תאנה שראח כבון הוסיפו י1(ובירושלסי
 שאין הזה בזסן ביכורים איסור שנוהב כלוסר לו, אתננהתחילח
 לכשאחלוץ אסר בנהר, סבעבע תינוק "רואח אם או נוהבת, זוסצוח

 נפשו'7 את זח הוציא תפיליו חולץ כשחוא עם אצילע,תפילי
 סשורת לפנים הסתנחב לפרוש שיחסו האלח חתסוחותהחוסרות

 היטק 5אג 5וטמ, יושל5יוו( נ 5וסשק
 5ב. ש10,5(
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 דתיות בסצוות חמתחמד של חגנות את להבליפ היא ספרתןהמצוח,
 בשם סכנה ב1( והרמב"ם לרעחו. הסוסריות חובותיו חשבוןעל

 זו "אין כי נכסיו, כל וחמהרים הסקדיש את גם שופחחסיד
 לבריות ויצפרך ססונו כל סאבד חוא שהרי שפות, אלאחסידות,
 סכלל שופח חסיד חכמים אמרו בו וכיוצא ובזח עליו, סרחסיןואין
 עולם"יסבלי

 על איפוא מבוססת בחוסרות לקיצוניות החכמיםחתנגדות
 חמוסריות חובותיחם על בח המחזיקים את סעבירה חיא כיההנחח,
 לחתרחקות חתלסוד חכסי נתנו אחר פעם עוד 13(.לבני-אדם
 בתורח חנאסר איסור על הוספח שכל בחשבם,. יתירות,סחוסרות
 חיא פעמים לחיפך, אלא חאיסור, שסירת את לחזק עשויחאינח
 14( בסדרש סובעת הזאת חהשקפח הסצוח. כל את לסכןעלולח
 ואולם ורע, פוב חדעת סעץ לאכול לא נצפוח שאדם הנאסרעל
 לא אלחים אסר חגן בתוך אשר חעץ וספרי לנחש אסרחחוח

 הוא "חדא חסדרש: מעיר , 1 ב 1 ע ג ת א ל 1 ססנותאכלו
 חייא רבי תני ונכזבהי בך יוכיח פן דבריו על תוסיף אלדכתיב
 את ויקצץ יפול שלא העיקר, סן יותר חגדר את תעשחשלא

 שהגדרים וביתו, חייא רבי שיפת כנראח היתח זאתחנפיעות".
 מקצצים שחם גם יש חנמיעווק על לשסוד שתפקידםוחסייגים
 2 15( בנו חזקיח גם אוסר היח כן כי מידתם, על מפריזים אםאותן

 הה4 5"ח, ערכין, הא4 רמכ"ם,ב1(
 של המהסד גם לדורו מדור סמוים צינורות דרך נשיר היה הוה הרעיון חוט13(
 חשנון % נמצית יתירה התחסדות נגד היהיר סאלששטר ישראל רני המוסרתנועת
 עם לדרך יצא אהת 5עם : מהטו המסו5ר המלכנ המאורע לפי המוסריתהתניעה
 בציוה ינשה המשרתת לחם. לאכול וישנו כאכסניה ללון ונטו קר, חורף ניוםתלמידיו
 גדהא כוס לקה התלמק"ם מן אחד כל ידיהש לנטילת הנהר מן מים והניאההגדולה
 .רק ונסל מים נמעט הסתפק הר"ס אך ידיש נטילת מצות הידור לשם מיםמלאה

 ויקצוף ממוהגו, שטתו על לו משתאים תלמידיו כי הרי"ס, בראות ויהיאצבעותיו.
 5רך ענודת חשנון % הרנה צדיקים תהיו וא אל : להם ויאמר מאד עליאםהרי"ס
 כט. סוהדרין, 15( 5י"ט. רנדע בראשית 14( עניוע נערהשל
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 המצוה משורתלפנים

 ולא ממט תאכלו לא אלהים אמר שנאמר גורע, המוסיף שכלמנין
 : חדיופ בשם עצמו על למחמיר חזקיח קרא 16( ובירושלמי בו.תגע
 וגדולח חדיופי נקרא ועושחו מדבר פפור שחוא מי כל חזקיחתני
 על וחשבון דין ליתן אדם עתיר : רב בשם חזקיח רבי מסרמזו
 זנ(. אכל ולא עיט שראתחכל

 את קשח בבקרו 18(, חרמב"ם גם הלך שיפחבאותח
 וחקנאח חואיל אדם, יאמר וושמא : לאמר הקיצוניםחמחמירים
 חאדם את ומוציאין חם רעח דרך בחם וכיוצא והכבודוהתאוח

 יאכל שלא עד חאחרון לצד ואתרחק ביותר מחן אפרוש העולם,מן
 ילבהפ ולא נאח בדירח ישב ולא אשח ישא ולא יין ישתח ולאבשר

 כחני כגון בהם וכיוצא חקשח וחצמר השק אלא נאחמלבוש
 זו בדרך חמהלך בח, לילך ואסור היא רעח דרך זח גםהעכו"ם,
 אלא עצמו אדם ימנע שלא חכמים ציוו לפיכך . . . חופאנקרא

 וכיוצא האלח הדברים כל ועל בלבד4 חתורח שמנעתומדברים
 יותר תתחכם ואל חרבח צדיק תהי וואל ואמר שלמח ציוחבהם
 חשקפהו את חרמב"ם מנמק 19( אחר ובמקום תשתומם".למח
 רצויים לא ממעשים חתרחק למען נחוצח התנזרות כל כי בזח,זו

 עליח4 לחומיף צורך יאין עצם4 התורח במצוות נכללחכבר
 מישראל לאדם אונסים שאם 20(, חרמב"ם פוסקלפיכך

 וחוא יהרג, ואל יעבור בחן שנאמר חתורח ממצוות אחת עללעבור
 בנפשו, מתחייכ זח חרי עליח, נפשו ומוסר עצמו עלמחמיר
 דבר על נפשו ומסר חואיל זו בחומרח חמורח עבירח עוברבהיותו
 למסור אדם שרשאי חיא, 21( חתוספות דעת אמנם סצווח.שאינו

 השו4 ש*ג, דווהע הלכות רטבשם,18( סש*ב. ברכות, יושלטי16(
 ש*י. לרטנ*פ, פרקום שטו1ה 19( קידושין. סוף ירוושלטי,זנ(
 השי. ה"ה, התורוא יסווץ הלכות רטב4ש20(
 יכ~. דשה כ*ה זרוע עבווה הוספות21(
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 בישראל והמשפטהמוסר

 חממופר מן ראיח ומביאים יהרג, ואל יעבור שדינח מצוה עלנפשו
 שיאכל זימראן בר אבא רבי על איים אחד שנכרי 22(,בירושלמי

 להרגני רצונך "אם אבא, רבי לו אמר אותוי יחרוג לאו ואםנבלה
 1 לבבי עם אשר את חודיעך לו, אמר אוכל, לא נבלה ובשרהרוג
 אם יחודי, יחיח יחודי אם חורגך, חייתי אוכל היית אלמליכי

 לממור חיח נכון אבא רבי כי מוכח, מזח ארמאי". יהיהארמאי
 רבנו אפם יחרג. ואל יעבור שדינח נבלח, אכילת על נפשואת

 חזאת, הראיח את בצדק מתר 23( "הטאירי" במפר הלויזרחיח
 מ8ני חרמב"ם, כדעת לחיפך יוצא שם חירושלמי דברי ממוףכי

 שמע זימרא בר אבא רבי חיח "אילו : שם ממיים מנאשרבי
 בחדא'/ חוח מיכל - זח על נפשו לממור שאין - דרבנןמיליחון
 חדין בנבלח שגם שחשב משום נפשו את מיכן אבא שרביהרי
 אוכל, חיח יהרג ואל יעבור שדינח ידע ואילו יעבור, ואליהרג
 זרח, עבודח חעבירות כטשלוש חוץ עצמוו על להחמיר אמורכי
 יעבור". ואל "יחרג בחן שנאמר דמים, ושפיכות עריותנילוי

 בלתי- חומרות של עודמוג לחזכיר זחיש עםבקשר
 , ל י ם כ בשם בתלמוד קראו על-8יחן ולמתנהג , ת 1 י נ 1 י גח

 שניהם, כחומרות עושח וחוא בדבר, חולקים חכמים שני אםכגון
 ולנהוג עצמו על להחמיר חרוצח כל : 24( בברייתא אמרו זחועל

 בחושך הכמיל נאמר זח על הלל, בית וכחומרי שמאי ביתכחומרי
 כדברי או וכחומריהן, כקוליחן שמאי בית כדברי או אלאהולך,
 וכחומריחןי כקוליהן הללבית

 ה"ה. מ"4 סנהדרין, יושלמימ(
 ומורונ סורר 2ן פרק סוף סנהררין, המאיוץ,25(
 ה עורובין, ועיין ה"1, מ"ג, סוטה, וירושלמי מד, חהמץ24(
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דב
 את חתלמוד חכמי נינו פעמים שמשלושה איפוא,טכחנו,

 ננד-סוציאלית, השקפח בתור א( : מחוייב שאינו בדברהחומרח
 חתורה; לדעת מתאימח שאינח השקפח חחיים, הנאת אתחשוללת

 על לפעמים נעשית חמצוח כהטורת לפנים שההתנהנות מ8ניב(
 שכל כהטום נ( חבריות; כלפי המוסריות חחובות מילויחשבון
 שמירת את מסכנת מכבידים סיינים שהוםפת כלומר, נורע,המוסיף
 עצמח.חמצוח

 8ן חששו כי וחוא, בתלמוד, לוח מצאנו רביעי נימוקועוד
 בחסידותו סביבהע על ויתנאח עצמו על חמחמיר של לבבוירום

 את לקרות רוצח אם ווחתן : 8( בכהטנח אמרו ולואתהמדומח.
 לא אומר, נמליאל רבן ששפור. אף - קורא חראשון בלילחשמע
 כיוהרא, חדבר שנראח כחטום יפול", השם את ליפול הרוצחכל
 חפפור. בדבר עצמו על יחמיר אחד כלאם

 אביו, נמליאל רבן בשיפת בוח חלך שמעון שרבןנראח,
 יחושע ורבי נמליאל ברבן "מעשה : 26( בירושלמי עליושמסופר
 מ8ני - אחרים של לשדח - לצדדין מסתלקין והיו בדרךשחיו
 - משתקע שחיח פשס בן יהודח רבי את וראו דרכים,יתידות
 וללכת חדרך מן לנפות חפץ שלא מפני כננדן", ובא -בבוץ
 לרבי נשיאל רבן "אמר חדיןי מן שמותר אף אחרים,בשדח
 את שמבליפ היינו, באצבע", עצמו שמראח וח חוא מי :יחושע
 שכל חוא, פפוס בן יחודח : לו אמר במצוותי מדקדק שחואעצמו
 שבח של שהוא דבר כל תני, כן ולא לו, אמר שמים. לשםמעשיו
 אלא עושח, חכם תלמיד עושח יחיד לעצמו לעשות הרוצה כללא
 של דבר כל והתני לו, אמר הציבור, על פרנס אותו מינו כןאם

26( נ 5וק 6וף ברמת,6ס

 ירהשל5-

 ש5. ברמרע

 38ש--



 בישראל וחסששטהסוסר

 אמר עושח. חכם תלמיד עושח יחיד עצמו לעשות הרוצח כלצער,
 אחרים. יבזח שלא ובלבד - חורנין" יבזח דלא ובלחוד זעירא,רבי
 שלא בתנאי רק הוא להחמיר, שחתירו צער של בדבר שאףנמצא
 לעצמם. מתירים שאחרים בדבר אימור נוחג שהוא במה אחריםיבזח

 משום חומרות כמח אחרונים פומקים אסרו לזחבחתאם
 ת(, בפרהמיא תם רבנו של תפילין להניח כגון כיוהרא,שנראח
 בביתה ביושב אלא חדש איסור לנחוג שאין 28(, הב"ח פוסקוכן
 אסור חיתר חעחגים תלמידי-חכמים עם בסעודח מיסב אםאבל
 בפניחם. אימורלנחוג

 על חסמונח פרנם רק גמליאל רבן הוציא חזח חכללמן
 גם נמצא זח דבר ואמנם עצסוי על לחחמיר מותר שלוהציבור,
 מותר חשוב שאדם לאמר, שאני", חשוב "אדם שאמרובבבלי,

 הק8*ד אמי שרב מח הגמרא מנמקת וכן בחומרותי לחתנהגלו
 אף-על- ארסאה, קפילא על-ידי בשבת מים שחימם על נחמן רבעל
 ואדם חשוב אדם חוא נחמן שרב ספני חדין, מן מותר שזחפי

 ומקיל עומד סקיל, שחוא אוהו שחרואח : ופרש"י 29(, שאניחשוב
 מקובלים היו אלמלא כי 30(, ורבא אביי עצמם על העידו וכןיותר.
 דברים בשבת לפלפל לעצסם מקילים חיו חשובים, אנשיםבתור

 אדם כי לתחום, מחוץ קבולת לענין אמרו בזח כיוצאהמותרימי
חשוב

 יכ~
 להחמיר לו מותר חשוב ושאדם 31(, עצמו על להחמיר

 חזח הכלל מן חיוצא גם אך 32(. חמותרת ברבית גם עצסועל
 הכריע, 33( שבע באר ובספר חאחרונים, בפומקים חרבחנצפמצם
 דוקא חיינו עצמו, על להחמיר לו מותר חשוב שאדם שאמרושמח

 לד. סימן השם, אורה היטכ, בכאר פוכא יעקב ושבות הלף סהר"ש תשובות .11(
 יכ. קסן, סועד 31( רצ4 סיפן יו"ד, ב"ה28(
 ע4 פייעא,כבא32( ווג שבת,29(
 קי, דף שבע",.בור33( קפב. שש30(
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 יתירח, חרחקח בו לעשות מיוחדת נחיצות ראו שחחכמיםבדבר
 חכי בלאו אבל יחמירו, לא אם איסור צד בו שיש בדברודוקא
 עצמו. על להחמיר חשוב לאדם אףאסור

 שחמחמיר חזח, חנימוק את יותר עוד שחרחיבו פוסקיםויש
 כלפי גם אלא בלבד, חבריו כלפי רק לא כיוחרא נראח עצמועל

 פוסק ~זח חדבר. את שחתירו חקדומים מדורות ישראלחכמי
 בדבר איסור לנחונ לחחמיר שרוצח "מי כי 4% חאשםבתורת
 או בששים שנתבפל מח כגון אמוראים, שחחמירו מצינושלא

 זח מעין בחפסדו". שכרו ויצא אפיקורסותו כמו חוי שני,בכלי
 חסוכח מן חפפור שכל %(, מיימוני הגחות בשם חרמ"אמביא
 וחשבות חדיופותי אלא ואינו שכר מקבל אינו משם, יוצאחעינו
 בשעת בסוכח לאכול תחבולות העהשים אלח נגד יצא %(יעקב
 לחתחכם כן לקץןות לבם מלאם איך ידעתי "לא : באמרוגשם
 יתירות". בחומרות ולחחמיר ז"ל מח~מינויותר

 על המחםיר את שהיללו בתלמוד, נמצא לפעמיםאמנם
 חמחמיר וכל קרי לבעל סאח ארבעים פבילות לענין ואמרועצמו,
 מדגיש חתלםוד אך ה(. השנותיו ימיו לו םאריכין עצםו עלבח
 רב מוסרי ערך זו בתקנח וראו חואיל חכלל, מן יוצא שזחושם,

 זאת לולא אבל בח", גדרו גדול ו,גדר : שם כלשונםלצניעות,
 ש4 עצמו על חמחמיר מן נוחח חכמים דעת חיתחלא

 ב"8י מונש34(
 קסז. סימן יואר, תשובהא

 הרלס. סימן הים, אורת רמ"א,35(
 מונ סיסן 4 חלק יעקב" .שבות36(
 כב. ברטועז3(
 אהרומם בסוסקים לסעמים שנטצח מה38(

 "ו~
 ברכה"* עלע תנוא המחמור

 לרעציוי הוראה 8טטה והיו ל-צרכו ההיתר להם נהברר לא באם אמוריםהרנריפ
 ב48 ימבו.י ברורה הראשונים והשוסקיש התלמוד דעת אבל האהרונים,בדורות
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51

 אחרים על במחמיר דופי, נהנו עצמו % במחמיראם
 חתפקיד את ראו חתלמוד בעלי וכמח. כמח אחת עלבחוראח
 על .חקל למען חמותר, חדבר של בבירורו חחוראח שלחראשי
 מיותרות, חומרות עצמו על להעמיס יצפרך לבלי אמונח שומרחעם
 שמשנת לאמר, טא עדיף דחתירא כחא : בידם נקפו נדולוכלל
 בחלכה. חהיתר כח בירור את יותר תמיד מחשיבחחכמים
 חמתיר, דברי כח לחשמיעני "פוב : בזח עמו נימוקו 8(,ורש"י
 איע האיסורין כח אבל לחתיר, ירא ואימ שמועתו ש סומךשחוא
 1". חמותר" בדבר ואפילו לחחמיר יכולין שחכלרואח

 חמותר, את לאסור לחכם חמור איסור קבעו יח שיתר
 את לפחר שאסור כשם לעזר, רבי "אמר : א( בירושלמיכמבואר
 כי ג4א אחר במקום וביררנו חפחור", את לפמא אסור כךחפמא,
 ורב והיתר. איסור גם ופמא פחור במושגים כללו חתלמודבעלי
 לשיפתו בזח חולך המותר את לאסור האוסר )לעזר(אלעזר
 חוו5ני ופירש חחלכח, על מוסיפין אין : א( בירושלמי שאמרבמח
 לחחמיר מוסיפין אין כעלמא, גזירח ולא חיא חלכח אם אף :משח"
 שביסס לשמואל, וטצאנו לחחמיר. חכמים שקבלו במח ודי %יח,עוד
 גבולי של חמחצפוש כי חמותר, את לאסור שאסור חזח חדיןאת

 דההירוג ואה ב, ביצה יששי80 ל. כרטת,9ק
 במקום כי אויר, דאה מאא, זרה עבודה התוספות סכרת פ 5ח ותצהץ1א

 ןיף דיסורא כחא אז גדול, הידוו כה יש לאיסור וחהכרעח להתירו4 גדול סעםשיש
 כח את התפ מבכר הורה בדבר ורק שם, ביצה, בצלאה ונצטר ומהלהוטקנו,
 הוראה בלי ום לקול4 בדרבנן וספק מאהרי בזה, צורך אין בדרבנן אבלההיהר,
 מקרים על הראה ס, לברכות כהבהוהיו היות הר"ץ איים ס5וה כל לעצמםיקילו

 עדיןג דהתירח כהא אמרו סופרים בדמץ גם או~ר עב, וקףרובע ום בברכות כנוןבתלמוד,
 5א.ב סוף והגים4 5אה, סוף הרוטווע ירושלמיב4(
 ודין, הוראה 5רק תלמודא, "הו4יי בס5יי43(
 ה"ד; 5אב, ושביעית, ה"א, 5אא, שני, טעוור ירושלמי84
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 המצ1ה משורתלפנים

 הזהיר ולכן האיסור, התרת לידי לבסוף להביא עלול והיתראיסור
 את גם להתיר סופו כי פהור, דג שאסר 45(, אבא בר נתןאת

 סופך אלא -- שהורית - פסא פחור על לי ביש "לא :האסור
 לי באיש "לא גורס: א( יוסף" וה"בית מהור", מסא עלדאסר
 אסור על דאסר סופך אלא אסור, שהוא סוונר על דאסרתעל

 גם בתלסוד סכוון ומסא במהור כאסור, כי הוא, והואסותר",
 וחיתר.לאיסור

 להחסיר שאין ההשקפח, רווחת היתה הסשנה חכסיבין
 וסואב עסון כי הורה, עזריח בן אלעזר רבי סספיקה. בחוכחהאלא

 : ישסעאל רבי לו ענה זה ועל בשביעיוק שני מעשרפחויבים
 הסחסיר שכל סחסיר, שאתה ללסוד ראיה עליך עזריח, בן"אלעזר
 ז4(. ללסוד" ראיהעליו

 חיתה חסותר, את לברר היא ההוראה שתעודתהדעה
 הוראה איכא ,יסי : 48( שתסהו עד התלסוד בתקופת סאדסקובלת
 שכל משום הוראה, איסור קרי "וסי : מסבירו ורש"י 9"לאיסור
 סן שאפילו דברים, ססיכת זח אין והאוסר להחסיר, רשאיאדם
 סוסך המתיר אבל לאסור, בא הוא לו, ברורה חהלכה שאיןחספק,
 רש"י סדברי 5(. הוראה" והיא חכסתו, סברת על או שסועתועל

 עבודהירושלמי45(
 איו~

 ה"ס.  5אב,
 שם. וירושליש ציון בהגהות מובאה יוסף, ביתתשובות46(
 מ"4 פ"ד, ירים, משנהז4(
 ש כתובות,48(
 עצטו על להחמיר הבונה להחמיר" רו4אי אדט "שכל אומר שרשאימה49(

 איסורא "אבל : וכי ד"ה ב, ביצה התוספות גירסת היא וכן חכם, להוראת זקוקואעו
 בהוראה. אחרים על להחפהר יכול שהחכם לא אבל , " 1 י ל ע להחמיר יכולאדם
 המחפףר שכל שהבאנו, ידים ממשנה רש"י על שם יוסף 5ורת הגהות קושית סרהובזה
 עצמו. על למחמיר מתכין ורש"י לאחרים בהוראה מדברת המשנה כי ראיה, להביאעליו
 פדה בזה ראו התלמוד וחכמי מוסכם, אעו עצמו, על להחמיר הזה הדבר גםחך
 שנתברר. כפי מיה,תיא
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 בישראל והמשפטהמוסר

 לחורות רשות נפילת לשם רק באה הסמיכה עיקר שכל מוכח,אלו
 הוראח. שמה ואין סמיכח פעונה אינח לאיסור ההכרעח כיהיתר,
 בר בר רבח נחית הוה כי : א( בתלמוד המסופר מן גם יוצאזה
 9 יורח : לבבל יורד אחי בן לרבי, חייא ר' ליה אמר לבבלחנה
 כאשר וכן ! בכורות יתיר 9 בכורות יתיר 1 ידין 9 ידין !יורה
 : לו ענח 9 בכורות יתיר : רבי את שאל חייא ור' לבבל רבירד
 חנשיא מאת רשות שאל לא בכורות לאסור ואולם יתיר2אל

 זו ואין חיות לרשווק כלל זקוק היה לא לאסור כי ישראל,בארץ
 לחתיר. יורח חכוונח "יורח" רבי שאמר מה וגםהוראה,

 אליחו - לפוב חזכור אמר כך : 51( מסופרובירושלמי
 וכפר קיסרין שאן שבית לוי, בן יהושע רבי חוראת על -חנביא
 אשתרי אנפשך, מחמרא בעית "אין בשביעית: אסורותצמח

 ראיח להביא גמליאל לרבן שאין נאמר, א( ובמשנהלחברך".
 ומקילים עצמם על מחמירים חיו אביו בית כי אביו, מביתלאיסור
 ישראל.לכלל

 גם אחזו בהוראח, להחמיר שאין זו,בשיפת-קדמונים,
 החובח חלח לאסור המחמיר על : %( כותב הרא"שהפוסקים.
 על חסח שהתורח מפני לדבר, וברורות חזקות ראיותלהביא
 חשוב אדם אם : 55( הב"ח מחליפ וכן א(. ישראל שלממונם
 ינחג לוא ומחמיר, עצמו על לסמוך רוצח איע עעתעתומרוב
 לזולתו בו להורות בספר להכתב ניתן לא אבל לעצמוו פרישותמדת

 א( הש"ך פוסק וכן חתלמודי מן ראיות שיביא לא אםולדורוהו
 אסור כך חאסור, את להתיר שאסור כשם : הירושלמיכדעת

 ט. ס" ב, 3מ הטרש, תששות53( נ פהדרט,א(
 כ3 השטג ראי ייןא( ה"א. פ"ב, ומאי, ירושלמי51(
 קפו. סימן יו"ד, ב"ח,55( כא. בטא,52(
 טדתר. אהסור בהבהות רמב, סימן יי"ו, ש"ר56(

-
213 -  



 חמצוח משורתלפנים

 חמטרש דבר שכל מבר,  5( זחב" ח"פור ובעל המותר. אתלאסור
 נמצאת חזאת וחדעח בו, לחחמיר לחכמים אסור להיתרבתורח
 אפרוחו לא בתורח מבואר חהיתר שאם 8(, בתוספותכבר
 התלמודנחכמי

 מסח גם נשמע תורתם בכח חמקילים חחכמיםתחילת
 עירובין שלמח שתיקן בשעח : 5( שמואל בשם יחודח רבשאמר
 יצתח ידיםנפילת

 בת-ק~
 לבי ישמח לבך חכם אם בני, ואמרח,

 ובתוסטת דבר. חורפי ואשיבח לבי הטמח בני חכם ואומר אני,גם
 בעזתיחו ר' אך שלמח. שתיקן שניות גם חשב שלא על תמחושם

 חזח, חמאמר של חנכונח חכוונח על עמד שם בחגחותיושפראשת
 למצוא קולות חיו ידים ובנפילת בעירובין שלמח שתקעתוחיא
 "כדי פבילח בלי נפ~ח על-ידי ידים ולפומאת בשבת להוצאחהיתר
 דבר שעשח שטואל אורע שסחטבח וזהו העם", מן קצתלחקל
 דבר, חורפי ואשיבח חבתוב את בזח קיים וגם לשבח, הראויחכמח
 בנימין דבי חני כמן חחוטרות, על תגר חקוראים חמחרפיםכלומר,
 עורבא לן שרו לא מע~ם רבנן לן אחני מח דאמרי 60(,אסיא
 שחתיר במח החכמים כבוד על שלמח הגן ולכן יונה, לן אסרוולא

 חחכמים. חללוחו ולפיבך האמורים חאיסורים אתבתקנותיו
 חעון כי להחליפ, ללבת שהרחיק האחרונים לאחדומצאנו

 האיסור, את חמתיר מן חמור יותר הוא המותר את האוסרשל
 שלא והפריף ששגג "מי : 16( מאחבה" ,ותשובח בספרכמבואר
 שלא חמקיל כי בדין, שלא וחקל ששגנ ממי חמור חורח שלכדת

 5ט4 81ה 5ה מ8ק45 1בא תוספות8( קי" סיטן  יי"י, טושה5(
 40 עיריבי594(
 ט סימו טשה 8י בשיטי5 מובא קש4 סימן ג הלק 5אה1ה ת"י1ה~א * סנהדריוי8(
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 בישרשל והמש8ט"מוסר

 הכפורים ויום לו ורפא הפב למקום-ברוך*חוא, אדם בין חפאכדין,
 ושחפסיד לחברו, אדם בין חוא כדין שלא חמפריף אבלמכפר,
 אוחש'7 יפיים או לו שישלם עד יכופר לא ועונוממונו,

ז*
 האחרונים חטסקים של חהוראח שבמפרות לכחד, שאיןאף
 זה בכל עדיף", דחיתרא "כחא חגדול חכלל מן פעם לאהתעלמו

 שחלכו חאחרוטוק בתקופות אף סובהקים ישראל חכמיהיו
 צדי בירור על חחוראח מחות את לחעמיד הקדמוניםבעקבות
 נגדם יצאו בדורותיחם חתורח פתופשי שרבים אף-על-8יחהיתר,
 ר' בשם בדורו אחד חכם עוד נזכר 62( בריב"ש נמרצותיבמחאות
 כמו דברים, כמח לחתיר לבו מלאו אשר גליפפח, בן נרחיים
 חפיח חריב"ש אולם עכו"ם, של וגבינח בשבת חראשמריקת
 דעחשי את וביפל קשים דבריםנגדו

 במאח חיח חד,ש", ח,,8רי בעל מילוא, די חזקיחורבנו
 בחומרות ביחוד וחיתרן באימור חגדולים חמקילים מןחשבע-עשרח
 חכמי מאת הקצף יצא עליו גם חתלמודש חתימת אחרישנתחדשו

 קדמונים. וכמח יומף" "חבית נגד להקל בנפשו עוז שהרחיב עלזמנו
 חכמי "וקבצו : לו שעלתח מח מודיע 63( חלוי אברחם רבי דורובן

 שיקעו במצרים הנמצאים ומפריו . . . המכמתם ועלתחישראל
 חרמות ככמח חזח, חחרם אכן קבע'/ קריאת ולא ארעי קריאתלא - חדש" ב,,פרי חלז בפפר אדם יקרא שלא והחרימו, וגזרובבניה
 ו,,הפרי נתקבלן לא ומפריהם, תורח גדולי על. קנאים שלאחרים
 חנערצים, חשמקים כאחד חהלכח בפפרות מקום לו ביצרחדש"

 ש9. מש חהב*ש, יתשמות שאית*
 ה ישן א, מלק ורדחש גנת ותשובות שאלות בססרו65(
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 חפצוח משורתלפנים

 רבם כי מווילנה, חגאון של תלמידיו בידי חיתהוססורת
 ללכצן תלמידיו את ולימד בהוראח, דחתירא כחא ויסד חזרהגדול
 סבוברויסק, טלדברג אליחו רבי על א( ססופר וככח זויבדרכו
 כי מווילנח, חגאון של תלמידו שחיח מוואלוזין, חיים רביתלמיד
 למציאת חאפשר ככל לחרער ונמרצח קרובה נפיה לו"חיתה
 מרבותיו זו חנהגח קיבל אשר וכפי והוראח, חלכח בכלההיתר
 ובסים יסוד לחם אין אשר חומרות גיבובי סובל חיה ולאחגדולים,
 בכל חלב ברגש מזכיר והיח ראשונים, ובפוסקים בתלמודקיים
 חמחמיר על כי בתשובותיו, חרא"ש דברי זח בענין דברועת

 ח,,מקור בעל מודיעט ועוד וחזקח'/ ברורח ראיה לחביאלאסור
 רבי תלמידו על פקד חנזכר גולדברג אליחו רבי כי שם,ברוך"
 את לחבר ברוך", ח,,מקור של אביו חוא אפשפיין, מיכליחיאל
 ממון כמח אשר בפוח, נכון לבו "כי חשולחן", "ערוך הטדעספרו
 כשרוט כח על-8י לידו שיבואו ותשובות בשאלות יציל ישראלשל

 יש חנדון בדבר אך אם חיתר, להוראת ויסוד פתח למצואהגדול
 פמון חזח חהיתר יסוד יחיח גם ולוא חיתר, צד איזחבמציאות
 שמונח, כפול פתיל בצמיד ואזורים וצרורים ציפויים בעשרחוחכוש
 ימצאט ימציאנו זריזותו ועוצם שקידתו ואומץ דעהו ברוחבהוא

 ערך ואין קץ וואין : 65( בנו עליו מעיד כך ואסנםויוציאנו".
 לידו, חבאח שאלח לכל חיתר צד למצוא עמל אבא שהיחליגיעח
 של ססונם על חפה חתורח אם אומר, וחיח חמורח, היותרואף

 עליחם ולהכביד לחחמיר שלא חייט גופם, על שכן כלישראל,
 ממון". נזק שאין במקוםאף

 שלום רבי חמפורפם חגאון ורבי מורי גם הלך זובשיפח
 שחכריע מחרש"ם, שו"ת בעל מברזאן, ז"ל שבאדרון חכחןמרדכי

 ש~. כרך ש חלק ברודא, "אור4א
 יש שרק ש חלק שש65(
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 בישראל והמשפםהמוסר

 הורח "דעת בפפרו פריפות בעניני וביחוד דברים בחרבחלקולא
 לספרו בהקדסח חחסירוי פוסקים שכסח בסקום אף דעת",וגלוי
 לחקל בשיפח אחז אתו הכסום פעם מ8ני כי כותב, הואזח

 "חפעם בראשונים. או בתלסוד לזח סער סצא אםבהוראח,
 חיא חיא שביררנו, חכסיע חשקפת לפי כי לנו, ידועהכסום"
 זאת ובכל הורח". "דעת ספרו בשם גם רסז ולזח חתורח,דעת
 חרשח תשובח" ח,,דרכי ובעל חזח, חגאון נגד גם עורריםנסצאו
 את מביא שחוא שאף-על-8י ספרו, בחקדסת לחזהירלעצמו

 דרכו כי עליו, לססוך אין זאת בכל סברזאן, חגאון שלחוראותיו
 שנתפשפו חחוראות ונגד חאחרונים גדולי רבותיו דעת "נגדלחקל

 רעעלוק ללא היתח חזאת חאזחרח שגם עדים, חיינו ושובלאיסור'/
 זכח לה, וסחוצח באוספריח ישראל, תפוצות בכל שכסעפוזוכרני
 שולחן על נסצא וחיח נפלאח לחתפשפות תירח" "דעתהספר
 לסעףןח. הלכח עליו ססכו הרבנים וגדולי החוראחסורי

רב
 התלסוד חכסי הזהירו סכבידות לחוסרות חתנגדותםסתוך

 רק לכל. וברורח סבורח נחיצותן כן אם אלא גזירות לגזורשלא
 העם, סחיי כליל שתעלם וחששו מצוח באיזו פרוץ שהדורכשראו

 פרצותיהם גדרו : 8( כאמרם תוקף, ביתר וחזקוח בפרץ עסדואז
 לרגלי חציבורי לסוסר או חעם לקיום סכנח ראו אם וכן ישראל.של

 וכעין 8(, חעולם תיקון ספני גדרו אז חדשים, חיים תנאיהתהוות
 משסרת עשו משסרתי, את ושמרתם 8( אשי רב שאסרמח

 8(, הורח כשל לדבריהם חיזוק עשו כזה בסקרהלסשסרתי.

 מווי88 8נ 8מע4 ננא8(
 ונ קטן,

 ש. טעט*8א 5ושי~ש מסילש4וש(
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 הטצוח טשורתלפנים

 שאין וקבעו, ידעו אז גם אבל %(. תורח סשל יותר אףועתים
 2ז(* בח לעסוד יכולים הצבור רוב אין אם. הצבור, על גזירחגוזרים

 רוב ואם חעם, סצד הסכסח פעונח חיא נזירח שנגזרה לאחרואף
 : 2ז( בירושלסי כסבואר מאליח, בפלה היא לקבלה סאןהצבור
 גזירח. אינח עליחן סקבלין ציבור רוב ואין גוזרין שבית-דיןנזירח

 בה אשר כשלונות, הרת תקופח על בתלסוד ססופרכן
 וגסרו חדור חכסי שנסט עד העם, ליחוד גדולח סכנה צפויחהיתה
 3ז(. דבר" "שסונח-עשר בשם הנודעות חדשות גזירות כסהלנזור

 בעקב חאלילי, בעולם ישראל פסיעת את לסטע היתחשתעודתן
 הנזירות בחפלת חרב חחכרח לסרות אולם חברתית.התערבות
 על עברו לא אם סהמסים, ישראל חכסי של לבותיחם חיוהאלו,
 יחושע: רבי קבל ואסנם כבדוהי חוסרות העם על בחעסיסםהסדה,
 בו סדדו סחוקח "בסדח : סבאר ורש"י 4ז(, סאח סחקו יוםאותו
 וסתוך בנזירתן, לעסוד יכולין ואין סדי, יותר לגזור שהרבוביום,
 ופוב ספפיפתח, סחוקח סדתם נסצאת תורח, דברי על עובריןכך
 נודשח". סרוב סחק לידי תביא ולא פפופח, סדתם להיות לחםהיח

 _בחוספת החפרזח נגד יהושע רבי שיפת את ססביר שםוהתלסוד
 סלאח לעריבח דוסהי הדבר לסה יהושע דרבי כהטל :איסורים
 חננאל ורבט סקיאח. והיא ואגוזים רסונים לתוכח טתןדבש,
 גם יפסדו שסא חוששין סדבריהם, להוסיף באו ו,שאילו :סוסיף

 שזח כשם ולוסר, להרחד אדם שיבוא עיקר, שהן תורה,דברי
 האחרות חמצוות סן יש זה זולתי גם מדרבנן, אלא התורח סןאינו

 עולים חאלח חדברים פורצים'/ נמצאו לגדור ובא כסותן,סדרבנן

 הישד; 8אא, שבחע ירושימי12( ועוד. לה יבמו"ע6ח
 ינ שבת,3ז( עט. קסשג בגא2ז(
 אך כרש"י, יא "אשרת, בדרך מפרשים שם התוספות אמ2ם קג"ג. שם,4ז(
 סרשךי. משמע דברים של*שוטם
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 בישראל והפש*טהפוסר

 את אומרים שאם למעלה, שבררפ התלמוד שיפת עם בבדבד
 האיסורש את גם לעצמם יתירו שלבמוף סכנה ישהמותר,

 ולהד,ש גזירות לגזור ההפצים אלה נגד הפופקים מחוביהוד
 מזהיר זה על והגאוניטי התלמוד תקופת אהריאימורים
 ולאסור ישראל של ממון לאבד לדיין ראוי ,יאין 5ז(:הרפב"ם

 והמגיד פוף". לדבר אין כן דאם הכמים, גזירת אהר המותרדבר
 דורות אהרי מדעתפ גזירות לגזור לפ אין אפ : מהליפ 76(בהטנה

 דבר על גזירה עושים אין : מורה ז7( הדש" וה,,8ריהגאונים.
 לפעותש או עין למראית הי"טינן ולא הדיה מןשמותר

ט8
 תעודתח עיקר את ראו התלמוד שהכמי איפוא,נתברר

 נמנעו כי נמצא, זאת לעומת המותרו הדבר בגילוי ההוראהשל
 בהששם בקהל, פדע היה לא אם בפומבי, היונר מלגלותלפעמום

 רבי אמר וכן גפורים. באיסורים ראשם עמי-הארצות יקילו6ן
 אלא אדם קרא לא אפילו 1 ה( יוהאי בן שמעון רבי בשםיוהנן
 לאמרו אפור זה ודבר ימהט, לא קיים וערבית שהרית שמעקריאת
 ירגיל ולא פגי שסע בקריאת יאמר שלא ופירש"י, עם-הארץ.בפני
 בדזכאי יוהנן שרבי ספופר, אהר במקום הורח. לתלמודבניו

 9י(, יוהנן רבי אמר 1 לא או היתר לגלות אם זו בבעיההתלבפ
 את אני מלמד אומר אם אוסר, לא אם לי אוי אומר אם ליאוי

 הפהרותי את ומפמא התלמוד את מונע אני אומר לא אםהרמאין,
 ילכו וצדיקים ה' דרכי ישרים כי אף-על-8י-כן, שמואל, רביאמר

 ע4 סימן הרמפאש ותשובות שאלות$ק
 השב 8"ש וסצה חסץ ה~ות פשנה סגי6ק
 ת48 סיש חשש אורח הדש 8ץזק
 צס. סנהוש8ק
 עס. 888, ועין השסהג תהת רא"תי שו ט 8סוק רבש קהלה9ק
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 המ1וה משודתלפנים

 איפוא, הכריע שמואל רבי יד(. )הושע, בם יכשלו ופושעיםבם
 לפושעים. לחשויפ ואין ההיתר את לגלווע זאת בכל הנכוןשסן

 אחרת תקנה עוד שיש 8(, יצחק רבי העיד בזחכיוצא
 רצו "ולא שבת, בערב בדרך לו שחחשיך סי של כיפו אתלחציל
 פחות פחות סוליכו היתח9 אחרת ועוד מאי לגלותח,חכמים
 אלחים כבוד משום 9 לגלותח חכמים רצו לא אמאי אמות,סארבע
 דילמא 9 איכא אלחים כבוד מאי והכא כה(, )כהשלי, דברהסתר
 חאומר 81(, אסרו וכן חרבים". ברשות אמות ארבע לאתוייאתי
 חארץ, לעם מודיעים אין אך חל, חנדר אין כאסא, עלי אתהרי
 נאמר וכן בנדרים. לחקל יבוא לא למען שאלה, אותו מצריכיםאלא
 להחסיר יחודח כרבי לחם פסק בפרקא לעם דרש שכאשר רב,על

 גם להקל ילמדו שלא עמי-הארץ, ס*ני בשבת, חסבשלבענין
 חלך רב כי ביררו, נ8( חתופפות ובעלי נ8(. שבת דיניבשאר
 אחרים. בדברים גם זולשיפתו

 גילו כאשר בית-הסדרש, תלסידי על הקפידו לזחבהתאם
 רשות נפילת בלי חכמים באפפת שלסדו ההיתרים אתברבים

 כנראח, בחידושו. מפתיע דבר אלו בהיתרים חיח אםמרבותיהם,
 שמפופר כמו כאלח, תלמידים מידי יצאו רביםשמכשולים
 לעשות חיחודים על המלכות גזרה אחת ש*עם א(,בירושלסי
 לעשות בפוד תחבולה המציאו בית-המדרש וחכסי בשבת,מלאכה
 אבויח בן אלישע אך כך, כל חמור איפורו שאין באופן הסלאכהאת
 לעם. רעה מזה ויצאה למלכות ונודע ברבים הפוד אתגילה
 התלמיד על א( כמפו*ר האמוראים, בתקופת בזח דקדקוביחוד
 שנים ושתים עשרים לפני שלסדו דבר סגלה שהיח קול עליושיצא

 טנעך, דאה זט, נ"ק תוסטותא( קש שנת,0א
 ה"א. ס"ב, חגיס4 ירושלמי84( יב. נדרים,81(
 סנרירע,5א טו. חאשנ8(

 לא~
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 בישראל והמש5טהמוסר

 גלי דין : באסרו הסדרש סבית אסי רב והוציאו הסדרש,בבית
 שגילח ספני חזח, חתלסיד חוצא שלפיכך שם, סבאר רש"ירזיא.
 סילתא "דגלי חגסרא סלשון אולם המדרש. סבית הרע לשוןדבר
 ואמנם חרעי לשון ולא הלכח דבר חיח שזה סשסע " ר ם ת י אד

 ולדעה בסוד. הסדרש בבית הנאסר דבר שגילח ספרש, חננאלרבנו
 חאסור, חסיפור כונת את לבאר 86( ברוך" ה"מקור המיבזו

 חחכמים אשר חסדרש, סבית ר ת י ח דבר גילהשחתלסיד
 לסעלה שנוחכנו כסו החסון, בעיני תסוח בחיותו להסתירוחפצו

 חוציא זו וסמיבח מפתיעים, חיתר דברי מלפרסם נסנעושחחכמים
 זחיר שהיה לרש"י, גם וסצאנו א(. הסדרש סבית אסי רבאותו

 של "מנהגם : פ( הפרדם בס*ר כדבריו היתרים, סלגלותלפעסים
 מבורים דוחק, סתוך דבר שום להם שמתירים שסכיון אדם,בני
 שגזרו דבר כל לפיכך ביותר, ומקילים סעיקרו הדבר שהותרהם

 לעשותו שכוללים אדם בני יוש שרי, ובדיעבד לכתחילחואמרו
 יחמא". שלא כדי בזה, כלל לחם סורה אני לפיכך לכתחילה,גם
 אין אך כשרח, שחבחמח הריאח בנאבדה 89( רש"י דעתוכן

 : נאסר 90( תענית על לרש"י חמיוחם בפירוש גם הדבר.מפרממים
 אין אבל סלאכח, בעשית מותרים באב תשעח דליליוסשסע

 הוראת יראי סן לפעסים היח הרם"א גם הדבר. אתמפרממים
 עבירח עוברי ילסדו שלא לאסרו, אנכי ירא : 91( בכתבוהיתר

 ב. סעיף 5אב, המבהה הלק ברוך, מקור6י
 מובא הזה המעווה כי בגמרא, המסו9ר את ככה הבין הרמב"ם שגם נראהד8(
 המחיבדם, והבריו המזכה היה שהוא ל~ות הדיינים לאהד שאסוד הוין עםבקשר
 הרמב"ם מביא וכן מבית-המדרשו הלכה דבר גילוי עם בקשר נאמרו שהדבריםכלומר,
 להו ראיה כתור סוד מ~ה התלמיד של המעווה את ה"ז, מכ"ב, סנהדריןבהלכות
 המהפב. ומי המזכה היה מי ל~ותשאסור

 רמינ סימן לרש"י, הפרדסספר88(
 נכ. הולין,רש"י89(
 קכד. מימן רמ*4ע תשובות 91( כשאמרו. ד"ה י4 תענית,רש"י,90(
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 חמצ1ה משורתלפנים

 בחכריעו 92(, ערוך לשולחן בהגחותיו וכן יורנר. עוד עליולסמוך
 מוסיף: הוא שליח, על-ידי ברבית ללוות שסותר רש"י,כדעת
 כי הדין, את בחביאו גם חארץי עם בפני חדבר לפרסםואין

 בטנח שלא ביין מגען ואין כוכבים עובדות אינן חזח בזמןחאומות
 חארץי עם בפני חדבר את לפרסם שאין 93(, חרמ"א מוחיראוסר,
 בספינח לעבור לחתיר שחורח אחד נגד וויניציא חכמי יצאו כןכמו
 חוא, חחכמח וכח עדיף, דחתירא כחא אמנם "אם : בשבתבנהר
 בעיני לאיסור חנראים דברים תבונח מדרך לחתיר אין מקוםמכל
 4"1 חעםחמון

 שלא חדעח עם לחשלים אבו שלא לחכסים, נמצאאפס
 לכלל סתירח בזה שראו מפני בעם, ידועים חיתריםלפרסם
 ח,,עפרת דברי את מביא 95( חש"ך עדיף. דחיתרא שכחאחמקובל,
 ומתפלא: חארץ, עמי בפני חיתרים העלמת על הקובלזחב",
 מקום בח ואין ישראל, כל לעיני ניתנח", בפומבי חתורח"הרי

 בדבר איסור ידיעח בהעדר העם ינחג ולמח המותר, דברלהסתיר
 בזמן לפרסם דרש כבר, שחזכרנו גליפפח, בן נר חיים ור'המותר.
 מפני אותם, מפרסמים שאין עליחם שאמרו החיתרים כלחזח
 לא חאמורח בתשובח חריב"ש אך חארץ, לעמי חיום לחוששאין
 אתההסכים

י
 חיתרים לעסי-חארץ לפרסם שאין חאמור, לעיקרבדומח
 ם י ר ת 1 מ ח ם י ר ב ד א(: בתלמוד כלל נקפומפליאים,

 רשאי אתח אי איסור בחם נחגוואחרים

 בה סעיף קכי* פשו *ש93( סז. 0עיף קם, 0י יףדו י8"א2א
 8שנ 5בוא ברוןו במקור מובא הו"ט, לקויא(

 4 9סהטג 96( כד. סעיף קש סימן יו"ד, ש"ך95(
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 בישרשל והפששטהפוסר

 בפני שרק סבר, חסדא רב אמנם . ם ה י נ פ ב ם ר י ת חל
 מקום בכל כי חיא, חגמרא סמקנת אולם לחתירם, אסורטתים
 דמי", ככותים גבייחו רבנן שכיחי דלא "כיון תורח, בנישאיגם
 גם לעצמם יתירו איסור, בו שנחגו אחד דבר לחם יתירוואם

 דהתירא כחא של לעיקר ניגוד בחיותו חזח, הכלל גמורימיאיסורים
 סובר, ח( נסים רבנו בחרבח. ובפוסקים בתלמוד נצפמצםעדיף,
 חדיה מן מותרים שחדברים יודעים בעצמם האנשים אם רקשזח
 דבר אבל בפניחם, לחתירם אין אז עצמם, על מחמירים שהםאלא
 יכול שתר, חוא ובאמת אסור שחוא בחשבם פעוהע מחמתחנחוג
 : חאומר 8( הרמב"ם שיפת חיא וחיא לפניחם, לחתירחחכם
 לחניחם לאדם אסור מעיקרו, מותר וחוא באיסור שפעו דבר"כל

 לכופן ומצוח ופירושח חתורח על מוסיפים שנמצא לפיבפעותם,
 מעיקרו". חאסור דבר זח שאין מלבןולהוציא

 איסור נוחגים אם כי בזח, אחרת דעח 8( לחרא"שאכן
 להתנחג עליהם קבלו כאילו , ר ד נ כמו זח חרי המותרבדבר
 מדברי נראח וכן להם. להתיר אין ולכן חומרה,באיזו

 שהוא בו ידוע שאין דבר כל אמר, בון בר יוסי "ר' : 18(הירושלמי
 שהוא בו שיודע דבר וכל לו, ומתירין נשאל איסור, בו וטחגמותר
 מדבר, חירהשלמי לו'/ מתירין ואין נשאל איסור בו ונוהגמותר
 הרא"ש, מחליפ ולכן נדרים. בשאר כמו וחתרח שאלח עלאיפוא,
 בדבר איסור בעצמו נחג אם או אבותיו, גם בו שנהגו במנהג רקכי

 להתירו. ואין נדר כמו חוא אז ופרישות, סייג משוםהמותר
 בו שנחגו דבר כל לחתיר אפשר חרפח שעל-ידי היא,ומסקנתו
 מדברי חרא"ש לסברת ראיח יש ואמנם נדר. בכל כמואיסור

 *ם. 8נשה4 בתוספותמוכאי9(
 8ב. סכ, ששקר, מהר"ם בתשויות מובא הרמב"4 ותשובותששלות98(
 ש4 שסחים, ירו*למי100( 4 שסהי4רא"*9א
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 חמצוח משורתלפנים

 איסור בחן נחגו ואחרים חמותרים דברים תניא : 101(חברייתא
 תרי דברן יחל לא שנאסר משום בפניהם, לחתירן רשאי אתהאי

 רב כי ראינו, לם.עלה אולם בנדרימי חנאסר בכתוב זאתשנסקו
 אלא כנדר, שהוא משום לא בפסחים הזה חדין את ניסקחסדא
 שיש וכנראח איסורים, שאר גם להתיר יבואו שעסי-חארץספני
 ט!(* ובנדרים בפסחים התלסוד חכסי בין בזח דעותחייוקי

 ראוטם יקילו 6ן סתסיח חיתר לחורות שלא חזח,חניסוק
 את סמך לא שרבי ש1(, בתלסוד בססופר נם נסצאבאיסורים,

 בקי היה שרב אף-על-6י בכורווק לחתיררב
 נד~

 בכורווק בסוסי
 ידעי דלא סוסי ושרי פפי בסוסי בקי דרב מנמקו:וחתלסוד
 וכן עובר. סום למשרי ואתי רב, שרא נונא חאי כי ואסרי,אינשי
 היתרים כסח בספרו חשסיפ חרי"ף כי א1(, חסאור בעלחושב

 וכבר עסי-הארץי משום לפרססם רצח שלא ס8נישבתלסוד,
 ספני חגכלות, בכמה הזח הדין את חגבילו שחפוסקיםחזכרנו,
 עדיף. דהתירא שכחא חסקובל לכלל סתירח בושראו

 שנהגו בדברים חיתרים לפרסט שלא חאסור, לכללבקשר
 אל חקצח סן חשונה אחר תלסודי עיקר לחזכיר חראוי מ!איסור,
 ם א ר 1 ס י א ם ס ר פ ל א ל ש והוא חראשון, סןחקצח
 במקום נאסרה הזאת החלכח . ר ב ד ב ר ת י ח ג ח 1 נ ם עח

 ואז בהיתרו, ויתסיד חרגלו את יעזוב לא חהסון כי חשש,שיש

 1. ים101(
 ההורה מן איסור זהו אם ב8וסקים שוגות דעות שיש להעיר, הראה ומן102(

 דברים לה במוחר עגמך קדש אלהקה לה' אתה קדוש עם "כי גאמר, כג, יהדגרים, בריקי גם מוגא בסמרה איסור. בו שוהגו דבר להתיר שלח סומרים מדברי רקאו
 שחשבוהו לכאורה, משמע מזה במגיהם". חתירם אל איסור בהם גוהגים ואחריםהמוהרים
 ריה סימן יואד, השולחן" ה"ערוך אולם הכתוב. מן ולמדוהו החויל תורהלאיסור
 בעלמחג אסמכתא הוח סט-י של והלימוד מדרבנן, רק שוה סובריש אחרתיםועוד

 סי. שבת, המאור,104( וע סוהדרין,103(
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 בישראל והמשפטהמוסר

 שיעשוחו ומופב חאימור, את לחם לגלות שלא חחכמיםביכרו
 נחט שהנשים 1%(, בתלמוד אמור זה ימוד על במזיד4 ולאבשוגג
 ואביי בידן, מיחו לא והחכמים האסורים, דברים בשבתלעשות
 שוגגין שיהיו מופב לישראל, להם הנח משום : לזח פעםנתן
 סופרים, בדברי רק שלא שם, מסיקח וחגמרא סזידין. יהיוואל
 שיחיו שמופב זו, בשיפח לאחוז עלינו תורח באיסורי אףאלא
 ללא יחיח האיסור שפרסום יודעים אנו אם מזידין, יהיו ואלשוגגין
 בידן, ממחין "אין : חזח הדין את מפעים ש1( והרמב"םתועלת.
 כל בבית שופר שיהיח אי-אפשר שהרי בזדון, לעשות יבואושלא
 מזידיןו יחיו ואל שוגנין שיהיו להן וחנח נשיו, להזחיר ואחדאחד
 לזח'/ חדומח כלוכן

 ף א אלא מחאו, שלא רק שלא מצאנו, מזו גדולחועוד
 מופב חפעם מ6ני איס1ר, דבר לפעםיםחתיר1
 נשים אודות 101( בתוספות מובא חזח כדבר שוגגיןישיהיו

 דמותרת חקדמונים, אמרו דבר וסוף : בשבת בתכשיפיםהיוצאות
 פוסק וכן מזידות. יהיו ואל שוגגות שיחיו דמופב בחן,לצאת
 שלא אפילו - בסירכות למעך - להתיר ונוחגים : שנ(הב"ח
 שוגגין. שיחיו מפוב לישראל, להם וחנח מרובח, הפסדבמקום
 בתבואח חדש איסור להורות שלא פנ(, הרא"ש אומר זחומעין
 אלו, ממינים ואכילתם שתיתם שרוב במקום פסח, אחרחזרועה

 מזידיןי יחיו ואל שוגגין שיהיו סופבכי
 כי מוצאים אנו האלח חניגודיים חכללים בשני כן כיחנח

 חנפוץ חהיתר את לפעמים לאסור שלא חחשיבו חתלמודחכמי

 ה-ז. פ"ג עשוה שביתת הלכות רמב"ם,106( ל. בטטע105(
 רבי. ו"ה סד, שבת, תוספות101(
 לט. סימן יו"ה ב"ת108(
 רצנ סימן יו"ה בסוד טובא רא"ו189(
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 המצוה משורתלפנים

 אנשים על חמקובל חאיסור את לחתיר לא מאשר פחות לאבעם
 ורפיון זלזול לידי לחביא עלול שחגילוי חשבו אם*שופים,
 חמצווהעבשמירת

481

 חומרות על-8י להתנחג חאיסור את ביסס כאמור,חרמב"ם
 מצוח אנכי אשר הדבר ש 1 פ י ס 1 ת א ל חכתוב עליתירות
 רבח, מבוכח שוררת הצסיט לא של חלאו בחבנת אולםאתכמי
 בירור פעון חדבר עדיין בזח, שנאמרו חרבות חסברותולמרות
 חדש וחוק איסור כל למטע חתורח כונת חיתח אם כיוליבו4
 סופרים מדברי וחגזירות חתקנות חיא, וחוקיח איסוריח עלנוסף
 תחא מח חדורות מכל ישראל חכמי של וחגדרים חסייגיםוכל

 חיהדות את שמנו חקראים, תלונת זאת חיתח כידוע,.עליהם?
 חהצרח על וחומרות קולות בהוסיפה שבעל-8ח, חתורח כיחרבנית,
 110(. להוסיף ולא לנרוע שלא חמפורש האיסור מן חתעלמחהכתובח,

 רובן אשר חקראים, פעטת עם לחתוכח פח מעניננו זח איןאכן
 רק ולא חקפרוג, ותאות חניצוח יצר מתוך בשעתן נאמרוככולן
 אנושית חשקפח מתוך גם אלא בלבד, נפסדת דתית דעחנטזוך

 אט. חכמיט גם הרבח חתלבפו זו בבעיח אבל בכלל.מוגבלת
 לשלילון יסוד כאמוד, כחפמחט, הצסיף" "בל וחאיסודוהואיל
 בקיצוד כאן לעמוד יהיח למורנר לא המצוח'ן, משורתחוולפנים

 חזאהע השאלחעל
 זוי לבעיח פתרון למצוא חתאמצו חתלמוד בתקופתעוד

 1 מגילח מקרא ומצות הפורים חג את לפרנס להם קשח היחביחוד
 ולא לישראל, לחם עמדו נביאות ושבע נביאים ושמונח"ארבעים
 חוץ אחת, אות אפילו בתורח שכתוב מח על הותירו ולאפיחתו

 48 עמוד צ, חלק ברדו"דו מוכא הכופר" "אשכול110(
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 בישראל והמש5טהמוסר

 יהושע ר' משום אבין בן חייא ר' אמר ש דרוש מח מגילח,ממקרא
 ממות שירח, אמרו לחירות מעבדות ומח וחומר, קל קרחח,בן

 חזאת חתמיחח מודגשת יוו1ר ועוד 111(. שבן" בל לאלחיים
 יונתן, רבי בשם נחמן בר שמואל ,ור' : 112( חירושלמיבדברי
 ן י ר ע פ צ ם ו י ח נביאים ובמח שלשים ומהם וחמשחשמונים

 משח, את ח' צוח אשר חמצוות אלח בתוב אמרו חזח, חדברעל
 נביא אין נ כחטח לע אמר בך משח; מ8י שנצפוינו מצוותאלו
 לחדש מבקשים ואפתר ומרדכי מעושז, דבר לכם לחד,ט עתידאחר
 חקדוש- שחאיר עד בדבר, ונותנים נושאים משם זזו לא צ דברלנו

 ובנביאים בתורח כתובח אותח ומצאו עיניהם אתברוך-חוא
 מצות חידוש על מאד איפוא תמחו חתלמוד חכמיובכתובים".

 שודאי מרדבי, בימי הדור גדולי על שפמכו אלא מגילח,מקרא
 שחידש הנביא יחזקאל על תמחו ובן בתורח. לזח מקורמצאו
 שפפולים וערל ראש פרועי בגון בתורח, בתובים שאינםדינים

 ולפיבך 113(, דבר לחדש לנביא שאפור מ8ני חמקדש,לעבודת
 אלו שדברים וענו, צ אמרח מאן יחזקאל דאתא עד : 114(שאלו
 חיד,טם. לא ויחזקאל מפיני, למשח הלבחחיו

 "לא הציווי בין הפתירה את ליישב חיפש הרמב"םגם
 חעלח אחד מצד פופרים. מדברי איפורים מציאות וביןתופיפו"

 "שלא ביהדות, העיקרים לאחד תגרע ובל תופיף בל של הלאואת
 ביד אומר חוא וכן בלשונו. תשתנח" ולא חתורחתנוסח
 מעתח, דבר לחד,ט רשאי נביא שאין למדת "הא : 115(חחזקח
 אות ויעשח כושראל בין חאומות מן בין איש יעמוד אםלפיכך
 לפרש או מצוח, לנרוע או מצוח לחופיף שלחו שח' ויאמרומופת

 קד. שבת,113( י. טמיה111(
 יז. תעניחע114( ה4וג 5א4ג 5מידע ירושימו112(
 ה4וג  45ט, התורדא יסחי ה~ות דמב"פ,115(
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 המצוה משורתלפנים

 נביא זח חרי . . . ממשח שמענו שלא פירוש חמצוות מןבמצוח
 עליו אשר בתורח, אחר ימודי כלל יש הלא אחר ומצדשקר'/
 של ללאו בניגוד לכאורח וחעומדת שבעל-8ח, חתורה כלנשענת

 השופפ ואל הלויים הכהנים אל ובאת : והוא תגרע, ובל תומיףבל
 על-פי . . . הכהםפפ דבר לך וחגידו ודרשת ההם בימים יחיחאשר
 תסור לא תעשח, לך יאמרו אשר המשפפ ועל יורוך אשרחתורח

 הכתוב יסוד על י"ז(. )דברים ושמאל ימין לך יגדו אשר חדברמן
 גזירות להוסיף או חתורח מן דבר לעקור חחכמים כח מבוססהזח

 ומבקש הזח חניגוד על מראח 116( חרמב"ם חדשותיותקנות
 לבית-דין ויש "חואיל : האלח חעיקרים שני בין חתאמחלמצוא
 לחן יש וכן לדורות, איסורו ויעמוד חמותר דבר ולאסורלגזור
 תוסיף לא תורח שהזחירח זח מהו שעח, לפי תורח איסורילחתיר
 לגרחן ולא וערח דברי על לחוסיף שלא ממנו? תגרע ולאעליו
 שבכתב בתורח בין התורח, מן שחוא לעים חדבר ~קבועמהן
 גדי תבשל לא בתורח כתוב חרי כיצד? שבעל-8ה. בתורהבין

 גורע, זח הרי בחלב חיח בשר ויתיר בית-דין יבוא אם אמו,בחלב
 התורה, מן ואסור הגדי בכלל שחוא ויאמר עוף בשר יאסורואם
 ואנו התורח מן מותר עוף בשר אמר אם אבל מוסיף. זחהרי

 אלא מוסיף, זח אין . . . גזירח שהוא לעם ונודיע אותונאסור
 בו". כיוצא כל וכן לתורח, סייגעושח

 הפוסקים, כל אצל כמעפ נתקבלח הרמב"ם של הזאתחשיפה
 איסור או מצוח בתור דבר מוסיפים אם רק חוא רעסיף בלשאיסור

 חכמים, מדברי שזח ומודיעים וגורעים מוסיפים אם אבל תורח,של
 שבכל חעם מורי חחכמים מסמכות זוהי כי תוסיף, בל איסוראין
 יורוך4 אשר מכל ושמאל ימין יסורו שלא הציווי יסוד על ודורדור

 ה"ש. 5"כ, ממרים, הלכות רמנ"ם,116(
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 בישראל והמשפטחמוסר

 לתלמוד בניגוד לכאורח עומד הרמב"ם של הזח החילוקאמנם
 חרמב"ם ולדעת מגילח, מקרא הוספת על שהתפלאו וירושלמי,בבלי
 חיח וידוע הואיל מגילה, מקרא על לצוות למרדכי רשות היתההלא
 מח בין מבדיל שהרמב"ם נראח אך חתורח. מן מצוה זושאין

 תוסיף בל של הלואי ובין דבר, לחד,ש לנביא מעתה שאסורשאמרו,
 כי לסמוךן מה על חזח להבדל ויש מישראל. אדם לכלשנאמר
 את הוציא אלא תוסיף, בל של בלאו בנביא הסתפק לאהתלמוד
 נמצא, זח לפי חמצוותי ואלח הכתוב מן דבר לחדש לנביאהאיסור

 שלנביא מ8ני אחר, חכם כל של מאיסורו חמור הנביא של איסורוכי
 שאסור חחכם, כן שאין מח הכלל, מן יוצא בלי דבר כל לחדשאסור
 ואיסורים היתרים לחדהש לו מותר אבל התורח, על לחוסיף רקלו
 חתורח. מן אלח שאין חוא, מודיע רק אם יורוך", "אשר יסודעל

 שעל ~11(, מנילח מסכת על רש"י פירהש שיפת גם שזוהיונראח
 מדוע רש"י חקשח מגילח מקרא מצות הוסיפו איך חגמראשאלון
 שבתקופת ותירץ מאוחר, בזמן שנתחדש חנוכה, נר על גם תמהולא

 זכריה חגי, עוד היו מרדכי בימי אבל הנביאים, פסקוהחשמונאים
 אסור הנביאים שבזמן היא, רש"י דעת שגם מוכח, מזהומלאכי.
 מותר הנבואח חתימת אחר אבל , ר ב ד ל כ לחד,ש להםהיח
 המהרש"א גם חבין וכן חנוכח. כנר מצוח לחדש ישראל לחכמיהיה
 לחכמים שיהא סברח "דאין זח, על תמה ולכן רש"י, דברי אתשם
 לנביא שאסור הזאת, שהדעח נראה, אולם מחנביאים". יותרכח

 רווחת היתח לא לחד,ש, לחכמים שמותר מה ואפילו דבר כללחדש
 לנביאים מחודשות מצוות כמה ייחסו התלמוד בעלי כיבתלמוד,
 וכו' בשבת קוראים שיהיו תיקנו שהנביאים כאמרםותקופתן,
 אנשי תיקט תקנות וכמה 118(, ידים נפילת עירובין תיקןושלמח

 יי. שבחע118( י 8טא יש"ן11(
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 הטצומ משורתלפנים

 ימדו ערבה וגם ומלאכי, זכריח חגי, בתקופת אף הגדולחכנמת
 119(.נביאים

 שאין שאמרו שמח 0ט(, הרמב"ן דברי בזח נראיםלפיכך
 של חלאו מכח חוא אלא עצמו, בפני איסור אינו דבר לחדהטלנביא
 עצמח, בפני מצוה לעשות בדא אפילו : מחליפ הוא ולזח רעסיףיבל
 בל של - בלאו עובר כירבעס, מלבו שבדא חג שעשחכגון
 אחר נביא שאין . . . מגילח מקרא לענין אמרו וכך 1י1(,תוסיף
 אסורח חזאת חמצוח שחיתח חרי . . . לכס דבר לחדשעתיד
 את כלל שהרמב"ן חרי %יו. תוסיף לא בכלל חיא כן אםלחם,

 לא של חכולל חלאו בתוך דבר לחדש רשאי נביא שאיןחאיסור
 חרמב"ן סהטיב זח על דברים, כמח חידשו שחחכמים ומחתוסיף.
 אבל תוספת, אינן וחגזירות חתקטת כל "כי : 122( אחרבמקום
 שלא לפי תוספת, היא מגילח מקרא אבל לתורה, סייג גדרחם

 % לתמוח יש עדיין אולם לדורות'/ וחוקבעח בתורחנכרנבח
 שחוקבעו אף ועוד, חנוכח נר כסו דרבנן מצוות הוסיפואשר

 במגילת חכתובים הימים-פוביס כל וכן בתורה; נכתבו ולאלדורות
 אמרו ולכן שפריס, דברי 123( התלמור לדעת שחםתענית,
 לחתעטת אסרו זח ומשום חתורח, מחגי יותר חיזוקשצריכיס

 החגים אלח כל חוסיפו איכח ושלאחריהם, שלפניחס בימיסגם
 אחףי בפלום וטהחכמיס חעובדה ומן רטסיף, בל סהטוס חששוולא

 8ה אך שם. למג"לה נהטעחיו הרש"ש זח על ע5ד וכון 5ד. סוומ1194(
 לא ולגזור לתקן אבל נכו81ז, על84י הייט לחדש, רואו טיא 8ין כי לישב,שרצה
 מחדש* הנבוא אין נכהאז על-8י כי לה~0ו4 קשה זו סגרהו חכמים, משאר גביאגרע
 ז נכו.עזו את לכבוש לו ולצית מטז עליו לוטור אמשר וומך ה', דבר מוסראל8

 ה ~גרים ב0ירושו הרמב"ן120(
 סטו חדשש הגים להנהיג גארן-ישראל החרדים להתנגוות מקור בזה1גנ(

 השבועוח. לחג מחוז הביכורים""חג
 שני. שורש המשהוע סמר רמב"ן,122(
 יש. השמ4 ראש123(
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 ב*שראל והמששטהמוסר

 דברי צדקו ודאי אלא לדורות. חם גם נקבעו שמעיקרם נראחבן,
 בזח אין בלבדן סופרים מדברי רק שחוא מודיעים אם ביחרמב"ם,
 להערח. חוספהמשום

 צ1( ברש"י חמובאים הספרי שסדברי עוד, להעיר חראויוסן
 עשית באופן חוספח % רק מוסב תוסיף לא הלאו בי שדעתו,נראה
 או שבתפילין חפרשות מספר על לחוסיף בנון סנין, בח שישמצוח
 לאמד חמצוווק סנין על חוספח אבל שבציצית, חחופים מספרעל

 דעת חיא ובן תוסיף. לא בבלל זח אין לא-תעשה, או קץטחלחדש
 ת נ 1 ב ת על שרק ואוסר חרמב"ם על חכהטיג 12$(,ח"עיקרים"

 בדוסח חדשח. מצוח % לא אבל תוסיף בל יש בלבד חמצוחעשית
 על חל רעסיףן' ב"לא חלאו אין בי 126(, חראב"ד חשקפת היאלו

 עובר עשח מצות שחמוסיף סודח, שחוא אף , ר 1 ס י אחוספת
 בי חוביחו, 8וסקים ושאר שם כחטנח" ח,וב~ף אולם תוסיף. בלעל

 מוסיפים אם גם תוסיף בל על ועוברים חנבונה, היא הרמב"םשיפת
 שעף8ה" בתורח בין שבבתב בתורח "בין מיוסד, בלתיאיסור
 שהוכרט*כלשוט

 שנתבררו וחדתיים חמוסריים הפעמים שסלבד איפוא,ראיט
 ואזחרח ניסוק תוסיף לא התורה ציווי גם לרבים שיסשלסעלח,
 חמצוח. סשורת לפנים החתנהגותנגד

 ה הייש יש"א1(
 סי"ה ג מאמר יקריש125(
 האס. 8"ב, ממרע4 להלכות בהשטתיו ראב"1261(

-
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 והענינים האנשיםמפתח
 הסעיף( את השניה והאות הפרק את מציינת הראשונת)האות

 י* ח, אבא,רבי
 ר* יא, זימדא, בר אבארבי
 נ י, אבוה,רבי
 ג. ט, איהי, בראבוה
 ה. ו, דשמואל,אבוה
 י. יא, - ה. א, - י. י, - ח. י,אביי,

 - ו. ג, - ה. ג, - ר. 4אבנגליון,
 שו*ת בעל הלוי, אברהםר'

 נ יא, ורדים,גנת
 ד4 א,אגממנון,
 ד. א,אדיפוס,
 על לההמיר שאני, חשובאדם

 ה* יא,עצמו,
 ח* ב, - 1. ב, עליון,אדם
 - א. ג, - ז. ב. הבריות,אהבת
 בהערה. ג ה, - יא. ג, - י.4
 ז. ט,-
 יא. ג,אהרן,

 ח. ה, - ה. ג, במשפט,אוביקטיביות
 41 ג,אונקלוס,

 ד4 ד, מריה, בחזקת ממונאאוקי

 בהערח. ה ה, - 1. ז, ותומים,אווים
 ה4 ה, - 1. 4 העם,אחד

 41 ה, השופט,אחריות

 ה4 ב, - ט. א, - א. א,איהרינג,
-  

 ז. 1,איוב,

 יא* ז, אילעא,רבי
 אם הצבור על גזירה טזריןאין

 לעמוד יטלים הצבור רובאין
 ה* יא,בה,
 ו* א, ההלכה, על מוסיפיםאין
 י* ג, בדין, מרחמיםאין
 ז4 ה, הימע, נוחה חכמים רוחאין

 ז. א,אינדיבקיואליות,
 מבוברהסק, גארברג אליהורבי

 ז.יא,
 1. יא, לטוב*, *הזטר הנביאאליהו
 4 ז, - *. ג, - ד. ג, אליעזר,רבי

 ג יא, - ט. י, - ד. ט, אלעזר,רבי
 - ג. א, עזריה, בן אלעזררבי
 א. ג, ערוך, בן אלעזררבי
 יא. ג, יוסי, ברבי אלעזררבי
 ג. יא, הק5ר, אלעזררבי
 בהערח. ה. ו, המודעי, אלעזררבי
 ר4 יא, הרבה, צדיק תהיאל
 ד4 יא, אמי,רב

-  
 ט. יא,

 ז. ב,אנרכיות,
 ה יא, המותר, את לאסוראסור
 יא. יא, דבר, להדש לנביאאסור
 א. י, מוסרי,אסור

 עצמו4 על מהמיר אםאפיקורסות,
 ה.יא,
 1. ב,אפלטו,
 בהערמי ט ח, מקשחה, אפריםרבי

- ש -



 בישראל והמשפטהמוסר

 ז. א,אריסטו,
 לחואל, ממנה לצאת ישראלארץ
 1.ט,
 ז. ט, - ט. ז, וזכיותיה,אשה
 ח. י, אשי,רב

 ז. י, במחתדת,בא - [ך-
 ח. יא, שבע",יבאד
 8. ח, - ח. ז, חייה, בר בוןרבי
 ט. ח, ארמית,בועל
 - 1. ז, חדש"( )"ביתב"ח

 ה. יא,
 י. יא, - 1. יא,-
 ה יא, אסיא, בנימיןבי
 י. ח, חזקיה,בי
 י. ה, ישמעאל,בי
 ד. ח, רבי,בי

 ה. ב,בינדר,
 ד. יא, - ט. ח, - ז. ח, הלל,בית
 ז. יא, - 1. יא, - י. י, יוסף,בית
 - ט. ח, - ז. ח, שמאי,בית
 י"נ יא, - ד. יא, תוסיף,בל
 יב. ז, תשקצו,בל
 ו. ח, ומורה, סוררבו

 ה. ב,בנתם,
 ההסתגפות, על טוב, שםבעל
 בהערח. גיא,
 פשרה. עייז יא. ג,בצוע,
 י*נ ז, - ז. ז, - נ ד, מצרא,בר

 ט. א, - 1. א,ברודמאה
 ד. ג,ברוריה,
 *48 ז,בריאות,

 ד. א, הדם,גאולת
 ח. ז,גאונים,
 א, א, והמשפט, המוסרגבולות

והלאה.
 ה. יא, גדרו, גדולגדר
 ח. יא, העולם, תיקון מ8ניגדרו

 בהערה. י ט, מ"גוטמאן
 נ ט,גולקוביץ,
 ח. יא,גזירה,
 ב. י, פרוטה, משוה פחותגזל

 ז. ח. שהחזירו,גזלנים
 ב. ט, משה,גידמאן
 א. ה,גיטה,
 ח. ג, אברהם,גייגר
 א. ב, - ב. א,גירקא,
 היתר, שנהגו בדבר איסורגלף
 י.יא,
 ט* יא, אסור, הארץ לעם היתרגלוי

 ז. ט, - ז. ג, חסיים,גמילות
 1. יא, - ה. יא, גמליאל,דבן
 ה א,גר,

 ז. יא, מווילנא,הגד"א
 ז. י, בנזיקים,גרמא

 בהם נהגו ואחרים המותריםדברים
 להתירם רשאי אתה איאיסור,
 י. יא,בפניהם,

 יותר חזוק צריכים סופריםדברי
 יא. יא, תורה,מדברי

 יא. ג,דוד,
 נ ז,יילינגר,

-שנ



 והענינים האנשיםמפתח

 ד. ה, דחצצתא,רייני
 ד. ה, סרום,דייני
 ר. ה, מרומח,דין
 1* י* שמים, וריני אדםדיני

 בהערדע ג ר, רפרסאי,ריני
 ד4 ה, לאמתה אמת דיןדן

 תעביד, לא לחברך סנידעלך
 בהערה* ג ח, - 1.ג,
 1* ישג דעת, וגלוי תורחדעת
 ז* יא, תשובח,דרכי
 ב* ב, ומוסר,דת
 ד, ב, - א. ב, ומשפט,דת

 --ןז
 ד. ד, האי,רב%

 א, א, והמשפט, המוסרהגדרת
והלאה.
 ה. יא, מיימוני,הגהות
 1. ט, התלמוד,הגיון
 ח. ב, משפטית, זכות עלהגנה
 עצמה על המחפיר נקראהריוט
 ר.יא,
 1. א, תומאס,הובס
 48 ר,הובר,

 1. יא* לאיסור* או להיתרהוראה
 ר4 ה, - ב. א,הושע,
 א. ט, והחח4 המוסריתההכרה
 בהערדם ג ח, - 1. ג, הזק4הלל
 בהערדע ר ח, חיים, הלרר'

 ד. ד, הראיה, עליו מחברוהמוציא
 חזק~ע ראיה להביא עליוהמחמיר
 1.יא,

 ב4 יא,הסתגפות,
 ב4 ו,הרפורד,

 8* י,הרשאה,
 נ 1, אבדה,השבת
 ז* ח, גזלח,השבת
 . ום ח, עבוט,השבט

 א. ההת"ש%ת,
 ד. ח,התראה,

 בהערח. ביא, - ז. ט, כפוך, לרעךואהבת - ן-
 ד. ח, - ג. ז, רא"ה,עאס

 ה. ב,חינרלבאנד,
 ט. *א, חכמהוויניציא,
 ז. ט, - יש4 נ והטוב, ה"שרועשית
 ב. יא, - ז. ה - יא.ג, - י. ג, - ח. נ במשפט,ותר%ת
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- 8* ב, ובחיות, בארםזולתיות  - ה*נ 
 ח* ג,

 ח* ב, יתירה,זכות
 ח* ב, - ט. א, משפטית,זכות
 יא.ג, - ט. ב, למשפט, התביעהזכות
 יא. א,זכריה,
 ז4 ה זעירא,רבי

-  
 ה.יא, - יא. ז,

 המאור, בעל הלוי זרחיהרבי
 י. יא, - ר.יא,

-ןך-  שנ ח, - ח. ב, - 1. א,חברה,
 א.1,
 י. יא, הזה, בזמןחדש
 ט. י, בעצפו,חובל
 פ4 1, צבור, לחיי ועובוחוזה

ש



 והענינים האנשיםמפתח

 ב. ט, נגד-מוסרהחווה
 ד. ג, וחטאים,חוטאים
 ל"ובה אדם שבין בדבריםחומרא
 . והלאא. איא,

 8ע יש4 זא"ז, הסותרותחומרות
 ב. ד, בתלמוד, דהכים הולכיחוקי
 א. דו כספים,חחף
 ח. ד, צבא,חוקי
 ואלחה. ב ה, רשע,חוקי
 א. ד, תחבורת,חוקי
 ש2 ז, - א. ד, מוסריים, לאחוקים
 ד. יא, חתא, ברביחזקיה
 ה18י בעל סלוא, די חוקיהר'

 ז. יא,חדש,
 א. ד, שנים,חוקת
 יז2 י, ואיסור, מוסריחיוב
 ו. יא, - ד.יא, - ט. י, - ח. ו, חייא,רבי
 ז. יש2 גליפפה, בן נר חייםר'

 ט.יא,
 ה א, צרפת,חכמי
 ה יא, הוה, בזמןחלה
 ה. א, השם,חלול
 יב. ו, מאיסחהש, סכנתאחמירא
 ב. 4 החח4 בגדר בניםחנוך
 ת4 ו, גאון, חנינארבי
 ת. יא, - ה. ד, חננאל,רבע
 י. א,חסד,
 - ניא, - נ ט, - י. א, וחסידות,חסיד

 ד. יא,
 ד. יא, שוטה,חסיד
 ג. ט, - ט. ח, - ד. ו, חסדא,רבי

 בהערש ה ת, - 1. ז, סופר,חתם

%
9"  

 - נג, - א. ג, - ז. ב,טולסטוי,
 נ ה,

 ב4 ה, - ג. ד,טור,
-  

 יי י, - יב.ז, - ד. ו,
 ג יא, זהב,טור

 נ ז,טורנוסרופוס,
 ה ת, - י. ג, טר8וו,רבי

 - י-
 ט.יא, - י. ט, - ד. ז, יהודא,רבי
 ג ש - ה 3 - ג ה שישת

-ש,ה

 נ ג שה קת"פ"
_ 

 נ ה
 41 יא, 88ש, בןיהשח
 ון ז, חנ"א, בר "עדהועץ
 ב2 4 -- ה. ה, הנשיא,, יהודהרבי

--ח,3--קון--יא,ה--יא,ק
 3 הרבייהחו4

-- 
 ו2 יא, -- נ יא,,

--יא,ת.
 ו2 4 גמלא, וע'דרשע
 ג ט, -- א. ג, לף, בן יהישערבי

-ש,ג
 יא. יא, קרחה, בן עע יהרבי
 א. ב,יודל,
 8ע יא,יוהרא,
 - ז. ח, - ת. ו, - ז. ו, יוחנן,רבי
 ו2 יא, --  ד. ה -- %.,
 3 ו4 גחעןא, בן "חנןרבי

 נ 1, - א. ג, זגאי, בן יוחנןרבי
 ט. יא* - ח. ת,-
 א. ב,*41
8



 בישראל והמשפטהמוסר

 יא. יא, - ד. ז, - 1. ו, יונתן,רבי
 1. ג, עזיאל, בןיונתן
 ט. ט, המומד, יוסטוסד"ר
 1. ח, אלישע, בן יוסירבי
 י. יא, בת, בר יוסידבי
 ט. ט, - 1. ה, חלפתא, בר יוסידבי

 ז. ט, וגרושתו, הגלילי יוסירבי
 ט. ט, - ז. ו, יוס1קרב
 ח. י, חברו, לאומנותיורד

 הלכות, מחדש בתור הנביאיחזקאל
 יא.יא,
 ד. ד,יחלוקה
 ט. יא, הזה, בזמן נסךיין

 י. א, גיאורג,ילינק
 ב. ב, הבינים,ימי

 בדבר מותר אם יהדג ואליעבוד
 ד. יא, מצווה,שאינו
 ח ח, התוספות, בעל יעקברבנו

 עוד )עיין 1. י, -בהערח.
 ת'(. באות תםדבנו
 ט. י, עינים,יפה
 ט. יא, - ג. יא, - י. ז, יצחק,רב
 בהעדח. א ג, ההור, את הדיןיקוב
 יא. ג,-
 א. ו, - ג ג, - ד. ג,ישו,
 1. יא, - ג. יא, ישמעאל,רבי

 - ב. ג, - א. ג, - ב. א,ישעיהו,

-ין-  ח. ח, - ד. ז, אב,כבוד
 ג. ב, גדול,כהן
 ט. ח, - ח. ז, כהנא,דב

 ג. ב,כהנים,
 ז. ב, - ב. א, המעשה,כונת
 ה יא, עדיף, דהתידאכחא
 ג. ד, גברז דאליםכל
 ד. יא, גורע, המוסיףכל

 ט. ג, - ח. א, די4 ביתכפית
 ג. ז, בצדקה, בי"דכפית

 ל--
 השם את ליטול הרוצח כללא

 ח. יא,יטול,
 ח. ג, תטחר, ולא תקוםלא
 ד. ח, - ח. ג, דל, פני תשאלא
 יא. ג, את, דידי דברים בעללאו
 ג. ח, מעשח, בו שאיןלאו
 נ ח, שבכללות,לאו

 ט. ב, - י. א,לאנדסברג,
 ז. ט, לעזר,רבי

 א ה, - יא. ג, הדין, משורתלפנים
 א. יא, - ה. י, - א. ו, -והלאה.
 והלאה. א יא, המצוה, משורתלפנים

 -ני-יי
 יב. ז, לדעת, עצמומאבד
 ח.ח, - ה. ז, צדק, ואבני צדקמאזני
 ז. ט, - ד. ז, מאיר,רבי

 א. א,מארשאלק,
 ח. יא, משנה,מגיד
 ז. ב, המשפט,כדע

 ד. יא, - ב. ג, - ה. א,מדרש,
 ה. ו, - י. ג, הרחמים,מדת
 ז. י, - ג. ט, חסידות,מדת
 יא. ז, סדום,מדת
 יא. ז, רע, תקרא אל טובמהיות
ח



 בישראל והמשפטהמוסר

 בהערה. ג ח, - 1. 4מהרש"א,
 יא. יא,-

 ד. ט,מהרש"ל,
 י. יא,מזידים, יה" ולא שוגגים שיהיומוטב

 ז. ג, - 1. ג, ג., ק.מונטיפיורי
  בהערה, א.ו,
 ה* ב, אפריורי,מוסר
 ה. ב, נסיוני,מוסר
 ז. א, צבורי,מוסר
 ג ג הבנים, על חוב האבמזונות
 ד. ז,-
 ד. ז, הבנות,מזונות
 ד. יא, עצמו, עלמחמיר
 ב. א, ורעה, טובהמחשבה
 ה. ב, סטוארט, יוהןמיל
 1. ה,מיבה,

 י. א, המוסר, שלמינימום
 נ ח, - ח. ז, - ב. א, מרדות,מבות
 א. ג,מלאבי,
 ג. ב, שופט, בתורטלך
 1; ד, בספק, המוטלממון
 ה. ה, אבות,מסבת
 יא. ז, בית-דין,מעשה
 והלאה* 1 ד, שלום, דרבימפני
 ט.ט,
 י. ז, שערים,מפקיע
 ב. א, בעבירה, הבאהמצוה
 ח. ז, המת, דברי לקייםמצוה
 ה. ח, - והלאה. הז, - ב. ז, בצדה, שברה שמתןמצוה
 ב. א, מלומדה, אנשיםמצות
 ג. א, בונה, צריבות איןטצוות
 בהערה. ב ו, ניתנו, להנות לאמצוות

 ג. ח, עליהן, לוקים אין עשהמצוות
 ה. ב, האדם,טצפון
 ה. ו; לחוק, המתנגד הדייןמצשון
 ט. יא, - ז. יא, ברוך,מקור
 יא. ז, - ג. ד,מרדבי,
 יא. ג,משה,
 א. ב, דתי,משפט
 ב. י, לינטש,משפט
 ד. ב, תלמחץ,משפט
 נ ה, הנאציזם,משפטי
 1. ח, שופט,משרת

 - א. ג, - ג. ב, - ז. א,נביאים, - נ-

 י. יא,נדר,
 4 יא,נזירות,
 ב. א, אשה,נזירות
 ז. ו, הקנה, בן נחוניארבי
 ה. יא, - בהערה. ג ד, נחמן,רב

 1. יא, תיקן, שלמה ידיםנטילת
 ח. ב, - 1. ב,ניטשא,
 א. ו, ותורה,נימוס
 ח* י, יוסף,נמוקי
 י. יא, נסים,רבנו
 ד. א, המאורשה,נערה
4נ-נה-ג"-44 - ז. -ב, -ב,ב. ג. א,נצרות,

 ינ "א"4-4"
 ה מלחג"ו " " חש"יא " ק החמאת
 " " קפנאת
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 והענינים האנשיםמפתח

 יא. יא, חנוכה,בר
 נ ב, בית-דין,נשיא

 בהשרונ ח י,נתיבא,
 ג יא, אבא, ברנתן
 נ ז, אמי, בר נתןרבי

-5י-  יא. ז, - ד. ה,סדום,
 די ד,סומכוס, הי ח, דינה, ביטולסוטה,

 ד* א,סופוקלס,
 ג וג חדיינים,סופרי
 יב* ז, נפשות,סכנת
 הי יא,סמיכה,
 בהעושג ה וג - נ. ד,סמ*ע,

 נ ב,סנהדרין,
 נ ז,סנקא,
 ום ב, הרברט,ספנסר
 ט. ח, היובלות,ספר
 ישנ יא,ספרה

 ד. ט, ברהמים, אתו להתנהגעבד, - 11-
 לנפשטש דינא אינשעביד
 בהערה. גד,
 1נ א, לשמה,עבירה
 ח. י'עברא4
 ערופה,עגלה

 בט~
 ח. ח, דינה,

 ג ג, הבריות, ואהבת כוכביםעובדי
 וה~יהם, וענאהם, כוכבים,עובדי

 ט4 ט, ובהמתם,ומתיהם

 להה, להם לתת כוכבים,עוכדי
 ז4ט,

-  ד. ח,עולא, 
 ג ט, קישב, ברעולא

 ד. ז, רבא, ע~אתי
 ד. ח, מות,עונש
 1. ה, הדחנים,עורכי
 ט* יא, זהב,עטרת
 ג ח, הנדחת,עיר

 ו. יא, שלמוג תיקןעירובין
 היחו, לו לגלות אסהר הארץעם

 ט*יא,
 ט. י, - בהערוג יבז, - נ ג - ז. נ יעקב, ר'עמדי4
 - וג ז, - ד. וגעמום,

 י. ז,
 ז. י, בההרה, המהפךעני
 ותלאינ ח ג, במשפט, ועשירעני

 ה. "עסיקי4
 ז, ה - י. ג, - ב. א, עקיבא,רבי

 יח. יא,*עקרים",
 ז. יא, השולה4ערוך
 ד. א, מקלט,ערי
 תורש כשל לדבריהם חזוקעשו
 ז.יא,
 א. ג, הדברות,עשרת

 י. ק פדת,רב --11
 והלחה. א ו,פוילוס,
 לפנים אתם התנה1תפועלים,
 נ ט, הדין,משורת
 יא. יח, תוסיף, בל והלאופתים

 ד. ה, החוק,פורמליות
 ז. ששמים, בדיני וחחב אדם מדיניפטור

 ט. א,פטראזשיצקי,
 ה. ו, עזריוג ר'פיגג

 ג. ז,פלוטיוס,



 בישראל והמשפטחמוסר

 ג יא, - בהערה. ח ח, משח,פני
 ט. ח,פנחס,
 ח* ו, - ח. ו, - ב. ג, פפא,רב

 והלא8. ג יא, - א. ו,פרושים,
 ח. י, חדש,פרי
 בהערדנ ד ח, מגדים,פרי
 ש ח, ורביה,פריה
 ח. ו, מצוה, חוב בעלפריעת
 ונ יא, הצבור, על הממונהפרנס
 אם ט, - ב. ד, - יא. ג,פשרא,
 ח. י,-

-שעי  ח. א,צדיק, 
 - יא* ג, - ש א,צדקה,

 נ ו,
 נ א, במוסר, מוחלטצווי
 ג. יא,צום,
 נ ו, - 1. ב,ציצרו,
 ה ו, צדק,צמח

 בהערדע ב ג,צפניה,
 י. י, הגררתם, צריך, ואינוצריך

 ט. א, - ג. א,קאנט,
 ד. ב, וויקטור,קארטהיין
 ח. יא, בשבת,קבלנות

 נ ז,קווינטיליאן,
 נ ו,קומוניות,

 ח* ט, שדח, חלקות לכודקומוסאציה,
 א. ב, ש"קורנפלד,
 ב, י* - ט. ח, בו, פוגעיםקנאים
 ט. א,קנופ,
 ט. ו, - ג. ו, פרטי,קנין
 בחערה. ח ה החוש4קצות
 יחי יא,קראים,

 ח. ב,קראפוטקין,
 - ונ א, טעמם,קרבנות,

 1. א,
 נ ב, פריץ,קין

 - ך-
 י(נ יא,ראב*ד,
 1. ז,ראבי"ח,
 ו* 4ראב*4

 ה ה - ה ג - ה ה - ג גת,
_-הג-4נ-שנ-נ4

 נ יג - ה יג - ג ה
 נ 4 - 4 4 - ה ג - ה שתג

4 -4 -  - נ נ - נ ג ג  ו - ק ה - נ ה - ג ה
 ה ה שנא, רב ברתא
 נ ש, - ש יג - 4 היג ה ג - ה 4 חש מ מתח
 4 נ - ג נ - ה נ משהש
קתש ש א  ג נ - ש נ 
 ג גה**
 ד. ה הימנה מחח חכמיםרוח
 זל ה חסידת4רוח
 נ 4 הצדקג עלרומא
 4 יא,ריב*ש,
 -- ט. ונ -- ב. ונ ארהק,רתלר

 ח. י,ריטב*א,
 ח. ב,ריטשל,
 ונ ב, פאול,דיי

 - ט* י,רי*ןק
 ק יא,

 ח ח, - יא. ז, - ח. ז,ריצב*א,
בהערינ

פ



 והענינים האנשיםמפתח

 ט. יא, - ה. יא, - י. ח,-

 ד: יא, - יב. ז, - י. ז, - ט.ז,
 יא. יא, - י. יא, - ח. יא,-
 - ט. ח, - ד. ח, - בהערה. גח,

 ט. ה-
 ח. ט, - בהערה. ט ח, - ה.ז, - בהעוינ יא ג, - 8. א,רמב"4
 יא. -יא, ז. י,-
 ד. ז, תמרי, בררמי
 ט. י, הגדרתם, רשאק ואינורשאי

 ט. י, - ינ ז, - 8. ז,רשב"א,
 בהערה. יא ג, - בהערה. ב ג,רש"י,

 ק4
-  

 4-ה ק - ה ה
 ה_

ו - גע,  עחג - נש, - 4 ש, - ה 
 נ קת4

-

 ש_
 ה 4 אפק יבשו*ת
 * 8 י מח ש* ר ,צגח
 ג ש, - נ ה יאנצמ
 משש ו נ חה9י
 מיג 8ג - ה ג - נ ג טץ,שם
 ג ה יחמזאת

 יג 3 ם-ף4שטרי
 נ ג אדנ וצישהן
 3 4 - ה 4 עחה*ש

-  
 3 נ

מ - נ 4  נ-
 נ ק ממג מל של ייש*ן
 ון ה, 1קחרם,שופטים - ג ט, - מ*ג ז 3 הה*א

 א. ד, - 8. ב. - ז. א,שטאמלר,
 ב. ט, אמיל,שטיינבאך
 ה יא, מתתיהו,שטראשון
 יא. ז, מקובצת,שיטה
 בהערה. ב ט,שיילוק,
 ט. ח, שילא,רבי
 1.יא, - ז. ח, - בהערת. ה ח,ש"ך,

 נ_
 ט. 1ח,

 נ ב, ועונש,שכר
 8. ח, - ג. א, הקן,שלוח
 יא. ג, ומשפט,שלום
 ו: ג, נצחי,שלום
 ה יא, ותקעתיו,שלמה
 ט. יא, שמואל,רבי

 - ד. ד, - ה. א. האמורא,שמואל

 יא. יא, נחמן, בר שמואלרבי
 י. א, גוסטאב,שמאר
 ח. יא, דבר, עשרשמונה
 ד. ט, - 1. ז, אליקום, בן שמעוןרבי
 ד. ה גמליאל, בן שמעוןרבי
 ט. יא, - 8.יא, - ה 8, יחאי, בן שמעוןרבי
 - ט. ג, לק"צ, בן שמעוןרבי

 ד: ח, שטח, בןשמעון
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 והענינים האנשיםמפתח

 ד. ו, הצדי*שמעון
 י. ט, - 1. 3 מקינון, שמעוןרבי

 יב. ג, נתן, דר'שעבודח
 ה. א, הכפתים, טם שלשעיר

 1. ב,שפיעזה,
 באערדנ ב ט,שקספיר,

 יא. ז, ששת,רב
--% 

 וע ב* פוסרית,תודעה
 והאמח-שים* התנאיםתולדות
 בהערה. טח,
 ב. ב, מאק%ינא,תומאס

 ט. א,תומאסיוס,
 ז ה - 1. ו, - בהערה. חה, - 1. ו, - יא, ג, - ה. א,תוספות,
 י. ז, - ג. ז, - ט. ו, -בהערה.
 בהער48 ג ח, - יא. ז, - ה. ז,-

 ט,יא,
- 

 י. יא,

 בהעוונ די, - ג. ט, טוב, יוםתוספות
 ט. י, ישנים,תוספות
 ח. י, הזקן, ר"יתוספות
 ט. א, המשפט,תהף
 ה. יא, האשם,תורת
 ד. ד,תיקו,
 המדרש, מבית סוד המגלהתלמיד
 ט.יא,
 בעל חף4 ר החן תםרבנו

 48 ד,התוספות(,
-  

 ג ק - ה ה - עג ב הג - ו. ו,
 מ 3 יא4תנאי
 ם. 3 בקשזי4תנאי
 יא,והמיח,

 ה. יא, ר"ת, עיתפילק ט~
 ג ננתראסימאנצס,

 ננחרנש,ה
 ה יא, מאהבה",שתשובה
 ה ט, ועאתים,תקחבות
 ה. 3 מחמומ,תשוםת

-----------
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 ספר לאוריצא

 תלמודחקרי
מאת

 9ךרבוש שמפוןרר.
ההוכן:

 שפ. באהלי ומערבמורן
 מהות. רשנה מקום שנויא.
 גנחות. הלכותב.
 הגבולים. הרהבתג.
 חהורח. מרפ העיהעל

 ההורה. מומרוהלהולרוה
 הססר ובית בית-המדרש ביתיחכנסת, תעודות1

 התלמוד.בזמן
 םוביצא.ב.
 בית-הכנסת. בתוך אכסניא עלג.
 חכמים. ישיבת בקהית עיוןד.
 בלשנית. שימה בתור שוחעירה
 מעצמו. שוה גזירא דן אדם אין אימתיא.
 בלשנית. שוה גוירהב.
 קבלת. מדברי בלשנית שוה גוירהנ
 תתקב מדברי בלשנית שוה גזירהד.
 בתתקש ככתובה בלשנית שוה גוירהה.
 ה-יןהויחה
 אייי. על הוכות בגלל עמיפריב
 הגדול.התנא
א.

 גד~
 ואסעה בששוע

 אליוהר. רבי של הלמתיו מקורב.
ברבק
 יבנה.בכרמ
 רומתאי, רבי שלשנינה
 מסומות.מראה



 : תלמוריי ,ימירי כל הבעורתרכת
 פינלנדיה, של הכולל הרב פדרבוש, דך. מאת תלמוד* *חקריבספר

 עמוקה. למדנות על המעידות ומסקנות ומקוריות מענינות השקפותמוצעות
 במחקרו יצר המחבר . . . העברי הסגנון וביפי בבהירותה משמחתההרצאה

 היסטורית ובהבנה ובלהט ברגש הכתוב קיים, ערך בעל ספרזה
 מצויה. ובלתי חודרתופסיכולוגית
 יאעאר( חוברת 1938, שטוקהולם טידסקריפט, יוז~סק ברודיז א.)דר.

 מראת פדרבוש ש. דר. הרכ מאת התורח* מדע תחית *עלהמאמר
 ההרגל לפי 1 ביהמ*ד כתלי בין אף רחבים אופקים למצא אפשר כמחעד
 או דגרמי דיני לענין אלא תורה ניתנח שלא חושב, מאתע אחד כלהיה
 שייכות לה ויש יותר רחבה היא ישראל שתורת אבל וכף. וחלב בשרדיני

 תהץתנו של פעולתה חע את מרחיב שלנו המחבר . . . 1 זח דבר עלהשב מי דדכים, לתחבוית או איטליה כנגד הסאנקציות אל למשל גםחיונית
 שבצבור, בדברים אף מהלכים לו בתתו השמים", .קצה עדהלאומית
 ונצחיותח לרוממותה אמיתי הימנון הוא זח ודבר שבפוליטיקה,שבלאום,

 מושבעים. חזנים של ותשבחות שירים בלי ישראל, תהץתשל
 הדצ*ו( אייר, ב' ירושלים, היום*,)*דואר

 תלמוד*. *חקרי בשם חדש ספר פדרבוש הד"ר הוציא האחרוןבזמן
 חיות צבי ר' מימות הרבנית. בספרות גדול רושם לקהצות העלול ספרזהו
 תלמוז~ות. שאלות על כזה מדעי ספר נכתב לא ראפאפורט ליב שלמהור'

 1938( פברואר, 13 נירי.ורק, זשורנאל", "מארגא באדערז)גרשם

 ספרו את לקהל מגיש פדרבוש ש. דר. פינלנדיח של הכוללדוב
 . . . חלה ערך ובעל משובח חבור לנו מעניק הוא ובזה תלמוד*,"חקרי
 המחבר, של רגילה הבלתי הלמדנות מן מופתע להיות ישמחהמבקר

 קשים בענינים לאמת בהחלט הקולעים ברתיו ומן וחריפותו,מבקיאותו
 שוה, הגזירה על מאד והמעמיקה המקיפה העבודה ומן ואגדה,בה~ה
 בש"ס. סתומים דברים כמה על חדש באור מאירה המקורי בביאורהאשר

 חלה. עונג האלה הטורים לכותב הסב הספרופוסקים.
 *איזראעליט*, מקופנהאגןו יעקובסון, וואלף הרב האגודה)מנהיג

 1938(. ליאנואר, 13פדאנקפורט,
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 : תלמוריי אמסרי כל הבעורתרכת

 מבל ענין ברב נקרא שיהיה מבור, הוציא פררבחח ש. רר.הרב
 ובספרות ישראל בתורת ממקיפות יריעותיו התלמוד. במחקרהמתענין
 ומפלסות מדשות הן בספרו רבות השקפות רבה. לתועלת לו היוהמלונית
 התלמוועת. בחקירמ מדשותנתיבות

 1938(. לפברואר, 28 נורבגיה, אוסלו,)"התקוה",

 מבל רבה בבקיאות הוא מרוש מלא תלמוד" בשמקרי מאמרבל
 הגרול "התנא הנפלאה המסה בהם. עמוקה ובהסתכלות התורהמכמוני

-  יצירה היא הורקטס" בן אליעזר רבי של ומתורנית הרוחניתלרמותו 
 מרושים רק לא מפליאים המרויק. המדע מן והרבה בה השירה מןהרבה - אליעזר רבי של רמותו של הרהביליטציה באמת* ומדעיתספרותית
 גם אלא תנא, אותו של הטרגית רמותו על מדש אור שמגיהיםתורניים
 הגרול התנא ופעל מי בה והאוירה הסביבה הרור, ברוח עמוקההסתכלות
 ללימוד הטער את לקרב בהן יש באלה מסות ובאסונו".בשששוט
 ולהבנתו.התלמוד
 1938( למרץ, 25 חרשא, שטימע", "יודיש של עברי מוסף י רוד)ש.

 הוא דעתי לפי העינים. את מאירים רברים במה בספרומצאתי
 לתהלה הוא וראוי האמרון, בזמן שהופיעו משובים היותר הספריםאמר
 בשפת רבריו את סתם ולא נבואתו את כבש שלא לבו, אומץבעד

 באמת כי לשמוע, הוא שצריך מה לרור הגיר ורק מחוכם,ריפלומאט
 חהממשבה. העיון במקצוע ממננו בקרב התעלולהרבתה

 בברלין( לרבנים בי"מ ראש וויינברג, העקב ימיאל)הרב

 משובים רכרים הרבה ומצאתי תלמוד" "מקרי הנכבר בספרועיינתי
 * . . יפה יפה ומבוארים מטסמים ודעת בהשכלאמורים

 קובנא( אברק"ק שפירא, א. א.)הרב

יש*א*



 : הופודי אחירי כל הבפורהוכת

 תלמוד", *חקרי מאר והחשוב היקר הספר את קראתי רבבעונג
 הספר את עושים יחד וכולם עצמה בפני חשוב הוא ממאמריו אחדשכל
 מחמדים. שכולו לספרבכללו

 ירושלים( עחיאל, חי ברציון הראשי)הרב

,שש48

 עד מענין ומצאתיו דף אל מדף תלמוד חקרי הספר עלעברתי
 המחבר של הנמוס זהו עמו* רושם עלי עשה אחד דבר . . .למאד

 לקבוע מהסס הוא שצדק, לראות יכול שעוור במקומות אפילותנותנותה
 נזהר בהיותו אחר, באופן הענין את פר,ם מגרולינו אחד רק אםמסמרות,

 ר' על המאמר מן ביחוד מרובה הנאה נהניתי הראשונים. בכבודמאד
 קיבל לוא הנדון. בענין ועמוקח חודרת הכרה בו יש הורקנוס. בןאליעזר
 דור של זו לחבריח ביחוד מוקדש בספר אותנו לזכות עצמו עלהמחבר

 כאלה. במסות היא שעניח העברית, הספרות עם עושה היה טובח עקיבא,ר'
 ניריורק( גהרלברג,)אברהם

,ש*48

 תלמוד*, *חו48י בהמם תלמודי ספר כתב פדרבוש שמעוןדר.
 חדיש בסגפן כתוב ישן, מלא חדש קנקן זהו והתענינות. בעונגשקראתיו
 מקוריות. וורעיונות רבה למדנות מלא אחת ובעונה והגיוני, עניניובהיר

 1942( לפבמבר, 8 ניריורק, זשורנאל*, *מארגען י גורדון ל. ה.)דר.

,שש48

 י אצלהפכירה
 א*י ירושלים, מס, ראוצע ספרים מסחרבית
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מאת
 פררבוש שמעוןרר.

 ס אלח מחקריםמכילח
 ומושגית. הסתכלותית הכרהא. ויהרוובהכרה
 והיהרות4 המושגית ההכרהב.
 העברית. בשפה המושגית ההכרא עקבותג.
 להכרה. ויחסו הנלעג עלר.
 והעברים: הארוניממומר

 הרצון. גלוי בהורהיהרות
 במוסונ הרצון גלףב. השונות* בהפעותיו הרצווח.
 למוסר. ויחוסו היופי תורתג.

 העברתי.השעבור
 מרת-האמונהתפהעות

 המוסרו בתורת ההתפתחות שיטת י מבואא.
 האפריתץ? המוסר את הסוציאלי המוסרהסותר
 הסוציולוגיו המוסרנתיבות
 לצבוריותו המוסר1יקת
 תקופות.שלש

 הקדמוני. המצבב.

 האונאה.ג.

 השבטי. המוסר בהכרת האמתר.

 הכללי. המוסר בהכרת האמתה.

 הפנימית. האמת1.

 נגד-צבהית. אמתות1.
 מהק ל8ומיןז18זנוןז
 מינהלועות
 בעבריוב האשורי השפעלעעבות
 המיצועק הארטןגבולות



 1 .4עיונימי על הבעורתרעת

 מחקרים תשעה פדרבוש דר* לנו מג"ש הדורה חיצוניות בעלבספד
 עצמאית, ובהכרעה המחשבה בבהידות קפדנית, בענינות המצטייניםשונים,
 שקשה כזה מדעי משקל בעל ספר הוא . . . מעולה עברי בסגנון זהוכל

 החדשונ העברית בספרות דוגמתולמצא
 וויססענשאפט אתד געשיכטע פיד מונאטסשריפט י שלזינגר א.)דד.
 6-2( חוברת 1931, ברלין יודענטומס,דעס

 את המעוררים מקוריים רעיועת של שפע מחזיק ועיונים*החבור
 בתץ4 על ההכללית העברית הספרות ידיעת על ומעידהמחשבה,

 12( חוברת 1929, בדלין, *ציון' הגרמני בירחון 1 שרשבסקי)דר.

 תורת של היחס את לקבוע פדרבחש דר. מתאמץ .עיונים'בחבורו
 והוא עמוקה בלמדנות כתוב הספד שועת. פילוסופיות לשאלותהיהדות
 היהדות. לחכמת דציניתתרומה

 3695( גליון 1930, לבוב *כווילא*, 1 צאנגן)ב.

 לשטחי מדהעבתו פאדחע מחברם ששלח הועיונים*, מעידים כללבדדך
 הלשון בבחינת הדברים הרצאת גם משרשיהם. לינוק וידע רחביםמדע

 ובצמצומה. בבהירותה לשבח ראויהוהסגנון
 כב( גליון תרפ"ט, לונדון .העולם", ותיק,)קורא

 ניט עס קאנט איהד שניט. אלטען גאר פון בוך ניי 8ס'איז
 ספרימי אין אדיינשטעלען און מאל איין אויסליינען מיט'ןאבפארטיגען

 אויך טאקי און מאל, דריטע א צווייטע, 8 ליינען עס מוזט איהדשדאנק.
 מחבר. פונ'ם ועיונים* אדער ענינים די וועבען צרדענקען אביסעלאליין
 מיט דערביי איהם שפפזט און געדאנק דעם תעקט האס בוך, א איזעס
 זיין מיט אויס זיך צפכענט בוך גאנצע דאס . . . שפייז קרעפטיגעןא

 טייל גרעסטען זפן צין געדאדפט עס וואלט מען געשמאש און טאןפיישם
 לעזער. יודישען פאר'ן אויךאיבעוזעצען

 289( עמר 1929, וורשה ומאמענטש, ש.)י.

שחש6616א~אא



 של מצומצם ממפר למכירה עודנמצא

 היהרותשלמות
מאת

 פררבוש שמפוןרר.

 : פרקים שלשהמכיל

 שמאל(. )לנוכח רתית לאומזת1.
 של דתית לאומיות ו. תדבותיתו לאומיות ה. חלוניתו לאומיותד. שב4הדותו הדתי חיסוד ג. ודתו לאומיות ב. היהדותו השקפתא.
 הלאופית התמעה שקיעת ח. צבורו ושל יחיד של טמיעה ז.ישראלו
 הטפיעה צלם י. פעשיתו והתבוללות לאומיות-שפתים ט.החלוניתו
 מסקנא. יב. חמסניו משק יא. הלאומיותובהיכל

 ימיז(. )לנוכח לאומית רוזנ
 אבות טו. חציוניו הרעית את פחאבת היהדות יד. ציוניותויג.
 הלאומ" היסוד טז. הארץו ישוב על נפשם את מוסדיםהתורה

 היחדות פגימת יח. בארץו תלויה היהדות שלמות יז.שביהדותו
 החרדיתו ליהדות הכטס נחיצות כג. פעילהו יהדות כב.שיבותו שתי כא. הטיותו תשכל מחוץ כ. שלומו שלום לקוראים יט.בג~הו
 אחדות כה ישראלו בית את למפוצצים כה. ההסתדרותו צורתכה

 בצדהו ושוברה תואנח כט. אחתו בברית כח. נאמזו דועה כז.האומהו
 הגולים של טדגדיח לא. חהיסטוריו המשפט כסא לפניל.

 חייהם.מבית
[נארז:8.

 ועוד לה, בעיזו לד. הכותרתו גולת לג. הבניזו באמתלב.
 תורה לח. הפועלו לז. ישוביתו עבודה לו. והלאחו ממנוהמטדה
 של כחו מ* הסוציאליו הצדק את מחייבת היהדות לט.תביהו
 סכום* מא*רעיוזו

ישש8*



 : היהרותי ,של%ות על הבסורתרעת

 זשלמות הנאה במחברתו פדרבחם ש. הדר. עשח מאד יפהעבודה
 חלקים שלשח העולמי*. המזרחי "מרכז בהוצאת שיצאההיהדות*.
 לא1מית דת %ממחאש", דתית לאומיתפחם"י
 החיסטוריח מצד לטעון שאפשר מה כל . ץ ר א ב 1 ימין(,)לנכון
 מק%יות מתוך גם ידועה ובמדה המדיני המצב הכלכלי, המדעהחגיוה
 קלח, בצורה והובע פח נאסף המזרחית המחשבה של לטובתההיהדות
 ושוטפת. חיהנעימה,

 תרם"ז( מ', גליון זחתחר*, בנימיה)1"

י8*448

 והמתרחבת המזרחי מהות את לבסס השואפת חובהת מונחתלפנינו
 חיחדות שאלות כל מקיפח היא %, אף זו ולא היהדות, של עיונילבסוס

 השקפת- אם כי צר  ענירמפלגתי אינה שהמזרחית להוכיח,ומתאמצה
 השטתית הצורה וביחוד השפח . . . היהדות מחות על מסוימתעולם

 המחשבה את לעורר עלולה תעח משובח, הכי באופן התםן אתמוסדות
 המהידעות. יהודי כלשל

 199( מספר 1927, זמארגען", פאהה)ראוע

ים*אי



 והפינית השבדית בשפה לאוריצאו
 ציון חכמי שלפרופוקולי*םתר
 האמתלאור

מאת

 פררבוש שמפוןרר.

פכילב

הקדמה.ג
 ציו4 הכמי אמרוכה
 הזיקג שיטת התפתההאיכה
 1 הפרוטוק~ים מגלה נילוס,מיהו

 הפרוטוק~ים. גלוי עלהאגדה
 הציעית. השאיפהסלקש
 הזיקגגלף

 נוצרים. הוקרים שלהותידעת
 דנך.סוף

 ואסקאנדינבית. הפינית בעתונחז באו הס8ר בשבה השרנהמאמרי
ק  לעמתט ואסא

***"0י*ימאאמ14שש%
 תשסקנ ואיםעי

 אצל:להשינו

 פי~אנד העלסינגפורס, פערזאמלינגען,יהעסקא




