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"ל yזאויערבךמשהד"רחרב

, 

 • •בברליילרבניסהמדדשביתשללדדכי

ביים , 1זצ"לגרינגרגהכהןשמיאלד l/דהרבאזכרתלירסתמיזדוייםמתאים

לובב'ס,מוושביב'תשלהמ"סדזצ"ל,ה'לדסה"מועזו'אלו'הגאיופט'ות
תה'הזה.הגדיללמיסדכחיויבשהקד'שרבהגבואלהא'אזכרהאגחגיעררכ'ס
-ומלמדלרמדבבח'גתה'הבראשרלמרסדיגסהדגרללגפסרגסמרקדשתהרצאת'

רגושא.נשא • •• 

ד'חסד'אתאגחגיררא'סאךעבר,-בגרמג'הה'הדרתפאוהוב'ס,בעררגרת'גו

-העברעלמוד'ם'שראל,באוץהזאתה'הדותשו'ד'יאגחגו,שר'.רלגרשהשא'ר
רבתפלל ,באה"קרללמדללמדולח'ות,אגושזרב'ם-ההייהעלח'גוכגר,אתלגישגתו
עוב'את ,מש'חגרב'אתעדאחו'גי,הבא'םלדרררתלמסיוגזכהב'-העת'דעל

ש'ואל.שבט'כלעוב'למזיגשצ'טרפימגתעלבגומג'ההגאזכגהה'הדרת
rובנ'םלחגרךזכדרשב'תל"םד-ל"זצעזו'אלר' ,הוכ'שלטעזצדעזההן

כזכה Uאגחמרצא'סעמגרשלבה'סטוו'ה ,רמערתרוהבח'גרנסש'לבאשרחרר"זב,

"רדורבבאוכרהזצ"לאןיערכךמשההרב"יעשבאמרוסידברתמציתמהיוהזהמאמר •

 .,דן aמכתבוהועתקיט,"תשיתמוזד'ביוםבתל-אביבשנערכהל"זצגרינברגשרמאל

-.ל ltצד:ינריהולדסהיעזריאלר' , " I"ה"רבלשפטירתןבליםחלאשרהאזכרה,ומדעבלש
ה~לדסה~'מךעזריאל fרשללזכרודבריירובאתלהקרישלנכיןאויערכךר"זבמצא

בבת('.לרבג'םהמרשוב'ת •ר~דלומפעליילהגחצת"צזל

ועביןעו,יש-להןוסיןשביס 113ובמלאתתרל"י,חשוזכך"חניסדהדמרשבית

מחאדלרכניסהסמלנךלשלדרכרןהת"'יחסןיןתההדוריסהכלוליםאלןדבריסבפרסום

על )ה Hתרצ-ג"(תרפשניסבמןשלהימנותזכהאשרזה,וכוםדשלתלמידיוגמדולי

ל"צז"'"נכרברי"יהגואןאריערכן:משהד"רהרב-ראהנושלוההוראהצוותככייי

מלדהייםהצואת ,צז"ליויגכרגלהגר""הזכרוןספרככלריז.לרבניםניהןב"דזבוריכחבר

 .]שםא-rש"סעמיל,יח"'ש-ירישליס

I תףסחשרי 'דכייסשברןזכניהכומיגשטי 'נילדל"תגריגברגהכהןשמיאלר"דהרב. 

הכלליתהכשלחיאתירכש ,כבלריולרבניס '''וכביהובטרשונרנביישבתלרונ

גרינברגרר.כנתזכנהבארט,יעקברפיט'שלהסתלקותןעםוגיסן.ן·ברליבאוניברסיטאות

שימשהוכיסד.שליווהתעממורילאחריבהיה •.נריבמסלמרקאלתובה 1920בשבת

שומריייהעולמיהארגיןאת 1930כשנתויסדבנרמביה, "המזרתייישלכבישא-כביי

וחסדחןרהלהחדרתרברתבהופעלבת"אהתיישב , 1939בשבתאצרהלעיתיעםשבת".

מילאארתןתפקידהעיר,שלהדתיתהמעוצהליי"רבתמגהראףהחדש,הישיבבביכין

תי'ש"ט. Iאןזרריזביוסבפטרואביצלתו.כככדו

• 

 •גרמניה.יהזדי ' Dכ 'הילדסהייןכר~ויאלר'כיגהכד 2
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חציינייתחכמיתדייעתעםבתירהירחבהעמיקהידיעהאיחדיאשרהתירהמחכמי

בגרמניהיגםהארצית,בכללכל.ידיעים-ירמב"םגאיןסעדי'כר'שמיתכלליית.
השכלהבעליגדיליםרבגיםלרבגיםהמדרשביתיסדדלפביהיי ,-19ההמאהשל

אייערבד,בגימיןצביר'-ילפנהיםהירש,רפאלשמשיןיר'עזריאלר'-כללית
אד .ועדדבהמבורגברנאיסיצחקוה"חכם"עטליגבריעקבר'אשכול')יינחלבעל
אשרתורהגדולימיוחדת,גרולהאשייותמהםאחדוכלהכללמןיוצאיםהיוהם

בחשו!פתחעיריאלר'אשרהמוסדאבלכלליות.יריעותהתירניתלגדליתםהיסיפו
ומדע.תורהבשיליבצעיריםרבניםלהכךרצהתרל",ד

וביביהםגדילה,בראגההמוסדשלהתכניתעלהביטןבגרמניהחרדיסהרבה

לפביז"ל.אייערבדצ"בכר'באיניברסיטה,לכןקודםבקריבעצמםאשררבגיםגם
איששאפיליכרעלהתאוגןבוזצ"ל',לאאמו"רעזריאלר'שלמכתבקראתישנים

ילהסביראביןעללהשםעיזצ"למאאמו"רביקשעזריאליר'הסתייג, Nצב"הרבכמי
 .>בגרמביהלרבניםמדרשביתשליההכרחהערדאתלי

יקדישוהרבניםבעחידאםעליה,חהאמה-חירהא) :כפולההיחההדאגה
הפחדב)ולילה.יומםבתורהיהגוולאאחרותלכחמותלימידםזמןשלגדילחלק

הפורמאליהאקדמאיהחנוראתלעצמםברכשםהצעיריםיסחפקילאאילי-לאמונה

אשרהכפירהמריחיודעיםובלאביועדיםיושפעיאלאמדעי,יבמחקרבהשכלה
ב~רביהם.-ייתרועידהאוניברסיםאוח,שלהובקציעוחנריב-שלוםתיגם _.לשםה

להיראהוהוסמךאביואצלתירהלמדתרס"ג),-(תר"אזצ"לאריערכןאביעזריהרכ 3

HJ היחדריביה"סאתניהלשביסעטרכמשרמקיבנא.ספקטוראלחנויצחקר'הגאןול

שלכרבהמקומןלממלאנתמגהתרל"ג,בשנתאביו,פטירתvום(פירט),גםוידוא

ר'קבה.כשלרזעםבמשר-האחרוזיומיעדהחזיקזהבתפקדיהלכשרטם.קהילת

יהיהבברליןלרבניסביהזנ"רהנהלתעלנמנהבגרמניה,התורהמגדוליהיהאביעזרי

ך' _דדו-אשתןחלהכאשרהמסורת".במאניהרבביס"ראגיושלההלכהדערין"ר

ר'נתבקשלרבניס,ביהמ"דאתילנהללהמשיךיכילהיהרלא ,,הילדסהייונרעזריאל

סירב.אךהתפקיד,אתסצזנרסללקבלאייערבןאבעיזרי

(הראלרבניסהסמינרהקמתמרעייןבהסתייגךתןיחידהיהלאאשכול""גחלבעלב uך 4

תרל"ב).אללובכ"וינפטרמאתרהרעיןן,שלבמיונסוןלראותזכהלא

 ,) 30 • 12 • 72'18 (תרליינךחניכהו'זניוםבמאסטדרם,ז"ללסהרועקיבא Iראלבונכתבו

דכיצחקר'-זנוויצרבןדגהרבשלהתנגחתיאתצז"להילרסהיירמזעריאלד'תיאר

מרוירצגורגהרבאיןכירזובובדבריולרבגים,כיהס"דלהמקתת"לכמברגרהלי-י

כעמטכ l/גרח"תכרירימיוחדצדיקאחרלהרהרחלילהייוהגהלעריוו:היחידהמתנגד

לזההיאכתתיגםב"הכאשרשמיםישםרקכונתךכיתיתיגםדיזעתידבירי,יחךז

טר'ישאסובם Mלתסווובותעלילגוללהוקרהבערבינכנס·הייתילאזהבלאכילזה,ורק

ל Xישררח XDחגומםרתוכללכללמריחקאיבילב'אנל ,] Xבר"שלי.ההדגשה Jשלגודב

יאיבןהצראתאליאב,זנרכדיבסריכתהילדםהיירמ,עזרילארבי(אגרות " ...הלזה

גי}.סוב'כ"ג,אגרתהע~רירח,גרוח Kהתכש"ו.ירשוליס •מס

4 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 • Kשיפחדההישהפדחלימרכל uלא

ללמ"זמנםכלהקדישילאאשרצעיריםשרבנםיהנמנע,מןשכמעטמיכן,
אלאכלכדלשמהתירהלדמילאיגםאחרית,לחכמיתשלשיאילייהקדשייהתירר_
 •כשיראלויראהתורהלהרכזי •קדושהמטרהזואםגם •מסיימתמטרהלשם

כדמאיהק"מיםדכוריתכגרמניההרכביםכמיתידהגדולייהיוכאלהשרבנים
תכניתלימ".לשםורקכשייבותללימ"שנהאחדשנההקדישואשוליסא.גדולי

הקיףהפיסקיםלימ"בקהילית.ההוארהלצדכיהלימ"אתכיינהלובניםבהימ"ד
כיחו"מ,דיניויבאתלאאבלאה"ע,שלסימניםהודבהייו"דאי"חשי"עחלקיויכ
איסיויבגללבתחילה-בגומב"נהגילאכמעטתיוהדיןפיעלממיניתדיבי

לאשהממשלהבזמןאףלעוכאיח,ללכתהחרדיםריבגםהורגלויאח"כהממשלה
רביםחרדייםשחייליםלאחרהראשינה,העילםמלחמתלאחדהיסבהמצבהקפידה.

חורה.שבדיןהברכהאתיבליטאבפוליןראו

החכמוחשלהדייעוחועםבנסיון,עדמוהזבדרשביחחלזבדייכללאזהואזבונה

החיזברע"יכךכללא-זריחהשקפיתגםפע'lכםקלסיבאוביברסיטהרכשואשר
האדייאוליגיותהחוצאיתעקבאםכיהמחקר,צירתלרגלילאוגםהאיבייקטיבי

 'בזה,נכשלואשרצעיריםהרבההיילאיחסי,באופוהחומר.מןהסיקוהזברציםאשר

קילקלאשרזבקריםוהייוקולקל,-לתקןשבאצעירהיהיאחדאחדכלכזבעסאבל
התשע·המאהבסיףבאוביברסיטאותהשלטתהרוחאתשהכירזבילקלקל.מבחעל

·בקורתייבקוות"אוחהקראואבשהיאשו·ריחהנוכחיחהמאהובחחילחעשרה

אשרהסכנהאחלשעריכולהיא-שקררוחהיחהבאזבחאך ,הערכיםכלשל
ההתקפיתבגרם t'תרמארנם,הריח,איחהבכיאידייעלס Dשנחימלכלצפיהיהיחה
מצאאשךבריי mעזריאלר'-הגדוליםהאנשיםתורחחיתההכסיהרריחשל

אזבחי,זבחקראנשימקיריים,יהודיםשלאישייתואישיוחם,חורחםבקשד,לעבידחי
הגחלה.זבחכמחםעידזבדוביםמעשיהםאשרחכמיםחלמידישלעניהבעליאבשים

עםמציוחיהיקיוסאמינתההתירה,ידיעחימדע,חורהשילבןאשרהגביריםהם
לקראםלביומוחרולהאדירה.תירהלהגדילידםעלהיקדשואשדהזבחקרדרכי

ברט,עיקבר' ,ברל,נראברהםר'הופמו,צבידדור'ורבימיריאדיני-בשזבותם
לנרכה.זכריםנןןהלגמיtו,ייסףרי-שביבהיםהצעירכ"ואחהדליסהיימר.הישר "

זבצוקאשיההיהואהסכבה.אתכ"כראהלאעצמיעזריאלשר' ,להיוחיכול

בתחילתיגדלבולדהואבו.נגעלאאזברנהבעניניספקשיםאשדוזבזע,באמינה
הסםרבביתגילדותושםיחונךהלברשססק"קשלהטהירהבאוירההי"םהמאה
עלהלאאוליהזזבז.שלהכלליתההשכלהעtבהתורהדייעתאיחדבעיוחבליאשר

אחרשמושבאוניברסיטהשלזבדבחכזבהלהשתזבשבאזבוליהדוישאפשרדעחועל
חורה.להגדילמאשר

זבביביםהיססווי,בזבבטלרבביםהזבדרשביחעלזבביטיtבשבאבחדבד.ייס,אבל
שארהסכבהלזברותאשרביהזב",דאתביסדודרחזבנאשלוחאהיההשיאאחבנו

אחריח.כארצוחיגםבגרזבניההיהדוחלהצלחהכרחידכרהיה-עליהדברבי

להןהייאםרקקדשווחכקהיליחלהחקייםיכיליחהקהיליתהיוכיזזבו,הגעי
היכוליםשמכילים,זהעםויחדלתורההנאמביםתורהבניהי"יםידמריכיםמנהיגים

3 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



-

עזויאל 'ושלמדושיביתבביהם,חיבירעל-ייתויעידהבחיםבעל,עללהשפיע
וקהיילאיהםהקשד,משמותשימוי'מאיתהבאמבהליהדיחהעמןו,הילדסהיימו

, 

 ,אחוהים,השימוםימחבכיבםםאכישימוםי,
כשביחמדושביכיתיסדרכעתכגומביההחיותיחההיחחעדמחאחששמיהימ

מאיתכאשומכן,לאחושבהשושיםכחמשיםעדמחה,ל ,ט"היהמאהשלהשכעים
ביםדועזריאלו'עשהמהמביז-ברמניהברחביייראהתירההרביציחניכיורבניס

דמושי,כיתאח

שלפעיליחיהםאת-כאוצביפהעיביבייויאיתשואימהלהיסיף,יביכל
-וכבישלמעשהיחיצאיחהןאליהבאמבה,היהדיחזומיככלמדושביכיתחלמידי

ישואל,כליעלזי"עעזויאלו'

מדושביכיחשלהגדילההזניחאחאבחביויאיםהמעשיחכהצלחהוקלאאר
אשוכזמןכפוט ,לחיוההבאמןהמחקולחכמיבחביאשובהדוכהאםכיימיסדיי,

וקהיהלאלדעהאמיבהביןיהיחסהוביםלושיחהיחידמושיחיצאכב'יהמחקו
המשכילים,לחציגםו"יבעיה ,המשכיליםקהללכלשאלהאםכיהדמעןשל,עביבי

על-לסמירמהעללבישיהעחיקההשאלהשלהמידוביהסגביןכבגדאף
מחיריחקיוההאמתלשםחקיוה :מדשוביביתמיו.ילבי Uשבחהחזקההעדמה
יכיןאמחימדעביןביגדראיןכיכילםיביבילבסיףכיגדילה,איפטימריתעבהר,

מכםהיאוקדבולא :מביביםאבישאיןמהעללימו-ה Uיהעהתיוה,אמיבח
 .)א"הא/ייםפאה(ירושלמימכם-היארקואס ,)ז IIמב IIלוברים(

שלמדבויי-ך"החבמפושישלדוכםעל'קלסייםדבויםלצטטליהושי
גרינברגהכהןשמיאל 'ר-הנאמןחלמידןומדבר"ל"זזהופמן. iד"י' 'מו"רא;וגי
הבה,החאספבילזכויאשרזצ"ל,

 : 'ודצ"הכחבייקוא,לספולפוישיבהקדמחי

שלימותשלההנחההיאיהודיפשרזכללכווןהמוכרחהשניייהעיקר

הכחיבהביסחכלימוהמסיוה,המקיבל.הביסחכלימוהמסיוה,ביסח
הקידשכחכישלהקויאהביסחמקוא,(עלהקידשכחבישלהמקיבל

הקודשכחביעםבבילהזההחז"לעדיחלפיהיבה )כעתבדבולא •
נמצאייאםמזייף.יחובזהיויחבשמוהקידשמכחביטפוכלעצמם.

יושולמי(השיהמשמעיתייםבלחיבוסחשיבייימאדמיעטיםבמקימיח

יטפוזעסיטייספועמיןטפו •בעזוהמצאיטפוםיג' :ס"חתעביח

המקימית .לבקיטביסחבאיזההספויםויבפ"עהכויעיהוי ,יכי')היא

דחיק,בפחויזהסתפקיאיהסבוללאאוישהיר"כחבבייחוהקשים
שצוירהביסח,אחלשביחשצויךמשיהידעחעלעלהלאאך

שהגיוסאלהידיחצויכיםהייביאיליגם , ..כלשהיחיקיןבילהכניס
מאדירעליביהיההויפגיעה,בלחיבשאוהלאמסייימיםבמקימיח
בויחשבכחבהניסחהלשחזוכלשהיאמצעיבידינישאין ,להידיח

• 

::ii ~בזהשתרגוםלגוונדמהמחדשזהקטעתורגםהעגיןחישבות{לאו, 5 I ;'מp יר_ 
 ].המערכח
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רהיסטרריש·ביקררתישפרשנייםנימרקיםעלהמברססתיקרןכלהקייש.
המקרבלת.בצרהררלאזר.שבצררהלהנחהסביררתכלבראיןרבים,
מישהרלנריאמרראםהקייש.ספרשלהמחברארהנביאארתהכתב

לדחרתר,ירכל •נכרןשאיננרשיחשרברמיייתיקון"להציעלנרשמותר
לתררה"סייגייעשרארתנוהזהיררהגדרלהכנסתאנשי:כברלרנשיב
והיאלתווה".סייגמסירתיי .לדמךמ"ד)ג"Eכ(אכותעקיבאררבי

אחת,פעםרקלומוכנים.היינואילוסיליף.מכלאותההשרמרת

 ...המקראשללזירטרבהדרגהמנעייםהיינראחר,ניסרחעםלהשלים
אךלדעחנר,משרפרלנמרי,חדשך"חנמקבל,םהיינרהזמןכמשך

 '.המפילנרנאמרדרכי"דרכיכםרלאמחשברחימחשברתיכםלא"
היהרדים,אנראנושי.כספרקרראיםהיינרהא·לרהיהמקראכמקרם

מחרייביםאנרלני,המטררההמקרכלתביהדרתהדכקיםאנררבמירחד
באנמנוחשמירחו.הופקדהיבידינונמסרהיאלביה!סםרעללשמרר
 ', Jהבאמניםשימריילהיוחריציםהנגיבעתידיגםעליןשמרבן

לסטררהבקדמחרנריבברנש.ר"דהרבכחב ,ה"רדצר"מרשלנאמןרכחלמדי
 :רכלשביים"פרשנישמחקרים-מקראשללפשרטר"

למקרמרחחדשיםפירושיםלתתא) :כפרלכירוולהםישהאלה,ייהמחקריס
רהחרקריםהמפרשיםשלזדרוהעילהשגגחםלהרכיחכ)הקדש.בכחבירקשיםסחרמים

המסררחיהטרפסשכרשידיעלסחרםכללפרשהארמריםדרכם,-הבקררתשדרך

שמלכד •..המדעבטליתבעטפםמלבם.כדיאשרשוניסר"חיקרנים"הגהרתרבהצעת
עוכומותומליםסחימיםוכקראוחערוישבםאם ...כידםחרסוכעלםיהסשהקןחיליל

השגחבר.רקרצרדייעוחינווכעירטמחמחזההוי ,הקדשגכחבי

בכרניםפחורניםלמצרא ...הבאיםולדוורחלנרהמפושיםנדרליהניחרמקרם
דברילבאוהקדשגחודחבגשחנררקאכלמדעיח.רחקירהעירןשלעזובאמצעי

דור."מדורלנושבמסרוכפיחייםא·לקים
באםו.יהודימושולכלהסיסמאאתיהורהחלמידייבויהובדברי

כחלמדיעמדתר ,גרינברנשמראלו'שלהמדעיתהעמדהעלכהעדדברתי
שכראפהפערלותירעלספרררתמליסלהרסיףלישינר.שמדוביתלשנאמווכמורה

בחל-אביב.הרת'חהמיעצה

הקדושהלעכוזהבהתמסרוהגדילה,העבריתהעיךלתקנתפהעשהשהואמה

החיששלחחרםבכלכמעטהראשיחלוכנרחהחדירהבחמיכחררלפערללעררר
כחלמדיוקרלאורמניהכילידעשהלאזהכל-הכשררחכחחרסרבפרטהדחיים

רבישללובניםהמדרשביחשלוכמורהכתלמידאםכיבלבהפרשבורגישיבח
לארלגדללחנךחפקידראתראהאשרהמרסדבררחבכרל,ן,הילדסהיימועזויאל

הקסרשממוחמיוחשבבפוץערמדיםאםכי ,דמעראנשיחכמיסתלמדיייק
 .)זיי'א'(אכות "השהוכעאלאעיקיהמדושלא"בבחינחכקהילרח,

האחוונההתקופהשלבהיסטוויהישאוגרינכרגהכהןשמראלר'שלזכוונו
לברכה.צדיקזכוקדשנר.ארץשלרבהיסטרויהגרמניהיהדוחשל

אועירבררפאלנתןהרבלדפוסהביא
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ר Kבריימררכי

,הזוהרתזהרתעל

עלדעזנ.ריהרשמיתבתעידהלהצטירימישדאלאדםכלמחייבהדמינהחיק
עיניי,גוןקומתו,מינו,גילו,:שמו,האלההנתוניםביןהאישיים.נתוניוועלזהותו
ציבירידיוןהאחרזןהנתיןעדררהאחריםלנתוניםבניגידשייך.היאשאלידהלאדם
הידתועלאדםמצהירהיהדדי.ללאוםההשתייכותשלהדתיתמשמעותהבשלנוקב
המקדבלים.ישואלדיניעםאחדבקנהעדלהזדהצהרהואיךוישהיהודיללאוםשייך
זהותםבעייתעלאלא ,להלךידיבולא-יהיידתוהזדהותיהותשלייבעיהעל

עויקר.כללבספקמוטלתאינהההידויתשיהותםיהירים.שליהיהדיתם
חרדיםיהדדיםשלניכרותקבוציתש'ראללארץעלובקירדבשניםיובללםני
רתיתקירבהבתחילהמהםרביםחשדלמסירתם,נאמניםדממרכיה.אירדפהממערב

העיריער :היההימיסבאיחם(ששמהבירושליםהחרדיתהעדהאל',עירנית
מזי,יתירהנככד.חלקגרמניהלחרדיהיהזועדהשלבייסודהשהריהאשכנזי),

הידיתינהכמדדההחרדיתהערהוכתהעצמאיתדתיתכערהולזכיתהלמעמדה
הבריטי.המנדאטממשלתלפנימגרמניההחרדיתהיהדיתנציגישללהשתדלדתם

האלההעוליםהצטרפובירושליםהתיש'בותםסעסאפוא,מאל,ו.מיבןזהההי
חעדותבעליבניהם,אתששלחוכאלהאףבינהיםהיוהחדרית.לעהדכחבריםבחלקם
דכאשריצ"ל,דושינסקיצביידסףרביהעדה,ובשלבישיבתוללמודמחו"ל,בגודת

קידדשיך.בסידדרהעדהרבאתכיכדולחדפה,אדתםלהכניסזבי

העתדהגיעהובדח,שגיםהאריבהלאהעדהלביןהאלההעדליםביןהדדדיםעת
הפרישהבסיביתלהאריךהמקדםכאןלאהדלת.בטריקתשמושייהידממבה,שמרשי

שמרשושעהייחרדים"להידתחרלוכלים :זהרקהיאכאןהעולהההרהדרהזאת.
• 

 .ובמאינדתרים.חיריס.באורחדברוחצידברשינולאהרי 1ית"ייהחרוהעהדמן
בעדהחבריםשהידבומןייחרדים"נחשבדכלום :ונהרהרניסיףזאת.שאלנוואם

'ייחררים"נחשבןלאהזאתהעדהחברימביזרביסשבעיניכשמשכרירןייהחרדית"

ששדלחמיייקראייחרדי"וכיהפרישה.שלהסיביתאחתגופהזאתואבןועיקר,בלל

לבוששהדלךמיאדבביתו,רדיימקלטשמחזיקמיאי"חירב",הספרלביתילדייאת
• 

 . Iמערב·אידיפהבבגדי

 .הירסלומשיששינהמשמעיתהימיסבאותםהיתה"חרדי"לכינויכימסתבר
 jייאורחיייקסי"רגנזיתרגוםאלאהיהלאייח,רי"מזנערב-איררםה,רניםליס·עןלבבי

ייאורתודוקסיים"הידויםלמצואשקשהאמרושבחץו'לאתובקהילותהיםוהואיל

?אשריכך,"חדרי".כני(ריכאןהתידידיהדבריםשבטבעהריתם,משהייילתר

ייחדרי".תכינויאתלישהעניקימאליימובזזההיהשובייעזרא",הגוערארגוזנוסד

ארגוןשלבגיפןראוהדיןמןהחרדיתשבעדההידיעהידיעלהמייסדיםהוטרדוולא

ניקדהזצ"לנלויאמשהד'של(כתווכלמכלחדריית""המושגאתשבוגדדברזה

• 
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• 

שהנוהוכלהלבמןלהצויאבאייחררי"הכינייייחר).ילא-אחתםנזםב"נוזרא"
הועדשכמסגרתייהדתי"החינןדשלהשמלימייהימיםככיכול,"דתיים",סתםשהם

יראייהיריםיאףהסדר,שייביתיללאתכיינייתשייביתיללאישיביתללאהלאימי,
לייחירב"ילדיהםאתשלחיכאלה),הייאז(גםישראלמאגידתרחיקיםאכלשמים,

ו"לעזרא".

ראםשליהםיליטיתדהחיתהחרבתית,הדזהיתיכי ,לדמיםנמצאנימקיםכמל
בקנהבולזהכהכרחאינהבוצמיכבויניהיתי J-,שייבזהיחיאחקיבעתבהכרחאינה
בשברםזאחוחיזיםחזירביםזהיח.איתהבעליאחריםלושמיחיסיםהזהיתעםאדח

הרצאההשימעהכאשרקלה,מביכהשלרגעאיחיזכיר :למשלשוניח.בהזדמנייית
כשלשייםלםניברקבבניישראלאגידתםיעליבסגיףהירשרםאלשמשוןר'על

רבבנעט,מרדכיר'שלשתלמידייסיםרמנדלסוןמשהאתהזכיריהמרצהשנה,
מנדלסין,שלבביאירמעייןכשהוארביאתמצא ,בניקילשבירגמתיבתאורישמדינה

זכריניבמדלסיןעללומרמיתר"-ליאמרנהדם,שהחלמידהרבראהיכאשר
בדירני,חדרייםבתיגיםמקימויכירנולארבאגבראאותולשזההיתראר ".לברכה

יאחד-המרצהמםיהדברציאארכי ,סובלתואוזנםאיןהמעשהםיםורואםילי
ההילאשבעינייברירבמחאה.הנראה,ככל ,האילםאתיעזבממקימיקםהמאזינים

דיי.חךייהמרצה

יראיםיהדריםישימחמידמאזהעצמאית.בייםשניםכמהזהקירהיכו

בעניינידרירשיםהידיהסעידחועורכיםיוםבאיתוהללהאומריםבמצוותודמקדקים
מאזהעם.נבחריכנסתלכבדראיישראלממשלתלכבדרלאמעילםאר-דיומא

שכו ,'''העהשהיוסייזהכיימהאמיהגמתירזאתםיעשוהםוןשהראהעצמאיתיםי

אחיהמחזיריתלעיניניהמחחרשיחההיסטורייתהחמוריח :דמשרםבבית,לדמיכך
ילשבח.ילהלללהדריתישכךיעלהמה,ה'מעשי-ההיסטירהיבמתאלישראלעם
מםניהארץהנתלחעלאומצריםיציאחעליהידיהשבחלחחחדלנימעילםיכי

חטאיהארץלנחלחשסמיומפניאי"יילינו',,פרשתבאהמצריםליציאחשסמיו
הדמיגהתקומתעללקב"השהידיחררים","ההיהודיסאלה !'זרהבעבידהישראל

כלים-יבמיסדיחיהבדמינההתירהעלביןבהחרביתמשראיכןלעשותיחדלר
ביםרהלללארמריןההישטןמעשהישראלמידנתשחקימתלמםרבולהםהיברר

מיהכשחמנהשלמהכאמינההםמאמיניםרעיקר.כללזהדרבהרכררלאהצעמארת

נורלפררקישיהדריםשמיםבההגליםהחסרפקעלאשיראל.לבומרהקב"השנחן
הדמינהשלממתנת·החסרייחררים"יהדריםשלהחעלמרתםגםבה.ברעטיםתררה
אתמקפחתשכזאחעמרהןמאיאלאהקב"ה.שלערלםבהליכרחככעיטהכמרה

זהרתלעצמםלבקשרעלהיםלקב"ה,יהרריהשבחהנרחביםאלהשלה"תרליח"זהיחם
 ...אחרח .'

בויסרקררוהבורסקים,האלההיהדריםכיןישנרספת,מבחינהגםנחיץזהרבר

שיוהדהירחמדעיהקרייבחחרםבמחקירם •אלירנרטהשהלבעיסרקדררךמקצעוי
גשירחשלשיקיימרחהיראחר,במקיםהשראיחיכפישיראל.חכמחארמרםי

גשיהשכגרמניה.הנאמנההיהדותמבהיגיביזישראלחכמתאל"אורתדויקסיות"

לחררםעלינרש"מצרהשאמרהילדסהיימר,עזריאלר'הצדיקהרבשלזיהיתהאחת
זרריתלקרןירחקלאשהמחקרבחנאייכמיכןזר,חכמהרלהארירלהגרילחלקנר"את
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גישהעמו,היתהאחרתגישההירשרפאלשמשוןר'עלינו.המצווההתורהלימודאת
התנגדבמברגרדביצחקר'וגם ;עקרוניתשלילהישראל"ייחכמתאתששללה
פומביבגיניייצאילאמעולםשניהס.אולםעזריאלר'שלגישתילבתיקףלמעשה

השלשייתהגשיהאורתודוקסי.כמנהיגומעמדוזכותואתעזריאלמר'שללוילא

שלבעקביתיוללכתאדםלובוחריבכן,ואכמ"ל.הליי,אייזיקיצחקר'שלזוהיתה
המקובלותהמדעיבשיטותהמדעבדרןישראלבחכמתולעסוקעזריאלר'ה"רבי"

היוסשל '''דרח''ההרחובאדוהיושר.התוםדרדהיאשדרכוחושבוהואבעולס,
ואותומזה.גרועלאאםסטייה.שלטעות,שלכדרד"ברלין",דרדזו,דרדרואה
קיפח.חרדלותו" /Iאת-יהודי

בחוגיםהיוםשקירהפההךיה"חדרי",המחבהמןמדרחקלהידתעליןבגזר.ואם

ההריסהיצרזי,ייחרדיות"עםההזדהיתכיחשאריתאתממניניטלייתרדים"הקרויים

ההבלגהרסןאתהתיריהיא"חרדית"הקרייההחברהבשוליאחזוההשמןה

ההבלגהוהריהישראלי.ברחובוהמוסרהמצייתעולפריקתגילויינוכחוההתאפקות
מעמיקוהפחדגוברתהשנאהשבלעדיהןהעם,מחנותלכלחיוניצורדהןוההתאפקות

 1האומנם-החברהייבשולי"וחס.חלילהמתאחים,שאינםלקרעיםייקרעוהעם

המוקיעהנערצים,רבניםביריחתומההכנסת,בתיקירותעלמודעההופיעהוהרי

תורהאוהבישלעינםשאיןבתמונותהישראליהרחובזיהוםאתכדרבונותברברים

מוצאיםהםהרסןמשולחישלהויאנדאליזםלגינוירמזלרמוזבמקיםאךסובלתן,
נחצהכברהאחרוןהמשפטכתיבתבעצםיהנה,והבנה.צידיקשלמיליסרקעבורס

שלדבריהםעלביקירתממנומשתמעתשהריה"חרדית",בחברההמותרגבול
בסתירתוכל·שכןחכמים,בכבודלהיזהרישדיןפיעלאמת,יהנהחכמים.תלמידי
איןעל,ה,חלוקותחכמיםשדעיתצבורית,שאלהעלציבוריבדיוןאולםדבריהם.

על,הם,ומקשהאדםבאאםהתורהחכמישלדבריהםובתוקףבכבודםפגיעהזו
חכמים,מעשיעלביקורתלהשמיעאסורה"חרדית"בחברהרכה.ובלשון·ארץבדרך
ה"כשר"לפלג"שייכים"אלהשחכמיםבתנאיאך-רכהוכלשוןכדרד·אץרולוא

אליבאתורהגדוליולוא-ה"כשר"הפלגלתחיםמחוץשהםחכמיםשבמחנה.
ברבריהםלהשפיל,מצוהכבודםאת :על,הסחליסאחריסרינים-הדעותרכל

כזאת.ייחרדיות"עםלהזדהיתקשההפקר.ודמםלזלזלמותר
גדולהאמתהוכיחוהאחרונותבשניםה"חרדית"בחברהידועיסמאורעות

לחלוקה.ביתנותאינןוההקצנההקנאות :דתיותכתותשלהחברתיתבדינאמיקה
טוביס,שאיןאידיאליסלגלםהמתיימרתמסתגרת,חברהמשעלתהאומר,הוה

שובעוד",ואפסיייאנישל·סובלנות,חוסרשלנתיבעלמהם,וצודקיםאמיתיים
דומהל"ט'םול"תעבורהיאלמחנהשמחוץיריביהניטרולולאחרבפניו,מעצוראין

ב"המעין"מאמרפירסמתישבהמעשריםלמעלהלפניהמחנה.שנתוןיריביםכלפי

אתתארתישבוהמערבית'".וה'אורתודיכסיהישראלייאגודתבשםתשכ"ה)(תשרי
הצמצוס,ועדשבראשיתהההדדיתוהסיבלנותהפתיחיתמןזותנועהשלדרכה

שנותחמשייסלאחרארץ"דרךעסייתורהיהדותכלפיוהתוקפנותההסתגרות
(גםישראלבאגודתמקוםזויהדותבאמנילשריייעודשאיןהיתהמסקנתיקיומה.

לאהמאמר,פירסוסבעקביתשבאהזצ"ל,לויןמאיריצחקר'עםברחבתהתכתבות
למחנה.מחוץהושבושה"דייטשיס"לאחרוהנה,מסקנתי).אתבמאומהשינתה
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עלווכדלמלחמתד.יותר,פנימיותאחרות,מטריתוההקצנההקנאותלעצמדחיפשו
והונגרים,פולניםליטאים,בידוחסידים,מתנגדיםבידישנות'יריבוייתלשטחמעל
מהלקייםואשכנזים.ספרדיםבידחב"דיים,ורוסים-לבניםמתנגדיםליטאיםביד

 ••.אחת"אגודהכולם"ויעשו , •.•בעולם"שלוםמבריםחכמיםייתלמידי :שנאמר
ייצאייהידיםאם :כד)לפניעודששאל(יאפשרהקיראישאלהסתםמדוכאד

היאוהותםשמאה"חרדית",הוהותאתאיברןארץ"דרךעםייתורהשלהמדרשבית

איננהיידתית"שזהרתכל,ראשיתלהשיב,שיכדעל 1"דתית-לאומית"אייידתית"
אחרת,אוזובמידהשמקיים,מיכלהוא"דתי"היוםהמקיבלבניביעיקר.כללזהית
התיאילוגיה.בתחיםכלשהדודעיתבאמיניתמחזיקשגםיאפשרימנהגיםמצורתעיקרי

יהשעה.הציבירבשאלותמיגדריתעמדיתכבעלאיתיהמזההייזהית"כאדאידאבל
בכנסתמפלגיתממניידלאיזיהסתברית,שלכלשהיבמידהלדעתאידלמשל,לפיכך,

זהית,עללדברקשהכאדשגםהרי"דתית-לאימית',,לזהיתיבאשרקילי.אתיתד
אףשבהם.לייריקנים"יעדכרימידמצייתמלאיתירהמבנימשתרעתכשהקשת
דתי-לאימי.קינסנזיסעלהייםלדברקשהימדינייתציבירייתבשאלית
האפשריתלגבימייחדתבעיהישמדרשביתאיתרמייצאילחלקיעי.דזאת

מאהאפשר-הדתי-לאימיבמחנהרביםשלבעיניהםדתית-לאימי/ו.זהיתשל
תידישראל-ערבלשליםהםשיאפיםשכדדים.דתייםלאפשיטהם-ריבםבעיני

-במחשבההדהמעשיםלגביהד-חריףעימיתיתידשטחיםעלליייתירנכינות
מזהיםשאינםיימורשה"ממצביעירביםאצל(וכזאמיניםגישבעיניגיש-אמינים,עם
שאיזהן/חילונית/ו,השלוםתבועתלאנשיהםנחשביסייס-לאומייס") 1נ"רךעצמםאת

יישיבימציתהגבורהמפיגביליתיהיהבטחתישראלארץקדישתשלמישגאצלה
אבלר"ל.ייחילינית"לזהיתהגיעיהםרבכןהרמב"ן.פיעליכיכישהשיראלארץ

זרהעבדוה-על,ידכערדהמיחזקתהלאימניתכילמדימדרשםיבביתיעשימה
לוייאל ;העמים"התפייסות IIלגדילהקריאהלהשמיעחייבעם-התירהיכדהיא,

ימי .) 99עמ' 6 4חיברתתרצ"ח.צבי,(נחלתבעם-התירה"פראלגדיללשיביניזם

במעשינאיתבינדהשלמה"שיראלייארץתנועתשלהשיביניסטיבאיפיספקשמטיל
ניתניתאינדיההקצנההקנאיתכאדגםהתניעה.שיליהגיעואליהםיהטרירהרצח

ירה. /Jילעלחלוקה
לאייחיליני".-דברשללאמיתי-לאאף ,,'יתד"לאייחרדי",לאובכד,

מדביקיםהיילאייעזרא',,הנוערארגידהייםהיקם:אילילחליטידברירשהריייחרדי',,
רבה,כמדדהולראהזדהות,שכז"דתי-לארמי",לאיידתי",לאייחרדי".הכינויאתלן

זהוח.איבנהעדיין

אמיניםשמירתמשמעהאורתידוקסיה :המשפטזצ"לאבי-מוריבפיהיהשגיר
) Orthodoxie ist Treue (. אמיניםהאמת,לחכמיאמיניםולתירתי,לה'אמינים

ימוחלטעליוזערךבחזקתלא(אבלקדשנילארץאמיניםאבית,ילמירשתלאבית
היראיםכלאיחידעלחלםשאבאיבשעההשלים).למעזממנהחלקיםעלליותרשאיז
אמונים.:בריתבישראלשמווקראכיללארגווהמקתתיכנדה'לדבר

נאמנה,יהודיתזהותזאזוגם
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כחנאקלמןחרב

• 

• 

השבעשנחלקראת

אשונקדוותכהמלהבהיוהואהצווךמןכי .לנונדמההשמיטהשנתבהתקוב
לאלגוי.ישואלאוץקוקעותמכיות '''עההפקעהלהיתובקשובוווותדיאינן

שניםאואחדעניןעלבמקצתנעמודאךחניה.להםתתןלאתחבם,לאבאיסוונדון
המכירה.ידיעלהנגרמתבהפקעההקשיר

א

המתיריםע"רמנומקתלגייהשדיחמכירתי IIעהשמיטהחיובשלההםקעה
להפקיעלגויקניןשאיןפוסקהומב"םם."הומבדעתאתמשנההכסףשלבהסבוו

לאישואלבאוץקוקעשקנהגוי :ומעשוותתרומותלעניןמקדושתההארץאת
(ישאחדבהסברמסביומשנההכסף .)'''הא"פתוומוח 'ה(המצוותמןהפקיעה

בקדושתה.היאהויהגוי,מןהקוקעוקנהשיואלחזושכאשואחו),הסבוגםשםלו
לגוי.קניןישגויבדייהיאעודכלאך

אם :השאלהמתעורותמידהבהר,.טעונהעל:זי.חולקיםיששאמנםזו,דעתו
ולחוללחזוויכולהזוקדושההיאךקדושתח.הופקעהגויב'י'שהקרקעבזמן

מתקדשתהקוקעזאיןיחדיככיבושאלאתהאלאזולקיחהנוי.מידיישראלכשלקחה

שליט"אאויעובךרש"זהגאוןעי"הניחןבהסבופתוונהמוצאתזושאלהכך. '''ע
מופקעתגוידיתחתבעודההקוקעהוא.נמוקיומחוךשם)(תוומות,אוץבמעדני

שנתקדשהקוקעגוףשלו.שהםהגידוליםעלחיובחלשלאלעניןוקמקדושחה
 ,גוי.בדיכהיותואףמהקדושהנפקעלאלמצוותיהישראלאוץבקדושת

גדיולי 'משנה,לכסףשאף ,זההסכראומוהמכיוהעי"הקדושההפקעתלענין
אסוראבלשבעיית.תשבקדויםשקדואינםאמנםלגויהקנוהיבקוקעהשמיטהשנת

גוי.בדייבעדונהאףגוישלזובקוקעלעבדולשיואל·לו
מסב'רמ"דבואשמשנה.בכסףבמפורשמוזכוגוישלבקוקעהעבוהדאיסוו

ויזוע,לךשלאעביוה,עובוימשוםבאכילההספיחיםעלחכמיםשגזווהרמב"ם
הספיחיסכלאסרולפיכדהן.ספיחיםויאמרמהםיאכלוכשצימחבסתר,שדהובתוד

גוי,שלבפיוותיוספיחיםאיסוושאיןפוסקהנוד"פובסוףבשביעית.הצומחים
פיושו :מובהושםמשנהבכסףעליו.סנגזווכדיהשביעיתעלמצווההואאיןשהוי

פיוותיהשבבעייתוזועהשיואלבאוץקוקעשקנהס"עכו :הםכדוכנודביו

ישואל.עי"עבהדובהנעברלאוגםם"עכושלשהשדהמפניכלומו, ,מותוים
מותוים.הלכך

אלאגוי,שלבדשותיולעכודלישואלמשנההכסףשאוסווקלאאופןבכל
 .שיואל '''עכשנעבדהגויבשדהשגדלוספיחיםעלחז"לגזיוחמחילאף
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שלרמנ"םהללמדיםלעדתיסל,דכלכמלבו,לה,איוהמכירה""היתרהנדג.ת
שהתבצעהכפיאךגוי.בידכשהיאגםמקדושתהאר"ילהפקיעלגויקביואיו

עבודתמשבה.הכסףשלדעתלעללהתכססגםיכללההיאאיוהאחרונותבשמיטלת
ספיחיה.ואוסרתאלו,בשדותאסורהלדעתוישראל

ב

חללקשאיןזההיאךפעם.לאשבשאלתלשאלהתשובהכבריששאמרבובדברים
ארתהאיולגריקרקעמכירתשלרלהפקעהלגוי.פסחבערבחמץמכירתעלכירם

כלל.להאללהקרבשלאהבררר,ההבדלעודשבסביראלאהסכמה.

ערברעליהרהערברבפסח.ישראלברשותחמץיימצאשלאהיאתעשהלאמצררת
ברשרתהפסחעלירשעברחמץחכמיםרקבסו .לרקהמעשהברוכשעשהלארין,שניעל

בהנאה.אםורשיהאישראל

עררךהשרלחן(כלשרןגמררה"זבכריה"הפסחקזרםלגרישיראלשמכררחזבץ

אבסר.רלאעלירעובראיבו )'גתזב"ח

רללאתחרל,מאנםשהמכירהדעת,גמיררתלמרכרשישפיררשה,גמררהמכירה
לתבועאסררשקנה,להחמץפסחלאחרלהחלירררצהאיברגויארתוראםתבאי.

 .)ג"יס"קשםברררה(משבהכפירתבשארארתרלכרףארבדיביהם,ארתו

כשמיכרלם'זqראלאמונישלומיעגירה.מירימצילהאיבהגמורהשאיבהמכירה
גמררן.מכירהלמכורמעבירה,להבצלכדיבעדתםגומריםאכופסח,בערבמתצם

לגוי.אלתליממרלאכוהחמץמחירלשלםלירצהגלייבאלאם

גמררה.למכירהמתכרוביםואיבםחמצס,ה"מוכרים"אלהששיחשש,ישאמבם
להביח,ישהפמח,לאחרוהבאהאכילהבאיסורייאסרלהשחמצםדיעיתםעםאך

זר.גמורהמכירהשתחולבדעתםגומריםהםשאף

שומרשאיבבוישראלשמכרוהפסח,עליושעברחמץהקוביסמסתמכיםזהרעל

הפסח.עלירשעברחמץשלקבס yחחמעליחדלשלאהתורד"מצרות

גזבירותכאוששילומרהאפשרוגמרי.שובההעניולגויקרקעלזבכירתבקשראד
להפקיעהבכדישלו,הקרקעשלמרטיזברכרהנדהזבוכראםאפילומכירה,שלעדת

שביעית,דיניכלרפירןתיההשהרעלחליםהרי ,דעתגמירותאיוראםזשמיטהמחירב

בדיעב.ןקבסשלחששרקולא
יפתחהמרעדחולשלראשלולבילםמסח,בערבחמצריהלדיימכרראםרלמעשה.

הקורההדארזהלר.זבכירהעלשיסמרךהואמיבל,לסחורליתחילחזבץהמלאההחברת

 .במכרתהקרקעשמיטהשלהשגהראשבערבלגלי.הקרקעב"זבכירת"לזבעשה

במכרד"."שהשדלתעלענדל'הרכליטרקטוריםעםעוליםגדליהרבצום
הראישראלמקרקעימהנל 1שיראלבארץקרקערתהמרכרזביזו.אףזורלא

ישראלמדינתומזהגדרלאכסררדהשיהלארם.קרקעכלאתשימעאללגריהמרכר
 1יהרדירלאינו 1קרקעלתיהכלמרכרת

במציאותהבהיגרהללאהםאףרברתשמיטרתלפביההיתראתשהבהיגואלהאף

יזביבו.שללר
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• 

נ

היום.שלמהמציאותאזבמציאותשוניועוד

 '''עגםיבמייחרלמכיר,המתיריםע"יהמידגשההלכתיהצרעלנדברלא
אז,היהכרדמיעןסא",מעייטאהםבאר'''ישראלשלשקרקעות IIל I1זצקיקהגרא'''

המסחייביעםגיייםשלשלטודה"שאזעדוומהכעת.השי"תבחסדיכדשאידמה

אברגואגחייביםגוייםשבידיקרקעותשגםהדבר,איפכאהויוםשלהם,יהארנונא
שפורסםבמאמרושליט"אקורדזלמדהרבבאריכותהדבריםעל.ועמדשיראללשלטוד
ה'קובץנחלים,יצחק""גחלעקיבאבניישיבת(בהוצאתנחל,ם""באפיקיבקובץ

תשל"ג).

מטרתההקרקעותמכירתאזכשבוצעהבמציאות.שונישלאחדלצדכוונתנו
בתוםקוקשהגרא"ימציאותאזהיתהההקלאים.כללאתמאיסוריםלהצילהיתה

איתםיביאזהעבריינים,שהםהשמיטהחוקעובריעלשםיוציאושאםחשש,לבו
לבו,בתוםסברקוקשהגרא'''מציאותאזהיתההקדשד.בכלולמרדוייתרלהתפקר

היחהכתליה.בידהמקראבקורחלהורותחתירלאבירושליםעבריתשאוניברסיהט
לשיראלהקיימתהקרדשלהאדמוחהחכרתהלאום."ייקרקעשבחוזהמציאותאז

ייהיחרהלאום.אדמתעלשכתחילולהאוסרסעיף,הוכנסהחקלאיים,למשקים
מוצלח,נסיודהתורה,מצוותעלמעכירותהיישוכאתלהצילנסיודאזהיההמכירה"

בו.לדודכעתמעניגנוזהאידמוצלח,לאאו

יארגיזם IIהדתקהצעירהשומךמשקיעבירהואכיוםהמכירההיחרוהאם

בפסחמחץהצגתלאסורחוקכשמחוקקיםולכשתגו,אגי,בזמנגיהאםדהמשדבים
אפשרהאםהלאום",ייאדמתעלהמתשיביםאתהאיסירמכללמוציאיםלראווה,

המקראבקורתבאזרהאיגיברסיטאותשככלבזמדהאםלמציאות.מציאותלהשוות

 !זהההמצאיותהאםגל"וברישמיתרת

לים,כלהמתפלליםתפילין,המניחיםלאנשיםמופנהה"היתר"בימינוהוי
בעיתיתאזאףשפסיקתועצום,כדוחקמעכירהלהצילבאואזישראל.שמעהאומרים

רוציםובהממש,לשלילהלופר,אפשרהופכת,הבעייתיותוכעתמאד.עדהיתה
מצוותיה,ולקייםהתורהעללשמורהרוציםליהדויםשפיטהלהתיר

מא.רעדוגדילההכדלהואכרירהחביגיתמכל

ר

לאאז,אףשגי,ביתבימיהשמיטה,שמירתשגורמחמהקשייםמחעלםאיגגי
כח,גבוריהחקלאים,שבעייח,לשומריחז"לקראוםלחינםלאקשיהי.היימעטים

שגי.ביתביפיהשמיטהנשפרהאכדהקושיכלשעםלמסקנאהחוקריםדג.יעיאך

הכלכלהשהריהאו,ימכופלכפולקשדיכייםשמיטהשימריקימץאותוושבביל
כלומרהשמיטד.שלאי·שמירחהעלילכשתנו,לצערנובנויה,שיראלבמדינח
לשמירחה.כלכליחכגודאידלשמיטה.העייינתבכלכלהשומרהכיוםשמיטההשומר
לה,מחכובבתאינההמדיגה

לשבההיואםשנים,שבעשלתיכנודמתכנניםהייאםלהקלהיהאפשריהרי
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 ,אחויחקיגטטויקט'ב'יחלפעיליחמחקלאיחהעבירהגחאתמגייג'סהשב'ע'ת
חזידבעלמוד '''עאלהרבו'סגאמוייגבוהשמ'טה.לשגחפעזליחאיחדימוגז'ס

 .ממגחב'יבאחראש"
קש'הי.עללהחגבר'יחרקלשה'הספקגלא'דשמ'טהשימר'החרביא'לי

 Uלצעובה.מלאההתחשבןתמהמדינהשתיבעתקיימת,עיביאאזהשמיטההיתה

לגר.גז'דבלאער"ו
השמיטה.עלתשמורהדמיבהכלאםיהאמהמהשאלהלהתעלםגסריצהאינני

היצדאהיאהעיקריתןהבעיאבעיות.שתהיינהלימךויאיישטבעית,פשוטה,כדרך

סיטרחא'גהזישאלהארהמר'גה.בגלגלתגכברמקיסהתיפטחקלא'תתיצרתשל

שיג'ס.בשטח'סאלהבע'!שאליתנשאל'סאניזי.מציהעלמיר l1מל:ה'יסאיתגי
זישאלהאיתגישיאל'סילצבא.למשטוה,בקשרזיגע'דשאלהאיתגישיאל'ם
פיטר'ס'שראלאמיג'שלימ'יא'וחיל.כב'מיתבשבתיתהעוברהתעופהלגמלבקשר
אלהגע'!בע'יתהתירה.מצייתעלמלשמיראלה,יגע'! ,אלהבשטח'םעצמםאת

שהמעשהגשםאיתד,פיחרהמעשהבת'איר'ה.'ויק,שילחד'רעלגפתויתא'גד

אל·על.שלס'סית'הבמג'עתהשבתשמ'רתאתפתו
מצבש'שגיילימרלבא'גיל'םאגייא'דילשמ'ותהלק'ימהלגיג'תגההתיהד

מציית'ה.אתלק"ם'גילא'גגיש"ראלעםביאשר
שליהשמיטהבקיגטרסב"הנצירבריימארגבויהרהיציאלבעיתיבקשר

ואיןהשהנ,גשמיהעדרישראלבארץרמציי' I :דבריןואלןדבר,שמיבכשן"ת

גרעימ' ,) 1כ'יםמטי"םלמצבממשרימזזהא'דהאם(לשת'המ'םאפ'ליל'ישב'ה
ראי'עיגש".פ'עלשמיגעממה ,מציית'הפ'עלמוגעשהואבמהרמלכאאפקעתא
באהיההתאיששיתההרו'ם.בעגףחמוומשברההירבלאזמןשלפג'להזב'ר

יעזריהצל'ח,עלהשלגויה'ציאלייצא,'גלילאהםטפר.דבפררט'קרהגשה'תה
המשבר.עללהתגברהרבר

האימהק'וםרכמילבבגי,אלילשיםלרעתלגי'ש"הכלל :הגצ'"בוממש'ר
בהל,כיתהטבע'אגשר'שכלפ'עלק'זמםוא'דעילם,זויעיתתחתה'שראל'ת

טבעס'עלא'יק'ימהרע'קרהארצית,מכל'שראלאוץמשיגהה'איכר .. ,עילם
הפושתהייבומצוותיו,פיעלהובהשגחתאלאתלויהראינה ,הגוייסאוצותהליכות

שב'ע'ת'!מציתבק'יםיגד .. ,ימעשריתחרימית

 ,טיביהיהאזזהשאלהמהזשמיטהמציתעללשמרןישראלכשכלהייהמה

זכא',כילישלזילדמוגהכילם'עליכששיואל ,הגאילהתביאהר'אז
העל,הלח'!'שרהקירא'םמראשיג'המקיבל,הגאידשלרבוייהםהםיה'י

בארץ.הראשיגיםהחקלא'םיביםשה"קיםלפנ'יההת'שבית
שגתבערבנפטרגר"ר'ץשלרבה ,ה"זללהגיטמכראל'היר'המקיבלהגאיד
במקיההשמ'טהלשמ'רתראגתוליירבשגהיעיי .ם'מ'ושבעזקוהייתרלהשמ'טה
 n "בשיהאחדהשמיסה.בעביןמכתביסשנינדיבןההיא.בתקוםהשנוסדהישראל

תשרבהבטרףרהשג'קל'שר.ה'ושצב'להג"רר"חרלראהממרשחק'ייב) ר"ר'(שלר
 '''למבג"ימהתאריךחיה""בפשבעלוואקסאליעזרחייםהב"רבשו"תא'·

רגב'אהיאח.ררע'רדמיבעיבשגהיםתרליי.רלערמו)גלרמושיראל,בג'למטפר = (

 :ח'הנפשבשר"חכלשרגר
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חאערביררצוכימודעבאכילחננהעח )א(ק"כבחהליםמצאנו
הארץ.אמיסחמחמחלגלוחשנגלושםספורנווע"ןוגו,'אבביה

הגאולה.יבאזהובחיקון

בילקוטוא'חא'עקב,שבותשבתארצרה'רצית )ה(פ"הבתהל,םכתיב
שאמרכמיהרבהזכותבאיןיעקב.שבותושבחואזהמתבות:ותיקין

זה.אחוקואינמה

וזכוח' :מ"ב)כ"ו(ו'קואיחדאומריםשנהיםועקדהבאלש'ךאו'את
אזכוואברהםבו'ח'אחואף'צחקבו'חיאחואףיעקבבריחיאת

בזההאבסוף,שובםעמ"םאזכוותיבתלמהשקשהאזכוו,והארץ

זכותזוכוה"חיוזכוח.'הואבוורהקדושאמוארהקוא.התחל'<
והאוץאבלבמקומם,אוחםמענ'שה"חיוקאוחם,הגל,חיולאאבוח,

בל,הארץ,ומתבוחשמ'סותבמניעחלארץשעשוהעלובוחאזכוו,
היאהאבישיבשכלוגםהאדמה.פיתויצויךלכךלמחול.מציאוח
 ',היגובורשויבובאחנו,החחלההאדובהלפדוחלעשוח

היוחובצדיקיםגםגיבוה 'Dשהקלכזה,החכליחגררללואותושו

יבב'טולבגלוח,חלויהקל,פהכחשכליעןהזה,הסובלכסלגדולים

'ייג.סוכההגמו'כמאמריביטל,הגלות

• 

כמאהבהשמשתמשיםשעההוואתהמכ'וה.ה'תובשעתוב'תןשעהכהוואת
• 

אתלבחיןהזמזשהג'עיזדא'!וזזא'הזדאהאזתהלבדיקהזונזהג'!זלאהאםשנה,
קררם,אחתשעהייסההשעה.

והחילגכןריעמכםת"השיייהיר mוא'חיזקי 1דברזעשדיכחגכזרי

בונוכךנהש'1כהטיטור

מגייסבבכרנתככלהלתאץרב"ייכיםנאוסינהלתע<'ונירסה'1כהטביסיר
קרשותהבכלינקבעתהילכתהואץשnבת<ח'סי'יכלסשו'ירהחנם,

הקרשאררכתעל

רבטסי'חיא,ראי'ה:אגרותזצילקוקהנהןיצחקאנרהםהרב
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ארקידאחיעזר

(עקייז)בתלחבמזביתתימ"טשמלטת

(המשך]

המושבהלמייסדישבירולש,םהכולליםועדהלוואת

רעבלחרפחבחיהמזכרחאנשיהגיעוהשמיטהשנחשלהחורףסוףלפניעוד
שומרינגדהברו!אחלקומםהצליחוואףחמיכהכלמהםמנעוהברו!פקידיממש,

לוועדלפנוחאילצםהמושבהמ"סדישלהעגוםמצבםהברו!,שבמושבוחשמיטה

שלנוחוושחדללהמלצחוהודוחורקהלוואה,לקבלחבבקשהבירושליםהכוללים
צנועה,הלוואהלקבלזכויפהגימפלמרדכיהרב

ההחלבטוחאחמחארירושליםבעיה"קהאשכנזיםדכוללוחבד"צדד"נאספרא

 : ] 27גל,ו!חרמ"טאאדר "["הצפירה"כדלקמ!ההלוואהבמח!

לעירמהםובאוועלוורעבו,רשועקרו!בניוהאכריםוכה,כהייובי!
וטפהים,נשיהםעםהרעביסבלולבלועזררחמיםלבקשקודשנו

ביןהמצוייןנ"ייפהגימפלמרדכימו"ההנודעההכםהגאוןיהרב
שבירשול,ם,הכלליועדלביחובעצמובכבודובאציו!,חובביגדולי

לכבדווקריאחולקולשבאוכולםהכולליםראשיכלאחשםוהקהיל

האכריםד'ילחמודהחיובגודללפניהםוהציעכסלו, '''חה'ביום
 , , ,כזהגזולבנסיו!העומדיםשביעיחשומריהאלה

הדעחעליעלהאידכיאמרומהםבדעוחיהם,הועדבעלינחלקואז

ורביםשבירשוליםוליחומיםלאלמנוחלזקנים,לענ"ם,במוכ!לנגוע
עלקמונפשםאוחובכללבשםה'רוחהקריאהקולבשמעםאשרהמה

עדוולזאח '"הטובשמםיזכרהטובעלה'לפנילהםלרצו!נדיבוח
נדיביישראל,בניאלופיאליכםאליכםנרים,אליכםכשופרקולהפעם

 Iאברהםאלוקיעם

אלופי.אחםהשני.לקולושמעהראשו!לקולשמעלאאשרהאישוהיה
כיחשעמוהלאחדעו,הלאעםונדיביקציניםושועיםרוזניםישראל,

ברעב,עטופיםועקרו!פ"חהקולוניוחבניישראלנפשוחמאוחכשבע
• 

נאמניםלהשארוחלאהעמללסבולשכמםויטוברביםשמיםשםוקדשו

אשרבשביעיחהעבודהאיסורדבראחהקימווהקםולתורתו,לה'

האיסורהעתקנוכברכאשרח"וירושליםעה"קגאונימאחיצאמפורש

נפשוחנאחיקרלזאח-לראשונהיצאאשרמהיכל''קולבמכחבי
החכםבעושרו,העשירלכם,דמיחחנוואלבעיניכם,האלההאומללtב"
ערירעירומטיפיורבניבצדקחו,הצדיקבנדבחו,הנדיבבחכמחו,

לקבועהזאח,הגחלהלהמצוההעםלבבלעוררדרשותיהםיטיפו .
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אלוקיכםלה'כבודתבוהזאת,למטרההקדשיםכסףלשקולשופרות , 
נשואותעיביה(אשרבפשות,מאותכשנעלהחיותישעכםפרילהגדיל
 " ...לעזרהאל,כס

ביןמצוי(ט"תרמסיו(ח"ברמצפחשולמןשמואלר'שפירסםגלויבמכתב
 : ] 35מס'גל,וןחרמ"ס[ייהחבצלחהיחר

ומצאובקשוכיאףהאחרוחהמושבוחבגיאחינואמבםיקרומהול,יי

נביאחינרכעיניויקריםחביביםכייתראר ,דעיףהויחראכחלהם
השמיטהמצוותלק"םבפשםבחירוףהחבדבורשאעקרון,המושבה

שיאחזאשריאומרהבביכןעל '"רבוחחשבונוחלבקשמבליכהלכתה
הומשהביה eבולאואלמלאעקיון,המושבהבביאחיבובידיויחזיק

(לאות ).א.א-שליההדגשה(י"בוה"משהזבדנ.וותתאלק"םאלא
ודצקהחלקלילהיות •..פראבקחמשיהעבימבחחלהםבוחןהבביאמח

עקרון)המושבהאדמחעלישראלאדמחעלהשמיטהבמצוחוזכרון

ידם".משלחיבכלבאסמםהברכהאתאתםיצןוה'

ישראלבביאחיבובקרבהדמהבמידחמצאהירושל,םרבבישלהקודשקריאח

ט"[חרמהחבצלת"ייבעחדןכמחואי ,המשובהבנילעזרתנחלצואשרבחד"ל
 : ) 42מס'גליון

תישביהאכריםאחינוכיבשמעםיע"אבאמשםררםאה/ק"םקיא"מ

פההבאבק"ריםאחדעלבטע"גלפקדדמהרו ,ללחםירעבועקרון
ממקומדתדגםבלחם,לבהלםפראבקמאדתחמשהשמיהטלועדלמסור
ישרינתעוררןכיטוביתבשיריחהאלהנימיםהגיעובאייךאפאאחריס

למעןלטובתםכסףומאספיםהאלה,התמימיםאחיבועללחומלהלב
לטדבה.עלינוהבאהבשנההקצירעתעדהרעהימיעבוריוכלו

ומצוותיהתורהאוהביאחיבןיתרבלבגםרחמיםייתזלטוביס,הויטיב
 ."כהלכחההשמיטהמצותעשותםעליהנרדפיםעקרוןנביאחינולרחם

פרסחיים·משהריאנשים,שבילשליחותיצאןהמישבהמיסרןימקרבכיציילן

האירהלאההצלחהברם,המושבה,למעןל"בחומגביתלערוךארקין,יעקבדר'
פעולהכלבגדהיחהלארץבחוץרביםיהודיסאצלהכלליתהאוירהפניס.להם

רביםראוכןכמוישראל.בארץרוטשילדהברוןפעולוחאחכסוחרחהנחשבח
בה.לתמוךאיןובודאיבהלהתחשבשאיןבעלמאחומרהשמיטהמצותבקיום
עזברילדיייימסייעים ...בגדרהיאשמיטהבשימרלשתמיכהטענהאפיל,נשמעה

 !עכרה"

 :זיידיעה ) 127כעמןס/וחרמניסןב"הגמיר"הופיעהיכך

אםחקא

באושבועותשלשהלפניתרמ"ט.אד"שכ"חמצריםשלאלכסנדריא
אנשיכעדנדבותלקבץיצאואשרעקרון,ממושבחהשלוחיםשנילפה
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ארץאלמכאןללכתה'הוכדעתםהשמ'טה,כשנתהשוכת'םהמשוכה

אנשילמונתנומאשרל"יישארכעכ'דםלקחודרכםלהוצאותאשכנז.
 :לאמרו'ענוםכראשםוע'נםהםחכמ'םמצר'ם'הודיאולםהמושכה.
איננוכאה",קהמושכותכלעומדותמחסהותחתאשרהכאראן,ייהנדיכ

אכקולבקולו,לשמןעאתםממאנ'םואםמאחר'ס,ועזרלסיועצר'ר

כשב'ע'ח,העבודהאתנפשכםעללהחמ'רתואנהומכקש'םרחמן,

לנוולאאתםנרם'םארהנקלכם,אותההת'רו'שראלגדול'כיאף
אתםעולל'כםונפשנפשכםואתעכרהעוכר'ליד'מסייעיםלהיות

אחינוב'ןמצערסרלאסוףכידםעלהוככ'ותעמלברב ."קובע'ם

מכאןלשובדרכםלהוצאותב'דםש'היפהוהאשכנז'םהסםרדים

עליחוסולאכ'עלפניהםעלהוכחתיםאניגםקמושבק.אללמקומם
רוחלמורתמעש'הםזרמעשיהםו'עשווטפ'קםעולליקםנםשות
לאנשיחברשהיאוחבףהפכפרבדףעלהכקולכשמעםהרחמן,tזדובם

להםדואןכאחיםדכברהתלויהשמבאהאשר ,הישובשונאיו.?שחית

וישימוסהתמימיםהאכדיסכנפשיתישחקיהםינירים,לאצרחםיבעת

מבליאחריהםילכובבקעהכבהמהוהאומלל'םבצחונם,למטרתכחצ'ם
לעבודתםלשובהשלוח'םשנ'אתקזהרת'לאחור.קאות'ותאתלקביט

• 

בארק"קקמרקדקשטןאתלגוש'דנולאלקישאבלממר,'ולחדול
זומדניםריב,להשבית

חורקשומריישראל.כארץשמיטקלשמ'רתהתנבדובגולהה'קודיםכללא
ישראל.באזרשמיטהשומריחקלאוםששררבכסיפיקראיהגילהבארציתרכיס

מזכרת-בח'המת'ש'ביגנדשהעלילווהעל'לותקהשמצותמסעגנרבתוקףמחרהם

לשכנעאירדורוחיפשולכרוןבת'המזכרתמייסדיבין"הקצר"עלהצטערומא'דר
הברון.שבמושבוחשמ'טקשרמריאתלהעבישלאאותו

לאורקיוצאלקמןמאירהרבשלבעריכחר Der Israelitג"הא'זראליט"
גליוןחרמ"סשנח"קחכצלח"בעתון[מורסםהגאהקהדועהפורסמהכמיינץ

 : ] 41מס'

תסובהנ .הןנאמנותאםאשרתלונותיגיעונוק"באהעקרוןמהמושבה"
כנידחית.וסבלנוחמשםט,ווחדגש,לבלואשרא'שלכלדואגה'גון

השמיטהשנתהזאתבשגהשדותיהםמעבודתשבתוהזאתהמושבה

פאןהגאדאןמקוםממלא ;יוושל'םובניעליהםפקדוכאשר

להעבירעוזואמצעיבכלקשתמששיי,דקאדוןבפריז,ראטהשילד
עמלוכלארtזמונחם,וגשוחלמוותזאחמדעחםהמושבהכניכלאח

קקובחעצמםעלוהעמיסורעכחרפתסבלוקאלקקאנשיםמעל.נשאו

ומההפנימית.ו'ד'עתםלעדתםהתורהחוק'לשמוררב'ם,קורבנות
 .החוגרמ'חהמשמלהלעזרחקראכיאוןכר'ם 1שיירהארוןעשה

גאראןעל'הםשהוציאקקוצאותאתישלמוכיהאכר'םאתלהכריח

אדמתם.'עזגוכ'אוכה,עדראטהש'לד
פאןקבאראןממטרתהוארחוקכזההשםחלולכיהדגרגרור
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הוליכוהופקדייוכיהדברברורהוה,מהדברהואידועואםדאטהשיל,ד
 .שולל.

הבאדאןבביתלהםמהלכיםאשדזבאחינואלהכלמאתנבקשלכן
ומדניזהמעציבעקדון,מצבעללבבולעודדבאזניונשמעיםודבדיהם

לב".

יווולשםלונגיציוןחונכינדיעהדמותטיקוב

"חובביוכחנהביזהקרעאחהעמיקההמושבהבבייריעלהשמיטהמצרתשמירת

זבנתעללנכויםהקרקעאחלמכזדשהחיריהרבניםבדעחודגלשאימץיצון"
ירישלים.רבבילביןבשביעית,העבודהאתלאפשר

 ,העתיבותדםימעלחקדםיחסרותהחיותבהשמצותלייתההיחסיםהחרפת
ואילןייהצבי",עתוועידרבן-יהורה,אליעזרהיה I / 1צוי"חוגבישלשיפרםכאשר
ייהחבצצלת".עתיןעיריפרומקין,זבשיראלר'היהירושליםרבנישלדברםמגדי

• 

עלחורבןוזריעתשואההמטתמשיםיוושליםובביבפסקראוציון"ייחובבי
שמפיליםבתאריםירושליםרבניאתמלכנותבמנעולאכיושמיםהמושבות

 ,וכן'. Hכלבים II ,Itהשיינשוגaי 'II/כ
העבידהאתעודדואשרציון"ב"חובביראיירושליםדבניזאח,לעומת

• 
אורץשיראלעםייחדואתולטשזססהדת,חומתאתלקעקעשבאיםכמישבבעיית,

והמדיבות.הגוייםמשאדשידאל

מסקבריחלנהוגעליהקיבלהשד ICבח,הימזכרתהמישבהשימשהבכדי'לא
ירשולים.רבניגנדהלשוניח·בהתקפתםציון"ייחובבילחציזבטדהירשולםי,דבנ;

כותבירושלים,רבנידייעלהנ"למהיכל""קילהכריזפדסוםלאחרבסמוי
זבזכדחהמשובהובניידשוליםדבבינגדחדיסיםדבדםיל,ליינבלזםלמדלובמאן.ונ

 . ] 615עזב'שניכדי[ייכתבים" :כדלקIכןבתהי

עיביךגנדיההיבראריירושליסרבביהיציאואשר Iמהיכלקןל Iהייאח

ושיומלה,מלהמכלהנדוףיהחוצפההעזותאתונוכחתתדאהיאז
עולהדבניםעלידוקכיגממתם,זהאשדהנדיבאתלהכעיסו mבכ

ליאומדמה !וגידזפיםבחדמותחסדיובעדהמשלמיםאחינוכל
כקדבידמיהצטנונהזהפלסתרהכתבאתשקראתיבשעהאדוני,

המיוח,דהאחרגגדכזאתגלויהחוצפהעיבי,ממראהנרהםוהייתי
יכוליםכילהאמיןיכולתילאעליו,נשעןשיראלביתכבודכלאשר

גלדוברובהנדיבכיבניחאםולותדנ/יפין.כלביהניגםלהראזת
פח,דאפחדזאתבכלאבלהאלה,הכלביםנביחתעלשיניחלאנפשו

גמוח. '1 · 1 'לאאשרהעםמשאאתולסבולמלשאתדוחוחקצדכי
קשבתאזרןויטוהעקרונים,תלונתגדלהיעקבזכרוןתועבחאחריכי

אמרנואשרהמשובהוהנהמעבוד"ידיהםושיטמוירושלםילדבני
הגובהרהשנהכילעהקר,עודמחויבךלהבפדיהלתפאדתלנךתההיכי

לוcהבאהבשנהונםיעבדךלאהזאחובשנהררזן,שנחלהםהיתה
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הזריעהבשבילהחרשיהאתגםאסרוהרבביםכיהחיטיםלזרועיוכלו
תיפולנפולזממילאאחת,פעםאףלמותינתןלאתמיכההבאה,בשנה

 " ...פניהעלהחורבןרשומיניכריוכבר

הברכה-גיסאמחדמדובשתכ"ז]גליוןתרמ"טתמיז[י"בייהצבי"בעחין

אשרכתהימזכרתכמושבההחורבן-גיסאומאידדהשמיטה,בשנתשתיתה

 :השבעבשנתמלעבודנמבעה

החחילההזאתמהשהנהשרהתכיאתברכחכימסםדשביעןת"זה

זולבארצנו,מאדמאדנדילהזילהשוק.שערעלפעילחהלהראוח
בעתיתנםאשרחטים,סאהמא.דרביתשניםזההיהלאכמוהואשר
יפחוח,עשרבששהעתהחמכרנרוש,ועשריםשלשהמחירההיההזול

מא.דטיבהוהחטה

לעודנייכרכהאסםשבתהיתההשמיטה,שנת .הזאתהשנה ,בקציןר
מראש.הצביויוריעזהניבאכאשרנפלא,באופןהאדמה

ופוריה,שדנהואדמתהדים,אדמהלהםאשרעקרון,מושבחואבשי

השנהלחיוחיכלוככראזכיהזאת,השנהאדמחםאחהםעכדולו
כשכלולה,אחתמשובהלראזחזוכיםוהייניחמיכה,כלבליהזאת
נצרכיםואינםם '1Iכפיניעעלכארץ-שיראלחםייאחחמשוכהראכרי

ודם.בשרלעזרת
לחשיובערכןחהיגד,לימה !הזההמראההיהבפלאימהנעיסמה

לחשרביכוליםהיינוהזאתמהשנהבכלל.שיראלולתקיתבפרט,
דאמחלעודבישכרישכישיארלאישבלבראוחכיהשיוב,ראשית
הויןדידהם,םותחיםהיי ,חמיכהכלגלילהייתהסויכוליםהקודש

העידוביםבאירופההנדיביסיבםהישיב,לתמיכתגדילהתרימהמרימדם
שטןמעשהבעורבותאבללזה.י'נוחניםהיולהשייבמרחזקעוד

אשרכללעשיתבירושליםהישובשרנאיבשבעיראחחהפעם,הצליחו
עקרין.אחעקרועםדענחרולאשקטולאלהחריכו,בכרחם

שונאי·שקראוהרבותהקיראוחכלחרבה.כעירעחההזאחהמישבה
כארבעחרקשיראלמכלהביאשבעייח,''שימרילעזרתלבואהשיוב
אחת.בשעההשיובעלמוצאיהאחדהנדיבאשרסכרםפרנק,אלפים

אשרהשייבשונאיממשג/ינרחהשיראלכלנפשמהעדהאי,ארת

שיניאהצליחיבזהלפחותאךלהחריבר.בהשמיטהלהשתמשחפצי
ובזהלגמרי,עתהלעתהתריבואחתמושבהכי ,מירשוליםהשייב
 !לעמנוהימיםדבברילהתפאריוכלו

עלולשמוחלשושבירשוליםהישובלשונאיישהרבהלאאבל,
הצליחויאםשעה,לס'עקריןאתלהחריבהצליחואםזאת.הצלחתם
 " ..."חיעימדוהשיובאךלעולם,אוליעקרוןבניאחלהחירכ

למקרארגשותיואתמכעיכ"ה][עמ'מרדכי·"דבריבחיכורודיסקיןמרדכיר'
 :ומצייןייהצכי"בעתוןיהודהבןאליעזרשכתכדלעילהדברים
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 :חז"לשאמוזמהגעלילוואינואוכל,לאוהשקטאחזתניםלצות .• "
 " ...בתשובהחוזויםאיבםניהנוםשלםתחהעלאפילוישואלפושעי

רבגיעלהאשהמאתמטיל'הצגיישסן"לימהיימדגישדברירוכהמשך

רקהואמעלה,כלסידבריםמטיחהואוגל,ווגל,ווובכליוושלים
מזכותתושביכלועליוושל,סובניעלגדולהשנאההטיללמעו
יבושלאואיך ...ציווחובבלאישהעולםכלשיחשבוהווכדיבתיה,

 ' ...לעולםאוליעקרוובביאתלהחריבהצליחו'ואםלכתוב'הצב"
 " ...השטוהואלוה,הגלרםהיההיארקכיאבחנןשיעדויםבעור

(ייהצבי"השיבתיםלמשפחותהתמדנהמתןגנדגםחוצץיצא ""הצביעתרן

 : ] 7מס'גל,וותומ"ס

תקומהמלתתפלסתוהתזוהלעשותמוטבציוולשובאיכיבו, II"יד

גםלפחרתידעוידעאךלהש'וב.קיוםולתתאדמתםעללישואל
המושבותבבילהתזקתסווטההשולחכלכילארץ,בחוץהבדיבים

הישוגבתוובומשתתףהזאהזאת,השבהבשדהעבזדתםיעבדושלא
 "!פלסתרהתורהובעשיית

שעוהמלתמההשיבושבונהובלשוואחוו,ידםהשיבולאיוושליםובבי
שפיוסםגלריבמכתבאווינשט"והובהחבצלת.""עתוודפימעללתוקפיהם

 :השאוביוכותב ] 21מס'גל,וותומ"טאאדוא"כ["התבצלת"
יצאוכיאזנינותצילנהלשמעוואשוהחוידבו,אשואמםנייאר

בהלכהבשעודעהלהגידלמוקוומצאוהדעת,קטניבמליםמחוויהם
השביעיתמצותעקוולדעח,יאכוולאי'עוולאלמדולאאשולמעשה

שלאמחכמיסהפובדומאחוריו IIששמדבריםבפטפוטיכלמכלבכל

ראשיולדחוףלנגותעחודיםקובילבשוואפווחיםבדבויהם,נזהרו
קץאיואשרהידועהבדיבהעםבחיוובואשםהאוץ,טובחדורשי

כתיבוקהואכיידעובאשולעמוותמלתוואהבתובריבוחולווח
י'כאוזדווובעבות ,וחםידעולאאשוומבהל,ופקידיובידיהנישבה

 ". ...ה'דבועלוחדוהיואכל

ציוו"ייחובבינגדקשיםדבויםנבתבו ] 23מס'גליוו[תומ"טייהחבצלח"בעתוו

 :הדבויםואלהבשביעיתהעבודהאתעודדואשר

חוובנו,יהגהולבבכםהישוברעיוועלגבוהתדבוותוכומתי"עד
 .••הכלאתולעקווולבתזולנתשוולאבדלהווסשבאתכםוחכלית

בעיניכםכקוציםיכונהישואלכשםאשרכלכיאומואםאשגהולא
שםיזכולאאשויוסישועהליוסמצפיםוהנכםכצדכם,וכצנינים
תלילה".עורישואל

בתיהזמברתראביריירןלשיסרבגיעלמטגגרגימפלהרב

ברעתתמךיאשרתרמ"טערה//שארצהעלהאשריפה,גימפלמררכיהרב

ביוהלשוניתלהתנצחוחעדהיהכשביעיח,האדמהעבודתאתשאסרןיוושליםונני
םירסםתרמ"טשנתןבאחריתהשביעית,בשנההעבדוהאת I'Iאןסרים//לה"מתדרדם"
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גלייןתרמ"טאלילג'ב"חבצלת"[פירטם "לחשיתעתלא"הכיתרתתחתמכתב
בתיד.מיכרתיאיכריירישליםרבנישלככידםלמעןייצאד,יאבי ] 43 'מט

 :הרבכיתבמכתברכפתת
כאשילרניס,מדבריתילהשמעיגמדריוהוציאניהשיאניהנחץייהנה

עקרין,לישוביעזרםתבגללירשוליםרבניעלהקצףיצאכישמעתי
יצאנכבדה,בקהילההיישביחכםגדילרבמאז,מדיידישאחדעד

להחריב'שרצינם :לחיבהק"עהרבבילביןגלי"בIכ'כתבכבגדם
הלזהמכחב ' ...בשביעיחעבידהבאיסירכיינתםכלרזה ,הישיב
עיביקשישאי,דרבנןבזילזתאמאדלייייצרעינילמראההגיע

 ." ...העדה

 :השמיטהמציתקייםבשאלתעמדתיהרבוכביעמכתביבהמשך
• 

לאלילעזירמעירייהייתיהארץ,בישיבנפשידכקהמאזאניכייי
בחי"לאדוכתםשיעזביבתיה)מזכרת(היאעקריןדאמתעלהישוביס
לדעת,זכיניימאזילשמרה.לעבדהאדמתהעללישבלארה"קלעלית

אייתינפשיבכלשדיתיה,יפילחיםהקידשאדמתעיבדיסעוכניבניכי
השמטהאחרי ,כהלכתהמיםהשהמציתומקיימיהדחמרישלראיתםגם

כוכהעםוככתביסהחלפתיהעברבקיץגםשנים.מאיתכוכהמאתני
ראווייתאכוה"ן,מיטהשהבעניוקביעהההלכהשתהיהאיךכירבביס,

הראשונהכשמלטה D "עכבוהלקיימהאגןומחרייביםראוייםדרבנן.אי

קידשי".במקיםיתדלניילתת ,למישביתזכיניאשר

היתהלאבהחלטתםכיימצייןבתיהמזכרתאיכריעלזכיתמלזגדגימפלהרב .

 :היאנהפירריטשיל,דהבריןאתלהכעיטכיינהלהם
אישיחהיהנדיבבהשרוכרדמחשבתשיםמלחשיבלהםייחלילה
חטדייריביעליברכיהיבייםשבעכיבאזני,שמעתיאדרבאלהכעיסי

שמצטעריםאלאזאת,בשבהלתמכםמיאיניעלגםיתאינניילאעמהם,

אפיילהחריתלבבילהטיתידיעיםמאגשיםשיצאיתחביליתכמהעל
• 

גאונישחירוהשמיטהאיסררעלמעבורהנמנעיםהנאמניםבעבדיו

ירושליס".
 :אמרבשמיטההעבידהאתשאטריירישליםרבניילגבי

שכךמפניאלאבשביעיתהעבדרהאטרילאיםלירשורבניכי"תדעי,

שהסכימיל"חימגאיניהרבהששיכמי ,לעביהדהיתרשאיןניטהדעתם
כן."

 :הרגכוחבהיישןבשיבאיהםירושליםרבביכיהטענהינגד
לבםמירישליםהגאיניםהרבביםכיאםהארץ,לשייבהניגעיייבענין

המישביתמבנירבםישהביאיקדשיניברתראשקליתמנהגיעלדיי
חלילהמתנגדיםאינםזאתבכלהיים,עדלעזבםיממאניםמארצםאתם

מתאייםנפשםיבכללי,נתיןלבםגםמהםירביםהרעיין,לעיקר

יכרםשדהבעבידתאדמתםעלישוביםהישריםעמניבנילראית
 ." .•.בארץהתליייתמצייתימקיימים
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ברוילנהציין"ייחיבביאטמתביייגיהיחטיםמשבר

הכריויכעטריטש'לד,לכריוהמשוכהמייטד'כ'וה",ט'םמערכחהתדרורית

שעדמסייו,'יטףשמיאלובר'לכקשהאחריואתהב'עיובהול'כרשוביאלהרכעל
למציאכמגמהצ'יוחיככ'שלאטפהלכבט ,כיי'לבהצי'ו""חוככ'אגדותכראש
 "["כחכ'םבאמרסייןלמרמוהל'כרשמואלהרכשלכמכחכוהטכטור.ל1ס"וכדרד
מהטתםכ'האטסהאתלהח'שמאדבחוץכ'אשגההסעםעוד" : ] 714עמ'שב'כרר

הקאלאב'סט'םב'ןשבפלווהטכסוכ'םר'כותדכר'אחככודולרוםגםבדועכבר
ותחרבחהרטשהקאלאב'אהדברשקריכעדייס, "1'הסקיכ'ןכח'ה)(ובזכרחמעקרון

כרוט'הצ'ווחובב'שלהבב'וכלאז'הזה,כרכר'ה'הכאמחיאםחל'לה.לגמר'
אטסהלעשוחלבדזהדכרכשכ'לגסעל'בוחוכהכןעלחלילה.למשואותיפול

המחלוקת".להשקיטגוכלאיסןכאיזה'חרייולהתיעץ
וביןויין" ..ייחובבישלאספהבווילבההתכנסהתרמ"סאב ..מבחםבס"זיאכי,

על'הםש'קכלוכבקשהכתיהמזכרתלכבילפבוחהחלטהגמגתההחלטית'היתר
לכבימכתככתכיההחלטהקכלתלאחרהאטפהמשתחפיהכרין.סקירימרותאת

 : ] A 9/12הציוגיבארכיון(צולםיגושלוזההמישכה

בציון.הכיחרה'םשב

ייילבא.ט"תרמובבחם-אכ ,",
עקרון.בהמשובהןציס(יהחהיקריסאחינואל

 !בח'לכםשלוםיהי

ט"זמייםברוילנאבאספתנןכיעקרוןלבנימידיעיםהת"מאבחנו

מאהלעזוערשמואל '"מיהרהגדולהגאוןהרבלפב'בזהג'שמבחם-אב
שאתםעקרוןבמושבעתההגעשותהחדשיתעלצעקתכםאתי"ג

החבאיםעללחתיםאמיגהעצתבילכםלתתלגכוןימצאגובו,יישב'ם
לכםיאיבהשלאאבחביבטוחיםכיהבדיכסקידילסביכםישימיאשר
כעקיסיןעליכםלביאהגריללהבריבלייחלילהח"י,מזהרעדברשים

לטובתכםלכםוב'עציםהבבייבכללשהיא.ככלאפילילכםילהרע
בקילם.ולשמיעפקידיימריתלקבל
בראשיתה,הזאתהמריתעל,כםתקשהאיל'עביביםבאיזהאמגםיאס
אםכיאביבטיחיםבי "1'ומצ .ל",חכמאמריסורין '''עגקג'ת '''אהבה
יההימזא,לכםייטבאזכיייו "1'יסקהנד'בלרבריקשבתאיזןתטואר

יעליעץגד'כיחארכהמיבד'בכישיגאחכםיואחרכטללכםחדסי

• 

 ."יקובבר'בוח

יחיאללר'ל,לייבבלוס ' ''1'עלבשלחהאטסה,משתתפיחתמיעל,י ,זהמכתב
מיכליחיאללר'ליל"בבלוםמרכותבוכרהמישבה,לבבישימטרהימ"עפיבסמ'כל
 : ] 751עוב'שב'כרי("כתב'ס"ס'בס

לחי"צשה'חההאססהפרוטוקולהרבלכבודושולחהבב'בוה"רצוף
ססקבל'עקרין.לבביהאס'פהמחבר'ימכחבויילבאסההעברבשבוע

מב'אל,סטאקהגרש"מבאזב'התאובניעקרוןבביכ'הרםלכבוריבידע
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;דנריבפקדיימאתלפנהוםעת;דש;דושמו;דחשרים;דתנאיםעלנ"י

אשרהאטיפהחברילפנידבריהםאתהציעמ"והנרש ,עליהםלחחום

ובכבייוובבקשהנני ,'"בזההרצוףהובכחבאחלהםלשלוחהחליטו
הקורהבעוביכנסיולהעקרוןלבניהאספהובכחבאחלובטורהרם

עקרון·בבישללטוכחםהאספהחברירצוואתלהםולכארז;דכדבר
לשכרישחרלומצרםצ"חוכיכסוחיםלהיוחיכוליםובצדםערקוובני
כנה".עלעקרוובביוהצלחחובכונו,עלהשלוםלהביאוחימה,כעט

, 
בבי-ליערוהמכתבאחהעכירובמנו,כנדרשעשהטינטוביכליחיאלר'

שבלבוהגםהברוופקידישהציגוהתנאיםלקבללבםעללדברניטהואףהמושכה,
 • 1791עוב'שניכררייכחבים"-פיולרש"יובכחבו[ראהעובםשלםהיהלאפניובה

 ?המושבה ·ימיטריעלגירושגזרתההצראה

פקדייוברותאחלקבלובווילנה "ציווחובביייעצחאחלקבלטירכוהובושבהבני
הדיועהנדיבביווהסכסורוגבר,הלרהובושבהמייסריעלהברווכעסהכרוו.

כישמעותיצה Dנההםכימיםתר"ן.נתשלט"חרממשנחגלשהמושבהלמייסדי
חזרהולהשיגםבחיהמוכרחארמחמעלהמושבהמייסדיאחלסלקהנדיבבכוונח

מרהברוןליועץפנהיהואיב,רלמיהשמיאלהרבאחהסרירהזויריעהלרוםהי.
(ייכחבים"ארלגברמרהשיבמוהליברהרבאלחשעלאמיחוחה.לגביבשאלהארלנגר

 : 1761עמ'שניכרר

גזרחעקרוןיושביעלגזרשהנדיגכבייולמעלחהגדימיירעחי"לא
מרירהבושמרדואע"סאחרח,לארץחוצהלהשליכםכדיגרשוין
אעפ"יאחרים)דברימפבידבריורחוכימררובמעכ"ח(וגםשלימה

שוםעליהםגזרלאזאחבכלכקולו,שמעוולאדבריוכלשסחרו
עונש".

הואותלויבידםהמושכהבגיעתדיכיארלנגרמרמצייןמכתבובהמשר
 :כהתנהגותם

בעצמוהוא(כיהנדיבעליהםשצווההחנאיםעליהםיקבלולאייאם

אלהנדיבודיבעביםיאבדואזהפקידים)ולאהכלוחקןהשעיער
עלאזהשייבשובאישמאירומהעלח"מעכדיאגיאל-בםתהי

במהביהאלה,האבשיםבעבורכעצמוובשהילרעיוןשחגיעהרהע
-אזרברבחלהםלהבחןשיכולערומצפותעודמותמשפתותוכמה

בעצמםהם-במקומויעמרוהשיוגארשחתיראוהאלההאנשים
אזוןהסואשרעקגאוחםימצאאשרהרעהכלאתראשםעלהגיאו

אוהביהם.לעצחשמעוולאהישובשונאי ,לשובאיהםקשבח
רצוןשיהילהם.אםכילהחחנןלבוהנדיבאללאדברי,חובןוהבה

עיייפבוולאביומויוםדברמלאכחםולעשוחעיניהםלמקוחלפביהם
שוא".לדברי
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-

האלהכדבריסלכחובלישהיהמאודלי"צר :במשפטמכחבומס"םארלגנרמר
 ."לושאשיבממביבקשאדוגיהלאלעשוחמהאך ,ח"למעכ

(ארכיוןג"חרכסלוו"בטל"למוהריארלבגרמרששלחממכחבזאתלעומת
אמםנאדמםתעמלהמןשבד,מחישביאחלסלקהפחרןןכיעולה ] A 9172הציוני

הבריז.יועציכמחשבתהיה

הואגםמצאת"מעכהלאאדבהומהאומרמהעקרוןיושבידבר"על

הטורחכלואחרעמהםשעשהוהחסדהטוככלאחרערפםוקשיעובם
לדבריוישמעוולאלוישיבולאחשובהאפילובשבילםשהטריח

רוציםשאיבםעחהאומריםהם,לכו,לבםבשרירוחאםכיהטובים
ישרהבדרךלהדריכםאפשראיעחה-שחדשוהםהםאךחדשוח,

שצרירמהכלבמחשכיםמעשיהםעושיםאשרזריםמידיהשיגוכי
איבהאוחהשעוכדיםשהאדמהשכחווכברולזריעה,לאכילהלהם

זכהיייעמיבקירהנדיבעםלילךיוסיפוואםדברים,שארוגםלהם
הארים"לםולשהליכםשובםלהיציאםירילאלישכיעייהםצייה
הסדומרוכה"העתהעדקרשתאתםעשו,לאאם-ישרצהחבי

כובסיליקהעםכ Cכשהיוסאייעוסישפםיפשוםאםאךעהמם,ורסוב
מאדליצער-חאירתםיהיההמירואאזנרסיהבזרועהמ 1ICהאת
 ).אא.-שלי(ההדגשה ."האלההרעיםהשעמיםכלעל

הבןההללכזזנרדכיבואזניהזנישכהכניתלינת

הח"םהוויאתסוקרכמושבה,וביקרלארץשעלההכהן,הללבןמרדכי
 : ] 22גל,ון 1890שנח(ייהמל,ץ" ;כדלקמןהברוןפקידינגדמ"סדיהיחלובחבמושבה

עיד 1עיביראוומהלעקרון.הכוכביםצאחמועדבערבואבוא ... "

 .-עיבילבגדשבליסאקטגה

מחלובותבאזניעליאשרהקולוחפיעלמשפטלהוציאעליהיהלו
הקילוחהמדדש,ביתהואגדול,חומהביחשלהשל,שיחהיציע

למשכןדרשתי .....•תורהבלדמוהעםהמוןקול ,וגכריםהדיועים

המישב,רבאחבלחימצאחיולא ,ומנהלפקדיכלאיןוהנההפקדיית,

עדרהספיקהלאעדה.יירהטורםנימעלולימדישוב ,דאחראמרא
כקבלחהקדםארץכמנהגהקאםםע,ספליאחלפבינילהביאהרכניח

 ,החפילהכיתבמעלוחיעליחיהכיתאחעיכתיואניאורחים,םבי
ילודמיםיישביםהמושככניכלכמעםמצאתיארורשולחוסביב

יגיעטרסעודהחרישיזמןלמעריב",מנחהביזייהיהזהכי jמשגייח
עיתיםלהםקיבעיםוהמהבידיהם,הקולוניסטיםעיתוחכןעלכארץ,

ליטא.כעריכנהוגהכללחידה,
רגילאמבםהןהיה.המראהעלהכטתיואהכהשמחהמלאותכעינים

• 

ישראל,חכקולוביאפהאר(כחו"ל),מושכןתיבוכערימאדהואומצוי
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בקרבבויעוררמאשרמאדשוביםרגשותבקרבבויעוררישראלבארץ
 ...הברוכותליטאבערישם,
 .•.שלוםליבתוהקהלכל
האכרים.אליפבו- 1בפיבואשראתלשמועתוכלהאם-
ביביכם.לשופטשמבילאואישאליכם.שלחבילאאישאחי,לא,-

פקדייאתתשלימוכיטובהיעצבוכםאנחנוכיאזכורהזאתאמנם

הלאבארץ.מאושריהיהוחלקכםאליכםפביואתיאירזאזהבדיב,

 1בגורלכםמקנאיםמאדרביםכי-באחרונההוטפתי-אחיתדעו,

בארץגםושדהבתיםהיו-המרבריםראשיאחרים,עבובו-לבו-

זישראלארץאיפואלנולמהפה,גםנחשבכעבדיםואםבו,מולדת
כיהייבו, ) ni Eו granten (עמיגראבטיםלאמארצנו,גליבולאאבחבו

ואלהמבוחהאלפהלהביאנואותבוויקחולבתינואליבובאואם
איפואלנומה-עלינו,משחרריסהנדיבפקידיעתהיהבה ;הנחלה
 ."!'הזאת,לצרה

בומרדכימוסיףבריל,יחיאלר'בעזרתלארץעלייתםאופושסוקרלאחד
 :וכותבהלל

העקרובים'עקרוו:בביאתרעיקרהחלילהאםמאדדויעלי"וליבי
בשםהמושבאתקראאףישראל,בארץהבדיבבעיביגםחומצאו

מראהבאמתכי ,רבותטובותעליהםוחשבאמו.לזכרבתיה''מזכרת

פשיטלם,ואכריםפשיטלםועבריםםשרטיסאנשיםשהםהאכרלם,םני

יקרבהזההחיצובימראיהם-המוח,וגדלותחכמבותאשוםבלא
ויביאוהדבריםבתגלגלווהבהולרחמם.לחבבםבדיבםלביתאליהם

ידיחוהשזגיטה,גבוליאתלשמורבאועבודהמאפסאשרהבטלגיםגם
ביומדביםוישלחוהנדיב,מעלחלקותבדבריהאלההתמימיםאת

בידם.הצליחכמעטשטווזגעשה ,הפקידותוביוהעקרובים
המושב ;טועהאלאאינותעקרעקרווהאומרוכלהרבה,ולאמעט

מעלאחדיםנרגניםהנדיבירחיקואםלעולם.יחזגעטלאעקרוז
טוביםנכוואליזגלאזמקוםמאתכילעקרוז.סכנהכלאיזהנחלה

כיעתהזגביניםה'ירושלזגים'גםכיתעקרלאעקרון ,מהםורצויים
הפקידוח.אלהאכריםלבלהשיבמתאמציםעתהוהבהלכת,הרחיקו

חסדיו."כרובלהםויסלחזה,שעשועיונטעעללוצרהבדיבלבוגם

הסבסיריליושבהגשייישם

השמיטהשנתאת ·שמריכחהימזכרתאנשיעוברה.חלמהס"חרמהשמיטהשבת
בראשיתבעציוזגו.נותרופקידדיהברוועםשהקרעעקאדאאבלהלחצים,כללמרות
למחולהברוובכוובתכיטובהבשורהובאמתחתומפריזבלוךהפקידשבתר"בשנת

בבקשהסלנטשמואל'הרבאלבלוךהפקידפבהולכןבתיה,מזכרתלבביולסלוח
סלבסשמואלהרבכנו.עלהשלזםלהשבתבתיהמזכרתבניעלהשפעתושיפעיל
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ןבישקסבחזrמןכרחחשוביעלהבערציסשםועי 'I"לרבביםבקריאהופבהלכךבעתר
גליוו J889שחנ Jייהגמיד"בעתוותסכסוך.לישיובולחווםתקוותבעובילתיכנס

"חקוה :הכוחוחחחחטלבסשמואלוהובבלוךהפקירפגשיתמחוארח ] 48מס'
עקווו':לבנישליםיאחריחסובת

רביבו"כבודסלבסשiכואלהרבאלבלוך 'l"הפקבהגיעכימצ"והiכאiכרבעל
בגודלוהוחמךהקדשוהאוצנוגואללשלוםוישאלבכבדוויקבלהופביםליהאיר

ובובשיחזrהנדיבכילוכנו,כשרבלוךהאריוערוך,להםאיואשוורחמיודצקתי
להעציבגגדייעיישחטאוסאס mעוחחסעלעקרוולבניסליחיאבהחסדויגדולסובי

הלאדמרכםישובירקאס ,עמהםשעשהוחסדייצדקותיוחלףילגוריחיולהדאיב

כוכמוחו,שהםישליחייפקיריולמצוחיישמעוערפס,קשיוחמהםייסירוטיבה

ייסיףיאזגאל.דיעקבהאישמדווימגריריבמחרחריראשאחמהמושבהיוציאי
אדמחי.עללישבבאיכמאזילחמכםלהושיעםהנריב

יעמדוכיחמירה,ושבועהאמוזקשרהעקרוניםכיניהםעשוכבידעאולם

לועמדומהםלאחר-מהמושכהלגרשל"ר-להרעלהניחמבל,אחחבאגהדו
רבימהגאוובלוךהאדוויבקשכועל ...רעחסעללעבירולאהמלחמהבקשרי

ופקידייהנריבכבודוביןבינםשלוםלעשיחהמצוהעליייקבלכיסלבסשמיאל
וטוכחם.שלומםהרירשיס
כוהיבכבדגדולדברה'אנהכימאדשמחהי"וסלבטשמיאלרביהגאיוכבוד

המכחכלערוךמהרמכינועלהשלוםלהשיבבידויצליחה'חפץכייבחקיהלידי,
במישבכבורהשוכןהי"ויפהגימפלiכררכיר"מיהרהגאוניםהרבביםלכבדוהזה

I ייםןראבד"סר"היהלייהערץנפתליר"ימהררת"ן,יהי'ר... ". 

סלגטשמיאלהרבמכחבי
• 

ולפשרלבסותבלירהפקידבקשחאחלקכלסלנטשמואלהובביאיחכאמור,
שבחעכרהריטשיל.דהבויןלפקידוחבתיהמזכרחהמושבהמ"סריעמדתביו

לשםכני.עלהשלוםאתלהחזירמאידירצושiכיטהשמריעקריואנשי ,השiכיטה
העתבפתליוהרביפהגימפלמרדכיהרבלרבביםכמכתבסלבטהובפבהכך,

 " 'I"(ייהמגהמכחבלשוןוזההברוי,פקדיימרוחאחלקבלהמישבהבבי'עלששיפעיי

 :שם]

ת"ו~ררשליםIכעה"ק

לכבדוחר"ו) Jשעריםמאהההיאבשבהיימצאיכו'ויזרעלסדרב'יום
המפורסםהגאווהרבה"ההשלום,מבקשיצדקרודפינפשי ' '1"'1"

iז'יי,במשובכעחהישובר,"הייפהגימפלמדרכי'ה Iמילתהילה

ח"ל,יםןבעיררב ,'''נהלריהעזובסתלימר"חכן'הגריל ,!זי~ב.: .: r "-:":''ב:;;
' r. ~ r x' ~ rc r. ~.אלהבלויםילכללהםו:רר.כה.ל~ם"I' ס.. 

כילי,היגדעליהםלסמןרהראויסמהאגשיםהשמיעה~י l!·I?1_ה rי.ר!זי Iד crr\ ":er.r י:-
הנדיבר,באראולפניכרכלהיארצוןועחרחמיםשעח I .ז~ח-!1הש,~ה: J ~ J" )),'מ"

(1 [-,( • "i;l ~ 1:!" רצוו,שבתלהםולקריאעקרוולבנילסליח,!~ודו~הוא;ץר ,ה;,ח

• . . ". 
;r-."( " • 
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• 

• 

, 

הכריחסימבליעליי,הסיבההצדקכדילאיכלילחםלזירעזרעלחח
זבצד,קחםציכלדאיויהיוקכרציםב,לאאשודבועלבדייהםלחחיס

בחחינטיביחי,כחייכירזעירה,לבקשיריםלהשויטייטיפילאכי

לאהסרקלספס,ילאכילבבחיהם,ילאשר ,השהדלזרעתביאהלהם
בכלאםכיימצאימאשרישעיריםחטיםש,יקחבןלהםלקיששילכי

תחחיעמדיהמהיחירף,קיץוקציוזרעומובאיהםמוצאהיםעניניהם

 .נדיבותוםקודת

-מקצחםאורובם-בדעחםגמרוכיישמעתיל,שהוגדולס'
ולזוועברשוחושלאשיחיההנריבהבאואןשלשרותיולתור,לררת

ישלחושלאעליהםלצוותממעכ"חלבקשחובתיכןעלכרצונם,
שיחיה,מהבאראןוהורמנאושותמבלירבריעשוולאידיהם,בעוולתה

ויושובצדקלהטיבחפץהואלבבוובכלהוא,כטפומקנחשהשדות

השלום,לתוורהאפשרותבכללהשתדללמהרוהמצוההחובהוע"כ
טמוכיםהיושביםהשניםטוביםמעלתכםעלהיאובהמצוהעחהובכן

ואם ,אירהבקרןולהעמידכםהשלום,לתוורולהעקרוניםלהפקידים
מעכ"תבדינחזנההדיחראכחאביניהם,שבועהעסקישששמעתיכפי

אסויאיליאשראיטיריכלנדריכלשביעהכלח"דם"עלהםלהתיר
יוצאתיאדיפרץיאיןטבאחישבאנהולאהומכאן ' 1;יחןנפשם.על

 .שעריםמאההיאתבשנהיימצאועמנו,בניבמושביתציחהיאין
כיאזכירם .בזהגםוימאניערפםאחעידו"חהעקריגיםיקשוואם

יעצתיםרשאעצתיאתעזבומאשחקדאשועללהתאונןלהםשי

בקשילבלתיעולםבאימכלנדבותבקשלכלחיביתי,בקרבאנכי

אםכימכעיסים,הם'הבדיב'אתאלהבכלכיירשוליס,מענויחסד

שיחיההנדיבלסנילהתנסללפאריזהגוניםאנשיםשילכויעצתים
כזבישטירהביםאליסנהילאהשביעיחבשנהלשבותלהניחם

נסיעהעלכילהםואמרתיהחמורה,שביעיתמציתנסעלעקורהחפצים
זבסוחדרכם,להוצאיתמהכילללהםשיותןלהשתדלאנכיהנניכזו

מכללבדיםחרמךרהיהברצוןיקבלםהי"והנדיבהבאראןכיהייתי
אבילאיהםמעמים,כמהלהםאמרתיכההשביעית.בשגהעבוהד
 ...סובליםיהבם
ה mמנייראולטבילשכמםייטו ,כמויבהלבםביקשואלעתהוכבו

מיישביאשיאלםיכיאנייייעדנעמד_כיועבדותההארץאותטיבכי
 ,כםיהםמיגיעה Iעובלחםבאכלםכמאשוריםאותםיואיירשולים

ואיועבדוהיאיןיעשומהאבלנפשם,אתשונאיםכולםהםאלהיאשר

לב.וטובבשמחהועבדויוישליםלישוביעבדוהינתןילומלאכה.

בברכהוחוחםלתשובחםומצפההדור"שידידכםדברי

טלנסשרמאל
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את"לרכך"רביקשםהשמיטה""רעדלראשיאףבמכחבפבהסלבטשמראלהרב
 :שם]"המגיך"נהגריוופקידיהמושבהמייסדיעמדות

חר"זחשוזכ"הת"ן,ירושליס"ב"ה

חייסשאולמוה"רכש"תלתהילההמפורסמיםהגאוניסהרבכיסנביך

 '''נזאבענפעלרחייסה"ומיר"חיו/ Iגהךזלמןשלמההווומו ,'''בהלןי
-שלום!
קץולשוםהסכסוכיםולהסירההדוריםל,שרכירבחוץ,טוכלדעתי

להסבחןאשראדמתםעלארתםרלטעתהעקררב.ס'ביןריבוחלדברי

יסעררהדר,בכברדכםיהם,ביגיעלחסיאכלרלמעןשיח"הבאראן
יתקבצולשםהבשמעכפיכיישראל:ל'מקוהומשם 'ל'עקרוןמעכ"ת
שביגםיבארילשםשיח',הגאראןמצדהעומדדםהמושבותפקידי

 ,'''נהלןיהערזבפתליה"ימן '''ניפהגלמפלמדרכיה"מיהג'הרבביס
לדעתהעקרוניםלכעלבשמיגםותדברושמהאחםגםבבואכםוהיה

להטיבחפץבדיבותוברוחהגאראןאשרוהחסדהטובאתלהוקיר

האנשיםאלהעםחסדכלפילהטותםהפקידיםבלעלוכןעמהם,
הפולחיסישריסלאכריםכראויבכבודאךכםיהםמיגיעלהנותהחפצים

שלשתכםיחדובעו"ההארץ,מןלחמםלהוציאאדזבתםובוקעים
התשועה.ולה'טוב,גזברלידיהדבראתלהביאותצליחוחשכילו

בברכהוהחיתםש IIהדןירידכםדבךי

סלבט"שמואל

הרבמכחביאחהמצטט"הזבגיד"בעתוןהמאמרבעלבויזבגארטן,דודמר-

ארצבו.יישובהצלחחסמונההסכסוךביישובכימצייןטלבט,שמואל

בפז,ימסילאיםיצדקנאמתהנאמרלםוהדבריסהמכתגדבריהבה"ער
 Qמהרש"הגדולג'והרהשלחאליהםשןהחכמיסהגזוללםוהרנניסהןיתו

בצייוהביחריהי,ךואז ,הטובכחפצןשיעשן ,היקריםדברייאתן"הד

אשרםלטובתםלעצתםישמעווהעקרוביםבעורתם,עמוובישראל

עורפםיקשוולאק,"ארהישובעניןכלואושרוהצלחתחם,והצלח

והבערץהבקדשלהרעיון '"למוכסלבדרכםלהויקלבםיכבידוולא
ישובוואםבו,חלויהאומהכלאושרואשרוארצועמוחובבלכל

בצלהחוטוחהמושבוחלכלאםכיייטיבולעצמםלבדלאמדרכם,
יהיהיאזהקדדש.אדמתיעיבדיייא bשליהנדיבככןיחסדיכנפי

שיראל."ולכללהםשלום
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הטכטוריישוב

עליהםא"מולהם,שהציקוהברוןפקידיכלפירביתטעניתהיועקרון.לאבשי
רבבילהםשהורוכםישמיטהלשמורהיהחפצםכלכאשרעליהםהעלילויאף

הרבביםגםכיתר"ב,שבתבתחילתלראות,המישכהמ"סדימשבוכחוירושלים.
מלעבודעקרוןאבשיבמבעיהוראתםפיושעלכשמיטההעבודהאיסירעלשהורו

החליטוהמושבה,למ"סדיהברוןביןשלוםלהשכבתמאמציםחוסכיםלאבשביעית,
סביבשהתמקדהסכסוךובשלםתםובכךהברון,פקידימרותאתשובעליהםלקבל

תרמ"ט.בשבתהשמיטהמצותקיוםשאלת

כבצחוןהסכסוךיישובעלמדווחלמוהרי"לבמכתבוארלבגרמרהברוןייעץ
 : ] A 9/72הציובי[ארכייןהלשיןביוהברוןםקידישל

מהדירעקטארידיעהלבובאטובה,בשורהלמעכ"תלבשרליישייועתה
תחתשביתובכבסוממרדםשבומיכרת-בתיהשבביראשון-לציוןשל

ראיראה-לטובתםהםואשרעליהםשנתןהתנאיםע"פהנדיבכנפי
בראותםעורףלהםפבותוב"בירושליםגאוביגםכיפביהםבגדרעהכי

מעשהבכלויצלחווהלאהמכאןדרכםש"טיבובקיה-לבבםרוע
כי"ר".ידיהס,

פקידותיחסיהתחדדוממש,שלאחיזהזהשלום"ייהסכםמצאטרםעודכייצוין
שביםמספרבמשךזהחדשסכסוךהבטיעות.שאלתרקעעלהמושבהומ"סדיהברון
לייחדהראוימןזיייפרשה"עלאךרבבי,בי"דבפניתרנו/בכשנחלהכרעהוהובא
בפר.דפרק

בשמיטותבתיהבמזכרתהשמיטהשמירתעלהיריעהאתלהרחיבישכןכמו

איגרותישבןזצ"לקוקהכהןיצחקאברהםהרבמרןשלבאיגרותיותרמ"ט.אחרי
מובאיאףבתיהבמזכרתשמיטהלשומריקוקהרבשלדאגתואתהמתארותאחדות

שימרישלשדותיהםאתלעבדשרצואבשיםעלחרםלהטילא"םקוקשהרבשם
הבעלים.ברציןשלאבתיהבמזכרתשמיטה

טיכום

כפסקתרמ"טבשבתהשמיטהמצותאתלק"םהמושבהמ"סדישלהחלטתם

 .ישראלארץלתחימימחיץאףהידהדיהדיהאשרריחיתסערתחיללהירישל,םירבבי
בבעהוהיאיפקידיו,הבדיברוגזאתלעיררימגמהכייבהכלהיתהלאזי,בהחלטה

ביטילהשבשלבארץהתליייתהמצייתאחתאתלק"םימרציןדתיתהכרהמתיךאך

העיבדהבעצםבקיימה,להקפידמציייםאבילארצוהעםשיביעםמארצבו,גליבו
הםהשמיטהמצותאתנפשבחיריףיק"מובכפםנפשםשמוהמושבהמ"סדיכי

הבזכרבריליחיאלר'עםשערכילהסגםי"אבסעיףהאמיראתמישלםבאיפןמילאו
במקוהאשרהחברהלפקידיאיןלביתינתןאשרבהאחיזהבת"שב[ייכאשרלעיל

שביןבדבריםאבללחבריאדםביןהביגעיםבדבריםרקבענינינילהתערבשיראל
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לאכהאוחעשוכהלנוולאמרלהחערבלהםאיןהמעשיוחומצווחלמקוםאדם
ונצליח".]נעשהכההתורהחופסילנויורורשאככלאםכי ,תעשו

עלאכן,אבוחם".בניסחםארח ... " :ו] ,יז[משליאומראדםמכלהחכם
השמיטהמצוחאחוקיימוה'דבראחשעשיכיחגיבורישהיוחפארחנואבוחינו

רביתהים.שהורוממהשסרומבליכהלכחה,
 Uלמשובחשחוחזררצוןהיי- "לבניסמןיסאבותהשיימעכידורשיםל"חז

אבוחינישלהקדושכרצונםהחורהעל·פייחנהלוהמושבהעניניוכלליושנה,עטרה
ולקיוםבימינובמהרהצדקנומשיחלביאתונזכהבחיהמזכרחהמושבהמייסדי

םרקמלכים[הלכיחם"הרמבכדבריייקדוקיהפרטיהלכלכהלכחההשמיטהמציח
' I אהלכהאו'( : 

לממשלהליישנהדודמלכותולהחזירלעמודעתידהמשיחייהמלן
המשםטיםכליחיזריןישראל.נדחיומקבץהמקדשובונההראשונה.

ככלייובלותשמיטיןועושיןקירבנות,מקריביןמקודם.כשהיובימיו

 ." ...בתירההאמררהמציתה

 •נטפח

ל" Yזיפהגימפלמדדביהרב

לחשרתעתלא

ואראקשדי,הרעלזקנותילעתוהביאניבעזריהיהאשראביאלקיברור
חטשיקרהי,משאיןהרחקקטן,במושבהפינותבאחתלשבתיבחרתיטיבכימנוחה

;ואולטולמוטבלטבעידאדםאפגעלא ,לנםשיאנכיאעשהאמרתי,הצבור.מעיל
דמברותילהשמעימגדיזיהןציאניהשיאניהנץחהנהזדרכןיחשבכיהאדםמה

עקרון,ליושביעזרתםבגללירושליםרבניעלהקצףיצאכישמעתיבאשרלרבםי,
ייבמכתבכנגדםיצאנכבדה,בקהלההיושבוחכםגדולרבמאז,מידידישאחדעד

באיסירכוונתםכלוזההישוב,להחריבשרצונם :לחיבהעה"קרבנילדין. "גליי
לםבלחזקכירהשמיטה,שובתיבידיתמכוכ"עכילדון,והוסיףבשביעית.עביהד
יחשובאשרהנדיבהממחשבתיישובלמעןלהכעיסושיחיה,הנדיבבהשרבמרדם
שלשנאחםכלכי ,באמרוהחובהמדורחהרחיבהעמיקועודולארצו.לעמולהטיב

שלא"החלוקה"עלהמהשחרדיםמםניאלאאינוהישיברעייןאלירשוליםרבני
קששיאי,דרבנןבזילוחאמאדליוייצרעינילמראההגיעהלזהמכתבגבללו.תבטל

טובאיןכיבלבי,דנחיזאחובכל ;וזקןגדולרבמחברינואחדמםיהעדה,עיני
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כמוהולאישובהודעלאמחו,האמחיורהוהזמןהשחיקה,אלאכזהמכחבעללמעגה

קורטובבושאיןבדברחובהלכףחכמיםחלמידימעשהלדוןמלפגיו,יצאהשגגהכי
בחוםעטומפיהוציאאשרוהקשיםהמריםהדכריםדקרואשרוהביטאמח,של

מעצמובטחאה",קועלבוןח"חבזיוןזולחתועלחשוםבידועלתהלאוכילבבו
שימחוירושליםרבגיוגםשבחיהיו,היינודרבנןומודיםמטומהםלבקשדבריושייב

והשלוםהאמתישובכיבסופה",והב"ואתומשיביםעולביםואינםמהנעלביםלהיות
בחוםירושליםשלמבי"דרבניםוכמהמחשבחי.קמהלאבזהגםכיאפסמקומו.על

שקלולאצערםומרובבמ"ע,גלויהבתשובהיצאוירושליםחכמיכבדדחלולעללבם

לענוחאלוודבריהםכגידים,קשיםבדבריםהמדהעלהםגםויגדישובפלס,דבריהם
ישראל,במחנהסערההטילושניתועודהבערה,לכבותשמןכיציקחהיוריבעל

בוזולשפוךירושליםכנגדבעפרלעפרבמ"עיצאוומסתתרים,גלויםסופריםיחבל,
עליהןלקרועלשומעןשישבזויותחרפיתמיניבכלולחרפםוחכמיהרבניהעלוקלון
עירחלולעלבקרבילבינקרעאבלמעילי,קרעתילאאמנםאםואנכי,דין.עפ"י

ת"חבחוצותיה,קדשאבניתשתפכנהוממשועבודהתויההמלאהוהחמודההקדושה

חומ"צמקיימיושלמיםיראיםמדרשיה,בתיבכלמלאיםהדחקמתורתורההלימדים

ההיאיךקדשוצבאחרש,לנבלינחשבואיכההיקריםציוןובניפינותיה,בכלמעיני
מבואץושמםובחולבקודשישראלגאוביכבודחלולעלגםלבביודיה 1למרמס

במ"ע,בםימשלוותעליליםניבה,ולשלמשל
לכלבאנגדהלהגידמחחובבתלבפשיוראיחילחשות,עתלאכיאמרתי,עתה

ארמלבי,לאאמבםאלה,בכלסביתיאככיאוליכימזכיר,אביחטאיאחועמי.אחי
נפשידבקהמאואנכי :שיחתיואפושידי.עלשנגהיצאהלבביובבקיוןבתומי

מזכרח(היאעקרוןאדמתעלהיושביםלאלולעזירמעירייהייתיהארץ,בישוב

ולשמרה.לעבדהאדמתהעללישבלאה"קלעלוחבחו"לאדמתםשיעזבובתיה)
בפשיבכלשדוחהי,ופולחיםקדשאדמחעובדיםעמבובניכילדעת,זכיבוומאז
השמטהאחריכהלכתה,השמיטהמצוחומקיימיהדחשומרילראותםגםאויחי
אירכירבבים,כמהעםמכתביםההלפתיהעברבקיץגםשנים.מאותכמהמעמנו
ומחולבלםראריסדרכנז,אודאורייתאבזה"ז,שמלטהבעניןקבועהההלכהשתהיה

במקוםיחדלבוולחתח,למושבוזכיבואשרהארושהנבשמיטהעכ"פבזהלקיימהאנו

המעשרותעליהםשקבלוהגולה,עיליורבותיגיאבוחיבובעקבילצאחעליבוקדשו.
, 

דרןגםוהשמיטוח.המעשרוחאתעליהםוקבלוקיימוושבועהובאלהשבפטרו,אף

לפניימיםשביובבואיכן,שדעתםוגדוליםגאוניםכמהעםהתראיתילאה"קמסעי
השמיטהמעביןפהמהנשמעשאלחיםעקרון,מיושביכמהגםקדמונייפולחוףרה"ש

הג'הגאוניםשביכחת'''להםהבשלחהאיסןרמחלקםהיציאוהםאףהבע"ל,בשנה
לבבםבתוםעקרוןבביהגדיווכילדעתבו,דעחםשהשוהושמחתימירושלים,שיחיו

חשבחימושבוחיבו."מקוםרבבילבויורואשרכחורהולעשותלשמורעליבוייכי
תורחםבצלוליהדוחלד"חהנוגעבכלעחהחוסיםבהיוחם'אחם,הצדקכיבלביגם

לעצמי,הבוגעבעגיןאחדיםימיםעה"קבירושליםהייתיהעברכסליובירחוהוראתם.
שלאהגםכילהם,הגידשידישהאדוןלי,ויספרועקרון,מיישביכמהאזמצאתי

וכיו, Iבשנהלהםיחןלאתמיהכגםאבלשמיטה,ישמרואםשיתיההגדיביקפדי
 1שיחיההנדיביקפידע"ןואוליולתו Iמעזרלדרושיוכרחועי"ןאםכישאלוהו,
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m שישבאמרםללחם,דיאגיםשהםיהגידי,יקפי,דלאע"זשגםשיי,רהאדי!שיב
שביעית,כמהעללחםעיייכמהלכמהישכייאףמביחם,הפחכלהשכברכמהמהם
איזהכייאף 1למואיכלשיאלייעילל,םלגמריהלחםיחםעדלחכיחהייכליאבל

היויכילשלוח,יתעיררילמתייודעמילעזרתם,אחב'''לבבלעיררשלחיבכבדים
בכבדים,ב"בעכמהאזכראוחיואגכילעזרם.עצהמצאירלאדפההגאוניםבביתגם

ישיבכיאייכהכהובי! ,אחדיםשביעיתעלע"לעהלויאהישיגרכיילחומיעצתי
מקומית,מאיזהעזרישיגיאיחמיכה,להםלחחרתמיםלהםישלתשיתיההבדיב
לזההסכימו Mלממרביםיכמהכמהוגםההיאבמושבהיילאשיחיוירושליםגאיבי
לשרםינטיהפניהמבליהנני,נקיכידעייבאשרמ"מ ;לשעהגםהקיפיתמדיתק
לאע"כ ,בזהמהיתשדערעורחששאיזהשיהיהומימיעדתעלעלהולאמטהר,

להםגיח!זאת,הלייאהלהשיבערביממוביםכמהאשרראחרעצתי,פביהשיבו
בלתםארלבהלםשיחיהיפיק"הגאכדבציריףלהםלחלקידיעלפ"ליה"כהלריאה

בקרבם,בפשםשמירחוכדייבש

הלאמעתההמסיפר,מכלשיבוישיםבליכהריית!דברים,ספירהצעתואתר
ימלבקשירישליםרכבימהאשיםלכםתדלואמרחה,חשחימארץקרלהתח!האמת
 :האלרהפרטיםכליחביגייתדעישקרדכריעליליחעליהם
חרמיםורגשטהורהבמחשבההיהשמיטהשובתידייתמינתחפץכיא)

מאריהגארניםבקילשמעםעלרעבתרפתישאוהישריםאחיבילראותלבלחי :יחסד
שיתייהגאיגיםלובגיםהיהלאכירגםבשביעית,להעבידההיתומצאושלאאה"ק
לביובתיםשיהמ,היתהצעתייפעלירקלהם,להלייחזאחבעצהרחלקדישים

מלחשיבלהםתלילהאשוהעזרהדוושיםלבבתרםוגםמאזעיויאגשיעליחמלתי
שבעכיכאזני,שמעתיאדרבאלהכעיסיאישיחיההבדיבכהשומודמחשבחשים

שבבהלחמכםמיאיביעלגםיתאינברילא ,מאזעמהםתסדייריביעליבוכיהיביים
לבבילהסיתידיעיםמאבשיםשיצאותתבוליתכמהעלשמצטעריםאלאזאת,

גאינישהוויהשמיטהאיסיועלמעבירהבמגעיםהבאמגיםבעבדייאפוילהתרות
ירושלים,

עדםתשכרמפגיאלאכשביעיחהעבודהאסוילאירשוליםרבניכיתעדי,ב)

בהיותסכיראףכז,שהסכימוחו"למגאיניהובהשישוכמילעבדוה,היתרשאיןביטה

ימכ"ש ,שביתהצריכההאדמהשאדרבההקילרגיסטי!מויבלהםונודעמקיםבקיריב
כיקרלית,קול,השמיעובשקריאר ,זוכשבהיעבדילאכאםתלילהאסיואי!כי

מעטלהקלל"בתיגאיניםכמהנמצארזי"עפוקאשוב,"לסכבוגעבשביעיחמיהרשה
מקום,בויחיקבשבתםבזה

עלמאדדוילכםמירשוליםהוה"גכיאםהארץ,לישיבהגוגערבעבי!ג)
יממאניםמארצםאחםהמישביחמבניוביםהביאישקדשיניבדתואשקליחמנהגי
לבםגםמהםורביםהועיי!,לעיקותלילהמתנגדיםאינםז"בכהיום,עדלעזבם

בעבייתאדמתםעליישביםהישויםעמגיבגילראיתמחאייםנפשםובכללו,נתי!
תחביליתלחבללהםחלילהכיימכ"שבאוץ,התליייתמציחימקיימיםיכוםשדה
ירשוליםכמי mגאיגיכלשיתהי,להנידבבהבוגעכ!השיוב,בעל,מתשבותלפהר

יהואילק"בעהשנתיםלפניובהייתוולאוצי, 'הלעםוחסדיוטיבותיומכיריםיחיי

ש"הגהוש"סליבח!קורתי,בצללביאשיח"הוש"סהגאו!לכבודלכבדהנדיב
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שיזרזלפניו,הזכירורקלהקוליניטטיו,חטדיועלאה"קוגדוליחכמיכלגשםתודה
לשמורינזומצוהמזהירכזכיהשיבןשיחיהוהנדיבהיהדות,לשמיריושביהםלכל

מכלירושליםרגנימצטעריםהנהועדוהיהדות,הדתחוקישמירתעללזרזתמיד
ודעתם,רצוםננגרשוניםגכה"עשיחי'הנדיגכגודנגדשנגרמוהדגרים

שהלוומהלעולזהתחשגואםאלה,כלאחרכימגיההננימכתגיוגחתימת

אתיוארועצתיהצעתיהיתהזהכיתדעו,הזה,המצערהטךעקרוולבניהממונים
וגםמאזגםהישוגאהבתיכילזכות,אותיגםלדוואגקשכיואםמשוגתי,תליו

תחשגו,ועוולפשעלאגעיניכם,נכוולאהואואםיתדיו,צדקוכיעהתו"עהיושגים
שיראלגדוליעללחשוגגרעהלשונכםמלשלחלכםחדלואחיעכ"פ ;לשגגהרק

גםלגיאלאשיםלאכרצונכם,ותלעיזותאשימותדגרוגםכיאםועלי,תועה,
מאדםהרחקהקטו,ומושגילמעוניאשוגהמעתהכיריגעלאענהולאלקרותם

כלשכליאוליכילחוגה,דגרימצאתילאשררקדגריהיוהפעםוגםזולת,ומעיר
גםישוגהאמתגלויתאדמה,וכאשרחנם,ורגניהעה"קעללהרעישהזה,הטער

בנפשולקרוב,לרחוקשלוםאדבר,כישלוםואניתאהבו,והשלוםוהאמתהשלום
וירושלים,ציווולנחמתישראללישועתהמצפהאחיכם

גימפל"Iכדכי

ליפו,טמוןיהדרבמושבוכעתדראזינאי,אב"ד

תרמ"טאלולג'ב"חבצלת"נדפט

במערכתגתקבלי

מאתיהלביתיה"האץר"סררשתפרקעליירנליהלצמויתיהשביעיתטפר
תשמ"י,אביבתלטפרייתי,הרצאתיהרר,הירש,שמשרועזריאל

הרבמאתוהחגים,הפרשיותטדרלפיעייופרקיבשביעיתימיעדשבת
תשמ"י,ירשוילםאגף,הוצאתהריר,יעשיהיחיים

החקלאיתלחקרהמכוזכהנא,קלמזהרבמאתמחורשתמהדוראחשבעשגת
תשמ"ה,ירישליםהתירה,פיעל
שמיטה,עביגיללמירימהיכוכיצדביכלייגרפיהלמידיתדריך-שימהט

תשמ"י,ירשולםבורשטייז,מנחםמאת
ירשוליםכהנא,קלמזהרבמאתחמישי,טפרמאמרים,קובץיעייי,חקד

תשמ"ו,

הי"ד,פריימזחייםאברהםמאתיצאצאיייחיאלב"ראשררביהדא"ש,
תשמ"ו,ירשוליםסיק,הרבמיסר

סקוקי,לתירה,המדרשביתשלידהכוללהוצאתתורני,קיבץשמיאלראר
תשמ"ו. Iארה"ב

ג,ערךוההוצאה,הדפוטביתתלודותיההוצאה,הדפוסשיזליגגרהאחים

תשמ"ו,ירושליםז"ל,קםל
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עמנואליונה

בשביעיתזרעיםהשרשתעל

א

אמנסלשביעית.משישיתהבכבסיסבירקותספיחיסדיןעלמאמריסכמהנכחבו
אסרושחכמיברסםיהיססרריבאבשביעיתשבלקטרהירקרחכלבכללרהרמב"ס ' Dל

היחהצמיחתסשתחילחבירקוחלהקלמקוסישהר"ששיטחלס'אבללאכלס,
בכללמעשהלהקלהורהאשישהחזרןנמסררכןביעיח.שבנלקטראסאףבששייח,

שביעית,לםבינשרשראלוירקרחפירות.להסשישודלרעיןבקשואיןאףהירקרת,

הםחרחלכלשלבדירללשיעררצררךישאםהיאוהשאלהשבעייחלפניקצחצמוח
אלד.שבירקוחהסםיחיןאיסוראחלהחירכדיהפרי,חחילח

בערבקצחרקשצמחרירקותשלספיחםילאיסורמחייחסח"להנהשאלה
היחהההשרשהאבלשביעית,לפניבזרעושאמנםירקרתשלדיבםמהאךשביעית.

שחחבאותסרקלהקלושיספיחיסבזירתתלהבודאיאלהירקוחעלבשבעיית.
רבשדהבירבשדהבור,בדשההערליססםיחיםכבוןספיחים,גזירתגזררלאשחז"ל

שלבעיהכאןאיןאבלעי"ש.,רהלכה,רפרקויובל,שמיטה 'כהלכמבוארכרס,
זריעה,שלחורהאיסררשלבעיהאולילםביברכלב.דסםיחיסמשוסדרבבןאיסור

וגשרהשביתתשמוםאיסורקייםבשביעיתשגשתרשןאלהזרעיםשלגבייתכזשהרי

לבביהדברברררלאאבלהזריעה,פעולותעלחייביםרקטובריזםבשבתבשביעיח.

בשבחכמוהשרשהשאיןאףזייעהאיסוריששבשביעיתלדברסמוכיןויששביעית
שביציח.ני cלהיתהשהזריעהאף ,:שהרשןאיסוריגםוין"ס

אילחקורוישייוז"לאק"סוטישכו,מצוהחנוך,מנחחבעלהעלהזרשאלה
ראשעדהחורהמןלזרועמרחראםשרשביעית,בחוסםחזריעהאיסורדאיןנימא

לעשותדמותרטובויוסשבתכמוליההוימקוםמכלבשביעיח,שבשתרשאף ,השנה
םרשחלעילש"כמכו'מיספותקיןבשבחנעשיחשהמלאכהאף ,חשיכהעדמלאכה

בשמיטה,קרקעותשביחתעלאנחנורמצוויםכתבנודכברכירןאםשראראמור.

גמיהכיי"ח,דףבשבחכמבוארכליםשביחחמשוםשמאילביחאסורגונאוכהאי
דאסרהקרקעותדשמיטחאפשרארקרקע.שביתתמחסתבשמיטההשרשהאסור

קרקערח,שביחתעלכןבםעובריםוזסיהרזריעהכבוןבקרא,מםורשהא.היינוחורה
ולאדוקאזריעהמשמעדזריעהקרקעותשביתתבכללאינודבריסבשאראבל

רלאיזמירהזריעהעלרקקרקערתשרביתתהעשהכללקאילאכןאסהששרה,
שאלהעללהאריך."מקימכאןיאין .השבהיראשבסוגיההרבהלפלםלרישהששרה

ח,ט"קרצחבמצהרגסחיגרךהמגחתעדמזו

הששרה.איסררבםכרללבשביעיחזריעהאיטוראסיטזרית,שאלהכאןשי
ירבו,כןרביס,שמיטהשומריבזמנינו.שביעיתלשומריסשעייחהשלכוחזרלשאלה

עמוקלזרועמקפידיססםיחיס,איסורכאןשאיןבצורהשביעיתלםניתבואהיררעים
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אחויתהיהההשרשהכלומרבחווף,הגשמיםאחרירקתהיהשהנביטהכדי

מחזור",ב"שינוישזורעיםמפנימפיחיםשלחז"לגזירתכאואיואמנםכחודשיים.
בעהיכאוישאוליאבלדרבנו',אימורשהואמפיחיםאימורעלשמתגבריםיתכו
בשביעית.השרשהאימורשל

ב

ואיומבריביוואיונוטעיוייאי( :ו)משנהשני,פרק(שביעיחבמשנהמכואר

אוהברידאונטעואםהשנהראשלפנייוםמשלושיםפחוחשביעיחערבמרכיביך

הגמראקליטה.בשיעורצורדשישמובאהב).יהשנה(ראשובגמראיעקור"הרכיב

שלשויםצרידשלושיםהאומרלדבריאבוהובררבהאמרנחמורבייאכןרממכירה
ומפרשוכו'יום"ושלושיםשבחוחשחיצרידשבחוחב'האומרלדבריז',,לושים.

בארץנשרשתשחהאלקליטהיום"שלשיםבעי)ושלשיםשלשים(ד"הרש"י
דמיאבביחאדמנחדכמאולהעולי(איוהקל,טהוימישנהלחשיבחיוםושלשים

פירש'''על,חולקיםושלשים)שלשים(ד"השםהחומפותקלטה."דלאזמוכל
'~בינזיתלעניוייאבלערלה,שנותלעניורקנאמריוםששיםשלשהצורךוטוברים

מהגמראהוכחהבחומפיחמובאוכועצמה"בשביעיתתקלוטשלאאלאחישיינ(לא
ביךשביעיתלעניודמחלקושומשמיוופרגיוודוחךאורזייגביב)יג,(ר"הלהלך

התןספותלפיאםברירלאהשנה".ראשלאתרלהשרישוהשנהראשלפביהשרישו

-')בס"קנב(סי'מחזורבשיבויזורעיסאםספיחיובאי~ירהלקאישהשחזוןתמהורביס 1

זורעיסהיוסשהרילהקל,מקוםיששם,המונאיםלנימוקיםשבוסףלומרמותרוואלי

ראהמאליהם,עלישהזעריםויטעןכסתרזורעשאדםלחששמקוםואיןגדוליסשטחים

סי'ישםגס"קוסי'ח"אמהשישועתשו"תיא,סי'העריתקובץ,שביעית,ארזמעדבי

ביזביבזלהזהבזמועציםהבדלאיזאם '''בזקסמהשד"רידיריאתשאלתיב.ס"קז

"דרשבה.לפביבקצירהשנפליגעריניםשלצמיחהוביןהיוםהנהוגהצרופהזריעה

שJמתיבאחוזים.זההבלדלהגדירקהשאכלגדיל,הדנליששאמנםליהשיבב"יזקס

צמחוהשזרעיסיטען,לאמכירההיתר"עפזרעהשאוהזועריטעןשבזמננוגרלומרב

בסתרשיזערהחששישיךיאתורהדשמרילששבקיבוץטברהשמעתיועדרמעצסם.

באדםחדשוקרחז"לשאווישמעתייעורהרוב.החלטתללאדברשוםעשויסלאשהרי

שימי~שישלםבצינורחדשולאחז"לאביישקר,כךואחרנסותויזרעשיפעשםרטי

בזמננויהקלעוזריםאיהנימוקיםאויישמיטה.לשמירמסרתםשכיוזמייתתורה

בשמירתחמוריסשקייםלגריםעלוידרבנזספיחיםשאיסורכאלהמיודחיםבסקריס

י Pדיהזרעיהמטרתכארשמחזור,שינידללאאפילישביעיתלםניבזרעוהכמישמיסה,

להקיבגימוקיוב"ק Cנבסי'זצ"לא.יסהחזוןלרדסןוהשוהיDמיטה.שמירתלפאשר

איסירלוויאשביעיתשמירתמשיםעיקרה"וכלמחזירישנייריסביעיתלפניבזריעה

גזירהכאןואיןניררשהמדיןזהבשביליצאתיאזו,בזריעהלי'ניחאלאודאישביעית

דמובראםסםיחיםבגיזרתלהקלרמזכאןישהרי-הן",ספיחיןיואמריזרעדלמא

!'רה I''סוכחלבשביעית,זויעהאיסררעלל«בוולאכיונתהונלהנשהראשלפגיבז'P'ירה

כסvית"."1כשתרדבד:ם
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השושהאיסוושקייםמשמעאופוככלדובבו,איסוואותווהאיסווכאויש

דלזוועאפשו"ומיהווז"לכה)ס"קיז,ס"(שביעיתאישהחזווכתבוכוכשביעית.

(וואיהמותווג"ולדצמיחהדבהי ל'"ייומיהושםוכואסוו"בשביעיתשתקלוט
וכוואסוו".ממשזויעההואקל,טהמ"מוהאילנות)הטפיחיולעקווחייבשאיבו
בשביעית",לקליט tבזה/'גםלזרועאסורז If"ילפה"ב)שםר"הכיס"ק(שס

 ז"'ס'יייבשמ"כ :הם"ק ,ככ Iבסל ; IIוזהשרשה,מארסירחזראישהחזרןאבל

בזכודלאדכויןנואהבשביעיתשתקלוטכדיכזה"זלזועדמותראיכה·כוט"ק

בשביעיתבנקלטחומואדמצינוואע"גאיטוויםלתדשלבואיןלאטווופוסקיםגבמ'
שוםאיובזה"זאבלבהזגשביעיתשתזספתבזמןדוקאזהזבע"שמבקלטיותו

כיוןזריעהכמוו"העדטוקאילובוטעיןדבזה"זובואה ...חוספחמתמחאיסוו

למיסומציבולא"אבלגס"קכו,בסי'להלןאישהחזוןסיכםוכןמוביו."בושייןדלא
בזמןהםהואשוניםדבויוכלבשביעיתשיקלוטכשכילשביעיתקדםלזוועבזה"ז

הזהבזמןשאיזלמעשההלכהאישהחזיןמסקנתכבראהוכרעי"ש.התו'",איסור
השבעשגחבס'מובאוכןכאן.איןדובבןאיסורואפילוכשכעייח,השרשהאיסוו

הלכותבס'וכוזס"קזס"קוקעוחשמיטתהלכות ,שליט"!>כהנאקלמולהוב

כסאלהלןושםהלכהביאוואסעיףאסי'שליט"אוילכובנימיןלהרגשביעית
לכתתלהאכלהדין,מעיקוזהשכלסזס"קשםראהאןפג),(עמ'סבס"קכס"דוד
 .) 23הערה(ושס 38עמ'תשמ"ו)א II(תומציותיהשביעיתבס'זהכעיןלהחמיר.ראיי

לפניקצחוקאפילושצמחויוקותלגביפחוווישאישהחווושלווהוראהלפי

צווןאפילואיוספיחיוגויותשאיןובשדוחספיחיםאיסווכאושאיושכיעית,

לגביואילואחדים',מאמויםבכתבוהואשוןההיחולגבישביעית.לםניבהשושה
כייראישהחזוןדברישהרילכחיבהרבילאבשניעיח,השרשהאיסןרשאיןההיחר

מיריבשבעייח.תההישההשושהאףשביעיח,לפניהזהבזמולזוועשמוחרמללו
עלוהוהואשוןההיתרעלהוהקשה,שליט"אאויערבןזלמושלמההרבוובי

השושהאיסיושאיןהשב.יההיתולגביהדיוןעלוקכאןנתעכבהאחויו.ההיתו

שביעית,בהלכותהעוותקובץב)(מהדווהשכיעיתעלאוץמעדניבספובשביעית.

ימיםשלושהשלקליטהבשיעורלהסתפקשיששליט"אמו"ומצייווס"קח,ס"
זהלIויספיחיו".משוםןןכ"פיאסדוהג"וליויימיהואלולבכ"זאףלזוועומותו

הגוומתרגילהכזרעיהכאודןשליט"אמו"רהזה.בזמןגםהשושהאיסורוסי

שביעית-ארץמעדבלנס'הנ"ל.עמוקהבזריעהרלאאחדיסלמרםאחךיהשרשה

הזרעיהבתחלתאיזריעהכגמרבחשכתתקליטהאםשליס"אמו"רדויזס"קיגסי'
עי"ש.בשבח,בהמהלשכיתתממשדומהבקרקעהשדהשביחתאםשםדןוגם

דויג·ידהעוהאסוקפסוקות,הלכותהשכיעית,אוצוהשלם,ציו!בכום

Z ראה' m תכש'תשריאחרברתלןשגהתורהקולןוV . ישתתשו"חחשכ"ו.טבחהמעין

םי'לשמהגונחתזנףתיא, 8 'סי'הערותןקבזשבעיית,ארז.ובערניו. 8וסי'ח"אמש.ר

נ.זירתאיןהר"ששלערתבס"קכבבסי'שכתבעצמןאשימהחזוזהוכחהושםב, 8מט

לים rהשצוואוירקותלשקלחיםאובשביעיתחדשיםעליםשהוכיףבכחבכפיחיו

יעדמהתחל,הגידולםשנלהפירותגרףאתגםלהחירכללוכרולאבשביעיתחדישמ

 .יד-טךעמיח"דיוטףומשנתמוצייןהשמיטהתורIווראהבשבעיית.הסוף
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"לס' :ןז"לכשביעיתהשרשהבשאלתשרבשל,ט"אאייערביז"שהרבירבימירי
שיעןרבזרעיםגם,להצריילחשרראויהיהב"רצסי'כיי"רע IIהשרבמפרשוהבמואר

'קלטישלאבזרע'סלהחמ'רזהד'וע'קרשבלמב'יואךשבתית,שת'שלקל,טה
רש'עיוהסיבו'ורעתעלבזה"זשפ'ולסמיך'שלבובגמ,'גזכולאבשב'ע'ת

 • 11 ", ••ימים 'גהיאהזרעיםקל,טת

שב'ע'תלפג'לזויעשלאזהר'ו"שאמבסשל,ט"אמי"וכיתבהד'יובהשמך
ימכ'יובזה",מסתפקשב"יבמציההמב"חיוקלהלכה,כללהיבאלא'מ'סמג'בפחית
שב'תתעלבזהמיזהו'ו !'איממ'לאמדרבג!רקא'סיוהזו'עהבלאהשרשה"שגס
של'ט"אמי"רארשבת,"לפג'לזוועשמיתרכמישב'ע'תלםב'לזריעומיתרההשז
בש'עיראלאמואשלהוח'קח"ביייא'בייז"לבב,במי"קר'יידתיס'דבר'אתמב'א

בא'לרהי"לבשב'ע'תרקרלטלכ!מקרדםתקליטלאשאסו"הקרדםהגט'עהשתקלרט
מן"רמסכםלכןב. ,וה"ררי"רבתוס'זהיכעיןייעקור",שביעיתשנחבחיינטע

אילם ...בשב'ע'תתהאהקל'טהאסילזויעלגטיעדאסירייגלעג"ד"לרזשל'ט"א
 ."ע /Iוצהשבהואשערבזה"זסרקאילניולנטועזרעיםלזרועמתיךהחזר"אמרן

אבוהםהרבמתקשהתשב"ה)חמיז ,בוק(בג'שב'ע'ת""קדישתבחרבותגם

 .)א'עמ'(שםא'שהחזי!לש'טתהסבולמציאהיוב'זהלי'
יקל'טההשושהבשאלתבהוחבהשל'ס"אמי"ור!מחט"שלמה,מבחתבס'
כד'שב'ע'תלפג'זו'עהלגב'שכתבא'שהתזי!עללהקשיתימיס'ףבשב'ע'ת

לחדשלגי !'אלאסיויםיסק'סבגמ'גזכרדלארכ'י!"בראהבשב'ע'תשתקליט
ייםשלישים /Iב "השבהראש ,'''רשמדבריזהעלמקשהשליט"אר Iמי' ."איסירים

שלאלהזהוצו'כ'םתיסםת !'רביהגשהה<דבזמובארץ,"בשושתשתהאלקל,טה
שב!שכללהיב'תש'ימזהר"הלפג''יםל'שללשב'ע'חבתיספתבקלטתתהא

יוסלןשלשביעיתמתיספתיותרחמירבזה"זעצמה"דשניעיתעצמהנשביעית

תהאשהקל,טהבאיפוה"ולפב'לזויעלאלהזהושפ'ריצר'כ'סהמקדש.בזמ!
שליט"אימי"ושביעית,לפביבט~עהנאיסירשםמדובראמנםש. l/עי ," ...בשניעית

קל,טהא'סיויב'!בשב'ע'חא'ל!שלקל'טהא'טירב'ולחלקמקיםשא'!סיבר
קשןרבשבעייתהקליטהשאיסיריהסברהאחשםדרחהא /Iשליטר l/מיזרעים.של

קל'טהא'סירא'ושב'ע'ח,חיספתשא'והזהשבזמולומר ,שב'ע'חת Dחוסר'ועם
עי"ש.בשביעית,

מזכרי'זz.ליט"א'ר Iמומביאבשביעיתיהשרשהקליטהלאיסורנוספתהוכחה

יאירזייןס"ללמעלהכברשהובאיישלשיס)שלשיס(ד"הכ ,והשנהראשהתוספות
ד)כה,(י'קראבדבת'בדאיר"תאמלאכהבא'טירשזר'עתוישימשמ'םיפרג'וידיחו
רשאנ' cל'ששרדשייכלכרח"ש'גולאמ"משב3ז''ח,בתיטפחיאס'ר'תזרעלא

משיםילאעצמהשביעיתמשרםהואשהאיסורמשמעות Dהתוסמרבריהשנ'ה'.

שב'ע'ת.תיטפח

יג·ירסי'ו,פרקא, /I "הארץתררתבספרידןל /Iזצקליערסמשההרבגם

ראשלפניהשרהששאיטורהעלהלשיס"אאןעירכךזלמןשלמההרכמףירגםמאנם 3

ןקבסדסציון,כרםעייןזי,מסברהחזרלשיס"אסן"דארשביעית,בתרספתתלךיהשנה

יא.ס"קב " 0א!(רקתרח"ץיתלשיםהארץ,ישזעת

• 
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נאמרהשרשהשאיסורהסברהמובאההידוןבתחלת ;הזהבזמןההששרהבשאלת
מוכיחהIז1במסקבהארבטוף),אשיהחזון(כטברתשבעייתתוטםתלגבירק

כמוהשרשה,איטורישהזהבזמןשגםראשוניםועדרהנ"לותוסםותמםישר"י
חיניר.המנחתהשעלה

ג

וז"להב"ל.בתוטפותהמובאיםהמשנהבדבריבוטףלעיוןמקוםישואולי
שהשרישווהשומשמיןוהפרגיןרהרוחו/!האירז :זמשנהבטרקשביעיתהמשנה

בשביעיתאסוריןלאוואםבשביעיתומותריןלשעברמתעשריןהשנהראשלםני
כאןבאמרווהדבריםשביעיתלתוספתקשראיןזהלדיןהבאה".לשבהומתעשרין
השנהראשלפביהשרישולאאםכלומרבשביעית",אסוריןלאו"ואםבמםורש

לאאםהכוונהלאי"'יראס-המשנהבדבריאחרפעוטאיןבשביעית.אסיריו

וכן-הדבריסםשטותאמבםב"אסורין."התבאכוובתמהברורלאאבלהשר"~ו.
אסוריםשהזרעיםאואיסורכאןשנעשה"אסוךין"שכרובת-התוספותכנראהפרשו

המשנהבםירשואחריס.ראשוניםאצלכרשממעלאאבלבשביעית.הששרשיומםני
ימיתרבשבעייתאסוריויהיןשבעייתהבאהשבהשתהיהגורמןיאם IIהר"מפירש

השרשיואםמ"הרםירושלפישביעית."פירותכדיןדינןאבללקיוםאותםלכנוס

איזכאשר[מדוברבאכילהומותריםשביעית ת:;'קדועלהיםישר"ה.אחריהזרעים

אסיריםסיפאיקחניוהאייבה)ס"קיזסל'(שביעיתאישכחזוןיכןספיחיו).איסור

בשביעיתייייאסןרמישגישזהלפישם".הגיהגיןבדיביסהייברשביעית,משים

איסורשוםכאןאיןארהפירות,עלאוהצמחיםעלשביעיתקדושתשישוהכוונה
אבל(ד"הומשנההפרקטוביוםבתוספותכמבוארהמסכתא,בכלהר"בשיטתוכן

והרע/יבהרמב"סיימפי'זמיזzנהבפרקהמשנהבפירוש .zז'''שרהכחבוכןמוכר).

"אסוריםוכמוצריראינולעקרםאבלשביעיתקדושתבהםשנוהגדה"נושממע
נקלטדאפילואומריםאילןשלגבישםמקשההרש"ש ."'טמשנהלקמדבשביעית"
מתרץוהרש"שעצמה)בשביעיתנקלטאםשכן(וכליעקורשביעיתבתוספת

שהשרישווכו'והדוחדאורזשלגביכלזמרמאליהם,שנשרשומדוברשלנושבמשנה

אתאסוולאחז"לזלכדמעצמםבנששרומדוברמותוים,זאתובכלבשביעית
משמעלאב ,והשגהראשיתיספיחכאןש IIהרשמפירישמיהד/ש Iהרשהזרעים,

א'ןאמנםלשמבהגפידשורהר"מלפ'שגםלומראפשרהמשנה.אתכרשפרשן
לזררעלבתחילהשמותרמזהללמודאיןא:בל ,בשביעיתשנששרוהזרע'םעלא'סור
ןראהא, IIשליטו IIמיליהסבירכר .בשבעייחתהיהשהשהשרהדעלשביעיתסמןר

כה,ס"קיזסי'שביעיתאשי,חזין

השר'שושאםשנדפסכפילמשנהבפירושוהרמב"םדבריעלכאןהסתמכנו

פ'רותכדיןדינםאבללק'ום,אוחםלכנוסןרוכת,'בשביעיחאסוריד"יהיובשביעית
שניסת-תרגיםצוייוהר"מפירוששלשליט"אקאפחו'הרבכתרגיםאבלשביעית",

אסוריםהרישביעית,השנההיתה"ואםם Ifהרמבכתבקמאבמהדורהנכון.אינוזה

ודינםלאכלםייואסורהרמב"םכתבבתראובמהדווהלאצרם",ואסו,'בשביעית
זמהדורהקמאמהדורהשלזהמדז'קכתרגוםא'ןכנראהשביעית."ספיחיכדיו
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הוזנב"םכתבבהתחלהלמעלה.שהבאנוהומב"םשבפיוושלחידושסתיוהכתוא
הומב"םחזוכתואכמהדווהואילולאובלם,מותואבלאוצו,מהםלעשותשאסוו

לאכלם,שאסוווכתבבשבעיית",ואסוו'ןייהמשנהלשוןבעקבותאול'זנפיושרו,
בזנסכתשליט"אכהנאקלמןהוככחכוזהכעין , rספיחאיסווכאןש'שהוי

-'ושרלמ'בתלמיי '''נפליקסיהודהופרופ'שאעמ'ח"אועיון,חקו-שביעית
ס'ו'ל,ו,שלמהובינובפיוושמפוושיםוהדבוים . 131עמ'ח"אשביעית,מסבת

בשבעייתייאסוויןוכתבהו"מפיוושבעקבותכנואהשהלךוהלכהב,פוקשביעיח

ספיחים".שמוםבאכילהאסוויןספיחיןגזיותולאחושביעיתקדשרתבהוואית-

איסוואושביעיתקדושתשלעניןכאןשישהומב"םפירוששכוונתנאמראם

להכועתסיועכאןישהרי-בשביעית,ההשרשהבעצםאיסוראיןאבלספיחין,

הוה.בזמובשביעיתהשרשהאיסורשאיןאישהחווו

בשביעית.השרשהאיסורלגביראשוניםמתלוקתיששאכןלומראפשרואולי

שאםיריכמוזריעהבאיפורהששרהאיםירבכללהרר"שהתוספיתי, tIרשלפי

בשביעית,חהיהההשרשהאםשביעיתלפניקצתלזרועאסורכךבשביעית,לזרוע

מתעשריוהשבחראשלםנישהשרישווכי'והדיחו"האורזהמשנהכייבתזאת
ש IIהרהרמב"ס,אבלכיטכ"ט"ת".אסוריךלאוואםבשביעיתימיתריולשעבד

בשביעיתוההשרשהבשבעייתהשרשהאיסורשאיומפרשיםיעידביי 1{הרסיריליו.
ודוחןאווזשאצלהדעהלפיבשמנה(דמוברשביעיתקדושתש'שלזרעיםגורמת
הששרהשאיסורלומראפשרזהלפיפרי).נמראחריולאההשרשהאחריהולכים

וכןו-זמשנהב,פרקשביעיתבפר"שבמיוחדהראשונים,אצלמובאכשביעית

ממפרשימשמעוכןהרמב"םדעתזואיןאבלב, "השנהראשובתוספותבפרש'''
 , 4זמשגהב,פרקהמשנה

העלהחינורהמנחתלמעלה.'.הכאנוחינוךהמנחתדכריהיטבמובניםזהלפי
מצוויםאנואםבדיויזושאלהותלהבשביעיתאסורהזרעיםהשרשתאםהשאלהאת
בסוגיההרבהלפלפל"וישמסייםחינורוהמנחתלאאובשביעיתהקרקעשביתתעל

השנהואשראשוניםבמחלוקתהינורהמנחתלפיתלויהדבראכןהשנה."דראש
המחלוקחיסייחינוךהמנחתולפיבשביעיתהשרשהבאיסורשדנובויג,ב "

ספקוהיהלאזהאךשוכחח.אינההקרקעאבלמעשה,עשינולאאמנםשבהששרה
בתוספחאלאהקרקעבשביחחקשורלאהשרשהשאיסורשסבראישהחזוןשל

השנה,ואשעדלזרועמותרשכיעיח,חוספחשאיןהזהבזמןולכןשביעיח
"וחניוז"לבהלכהבפרקשביעיתבירושלמיהשרשהבעניןמתלוקחישואול,

ש'זרעכ'יימיםשלשהה"ולפניעדאומררביר"ה,ערהשלחיןביתחוושים.עלה
ו"הרעלחרושמוחומקאהתנאשלפילומרוישא."הנרנרסתכרוש'שר",ויטע
'מםישלשהעדוקלחרשרמתירוביואילולזוועמותוו"הבערבשאפילומפני
וחרישההשנהואשלפניישתרשושהזרעיםאפשווחאיןכךשאחרמפניר"הלפנ'

ך'בניזהעלהעירנילשביעיח.הקרקעאחלתקןרקמיוערתאלהימיםכ'~לשה

 "שבעייתעניני-למ" n "בית"בפסרשליט"אגלורברגאסךשמעיזהרבמסקנתיכז 4

ובזרעלםסרקנאילןבשביעיתקליטהאיסוראיום /Iהרמבשלפיצז Iעמתסכ"ו)(ירושליס

ע"ש,בשביעית,קליטהאיסירישןר"שרש"י ' Dול
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כאפ'מלתאדוב'ואפשויימפושכו)ק"ס ,ו'ס"(שב'ע'ת,א'שהחזון ,'''באלחנן
ואמושב'ע'ת),(תוספתו"גשהת'ולאחואלאהשלח'ןאב'תקא'ולאהואנפש"

כשב'ע'ח",לקלוטבזה"זגסלזוועאסווזהולפ'ה,"דלםנ''מ'ס 'געדרחווש'ן
שלשהוחבל'ה"ולםנ'בזו'עהא'סודש'שא'שהחזוןסובדזהפ'דושולס'

ראסרדירן'וההרא"שןמפרמפירושןאישהחזיזחזרהק"סככנסי'אמנםהששרה.

 .~עי"ש "אסןרשתיספתבזמוגמיה/ Iלרימרם 'גתידלחושררבי

ד

שביעית.לפביעהיהזרסדיםבעיתאתמזכיריסשביעיתדינישלהלכהבספרי
להלכהמובאכס"סוףאפוק"לזצגדוסבוגזונדלחנוךלהדבהשמ'טהתודתבספו

שלאכר'בהשהשראלפב''מ'סלושהשפ"לכהלזדועלאשל'זהדש'בזדע'סואףיי
טיקוציגסקימו/רהוגהנימוקים.ת ltיק'/גסשםיראה "ביעיתשבהקליטהתהא
הםחותלכל(או'ום ד"'תוךלזוועלאלחשושיידאו'וכתבלכתהדח'קל"זצ

הוואתעלמסתמכ'סלמעשה .)ב "סאפדקהשמ'טהספו( "ד"הלפב' )'מ'סשלשה
יבספדא"ל'טשכהבאקלמ(להובבעשהשבחבספדמוכאוכןל"זצאש"החזזז

'שבסכןכמולמעלה.כבדכמובאל,ט"אשז'לבדבב'מ'(להובשב'ע'חהלכות
ומצווח'ההאדץבספדכמובדבו,להכד'עבל'הבעקאחהמב'א'סהלכהספו'
לחובוחםשמוהועחק 26העוהקצה, 'עמ(א"ל'טשגולדברגהללאברהםלהרב

 .)"שמרטההלכיתייהמיוחדת

בעשתההזריעהשהריבשביעית,הזרעיםהשרשתשלהאיסןרטעםמהלעייןיש

בשבח.השרשהלמנועש'שמעולסשמעבולאשבתלםב'זד'עהולגב'שב'ע'חלםנ'
 ' 0 ,)"א-'I" '"' 0ופרקא,"(חהארץחורחכגוןאחרוב'םועודח'בזךהמבחחלפ'

ז)ק"םנט(סר'דודמקדשס' )הלכהבביאורושםאק"סא 'סי(שביעיתכותלה

'ששבשב'ע'חלא'םור'סבוסףשדהו.שב'תתעלמצווהשאדסמהד'ןבובעהרבר
השרשהאטור"עצמהבשב'ע'תזודע'סלאשאףולכן "הארץבתהשוייצוו'עור

השדשהשא'סירהכדח ('אאךח'ניך.המנחחיןלשכ "קרקעשכ'תחמחמתבשמ'טה

 "ס(זורעמלאכת ,טלהאגל'לפ'כשכ'ע'ח.שדהושכ'תתכא'סורקשודכשכ'ע'ר!
ילכן "ש'קלוטערמח"בלא"בשב'ע'חזד'עהא'םידעלב)סע'ףחס"קב
דבד'טוחשפאנכ,( "ע'ח'כשכקולטשוקע'ת'בשבעדבזדעאםאםווב'ע'חשביי

 .)שב'ע'חחוספחעסדשקלווא'ןהזהבזמןגסק"סזהשא'סודמוד'םטלהאגל'

(ירושליםשיאחרזזרשויפיעםא'.ךגרביאורעםירושלמיתלמךיוסביעיתבהוצאת 5

כראשןנהשנדפטכםי"וסניהבמהרורהיכןכרקבניאברכיםכלולי"עידלב)"תשב

השמיטהשנתערב Pבו(בניספותותעםסאיר"בזכריואישןיחזאברכיםכילל"עי

יזסיואישמחזוןמלן.קטהנ"לאישהחווןוכירושאתבהלנהב,בפרקמובאתשי"ט)

 ."בשביעיהלקלוטז"כזהגםעןלזראסןרז"ולםייא"החזןבדברימסייטיםילנןכוס"ק

כהבהשחזראג ו.j"סי,כיבסי'הס";וכבי'שנסאשיהחזוודבריאתסיםויה Mלאר

לזרעושדםתרומדגישבירו-לשמיאחרפירישימביאהנ"ל·מפירושוחשזרבמפורש

ה."לרעדנזה"ז
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העלהיכז ."יאסורמשמזרעיההיא"קליטההס"קוזסי'שביעיתאשיבחזיזינן
 • 8בס"קיסי'תרועהזבחיבספרא//שליטויליליעקבהרב

דההדלכיםחינדדהמנחתלפיההשרשה.איסדרעל.ההסבריםשניביוהבדלשי
אבלכשךה,ר"הערכיזרעגדי)אפילדאד(אחרהידויאםעדברהדשהכעלכשיטחד

ליהשדה.דהעירכעללאאבלעדכר,הזורערקזהכמקרהודעימיהטלהאגלילפי
זרעיםמקליטתשדהושביחתעלמוזהרהשדהבעלשאיו"כמול"דזשליט"אר"מד

שדהדשהמשכיריתכואדאחרים,י"עשנעשתהמקליטהגםכדמאליהם,שנפלד
לזרעולאהשדבראחלהזהירצרידה"המגשלדעח ,חשדולישראלגינהעםביתאד

בשכת".כהמחושביתתעלשמדזהרכמדבשביעית

לפניוזדרעיםאשיהחזוודכריעלשכיעיתשדמריהמשקיםסדמכיםלעמשה
תהיהשהנביטהכדיעמוקזרועים ,ספיחיםגזירתעליהםשאיזשזותבאותםשביעית

עללהסתמךמונרחיםממשה t/רערבעדכזיבזריעה . 1החזקיסהגשמיםאחרירק

זורעיםשאםיתכובשכיעית.השרשהאיסדראיוהזהשבזמואישהחזוושלהיתרו
כשכיעית,רקתהיהבדדאישההשרשהאףהשנה,ואשלפניימיםשלדשההפחדתלכל

דדדאכרהםהרכהעלהזדסכרהזו.עמוקהכזריעההשרשהאיטדרין \Iזאתבכל
יבהערהא,פרקפסדקותהלכותשביעית,אדצרהשלם,ציוןבכרםשליט"ארדזנטל

חה"לאדואישהקליטהוכמקדםכאופןשביעיחלפגיימיםכמהדבזדרע"ונ"לל"וז

עדכראינוודעימי'המנ"חלדעתאףדכזההגשמים,ביאתבזמןשביעיתבתדררק
שבבעייח,שתהאהקליטהמשוםאסור,ש"רהלפניימיםג'בתדרבזדרעדדדקאבזה,
נעשתהשהקליטהשפיראמךי'א"ג ,למלםג·אחרשתקלוםהיאהזריעהרדרךיכייז

שהזרעכיתכאןכ"משאכשבעיית,דנטעהיאזרעכאילודדמיואמרי'זריעתוע"י
ואינדבכההזרעיםכמניחרקעתההוהכ"אזריעתדי"עעכשידתקלדטשלאדדדאי

הגשמים"יעמרובהזמואחרשתעשהדהקליטהמאדמה,בזריעתדעכשידפדעל
ימיםב'תפידהיאקלוטהפחסובאמחעידל l/יזדילי,גרמאבגרררקהיהובדימה,

פשדטדא"כהקרקע,יבשדתמחמתמתאחרתדהצמיחהרקדכדדמה,יבשהבקרקעאף

בשביעית.דשהושביתתעלמצייהארםאםהרי"רמסתפקבטי,זרהעבודהרי"דבתוס' 6

ונצייהדאםשאכוליומיגיטהבןחזרבסיףירק ,כזהאיסירשאיולהוכיחמאריךר nרר,'

איסורלעניןבב,רמו"קבז,ר"ה,רי"רבתוס'עי'/ש.בשביעית,דשהישכיתתעל

ניןקשרשאיושמעממןהרגםטרשvבו/ןלידיניהתייחסותאיןבשבעיית,ש.והשו

בשביעית.שרהושביתתעלמצויהאדםאםהשאלהלביןבשבעייתהשרשהאיסרר

לחרקד1בoכיןעדחיו"להררכהחוברת"מ"תשהשמיטהשנת"לקראתחרברתראה 7

שביעיתהלכותלקטהחקלאית"להתישבןתהלכה"דפי ; 8 'עמהתוהרפיעלהחקלאןת

עשלנים,-ירשוליםהחקלאית,בהתשינותלהלכהגביהמדרשביתע"ייו"ללחקלאים,

החקלאיתלחקרוכן k:1די"על'ירן"תשמניסושדה"הליכרתיי ; 7הערהרשםבס"ק Kפרק

השגה,ראשעדלזרעריימותרחמזורשנךישאחרושםא Pס"בפרק ,התורהעפ"י

 .הגשוביס"דיי '«ללנביטה
שביעיתהר"ספירושוראהונביטה,קליטההשרהש,המונחיםכבירורצירךישואולי

באץרוא.ליןלחנןרמלציההויאןהטיפהיקיחה-קליטהאום~רןשןמשנהב,פרק

 .בארץ"השירשחוטיילדס.תככרת
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בזמואלאבפועל,בהשושהזייןאיוזההטבילפיעכ"ל.בזה"עובושאיבוהוא
לומימזכיחיםבנ,..זוהשרשה.איועזדשלמעשהלרבבוויאפילולהשרשה,הדרוש
אחדיםימיםשלזירעהזאתבכלבקווב,השרשהחהיהשלאכוובהשיאםשאפילו

השרשד.איטווכאושאיוכדימטפיקהשביעיחלםבי
לפעמיםהששרה"גביוז"לבי,השבהואשאבו,הםווידמוביכךשמזבעלאאך
ביותרנשמכיםהשושהימיהגיידדבמקום •..יותונשמכיםהשושהדימיאפשו

בשםמקטע'מזשמבהבםוק ,שבעיית ,יוטףשמבתואהאך .ש'"עימים"שמלושה
ביוידועאינובומורהשאיבוייומיימיםשלושהשלבקל,טהדישתמייזקו"ה"םני

הוכבה)כל(ד"הא .בהפטחיםבתוטפותכרמשמעלאאךעי"ש, ,"לשמאלוימינו
 ."ימיםמג'יותולקלוסמאחיתהגר,.."דבמקוםל"וז

וגילהלזריעהדומהאיבהשביעיתלפניעמוקהשזריעהלומרישואולי
וקעמזקהבזריעהואילואחדיםימיםאחויושהשלהמידהמביאהלחהבדאמה

חינורהמנחתלדעתשגםזיתכוהשושהלידימבאייםהשמים,מוגשמיםנופף,גורם

מהובשעמתיזהכעיוהזועיה.לשישיוהכתזצאהההשושהאתכאולייחטאיו
של,ס"א.כהנאקלמו

זוםוזייאםזז"למובאבמשנהב,פוקשכיעית ,הישיבהאבנתןרכנוכפיווש

אלאטזפהעדהשבהמתחלתגשםעלהיםידרולאהששיתהשנהבתחלתאפליו
השנהכטוףוצמחואלולבטוףגשמיםעליהםוירדויכשיםגוגויםכאדמהבשאוו

זצמחשנזרעהמוכלבשביעיתוצמחובששיתשבזועזזבפניאטוויםאלזהוי
זורעיםאםאפילוהשרשהאיטורשישמכאןלהוכיחאיןאךלאכלו,"אטורבשכיעית

זהאיסורולגביטפיחיןבאיסזוכאןמדובומתאחות.זהקליסהו"הלפניובזמן
שהויהששית,השנהבתחלתנזרעושהזועיםכךעללהטתמךשאיונתןרבנומדגשי

 .טפיחיןאיטירעליהםחיולהשנה,בסוףרקצמחואם

הזועיםאםאפילוביעית,שבהשרשההאוטויםדעתלפישגםיתכןאוםןבכל

שמפסיקיםודיהשרשהשלזןממספיק.אלאבפועלבהשושהזווךאיןבששית,נזרעו
 • aשבעייתבי Dלימשהריומיים

•• 

זליבוןלימדועבורתועלתבזהששיתקהרתוךבהלבפוקיםואשיכאןהזבאז
הזה.בזמןשמיםהבשמירתלמעשההלכההשלכותלהששיזומעניינתבסוביהנוסף

 ,רבכרםכדשהביעיתששימריכחגיברויאחחיזק 'יתהתורהרגיחן

 P"O K Pמרוהופסןחהערותמקירות,ובמדןרכ P "ם Kפרקכהלכתה nשביע~ 'בסוראה 8

החמרנולוזייוממ"האדמהכפרגיתלויימיוסיונכלשובהנביםהשיעוךשאיליב

יי.ימיס 'מגיוחרבקליטה
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רודל Xשמוהרכ

 ?הגשמיםשאלתאתלאחדמיתדהאם

האשהלצהגתא,

מותראםהשאלהונשאלהחשוזז'אחרכללבררךלהסתייםעומרהכותנהקטיף
במטומעוניינםיאנואיזשהרי ,מטולבקשולא "ברכהתוייולימריךשלהמלנו

הגשמים)עינתהניעהטרםהלועזי,התאריךע"סגםכ,ןכמו(לו.וקוקיםאנןואיז
אנמרואיןעמנובללבנוהלאבנםשנושקונעשההלאלאמר,צריךאטנםאםועו.ד
משקיםשהריהשמיטה,בשנחגםנשאלחזושאלה 1שלםבלב "ומטרטלייוחז

 '''עינבטולאשהזרעיםומעונינםיהשנהראשלםניכברזורעיםשמיטהשומרי

כסלו-טבח.בחרושיה"בעזשיבואוהגשמים"יעאלאבחשוןהראשיניםהגשמ!!,

כיכראפיייב,

הגשמים.אתשואליםכמרחשןו 'כג" :שביבןא) l/ע tין(ךתעניתבמסכתבשמנה
שבשיראלאחחזשיגעיכייהחגאחריוםן"ט ,בןבשבעהאומוגמליאלרבן

פרת".לנהר

:ובגולהאומרחנניאחניאגמל,אל,כובן:הלכהאלעזרוכיאמר" :יבגמרא
לחקיפה",ששםיעד

האםלםסוק,כמיהאמוראיםכרבריסתיוהעלשיאלתגםכ)"עד'(דףהגמרא
לןהאקשאי,"לא :ומחרצחבחשוזכז'אועצרתבשמיגיגשמיםלשאילמחחיליס

איתנמילדדיהוובבאר,פירילןחיאדדלידושאנמאייי :שיאלתשויב "להזוהא
קייס".המקדשביחשאיןבזמןיוחנןו'קאמו:ייכיומחרצח " 1רגליסעילילהי

עדהבשןתבואההרבהלדם.ששישמוםבומחשוןכשבעהרקשיאליםבבבל

זהבחאריךכןגםשואליםהיוקייםהמקדשביתכשהיהישראל,כארזאבלאז.

עצרת.כשמינישםלשאיללהתחילשישנחובלאחראבלרגלקעילימשום

קשיא,ילאלדידהייהאהאקשיא,לאלהכידאתיתהשתא" :הגמראיבהמשר
 ".קייםהמקשדכיחשאיןבימזאכן ,קייםהמקרששביתכזמןכאן

שבשיהחקלאיתבתוצרת-בדבראבםיריאנימתחשביםהגמראע"פמ"מ
כזרעיהאוהכיתנהבקטיףגםלהתחשבשיהאםהגשמים.שאלתאתלדחיתמנתעל

לנביטהלגריםעליליםמיקדמיםגשמיםכאשרהשמיטה,בשנחהשנהראשלםגי
זבגשמיםהםסקהתהיהאםהיבולכלאתהמסכנתמיקדמת
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;ארץחוץבצראותג.

 ?גשםשםמכקישםכיצדכקץי,לגםשהזקוקותאצוות . 1

 :לרביביגוהבגיל,ה"שלחו :ממפרתע"ב)'יידדףתעגית(בממכתהגמרא
אודמיגןכיחדיים-בעבדיהיכימיסרא.בעינןתמוזבתקופתדאפילואגןכגון

 ?השניםובברכתדמיגןכרבםיאותפילה,ובשומעדמיגןכיחידיםדמינו,כרביס

חפילה".ובשומעדמיחוכחידיים :להןשלח

כתיקנסשהשניםבזמן:אימתי,יהודהרבי:אמריימיתיבי :ממשיכהוהגמרא

המקומות,לפיהכלהשגים,לפיהכל-הזהבזמןאבל ,אדמתםעלשרוייםושיראל
הוימאיופליג.הואחגארביודרביעליהרמיתמתניחא :ליהאמרהזמן.לפיהכל

בשומעןהלכתאתJכילה,בשןמעאמרששתרבנים,שהבברכתאמרבחמןרב 1עלה

 ."תפילה

ולכאורההעיר,רובאחרולאהעולםרובאחרשהולכיםלכאורהמשמעמכאן
אולם,המצומצמים.צרכיהםלפייתפללומסויסמקוםשאבשיאפשראיבגידונבוגם

 :טעמיםמשניוזאתדידןלנידוןבינוהלבבימהנפמקראיהלהביאאפשראי

ולחרושהבוחבהאתלקטוףגמרוטרםהחקלאיםרובממוימוחשבשגיםיחכןא)
בציוןהיושבהעםרובשלשאלהתהיהזושאזכרבוספים),בענפים(וכואותה

 .)השניםברובהמצבהואשכך(ויחכן

כאןואילולהם,ביחןלאוזההגשםמורידלאמרהקיץכלרצוביבוהבביב)
ליחדייסאףמותר mשויתכן ,הגשםכקשחאתקצרבזמוד,כלסרלאחרהיאהבקשה

גשם.ירדשלאהפרטיחבתפילתםלהתפללדרכיםלעוברישאמורמצאנושלא(כפי
 .השבים)בברכתגםכךעללהחפללהיאשאלחנואולם

לניגוהשהנאמרחישדקי"ד)סימןיוסףבביתהובאה(בתשובההרא"שמ"מ

ומזכיריםששואליםרבימודהידיםרחבתהיאשארץאבלאחת,לעירדוקאהוא
גאותהמדכריןבראהמ"ןמ" :שםסייסיוסףהביתאזלם,החמה.כימזתאףגשמים

ראשוןביו"טמלשאוללהפסיקהעולםבכלגוהגיםוכן ,ממנוקבלושלאתשובה

 ."לגשמיםביזחרצריכיםשעדייןפ"אעפסח,של

ולכןקללהסימוהםבקזישגשמיםמשוםכהרא"שנוהגיםשאיןשיתכןאלא

כךבכך.רוצהאיגוהעלוםרובשבעשהאחר,במקוםפרגמהבברכתםשלבקאין
לפרנסהצוידהיהשאםדאמרינזואע"ב II :ף) IIהרימדפלע"אה'(יףהר"ןכחב

כתבוכן ."תמוזבתקומתהעולםלרובמזיקשהואמטרשאגי ,םיהשנבברכחאומרה

שאףאע"פיי :בנדפס) 54עמ'ביארנו,כברד"הע"ג,ר"ילדף(בחידושיוחמאלרי
שישעגיגים,משארחלוקהואזהעניוהברכה,מעיןוברכהגרכהבכלשואלהיחדי

הותרלא ·לופכיך ,הםקללהסימןהחמהבימותשהגשמיםהעולם,לרובקלקלהגו
האפרכסתגעשיתשד,יאתפילה,שומעבברכתשיאמרהאלאגדכהמטבעלשנותגהם

עליו".לשאולרוהצשאדםדברלכל

טללשאוללהמשיךמקוםישבקיץ,גשמיםעלמדוברשאיןבגידונגוזהולםי
חשון. ' 1אחרגם
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חשון.לז'כתקופהס'ובו-םהגשםכקשתאתלהקףם . 2

גולהכבנינוהגיםאנולמהאביייתמה : )'דסימזא'פרק(תעבית,הרא"שכתב
אםכמותס.ננהגלמהבארץהתלוידכרמקוםמכלבכלי.;;;לבוס"דהשנהיבהא.

בוברחשוז.למיםצריכיםהארצותככללמים.צריכההיתהולאמיסמצולתהיתהככל
ששיםעדיורדמטרהיהלאאםידועוהדכרלתקופה.ששיםעדכשאלהנאחרלמה

שואליםשהיוראיתיובפרוביבציאכמשבתבו.בעשהלאולמהאב.דהזרעהיהלתקופה.

בעיני".מאדיישרכמרחשוו.הגשמיםאת

אע"נז I :קייין)טימןייסףבנית(הינאהיסיירביעיכללבתשיבהוהאויר

בבלחכמיכתראזל,בזמילתאככלואבזלתקופה.ס'עדוכגולהאומרחבניהרתבאי
בכלידתלמודישראל.ארץוחכמיבבלחכמיאהדדידפליגיהיכאכוותיהו.ועכדיבז

בדבראבלוטהרה.וטומאהופטורוחיובוהיתראיסורכדכרמיליהביעיקר.חשכיבז
השניםאחרלילדראויחורהדבריעללעכורשיבויכוואיזהשעהכצורןהתלוי

לתקופה.ס'עדגשמיםצרכייםולארכיםמיםעלשוכנתדבבלוהזמזהומקומות

תשרימחציהואהזרעשזמזאשכבזבארץאבלכככל.מאוחרהזרעזמזשהיהאו
וסהעופותמתקלקל.שהואהזרעאחרמידגשמיםירדולאשאםידועהדכרואילן.

הגשמיםאתששואליםישראל.ארץכבביבעשהלאלמה .כולויאכלוהווהעככרים
אזרכניוכיזכבלבביכיזמחלוקתאיזזהכדברכיגמליאל.כרכזבמרחשוזבז'

שראירטעםרנתביםואלו .כדלעשותשראוילדכריהםטעםאלושביתבוישראל

ששואליםשאומרתוהמשבהלהם.הצרי,כפיעושיםהיושכככלאלאכמותז.לעשות
להם".הצרידכפיישראלכארץבשביתכמרחשוז

מרחשוז.לז'קכועהואישראלכארץהשאלהשזמזהרא"שמדכרישיוצאואף

זמזשלהתארדיאתלקכועכדיברבראכפיריהתחשכהשהגובראלעילראיבוהלא
• 

איזהגולהלארצותלתקופהס'קכעהשכשהגוב'לימדבוש"והראהגשמים.שאלת

כזלאמרלכאורהמקוםישכזואםוכאקלים.כארצותתלויאלאגמורהקביעהזו
וביתזהזמז"לפיהכלהמקומות.לפיהכלהשבים.לפיש"הכלישראלארץעלגם

רקמדבריולמרבולאשערייזאלאהגשמים.שאלתזמזאתמעטלהקידםאולאחר
משניהם.אדתאתלקבעושוביתזלתקופהוששיםכמרחשוז 'זהזמביםשבישקיימים

רכראהפידילפיושבהשבהככלעצמאיתאדיךלקכועאפשרותבדכריומציבולא
הספקו.לפיומקוםמקוםבכלאושבה.כאותה

(ששואליםזהייוכל :שכתכהמשגהכפירושכרמב"םלמצואניתזזאתאת
 ..•כאוירה)(שאוירם.לההדומותוכארצותישראלבארץכמדחשוז)כז'גשמים
הזמזאותוובתזמקום,כאותווהגוזטוכשהמטרכזמזהשאלה .ארצותכשאראכל

אםישראלכארץהריזשהואלאמרמקוםישולפיכךכמרחשוז".שכעההואכאילו
כחלקז.רקאוהשבים.בכלהשאלהתקופתתחילתאתלאחרצרי,בימיבו

'שראלבראץהגש1ב'ם nבש;ולאחרו.

במרחשיזימים:יישמבעההרמכ"םכתכטז-יז)הלכותכ'(פדקתפילהבהלכות

 !אמוריםדבריםבמההגשם.שמזכירזמזכלהשביםבכרכתהגשמיםאתשואלים
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והרומיםלאלוהסמוכיםובמקומותובמצריםובסוריאבשבעראבלישראל,בארץ
צריכיםשהםמקרמרתתשרי.תקופתאתרששיםבירםהגשמיםאתשראליםלהם

צרכ<יםשהםבעתהגשמיםאתשואליםהרחרקיםהיםאייכגוןהתמהבימותלגשמים
חפילה".בשומעלד,ם

סותרהמשנהשפירשומשמעריהטאייולפום :(שם)בתשרבהש"הראהוקשה

השאלהלהיוחצריכהארצותייובשארכתבהמשנהבפירושכיבתיבווו.שכתבמה

במרחשןן",ז'הואכאילוזמןאותוויעשוהארץבאותהלגשםצריכיםשהםבזמן

ז" Iתפילהבשומעשואליםהיםשאייכתבובתיבורוהשנים,בבוכתששואליםאלמא
 ...'ייארצות"כתבהמשנהבפירושכימכוונלםימצאםבדבריו"והמדקרק :וחיוץ

הצריךבזמןאומריםואותםאחת,ארץ(לפחות)אלארביםנקואיםשאיןנלמרמזה

בימותגשמיםצריכיםשהםיימקומות"כתבבחיבורואבלהשנים,בברכתשאלהלהם
ואומריםדמוכיחידיסהלכועצמם,בפניארץנקראיסואלנםהיס"ואיי Iכגיוהחמה

תפילה".בשומע
לביןבחורףהגשמיםשאלתאיביןובחילוקאחרתהרמב"םאחלהסביררנראה

לגשמיםצריכיסשהםמקומרחייבעביןהרמב"םמדברבחיברוובקץי.הגשמיםשאלת

קללהסימןמקומותלשארהחמהבימוחשגשמיםלעילכחבבווכברהחמה"בימות
תפילה.בשומערקאלאהשביםבברכתגשםלבקשאיןולכן ,הם

מז'גשמםישאלתאיתורבעניןהרמב"םלוהולדסובבהמשנהבפירושאבל

ודארבהקללה.סימןאיבוהבשםשעיכובהחווףבתחילתגשםאי-הזכותוהייבוחשוו,
והגשמיםהקיץבמרחשוובהםשיש:ייארצותהואהמשנהבפירושהרמב"סדבריסיף

במוחשון,גשםהמקזםזד,אנשיישאלזהיאךומאבדים,ממיתיםאלאטוביסלהםאיגם
 "!,האולתהשקרמןזההלא

הגשמים.שאלחומואתלאחושביחולהוכיחמהרמב"םאפשווחאיןעדייןאולם
הקיץ,כמרחשו(בהםשישוכארצותכ"ארצות"עוסקשהרמב"םמשוםא)

 .ישואלבארץמסוימיםבמקומותעוסקתושאלתבו

ואצלבוומאברים"ממיתיםאלאטוביםלהםאיבם"שהגשמיםמגדיוהדמב"םב)

ואיבודנזקנגרםהתבואהמןשלחלקאלאקיצובית,כדכללהגררההגעבוטרם

"ממיתיםהגשמיםאיוהפסהשבגרםלחלקוגםטובים.הגשמיםאחרלחלקאך ;כספי
ומאבדיס".

כלכל,בבימוקגשמיםשאלתאיחורשלאפשרותבפירושורוחההר"(אולם
Iשל I הרירמפישוואב'כיףלשינייזהניברא"פלריI I דףI ךאכיא)/ה: 

לאר"גדהאגמליאל.כרבוהלכהאלעזרר'פסקהרי :הכאלמייקייואיבא
למיחשליאכחויבוכתווהאידבארגל,ם,עולישלתקנתםממביאלאהכיאמר

לזכקבעאיצםריךוכיהכי,דפסקהואקייםהמקדששביתבזמןתימאוכילתקבתייהו,

בדברא!(ייותליהדאיתדהיכאאמריב(דבגמואלמימראיכאדלמשיחאהלכתא
השוקבסכשיודלומוכר"ג,הלכתפסקינדהכיומשוםכמרחשו(,ז'עדשואליםאין
כדוכאפי'ימשוםהבשנ/יםיוידתמדישיארםמיכלאףשיאול,ואץלבניזהזמד

שניאהבתידושיכתבתיוכברכםרחשין.ה IIשכך IIהשאלהמחאריםבו,וכייאצ

אלאטובענימקוםואינזברבראסירילהודליתרבאתואהגמראסוגייתמדקדוק
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שכלאומוונמצאתהחג.אחוחיכףשראליסישואל,אוזכגוןגשמקלציוך
דינים,לשלשהנחלקיבשאלהאבלהחג,שלהאחויןמיי"סלהזכוהשייסהמקימות

ואיובהכייצאלמטוהצויכ'סהמקימיחיבכלישואלשבארץ :המקומיתחלוקכפי
פירילהרדאיחוהיבאחג,שלאחרוןט"ביוומוכיריסשיאל,םבדבראפיוילהם

ס'עדהובהטיבענישהיאיבבלבמוחשין.ז'עדהשאלהמאחוים-בדבוא
כלל.דדבראפיויבהלכוחייהזכיולאז"לאלפסיוהרבאעשהמהאבל .. ,בחקופה

בחקופה,ס'עדבגולהג"כוכחבגמליאל.כרבןהלכהאלעורו'דאמוהאיכתב
בזמואפילילשאולמאחויס'שראלשובארץ ,הלליזמנ'סשניאלאלושאיובראה
הומב"םיאףלהלבה)שאיבודדברא,פיריעביןללא(אפילובמרחשיןשבעהעדהזה

דדבואפירישלשל'שידיןלבושא'ןזהולפי ...לימוצרידולדבריהם '"ז"ל
כללן"

יממילאשבשדיחבתבואההתחשביתכללאיןוהרמב"םף'הר''שלס'כןאםייצא
שבשדוחבתבואהשמחחשכיסהטועביסילפיהגשמים,שאלתאתלאחושאיוודאי

עמ'בבד'אע/ש,ה"רע'יב'ד(דףהמאיריןכ"כיא?'ותוחשיןלזועךריקאזהגם
עול,יאיןהיאילהחגאחרלשאולמתח'ליסק"םהמקדשביתשאין"יכזמן : ) 26

כחוץ,פיוותלהס'שכאןשעדמפניבמרחשוןכז'יכחו"לבחוץ,פיוותילארגליס

שמאחרליבראהייימ"מ : ) 34עמ'בבד'מקומיח.'שה"(דבהמשךוכ"כ " ...וכבכל
אףבדברא'פירילודאיח'אבובגמראזהעלשאמרוכמו ,בשדותשטוחיושהפירוח

ייתר).(ולאבמוחשין"ז'עדאלאלשאילשלאלנווראוילאחרצויכיסאבי
 ;הלשיןבזהשכתבע"א)י'בדף(למשנההךיטב"אוי ,z,בתידוילכרסירעומצאתי

בחזרתםהגשםיעצרסשלארגליסלעילית"שינןק"סהמקדששביתיידבזמן

לאחריןואפילירגל,סעילילכולהוח"שגמליאלורבןל.אבלעתייסנשיוםובמ:באת

המלרהיאישראלשארץהתםואמרינןןאע"גהחג,אחרירםל"טלהןריהכישבהם,

עש'רסהוכלךהגבוליסצדלכלממנהויש ,'''אבאמצעוירושליס ...יוסארבעיס

לי'יכנןביתרביטהזומהשאובד,מז'היטאלהזמזתתאח~טלא tכריהכיאפילןיים,
שיגיעוכדיקצתבלילהשילכואוביבוני,מאדסטפיהבידליזלועל"חוומואמיר,
להודניתןדמסת"ןדסבראלאוגל,ם,לעולי(נמי)ח"שות"קיוס.ו"בטלכיםת

וטא 'Vמארידךלבתה'ס,שיראלריבאזשיחזוומרחשון,ג'עדיוסב"'להלכיה
אהי,וכלי!כIIתול'!כדהינםשיםאשלתתתסבערלאיהניכיובל,לא,ביממאלי,לן

איןאופןשבשוםה"בוראשינה".ה 'Vהרבשהגיעהמרחשוןבג'לשאולויתחילי

עלבשדות,כותנהאירגלים,לעילימרחקנשארשעדייןואףחשין,ז'אחרלאחר
הגשמים.בקשתאתבדמשוםלאחואיואד .להזדוזהמאחריס

עולילאדליכאחו"ל"בני :שאח"כ)(דב"כדברוימהמשךגסללמידשייכך
 ' 0דעשאלתםשיאחרויאמולמהגדול,צירךצרכייםוהםבדברא,פירירלארגליס

לשאיללנושייא"כשאמרנו.כמובכבלאלאחנניהדבריאיןודאיאלא 1בתקופה
זככבלכתקופהס'עדגשמיסשואליםשאיזז"להגאינים"ם yבספדושנהגומהעל

אלאוזלשאלה"ל Iזזקבערדלא .,."ל Iהגאוניםשדעתאימוהה'ו"נרהרבימורי
לאלתו,החגלאחרלהםטוביםשהגשמיםומישיואל.לארץוא'לבבלא'זמניםשני
פירילהםשישואותזיו"ס.למיצאימידושואליסכא"יעושיםבדבראפירילהויל,ת

להםאפשראייו"טלמואצילשאולהאלו,האוצותכגוןהחגאחרמועטזמןכדבוא
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אוע"פכבכל,לתקופהס'עדשאלתםיאחרוהלכך ...כרכהסימןלהםיםנ Kש
כיח"!'יםלשאוליכולםיהריהפירות,אסיפתלאחרלכןקודםגשמיסלשצריכיס
עצרת,שמיניאחר(יוסכס"ושלישיומןשנקבעלומרבפשדואםתפילה,כשומע

לקבעוהחכמיםדעתשאיןאמרבוכברבדברא,פיריליכאדתובמרחשון )'זהיינו

שיראל".ארץכבניאובבלכבניאואלאג'זמןלו
לחחילחמסוימיםזמביםרקקבעוחכמיסנוסף.דברכןאסהריטכ"אמחשד

תארידשנבדהיתכןולאלחקופה,וס'חשוןז'עצרח,שמיביוהסגשמיס,כקשח

מלבבו.חדש

ששיםנובמיוחדלתקופה,ס'יוסערהגשמיםשאלתאחלאחרנרצהשלאוכיון
מגדלאםנפשהוממהחשון.לז'קודםאפילולגשמיסהזקוקיסנוספיםג"!,וליס

חפילה,בשומעשאלחומקוסגשם,לכקששלאלהמשיךפרטיכאופןשואלהכוחבה
חוצרחהיאשהכוחנהמשוםזההריהשניסבכרכחאףלשאולשלאמעוביןהואואם

הולאלכהזקוקההמרינהכלכאילואלהישבחיחסמכקשוהואלאומיח,חקלאיח
ה"אםייגתעניתכירושלמי(ועייןלגשם.הנזקקיםאחריסגידוליםגםישבמדינה

פשוסנראהגשמיםבקשחלעניןארבשמיסה,גשמםיעלמחרעייםאםמחלוקח

להם).שהורומהכדיןעושיםשרביםבבירוניבוובמיוחדשמוחר

טעמאמשכחחלאכהמעייבתוכד ...ייחדע :לדבריוראיהמביאוהריטב"א
מדיי,בהימרוחינןלאדהאל,ה,בדיבןאמאיבדברא)(פיריבחראפירוקאלהאי
אחריהםבגררוככלשבניאלא ...ישראלדארץדיביהבידייעיבןבמימעיקרארהא

כנילעביןהאחרוןהחירוץאתגורעיםנמצינווא"כבדברא,פירילהוראיחשמום

שיסחזוואיןשיראל,ארץבנילעניןכלוםהרווחנוולאזמןלהםקבעושלאבבל
ראוקימבאבמאילןניחארלא ...לומרלבוישכרחיןעלאלאמקום,בשוםהחלמור

 ...מקוםמשוםג'זמןלבושאין ...החג)(אחריוםבס"וכר"גכבלכנילדדין
ככבילאלחרערביברשהפדיוחלהםשאיןואוחםכבכל,או '''אכבביארצוחשואר

רומיםאיבםאלוזמניםששביבספק,הםבשרהפירוחלהםשישאוחםאבל ,'''א
הגאוניםבררוהרבה,השאלהאיחורמפביכבלוזמןהשרהפירוחמפני '''אזמןלהם,

שיכתקופהס'עדהשאלהואיחור .•.הגולהכלאחדדיןשתהא ..•כבלזמןז"ל

שיטחםהיאוזואילך,הפירוחמאסיפתחפילהכשומעבשמיםלשאולתשלומיןלו
כלום."הסוגיוחמכלהביאשלאז"לאלפסירכנורעחוזו ,ז"להגאוביםשל

רברטיףה.

בזמנה.לאמרהושיחשון,ז'לאחרומטרטלשאלחאחלאחרשאיןיוצאבסיכום

וכיו"ב,כשדוחיפגעשלאאויאחרשהגשםלהתפלליכולחפילהשימעבברכתאילם
דוקא,לכרכההמטרשהיהילברכה"ומסרסלייוחןבמל,םיכויןהשביםבברכתיגם

כוה.כיוצאכליכןשבשדית,בחכואהיפגעולא
פניעללברכהומסרטללנוויחןהסיכותכשניםהכעלייטשבתנויברךיהקב"ה

 .ובי"רהאדמה
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צךריאלמשחחרב

מהר"ל Iלפהארםשל Iהשכלסרק Iהעעלההגבלרת

החירה:ייכיהלשיובזהעילם""בחיביחהמדיחחיקיועלספריאחמהר"לפחח
עניזווהיבמעשיי,מסודריהיהואידנוהג,יהאמעשהבאיזההאדם,סדרהיא

שליציר-כפייכלימר,רע"ה,דףלאביח,בפירישיכחבגםהאלהכדבריםהחירה".
לדרישיחפעליאחלהחאיםהאדםעלמחיכבו.עריך,מחישב,להייחצריךהקב"ה

 Lalssez-"לשיטחשטחיםמאדבהרבההחרגלביבדירביהעל-טבעייח.הא-ליהייח,
Faire ", אבלחכביח,בליצייח,בלימשמעח,בלילי,שמזדמוכפיעישהשהאדם
פרקרבה,ארץ(דרךהלבישהסדרבעביוביוייסדר",שלחשיביחשררהחז"לאצל

הדיבירסדרלז,)יימאבדרך,מהלכיושהיי 'ג(ההליכהסדר ,)םש(יהרחיצהייד)
הסדראלשביםבעילםשהםהדבריםכל"כייאילך)רלטדףאביחעל(מהר"ל

ח"אעילם,(בחיביחהסעדוהסדריכוקעח).דף(שם, " ...להייחראייאשרכפי
ר"צ.דףח"אזצ"לקיקא"ילרבראיהעילחיראהקלא).דף

כשלידתיבעביויחימרקלאדם,שלמשעידבעביוחקו-הדבריםהיאכךאם
נצליח,דאיךנעשהאיךאיחנישינחהמהר"לכמדימיסדר.לשליטחייבהאדם,של

מהדבריםחלקאמנםאספקטים.בששהכאוינצטמצםשבשמים.אביבירציולעשיח
 .מהר"לשיטחשלשלמהחמינהלחחכאוננסהאבלדייעים,

בולמצייח,עשרהשלדשבולמשנה,עשרבולמקרא.שביםחמשייבו ) 1 (
בההחקדפהאחלקצרנדהגיםרביםבזמבני .)הפרק(אביחלחלמיד"עשרהחמש

בחירהגםספרים.כ"דברדבבסיסיחידיעהשיםליאיויכמעטמקרא,לימדהילד
לימידדאילדהשביעפרשחמולקיחיםבידדים,עביניםכמהכללבדרךאדחימלמדים
ידיעהעדישינהיחדזרכלה,יעדמהחלמשבה,סדריששהילימדדמסידרחדמש

עםללמדדמחחיליםהאפשריבהקדםאלאשמעני,דלאראינילאכמעטמיבהקת,
יכדימה.מציאיח"ייאליפרק ) 9גילעדמאחריםמקדמיחייש , 7(בגילהילד

 :מהר"לכדעלכחב
דזהאצלני,היאהכלהסדר,היפךלהייחשאפשרמהכלאלי,בדירדת"אבל

זהשכלערךדכיגמרא.הקטוהנערמחחילשנים,חשעאדשמיבהבוהיאכאשר
אצלקידםליאיוגילד][לפיהאדםאחמחיחסאינדאשרהשכליבידאי 1אלידראיי

קלדבראיוכהיבשבילהכל.עלאלי-היעלידושכלשהיאהחירהיבפרטהאדם.
חקיפח[בסדףרבםמביחיצאיכאשרכי .•.החירהכמדהאדםמואנבדלהייח

הידחרהמבהגהדאזהיכלמאימה.יידעיםשאיועדהכלמהםהיסרכברהלימיד]
שהיאהמשנה,קייסיסוךלושיהיהראןיהיהגמראלוהגיעגדילהואוכאשררע,

פסקיאלהגמראמובאיםדהם .,.כ"א)רבה(ייקראהגמראבסמךשעלייהיסדד
דהדאקדדם,בטיעשיהיהראייהשדרשכיהאילו.הפכדדהנהבקדצר.השנדיםהלכה
קע).דףני,פרקישראל,(חפארחזה"היפךעדשיםדהםלענפיםנדשא
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אחלהרגילראיילכן ... " :קיקהרבבדבריזהלועייויפהביאירימצאני
כלליחלהשגחמגיעההבנחיידאשומרהאיחהכפיריקאיחלמדרבעבירההארם

בעביניסיתבכיהיאזגברהיס,יוחועניניםשלהחכליתעוךישיגוכאשרתכליתו.
מחכליחםשמזשאיוולימוריםבעביריתאיחולהעמיטירגילואםאבלגביהים.יוחו
חל,לה.כולה,הבירהכלהמקעקעחנפסרחרעהבימשרישיסבי,להצטייריכיל
עמידייויפפי ...יגדלכאשרהויהחכליח.בהםשואיולדבריסחכליחצורךשאיו

שבכליהיאמיכועשר,ערשניםשחממבוהתינוק ,כועלגדיולי.בנויכולשקדיתו
בסיפיויהםהמקראית,פשטישלוזיוםיפייםאחלהוגישהתפתחיתובתחילחהרך

עניניהםיביישרבחיצונייתם,גםינפשלבהמרהיביםמיסום,ירעייניתימליציתיהם
וחוקעודנואבלתכליח.שלווסלהסולהכירותטדיו,ה'ובפלאותהמדות,בטבעיות
עשר,לשנותבביאיאךבמשנה.אשוהפוטייסהמעשיםיישושלהתכליתמלהכיר
המדריךלימורצירךאתויכיריהפכם,טוביםמעשיםבמציאוחהבחנתיתתברו

ואזפוטיהם,בבירירהרעמםעשייבאזהוהפוטיהםובירווהטוב,מעשיבהוואית

בושאיחהדיועשםלבר ,להכירכ"כשכלוכשוללאעודאבלמשנה.,לדםיהו
 ,הרבהבהסחעפוחםעליהםלחקורצריךעדרימערתם.המעשיםלשמטיבתםההשםקה

עלםתעוררשכלייםצאחמש-עשרהלשניחובביאוהנעלם.עלהםפירשמתיך
התלמו.דדרךייריהויאזתעלימותיהם,בבירורוהדיעותהמיותהמעשים,התרחבות

קפא-קפג).דפיםח"אראיה,(עולח "'החיותבלימידיגרלזהדרךועל

רריש ,הגולהבארטפר(בטוףבדריתייזהטררנחיצוחעלמהו"להאריךעור

החירהעלארהיגוריבטפרה"שרףאבוחלפוקיובביאורומ"ז)רףהחורהעל
כאשרשמאלנערלחחכריוהכל" :ז) ,ו(דבריםלבניך"ושננחםיילםטוקבםירשוו

איכלהש"'שסדירכמוהנע.רמקבל ,טבעילס'שהיאומהטבעי.לפישאתייכל
ערכילפיאינםאשרהמזינוחלוטיררולאאליומקובלרבושהיאחלב-אמי,לילר

וה,היפרדרכיהםאלו,בארצותהטפשיםאך '"הדברים)בהטברשהארין(עיי"ש

פרשהאחרבשבועומתחיליוימפטיקיו,הפרשה.מומעטמקרא,הנערעםמלמרים
 ,"הראשינםיממנינשכחכיהנער,ידעלאהשנהובכלוחהפרשהמןקצתשניה,
שמעחיקיוושי " ,כביאחויציאתובירו,ישאלאמאומההמקרא,מןנעתקיכאשר

להיבןירעלאהפשס Nיחמי ,בלברםירברבקילהנעריצפצףמיר ,הגמראאלאותי
שכלויחגבראווהנער,יגרלוכאשרששי.מאבוזביבכרמסיקונםנו,דבר-םהאר

רףא"ח ,עולםבנתיבוחזהעל(ע"ע ." ...החוספותלימוראלאותומעתיקקצח,

הגמראלימדרכיחישג]המלמ.ד[שלדעחוובסיבלותיי :משמ'ןאריהוגגור ,),ר"כ
הנערשכלכירקזה,איןבטניורים,היכוהאלווהאנשיסלו,הועילהיאוההלכה

(אוחו)שהלעיטומהבשכלי,מוסיףשיהיהאבלגילו]לפיטבעי,[באיפןונעצמוגרל
הול,ההישאםטטקאויואפשראיזהשכלי,ערךלפיראיגולו,ראוישא'ןדבר
זהשעסקמהיגיעמועטבזמורן mמאייחר[בגילללמדרוהתחילתורה,בל,

עודרחיסםוח,יבקשילאהעיקרלייההייחוומיבתיטפות,עיסוקאוזהמתחלתו,
,"דרברימיהםבהבלויכלי ,כיחולירקוייגעבונשאוח-שיא,לדרושכטולםיעלה

ינדמהארץ,משמיםר~שלראז'חחחן][כלומ.רלאשהכתיבתשיכהובערהג Uזה
לאמאיונה,בידישיאלאלגמרי,החירהמןיטרישימיו,כלחלוםחילםכאילילו

שהאריךאריהבגור(עיי"ש ","ארץדרךולאתלמירולאמשנה,ילאונקרא

52 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



משבהמקרא,השררהקסט,דףישראל,תפארתרבספרשבדררר,למלמדיםבתרכחרת
הסדר.אתלבלבלראיזרתברבה,דעתחכמה,ללימרדתלמרד

כ"ה)דףח"אערלם(בתיברתרכלמכלהדררהפסדזהלמנהג-בפסדמייחסמהר"ל
טרבים.מעשיםאיזגםרלבסרףה'יראתאיזממילאבלימדויסרדאיזאםני

רחזרר,חזררבשנרןהנקניםהלכרת,גרפיהז(שהזהמשנירתלימרדהעדררעל
אברראיזהמשנה,עללבישימרלא"לגמרי :מהר"לכתבהסברי-טעמים)בלי

(סהנרריזהמשנה"עלמשגיחשאינומיכלבזה,ה'דבר"יאתחכמיםלדבריהוששים
שהראהתלמדוע"ירקחכםייקראלאכיבארמררהזה,הדררמעשיהןרהזצ"ט)

ה'דבראת ...השמנהרמניחיןזה,דבראלנמשךאדםילברמתן,רמשאמלפרל
בטבעאדםכלכיהחכמה.בשביל[אלא]רקלימידיאיןכיבזה,במטירת][הנמסר

שג).דף(אברת,במשנה"שהםבעצמם,ה'מצייתלדעתמבקשיאינרלהתחכם,מבקש
רהמשנהרמחדההמחדשרמרחיהאדםשלתרצרהגמראאתלכנרתזה,חדחילרק

:יישהמשנהרכ"רדף ',גחלקלאגדרת,בביאררישיבמרבאעילאה,חכמהה'שלתרצר

שלהראשהפלפרלפלפרל,יאינרהיא.איךהמציהעניןשהיאבלב,דה'דברהרא
אתרעזב[בגמרא]התררהבפלפרלשלרעסקשכלמירלפיכ,ן '.הדברראינראדם,

מבואר",זהרדברכזה'.ה''דברבכללהיאבלבר,ה'ר"\בשהיאהמשבה,

פילרסרפירתבחקיררתלעסרקלאדםראויאיןכיממהר"ל,שמעניועוד ) 2 (
אנרש.שכלשלליכלתושמעלבתחימיםבמטפיזיקה,

הלימרדאיןכימא,דגדילדברמבאריהיאהחכמה,לימדועלללמדייבא
בחכמהורוציםשחפציםישכיוזהמעשים.בהשישהתררהרקלאדםראריוהחכמה
לקנותשרוציםישוכומעשה,שיםבחכמהואיושדיוע,כמועליונך_שהיאבלבד

דבריםשניואלושידוע.כמריעשה,וכךשכךרקכלל,חכמהבהםשאיןאףהמעשים,

אינרשהאדםלפילאדם.שייךאיןמעשהבהשאיוהחכמהכיכלל.קירםלהםאין
המעשהלאדםראריאיןוכןהשכל.אחרנמשכיםיהיימעשיוכירקלגמרי,שכל

רהמעשההגוף,בווישהשכלבוישהאדםכיהשכלי.לאדםשייךזהשאיןבלב,ד

קפ"ה).דףח"בערלם,(נתיבות " ...הגוףאלהוא
, 

שישבלייפיס,ייברעיונות"נברבים,במינוחיםהעיסוקכידבדירפירושונראיס

למנעיתאיפעולה,לקייםביצוע,עבורמסקנהאיזימעשית,תיצאהאיזיאליהם

אתיקהיבעליהמשירריםיש(יכךשיא.חכמתאלאזאתאיןמסייימת,פעילה
מויחיץ iאפשריכיייןלכלימיליכיםהגית,דבריעלי-ספרהמעליםחילינית,

שלאתירהלימדיביןג"כישנםגיסא,לאידךממש).בהםאיושעשיעי-ההבעה,
קטעי-פסקים,רחיקים,דבריםאחריבחיפישרקיעיסקיםהנכינההדרךאתמצאי

שהאדםהויותמסר-פנימי.איזחייתור",איזהלישישבליומכנירת,טכנירחהיראות

למציאישאלאלי.ראייהזאתגיי,האיומכינה-גרדיא,יאינניהיגה,להייתצריך
המעשית.ההדרכהאתהיוצרתהמדרבנת,החיה,המחשבהאח

בתכמיתלעסיקלאהמהר"ללהדרכתמגיעיםאניהללז,הדבריםמתיך ) 3 (
מדעייתהקיריתאלאפרי-למעשהשיםללימדיביאילאכאשרכשלעצמם,הטבע,

הגלגליםאידיתהלימידאתלפסגה-רמההמעליםעלבהתקפתיהתחילמהר"לבלב.ד
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-------_.-

הגופיםכישחשכומחורמא)דףשםועייןלודףישראל,(תפארת("אסטרובומיה")

ללחציהבתוןהקטבובי,האדםמןובשגגיםגבהויםבמסלולם,הקבועיםהסטטיים,

תחתדחלבדבשכאילדשפתותיהם,תטמבהבדפתייכי :.דשיבדיידדרגשדתידיצריי
האמתית"האמדבהמאתריפרקיכישכעריהם,חכאדאלביתםמפתח,הרחק . ,לשוםנ
כמדהגשמיים,זגבריםשיזועמיייחכם"שייקראדי IIראיןייכי .,.לד)דף ,(שם

חכמהשהיאאף(סבדלרות),הרצעבותבמלאכתחכםשהדאמי"הכם"נקראשאין

לה.דף(שם,הכמה"בקראודההקדושה,בעביןהמעייןהאדםדדקאילכר,כן.גם
-חכמה"היאח'יראחייהן :לאדףשבתפיעלבהקדמתי,ישריס,מסילחועיין
איןייכי :מהר"לכתבעדד .)'אפרקמשלי,עלמלכי"םדעייזחכהונ"לובההיא

 ,'''שהשגזרמההאדםשיעשההמעשיםרקעצמם,הנשמדלםבמהותמעיינתהתורה

כהםיש[הגשמיים]הדרכיםכהונדתהעיוזאבלהיושר,מזבהםיששלדוגדירות
הנבראידיעתהדאהנבראיםבכלהידיעהייכילז),דף(שם,בודאי"החסרדזמן

לעמיד[כדי]כהזהידיעהקבהאםרקכלום.שלמדריגהכזהשאיןדמהדתד,ההיא

כלומר,שמד",ריתעלהיתבררהבדראמןנבראשהואבמההכל,שבראהפרעלעל
וכדבריה,"בהקבבאמרבהברררהלהכרהמזהלהגיעכדיטבעדבריללמזומרתו

במעשייכאדםשיחבונן'ייבשעה :בהלכהבפרקהחירהיסדויבהלכןתהרמב"ס
מדיקץ,דלאעורלהשאיןחכמתומהזווואה ]'ה[שלהדגוליםהבפלאיםרבוואיר

רכשמחשב ...הגדולהשםלדיעגדרלהתאהוימתארהרמפאודשמכחאיהבהוא
שפלהקטבהבריהשהדאויורעדיפחד ,לאחוריוברתעהואמדיעצמם,אלורכברים

 :אחרבמקיםל"מהוכתבוכזדיעדת".תמיםלפנימעיטהקלהברעתעדמרתאפלה,
דברכלכינלמדדמזהעה.)דףשכת(עייןהעמיםלעיביובינתכםחכמתסהיא"כי

ה'מעשההכלכיכזה,האוומהויכללמודלאדםישהעולם,מהותעללעמודשהוא
סא).דףת"אעולם,(בתיברתהבורא"זהידיעלולהכירעל,הםלעמודוישהוא,

לחיזוקבולהשתמשבו",לחפורייקרדוםזהכאשרזהבלימרמצוהישבסיכוס,

עצמה,הידיעהלשם , l/"לשמההחכמהבהשגת~lוסרקיםכאשראבלבהן,האמינה

אשרובכל[אבסומיה]ובאברירהאדםכמהותהידיעהיקגה"שאםמגרעתבדבריש
כליוצרפועללרעתכרירקיהיהלאאםכלום,שלהידיעהאיזהאדם,אלמגיע

והדייעה ...בצחיתהצלחהיקנההדאןכיריים.תנירכמשפםהדייעהישיגוכאשר
זהאיןאשריתברר,בגזיוותיוהדייעההארמעשים]של[החוקיותהאדםבמשפטי

כיאףולמיכר, ...זאתגזירהגוזואשרה'המלראלאםכיהאדם,אלמתייחס

גזירתמדצ ...שהםאחר ,הגשמיאלייחוסלהסאיןהגשמייס,בדבריםהםהמצוית

לט).דף(שםהארס]".[עלעליילעולמלר,
טםריומרכיתביטסמהר"לאשר ,ופבימירחסידיתטמוביםהתדרהמציותבכל

מט,רףהגולהבאר(עייןחז"לדברילפשטיותהמלעיגיםגגד ,זהעקרוזהפצתעל

חמר"לוכחבשמאל)טורפחדףשמאל,טורפזרףשמאל,טורגהרףשמאל,טור
נגליתמדריגההאחת,המדריגהמדריגרת.ב'לתורהשישזה,עניןייוביאור :כאן

לחכמים[אלא]רקמדבןשאיגזכתדרה,הנטתרהדאהשביההמדריגהארם.לכל
לאזהודברעוה"כ.עלהמיריםרבדיםבתורהשרשהואהשלישיתהמדרלגהונבוניס.

עוה"ז,רקראולאהנבראיםוכלזולתר,א-לוהיםראתה,לאעיןכיאדם,לשרםיושג

קנ"ב.דףח"בזהר,עלמבוטסיםודבריומה.דףישראל,.(חפארתעוה"ב"לא
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עםהתורה,ייכר ...דרוין)רזיןיישרויו,ישכידאןרייתא".דנשמתא'·כשמתא

העליונההמעלהאלנזי"זיגעיהובזייח,יהםגשוביםי,שהםבדבריםובתעסקשהאדם

בחירה,הנזיסקילםיכך,התיהר.שריהםהזה,בשםידבקהתיהרפנייזכיתשהיא
כמיהגשמייםבדבריםיעסיקכאשרכילימרלךאיזכינרילים,כדבריםהיאהעסק

העלייז"עילםעדימגיע ...פהניסיסוב-=יפעסקלישאיזכזהיכייצאיכירשירנזק
מה).דףישראל,(חםארח

כייעםכה,כלתחסרילאההשגית,ככלכזגםתקיףהתמימההתירהכיייעד
כיתימה.בוהאיןשופליס,פחותיסכדבריסהםתורהדבריכיהאדםכעינינראה

בשמהליששיעםכתחתיבים,עידמהאדםכיהאדם.אלשקרהובההאדםלחירתקרה
אליקיםצלםעלייזירחגםעליינה.ממדריגהיתברך,כבידיכסאמתחתחציבהשהיא

• '(L. להםישגשמיים,דכריםשהםעםהתןרה,מצוותהםכרהעליונה.המעלההיא

האדםיזכהאיךהאדםיתמהאלימעתהעילם.שלכרימיעימדשהיאפבימיסיד
כמוב IIגהזאתהשאלהכיותיס. nם mהקטניםברכריסשהיאהתורה"יעלעןה"ב

(תםארתהנצחיים"לחייםחימרכעלהאדםיזכהאיך(עצמי]האדםעלהשאלה
מג).דףישראל,

שלהבהנתוסדרי l/הששסר,השבליהסר,היאהתירה"בי :לו,מהרכחכעדו

היאשהארםראיי,כךכי ... )'ח(סשלי"ראשית"התירהנקראתילפיכך ...האדם
(הקכ"ה]שהיהשאמריזה ...הכלבבראהאדםבשכילכיהעילם,כלעלכמעלהייתר

יזההעולם.סררנמשךהתורהסדראחרכי ,)א'(ב"רהעולםובראכתירהמביט
הואהנהבתירה,ישיגכאשר ,בלומר )/ה(אבות Iכה·דכולאבהוהפרנהייהפרשאמר

והכריססכיןיאביבתירהמתעסקשכאשריאע"ג ...המציאיתסדרבכלמשיג

עלייבה.מנזלהלישישכדברמתעסקהיאסיףמיףהתירה,מןהכלייאצאירההם
יבידאיהנישא.מעלתלםיההשגהימעלתחשיביתכיכזההארכנייכברביה.רכילא

אימניתלעשיתמכל-בני-קדםייחכםהאדםהרבהיטרחשאםהכל.תילהביה
קדם.בביכלבהיחכימילאאשרחכמהשהיאאע"גהטיחנים,הריחייםכעיזיחכמה

הנישאמעלתלפיכיהשמים.כצבאהקטנהההשגהכנגדזהנחשבשאיזספקאיז
עםהאדם,תירתשהיא ,כתירהשמכילכאשר(כך] ...החשיכיתהיאהחכמה,של

רנזה).דף(אביח,תשיב"הנושאהריכה,קטבההשגה

ילאבאליקייתלאעניזלהזשאיזחכמיח,.ימשאר , ." :רמח"לסיכםזהכנזיז
הובצטר"ובשיעירלב,דעבדוהשלטעםלאיזהלהזשצריימהכהז)(נעסוקבמצוות,

אלאכלל,הכןלשהתדללואדילהן,צרירנו ':III'ויזכיותר.ילאההואהטעםלפי
זטייליםבמאכליםהמותרות,כלואשכטביןכשובם.רכומתשרקתו,כושביהה'

 ,סקרנותויכבושכלומר,רפ"א),דףח"בהאמת,ידיעתילקוטחכמה,(דר,וכדומה"

טוב.ביצרמלובשהרע,ביצרומקוהרילדיתי,תמדהשהיא
מבינתךלהעשיר,תיגע"אלד)(כג,משליבסםר :זהכעביזמהר"לכתבעדו

שיהיהרקהעושר,אחרלהגיערידףיהיהלאשהארםלומררצההמלךשלמהחדל",
יימכינתךואמרלהתעשר.יבחזקהבכחי"וףילאאליוהש"ישבתזכמהמסתםק
חכמהלקבןחי"וףשלאהזהירכךהעושר,אחרירדיףשלאשהזהירכמוחדל."

ומכר.יקבלרקומדעתו,מעצמולהשיגיירצההאדם,אלראויאיזאשרותכונה
ראויאשרבמדריגההארםיעמידרקהאדם,ומריגתלפיאינההכינההשגתכי
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לדברימאדקרוב(הביטויתשוקתו'!"הרילך "'ו "הדליימבינתךאמרולכ,לאדם.
חכמהוסתריתורהטתריולהביןלדעתיבקששלא ... "וכןהנ"ל).בקטערמח"ל

(נתיבותלעליונים"היאהחכמהכילהראייםאינםשהםבנטתרותעסקלוואין
העושר).נתיברכב,דףח"בעילם,

טתריבקנימיותערייןשחקרמהר"לכמילנימיהריביותר.מוקשיםוהדברים
תוכנםכלאיןהאםהואריז"ל,הזוהרכתבילימדועלאימרמה ,ועדו 1התורה

שלאלדבריםהמהר"לכוונתכינראה ?עליןנהוכינהחןרהטתריאחריידרווה

 ."מרבויקבל"אלא :דברייבחחילתכמפירששכתביכמורביתינידייעללנונמסרי
למצואישמהר"ללדברימקורהגבולית.שידעיאלולנושתחמיבתחיםהילדאזכי

דלאמליןיחדשדאירייתא,ברזיןאןרחיהדלאוההיאחזי"תאע"אהדףא"חבזהר
"אישמלהההיאלגביינפיקסלקאמלההחיא ,יאוחנרקאבורווחוועלירע

 ,לחברייאיוחאי][ברשמעוןרביאמר ...אחרא)(הטטראשקר"לשיןתהקיכות

שמעתיןילאדיעתיןדלארייתאודאמלהמקימייכיתפקיןדלאמינייכובמטיתא
אוכלוסיולקטלאחטאהלההיאגרמיותהויודלאבגיו ,יאןתכדקאדברבאמאלינא

אדיר ,ל"רמחשלבספרוע"ןעודמל,.מקדשבפירושש"יעיילמגנא"דבני·נשא
קדמינינולנושמסרימההצאן",בעקבילדצאי" :בכלליותונאמר . 29דף ,במקום

חז"ל.בתירת "אבייביתלהםשאיןרעיינית ,חדשיםיטידיתלהוטיףולא

ולטעםלתזעלתחיציניות,חכמותבלימידעוסקהאדםכאשרובמיבן, ) 4 (
ריתשהתקידיעלההיאהחכמהגחשבהיתעטקלבלמאדליזהרליישל,"כנחורני

מרבללמידאסרול"חזהרישןבתורתן.ה"בהקבכןקריםהםשםיזמרצםילמלמד
כאשרבעיקראמןרשןהמחשדמהר"לסא).דףא"חעילס,(נתיכוחהגיןינו Kש

שכןומצאנוהנדפס.הספרמתודלומדיםכאשרולאקנים,אלפניםמפיי,לומדים

חמ.דשדייבטפר ) 111דףב"חצדיק(פרימלובליןצדוקר'האדמו"רכ"גכחבר

פמיהי".)תררה"יבקשר :טרבחגיגהחז"למדבריצדוק 'דשל(ראייתר 402דףח"ג
עיין:עודיגעירוביוא"מהרשעייז ,פניסמהסברתנאיסוההטעמההשכנועועיקך

ח."קעדףנ"חיו"ר ,משהאגרותח"כשןבזההיחר

בחיבוריםללמזד I{אםעיוןצריךמקוםמכל" ;ל"מהרמזהירניאזהרהאבל

 ,י"השובדייעת ,םלהעושבחדיי ,ובניהשמתררחנגודבויםהםאשרלהםש

זרה,שפתיחטיפבהנופתכי ,לחרשישאיליגיהבא.יערלםהנפש,רכהשאוית
 ,םלעו(בתיבותחקירתם"לפיוקגלל,הקבלהמןלא ,שכלםלפידבריםשמדברים

פה),דףרגרדאגדיתעלדבריריעייןסאדףא"ח

לא ,הדבריםלהביןיידעיםאדםבניהיי"יאם :קנטדף ,אביתעלדבריריגן
כויבתןל"ןב(החכמים"בפששנואי ,אחריסבספריסלעייןההלכה,מןסריסהין

 .עליו)שכחבמהקגזדףהגולה,באדעייו ,"עיניסמאירייטםדלכעל
האדםאםכ" .הטבעיןתלימודבחשכהמדבריםישמרא ,ם l/הרמבכתביטהיכמה

אכרל ,מצאתדבש"פסיקרהזגיוינזק. ,ליגלחומעלשהםכדבריםלעיין ,גדריקררץ
 .)לבפרקא"חמח,דףנביגיםמיוה(סז)גה,משלי( "והקיאוחרחשבעניפןדייד,
במרחקלראותעצמךאתיתדחיקלהביטותתחזקעיגיךאתתאמץייאםשיארעמה
 ,מסריםבמדע rמעיגלעצמראתימצאכך ...לרארחככרחדשישממרחקייתרדב
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יחטמטםמחשבחי,כלייאמץבהחבינניח,[יגזים]יפליגאםכיההחביננית,בעח

השכלייח"בהשגיחלריארעלזהיכדימה ...להבינישדרכימהאפיליאזיביזילא
לנפשילאסיףשהקדיםהקידימםהליסידיםאתנםעי"זישחיחכלימר,מז)דף(שם,

לג.פרקשםעייזעידיייהקיאיחי".

) S ( חיכז-להביזהא-ליהייתהפיליטיף-בחכמיתיהיזלבלמהר"להזהירערר
כילי.חטריזהיאהראשזןלאדםהיהשכלשה"חיספחבעילמני.שהערשלמהיחי
מזה,יייחרהמיחה.לייהגיעהחמימיתמזנפרד[זכאשר] ...תמיסהאדםכאשר

[לזה]שקידםהמיתה.בעצמיזהידבר ...יותהיריטההיאירע,טיגשלהידיעהכי
יהבן •.•בלבדהטיברקורע,מטובידעלאולכולגמרי,יתברובודבקהאדםהיה

 .)א"פתמימיתעילם,כנחיביתכתביכזרי.דף(אביח,בריר"שהיאהזההפיריש

הרע,שלבמציאיחיהחיקרכידכרייבארל ,בייחרפשטניבאיפן "ליהנראה
כדירקהרעבבראכיהא-להדית.הכרינהגגרהואשדברממשיח,מהות,להםמייחס

יבדבריהקב"ה.עבדותהיאיהיאדיי.עלנחעלהיז,יהנטננצח ,על,ינגחברש
ככ-א)דפיםל"זזפרדילנדרחייםהרביבמהדירחח.יילקטע ,תבינית(דעחהרמח"ל

יארזי,טיבהמטרהטרכרהרענעשההשירשיםשבשירשמחבינניםלאאםאבל
לשםבטפרכרעליעייזלרע.ימשקלעררבנתינחלהכשלעליליםבלבהזילשםירק
בזההאריריכמהבפריטריט. 165דףח"כהדעה.ספראל,שיב)(רביאחלמהשבי
 .מהר"להתכייןילזהבראשיח.פרשחהל,קיטים,בספרז"להארי

עםהחאמהלדיילהביאיכלני,שאחלרטןל,"המרלנימסרהדרכהעיד ) 6 (

איפזבזהישיאיתני.הנחיל"שחזמהעלחימריתלהיטיףלאל,"חזלשהיראותהי
יירשה"הקבנמהואריהידיעהלןשהקדימהומבלילה/,להתקרבחישבשהאום

הריפאיםעצחשהזניחחילהעלחמישי,פרקישדים,מסלח(יכרבריהאדםמז
תריפית).בחניחידישמצאהממהחריפהלעצמייהרכיב

אעפ"כמאגיים,לכיחיתהפנייהימררעכמה,ל"מחזשהביזאדם·לדיגמא,נקח
(טנהדריןשמכזביז"מפניאלאמהז,לשאילמיתריזביציםישרישמן"שרימצאני

כתבזה.דיזשהשמיטייניםשמהראיהיייח)טעיףשזט"ח"איבשי"עימיבאקא.

ילאהחיוה,מצייתעליעמדי ,בחיהרל]"[חזהייםיחכמכיהדבר,כלליי :מהר"ל
להרחיק,ואייאשראחכילדבר.דברכיןלהבחיןיידעשאיניכעיירבחירההלכי

אבל •..ראייכדכימאהמאדיבחימריתבגזיריתהיטיפייגם ,ידייםבשחיהרחיקי
[איתי]להרחיקשישההמינידעחניתזכיאףהחירה,מצדלהוחיקראיישאינידבו
בחכליחלהרחיקשראיייכמי ...לדברדבוביןלהבדיליידעהאדםיהיהלאכןיאם

כגבדשאינידברלהרחיקראייאיןכד ,החיוהלפילעשיתראיישאיןהדבוההרחק

יאיניהתיוה,אלחיזיקשהיאאלידבויםבכמימיטיףכאשוחשוביהטכלהתיוה.
 .)'לדף ,הגילה(באר "החירהביטילאלא

כהמלאשירישמביזלמיאבלכתיקפניים.לכאירה, ,לנןנראיםל"מהרדברי

תירהמתןגילייהמשדכיחז"ל,שלגרינםמחידמדברתששכינההיההכרהחדיו
ס I1(בשברכותלמשניותבהקדמתוהרמב/יםוכדבריההיא,הברוכההתקופהדרךבאה

ריחזיעליינאמןלעד ,תיעלחייעיצםחיביויייהפלגתיבזני)טיר , 110דףיילנא,
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ימהמאסרישהםממהלהשמאילילאלה"מןלאלניאיןילכן, ,"ביהקדישיןאלקין
התירן.שהם

זבחזריןייאיןרב,אמריהידהרכ"אמרגג:ככרכיתלזכריימקירלנייהנה
אמרהמציית,עלשמחזריןכדררכמוצאי-שבתיח]הכדלהעליו[לבררהאורעל
מהדרנא.לאנמיאאברב,אזכרדר"ילהאדשמענאכיוןמדהרנא.הוהמרישזירא,רבי

כלהמאוחרת,החסדייתלםיכיםלא.דבר m ."מכריכאבממילא,לימקלעאיאלא
היוח ,כאןאכל Iעדיףטםי ,כהידורןהמצווחקייםולחםשלהדריוכלשהאדםכמה

בד"קנוח.לצ"תועלינוהכיאיכארבתאמילתא ,חמזרין"ייאיןקדמזבינישאמרי

ברצוניחכמזח,ללימדומהר"לגישתאודותהמאמרמס"םשאנילפני )ך(
התורה,שלהפנימיבמהלךעמוקהוידיעהתדור-הכרההיהמחר"לכמהלהבהיר
מקומותבשניבלפחיתכילטכיטוילידיבאזהדברביח.הריחהמשמעיתהביןכלימר

שמסרומהלפיל,"חזשלדכרה'םנוסחסדראתלשנותלעצמוהשרהכהםככתביר,
הדורית.לנר

ושנענסיםעשרהציינול"חזשם ,ר-לאלרדףלאכזתב!כירישי-ראשית
התחילהספירוח.עשרתמולהםאירלנועיררומהר"להמקדש.בביחלאכיתינו

וממליאהדכרמענ"ןכתר. ,בירישליםיסייםמלכית.נגדייההפילה,לאהאשה
ייה(גבירה)מערכהאשנטילמניייתרמיקדם(תפארת)עמדו-עשןשלנסשסדר

קדמוןכת"יעליודעאיננישלעת-עתהואע"פשלנר.כמשנייתהנמצאלסדרכניגדו

הדיןהואזה.לשינייאזתי rאילההגיוניהפנימיהכירחלכאירה.ערתישהשידציק
 "חסידהארץעםייאיןאח." "חטאיראביראין"סדרנהשמעח,דף ,לאבותושבפירר

רבימאמרכ:דףי"ע(ע"ןחטאיראתלפניבאהחסדיותהשמאל,לםניהימיןכי

לעניןטו:בגמילההנפלאהבהגהתוהגר"אנהגכרכיליאומרולבי )יאירכןפנחס
 •אכינילשלירךנילוי

שפל,-לנז,ליה,אניסלארזדכלהרזח,ענקילנזולי-עולםשםותרמהוכמובן,
רכו'אדםכבניאנרכמלאכים,ראשוניםאםקיב:שבתעייןאסור. ,קרמה

סיוכם

וכו'למקרא"חמש"בן ,ל"חזשלתכניתםפרטילפיילדינזלחנריש ) 1 (
כהדרכתם.ילזליל"להתחכם"ולא

מעשיית.השלכיתלהןשאיןכחקירות-פילוסופייתלעסיקאין ) 2 (

עלנניעלאאםעצמן,לשםכמטרהחכמרת-הטבעבלימידלעסוקאין ) 3 (
עולמים,בבוראהאמינהלהעמקתכךידי

ללמידליהרשיואפיקורס,כופרהואחילוניותחכמותהמלמדהמירהאם ) 4 (
מפיו.ללמדוולאטםריומןרק

 .שכJזילמנוהערשלמציאיתזכחקרלהתעמקאיז ) 5 (
 .לנותחמושחז"למהעלחומרותלהוטיףאין ) 6 (
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ביברפלדצביד"ר

• 

ברערהגיל,

המקדשביתעבדוח •בעבידההן :ביהדיחמאדחשיבמקיםחיפסהשיר

בלמידה.יהןבחורההן •החפלהיעבודח

הקדבביתבעבודחשירהלעיקדמביןשמואלאמדיהודהא"ד :ביהמ"קבעבודת

בשםשהיאעכידההאיאיזואלקיו,ה'בשםושדחז)י"ח,(דבריםשב'התודהמן

כתב"דמקודוחשמצאוחז"לשלדעיתכמהי"א)(עדכיןשםעודשידה.זו-ה"א
 • 1הקדכןןכעכבששידדעהשםישאפיליבביח,הקדלעכודחכלווילוייםשללשיר

לאאשרחחחמהכאאמדמתבאר'זכמקדששידשלוחכליחוטעןכיןכה
כשמחחעכוnרהיאאיזו )ןכזכח,(דבריםלכבובטוגכשמחהאלקיךה'אחעבדח

 .'(שס)שידהזואומרהיילכבוכטוב

 :החפלהעבורחד"לבלבשהיאבעבודהיכן

בשמעחאדסשלחפלחואיןאוןכרגביןכיןאבאחביא )'ו(בדכותכנןכדאאיחא

כןכקוםח)"כ ,'ח ,'א(מלכיםהחפלה,ואלהדבהאללששע 'בשהכבסחבכיחאלא
שידוחצהיוברוIIםיוםששםב"כבהכדבה.בןכקום :שם "'ופדשחפלה.חהאשםרבה

צריכהשחפלהלזהראיהלהביאצרידאיבובכללכ."עטיב,קולבבטיתסוחשחכוח
ובבוסחבעוןבאןכרוחישראלחפלוחהיותןכידעולםמיןכישהריערב",קולייבעיןכוח

צבור).חפלחמעקריהיאקולשבעימחבראהז"לרש"ישלםי(אלאשיר

 .'לדודןכדורמקובליםהשנהפדקילכלנניבהבוסחאיתהי,אשכנזבמדינות

ימה Yנבלאהקוראכל :לאודאיהחורהלןכודללווחצריכהשהבגיבהןכציבוכן

(יחזק'יגו'טוביםלאחוקיםלהםבחחיאביובםאיןכרהכחובעליוזמרהבלאושגוה

 ."ל"כ)מגילה .'כ

השירהומקשד,הונשכןלענינייןפדיה Pנצי Itעד' .'ב 'הלג,"פמקרשכלירמב"םו'ענ

ד~רניר"ם. יסI7"ל"טפרי"עפשםראשלוסאחונכשד;<.

l לדךרהאדםנטשנמיאשהיאהרכלינפהנישרובמוסכובמדקשריהשןיענהיהכןעול

נשא).יבחיי 'ר(הסמחה

על )תפלהכעלהשיה(עצמועלז"לל"המהריספרשבוראמעשהי"ע ;לשבותראיו 3

 .)נירארמימיםהיכותל"מהרימבהגי 'ע(הזבקוםממבהגאחתלהיתפנגיגתניסחששינה

ש"והרבבהקדמתוראה •התב"ךרקיאתלשיסדריחלקמהויםהקריאהסעןני ,אגב

לאכללתשןמת·ראיייםתהליםספדשלהקריאה-טעמי"לתהליםלפירושןז"להישר

הקידש".כבתיאשרלשמאלהפתיתה

נקיל)יעננןיהאלקיםידברמשה(עה"פי"ט'ייט,שמיתהתירה,עלפענחפנת Jעי' 4
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ח. Uגנישילמשנהאףאלא("טעמים")ח Uנגיישבלבדהקדשלספרירלא

רחרססרחדלדמיגאירסףר'דררן.ר"שבשםבמאי'ז"לברליבראברהםהחכם
שיביםכ"יוברקראהעצמרהואח. Uבגיעםמשבירחשלהמררררתרארשהםט"י

סאבעינחארפוסבתלומו"נס :גנינותלהםשהיו(איטלהי)מרמאשלבסמרהי
שרםקטן,ייקףאחנחטסחא,לררבלמשניוח.נגינרחהיוקדרשיןמסכח ) 1533 (

 "נעימהבלאהקרראמגילהמט'סרףל"רזשאמררמה"רכלםינכתבהטפרבשער
 .'לירשנה"עטרהלהחזירכדיבמשנירחהטעמיםלחחהרארימןרארל,לעי"ל).(רב'

רברחמסכחרחלומדיםרבחדריםחררהבחלמדוירביםשחלמידיםבדררנר,במירחד
 .כf/ rנע

שבכחבחררהרדבריעבדוהשלרהטברהכלרריהשירשימשהמקדשבזמן
גבההמעלגכההמעלהשלהבעההואעצמןשהשירמציבוהגגינות.ע"יןשבע"פ

 , 1נ"ההברראעבידתשל
. 

מדתאמרהומגיגגיבוסנחריבמשיחהזקיהלעשותהקב"ה:ביקשחז"לאמרי

רחשבחרחשיררתכמהשאמרישראלמלרדרדרמהרבש"ע· :הקב"הלפניהדין
לסניןשירהאמררלאהללרהגיטיםכללרשעשיחחזקהי .משיחעשיתרלאלפבין

אכסניאאלחררהרשהיבדציקההישחזקיהלמררח .ך)"צ(סבהרריןרגר'משיחחשעה

ב"ה.לברראשיררתמארשלאלפיהמשיחלדרגתזרכההראאיןלשה

 ?השירשלהענtןםיהכדחריוגןחדחהחכונהמהז

האדםבררחגמלרלאשעדייןהרגשרתיימטבירז"להירשרפאלשמשרןהרב

ההשלמהלדרגתהשיר,כנס'עלהגעירבמילים.הבעהלמצאהבהיררתלתכלית
• • • 

 .. .האמתיתרבאמברת ...המלה-ההתלהברתמררמיעל-למצרארהבהי,רח
הנאמנההיצירההואהשיר ...להפר)(רלאהמלהשללנרשארלהירתמגמחרהננרן

בסיסושהיאררחגיעולם-אלאהמוחשית,המציאיתאחמביעהשאינהוהעדינה

, ' 

רביבוה l" 'רזכ 'יגךי,גררמשהמקראמה"חשירהישקיל(יא)ערביןמביאוטם:איראנ.
. 

שסובהערהיגר.'נפהשירהיעיקךתירהטעימיזהישרהחיובעליךוהיההיה,לןי
, 

פ"נע t '.ותגדרעיקרהוהטעמיםכאמתכי :הריניצוכיהגאיושלהתשובותמאחת

שם,ין '1ע"ב,התורה.םולפול

 , 1898-לספריתהיהררית',חכי"שלשנתוו 5

ש"מס"ע ?"בהיה·מסחפנ'אוללוא ...ל: Hיזרiירביןמ'יאמ"דעלישלאלתפארתער' ' 6

n כלהשובהעלעכילהשלהיםרפותM ב(ביצהו"'בכזמרהN ,גם;רגמיא )'אד. r מוןתא
' . 

 "(':בזהק rלחכריזהה'ה ''' Pילפ , iiיזבש:משנהלכלוין mמ'זמ'רןחלהןשהייתהא

 )יא ,גיי,לב"'מ(בר'ש"וביבימיאפילןמהל pבהמש(השוביודמהייהזכרוןבכןח

והבביתהמליתלפימסיייהזמיטהיהבאשרומתניתיולישנאהיטבזכיבהזכרןן '''רע

הבאיתכפיחבלבאחי.רלםעמ'םזאחכמלחה"כהחנאכחיפעמיםכמהולכןשגמשנה.

 .'וגילהמשנהימניוחוה'שילקלו

ח,ר.הרבבהיצאת ",האדס"תירתן, /Iהרמבכתבי(כלהארס"כ"תורתז'יל tרמכ"ך

נתלית א\ה:.''החובשבהלשהנ,זרםזבןכקר'זבזרמוכל'כנווכ' :"שיב)דףז"לעשיועל

וגי,כןמזיק"ארקבגשמיותןאיובריח.
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, 

מהשםשרלעולםהאמת'הש'רולכןאדםשלהפב'מ'לחשרורקבראהושהואזהשל
, /I 8רבהסטוריה"בטבעהמוחשיתבהופעהת , 

שבכלהתשבחותאלועלויישמכ'בורו'שראל"זמ'רות"בע'םהואהמלךיידדו
בפשכלדבר'הםכבס'עלהגב'הי'שראלעםשללהקפימחיץהרחקיאףהע'ת'ם
 ,)ל"זה'רשש,ר,(הרבאלק'ם"מאתמשעןדורש

ייוהלא : 0ז"להיטנריצחקר'הרה"גבכתכינמצאאלהבעליסלדבריםדומה

 , '.הדבירבכתהטמובההח'ותשלוהאדרתההתגברותאלאא'בהש'רהעב'ןעצםכל
בטו'כ' ".ערולהבוקעהש'רהומע'ןעוזלובש '"השפת'םבבטי'הח"םיכח

התכווצותובטו' •הש'רשלתוכבוהואהשםבעבודתההתפשטותתבועתשלהתעביג

 "" ,המזמורשלתוכבוהואהשםבעבודת

מצ'בואעםייכ 'ת'בהשםדבקותשלהבעהמעלחכרוםמתוארשהש'רואע"פ
 :זיהשקפהגמר'ללסתורבראהשבחז"למאמר

זמ'רותתורהלדבר'שקראמפב'עזה)(בפרץדידבעבשמהמפב'ובאדרש
מכשילךאגיהךייג'הקב"הא"ליגר'חקידליהייזמדרןתנ"ז)ט, /Iקי(תה'שב'

על'הםהקדשעבודתכ'בתןלאקהתולבב'שב'אותו'ודע'ןחשב"רשאפ'ליבדבר
מאדקשהאבל ."לייה)(סוטהבעגלתאאח"היא'הו )'טז:(במדבר'שאובכתף

מהמפב'הארון,העלאתלמעשהחק'ךל'ה'וזמ'רותדידדבר'ב'ןהקשרמהו
פב'מ'קשר'שהאםלעבשי.אחרבמקרהולאזהבמאורעדיוקאהקב"המכש'לו

ע'ו!זבאריןהאסון"וב'ןיגי'ל'ה'וזמ'רותהמאמרשגגתב'ןאלהשב'ב'ן
הבדל'םשםשש"לבומגלהל'רושל'סהק'האריןהעלאתמעשהשספרובפסיק'ס
האסיןוקרההמלךדודהצל'חשלאהראשובהפעםך"להפעמ'םשת'ב'ןגדול'ם

השיר.בעניןדווקאהםוההבדליס ;בידזשעלתההשביהיפעם

ככלה'לפב'כשהקים'שראלב'חוכל:ודוד )'ו(בש"בקר'בוהראשובהבפעם

וגו.'יבתוניםיכבכליםיככנורותובוישםטצי

עוזבכלאלק'סלפב'קים Iiשם'שראלוכל:ודודמובאט"ו) 'א(ה'מ'םבדבר'
וג.'יכחצוצרותוכצמלתיםוכתיפיםוכבכליםוככנורותיכישרים

שלהשכלשיבגיישםש:עדר-י"אמ"ג,בראשיתהתירהעל,פירושז"להירש'ש'רהרב 8

נגון:ישר,זמר,ושיר:גגוןבעניןמרנחים

בפירט.זמרהיא-שיך

 .בכלימוסיקההאר-ביגין

יכי.'מ'ל~םבליהפשוטהבגיןהיא-זמרה

 .)'" ז,"נ( '.זט"ימארמהאביבחודשעשריצחקפחד 9
ורגיליתשקליתלימדיגי'ליהירזמירותהיא:הגירסאכ"א)פ'(פנחסרבהרש iבמ 10

יבי"בזמיךרת

הועוגשהשגגהכיןפגיןכיקשרכעיןשישהמלךדודבחייאחירםכמקריםצמיגושכן 11

לעיגיךבשידאתלוקחתיהנביא;א"לשבעבתבעמשהמדה.כנגדמדהשלנדרן

למנותצוהכשהמלר ,)כ"כ ב'",!-(שכעמבתלושנולדה'לדמתגםוגו'לרערוגתדו

 .)ד"כ כ//ש(אישאלףשבעיםמתיכדתשלאהעםאת

61 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 :םש) 'כש'(שניהבפעם"בל

יגי!ושפויקילברתיהעה'אריןאתעםליםישארלביתיכל
ושופיקבילתבחהעה'בריתאריןאתמעליםישראליכל :ה(שם)"ירכ

יגי!יבכונחתבנכליםשמימטיםיצםלתיםיחבצצווית

שקיליזייע ."שיםריקילייתריעהשירכליעלהמלךרידהיטיףהשנהיבםעם
 • 1.1יחרדו"לאועםבעיךשיפרייהיתקע )'וב'(עמיסכ,ב'הדיןאימתמעוררשיפר

בזהטעהיייכבו :לייגתהליםעלבפירישיז"ליעבץייטףמהר"רכתביכן ..

דרדר )'י(ש"בשםכתיבפלשחיםמשדהה'אריןאחבהעליתיישראלכלעםדיד
בעזהה'אףייחר(שם)יכחיביבנבליםבכגיריחיכי'ה'לםגימשחקיםישראליכל
במהבטיבדידשהחביגןעדראשלקליחמעטשגטיעלה'מלפגיהקצףיצאיגי'

 ...יגי'ההיאבייםה'אתדידיירא(שם)כאימריהחטאהיחה

אתמעליםישראלביתיכלידידהדקהעייןאחריהשגיהבםעםשםיכחרב

שהזכירהכליםיכלכי'בכגיריתהראשיגהכפעםלאשיפריבקילבחריעה 'הארין
 • 1 'ושם/

IJ םךכגוולבפרקאמרולזהt<דכתיבהשמחהשעמההיראהיהיאכתחסהבנןה
רגי"!ברעדהיגילר )'ב(חהלים

שקרה.לאסיןחקיך"ליהייזמיריח"דןדשלדברייביןפגימיקשרצמיגייבזה

שיפרקילשמחקיםזמרתלקילהיסיףשלאהשליטשגהעצמםבזמירןחשםגם
חיברלאחקיד"ליהייזמיריחייכששררכןיחברך.הא·לריממיתיראחלעירר

 ."ירעדהחילשלהרגשגםהשםבחיקייגילשמחההבעתעם

בשלים.מקימיאלבאהקדרשיאריןהמעייתחקןהשניהבפעםאבל

 .' 1י'במדגרן"רבמ'ער 12

כלי Cונסיפרןקולתרעוהמביאהפסוק;נימיסשבדבריהזכירלאל"זהשרבלפלא 13

ובבבירית,כגבליםיגר'בחצןצחתהחארס:זמרה

לה'"זמרולמסל:השוהתרעוה,איתקיעה Iלאלאלשיפרניחם ""זטךלשיןצמיבןלא 14

צ"ח(חהיליםה'המוךלפניהריעןטןםריקייבחצוצרותזמרה.יקיובכבור Iבכניר

 .} Jי ,'ה

62 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



םיפרה<םועלמפירםעל

,צאצאי,הרא"ש

אבהרםמאתיםעלםחייהפ ,צואצאיךיחיאלנ"ראשריכני

תש"7בן.ירסחליסקיקהרבמיטיאת nרר."וה lס'"ימחייס

והופיעשביסיחמשמשבעיםייתרלפניבבתבוביתוש flהראעליהחיבור
ם IIתר-תרע"חבשביסבפרדיסמאמריםכשניהספךותיהיהןדיבשבתוןכשעתי

הקדוש.כלשוורכוחמובאותעםכגרמב'חבכתכוהמאמר'סמ."עגכפרבקפורט

מק'ףח'כורח'כררשכאשנהעשר'םמלאולאעדופר"מוח"סאכרהסלמחכר
טוב'סמאמר'סכ'ובמב'סהלאס'מאמר . Di. Ascheridenחחמשפעלזהו'סדו'
חווהשומו'וחוקו'סהוכב'סטוכ'כוהשחתפואשול"הבכשבחוןהופ'עושוב'ס

ייבניןושו"ח l/לנךעריד"הבעלאטלינגד,עיקברבישלנינוהרההמחברומציית,
למדמריימןחייסאברהםבגרמגיה.זדועיםרבביסהייהםגםראביוםביואיל,צייז"

פוסוםאחו'מחוז'.שופטלדוגחוהג'עזכשםט'סלמדואףופוסק'סס"שאכ'ובכ'ח

וס'דוולא'סוףוכוחשנ'סהצע'רהחוקוהקד'שוצאצא'וש"הראעלזכאזכר'ו
שמפט'ו'ועץכםק,!"עכד ,ארצהעלהג"בחרצאברהם.ר'ובבוס"הרמבתשובוח
למשםטכמרצהנתקבלבש"בתהעבדי.המשםטרתיבחקיךשוהמגדילהבחכרה

סדריי'ספררקוקהרבמרסדבהוצאתהיפרעח"בתש ,העבריתבאוניברסיטההענרי

כזכד'נההעבר'התוקעלוכחבחקרכוכזכו ."התלמודחח'מתאחר'ונשוא'וקדשד'ו

לשמ'רהבדרכווהכה'ר.הצבועהנרכבהחש"חב'טוד'ב'יסאךלכשחוקס,העבר'ת
' 3I הדפריימןחייסאברהםדןנהרגהצופיסהרלI/ אויב.בידיה

 )זמשמע(חרח'וחולדוח'וש"הראעלפר"מוח"אלשמאמר'ואחקראישוב'ם

נטלההזכחברח' )Iשלשמפחחו ,ואכועבר'.כלכושו 'I1'ופאלהשמאמר'סל'וסח'כו
הער'בר,עבדותאחעצמיעלנטל '''בברו'אומודכ'פרופטיווא'לוה'יזהמאת
הח'בוךאתהחק'ו !!"'לחוטוס"לאשרומךהח'בוראחחרגסז"לאלדרמחנםמר

להדג'שהראו'מוזה.ונאמו'טוד'טפרהוםעחשאפשרואלהלכלחוחו,להדפטה.
בטפר'מקורותוח )Iמעלבנו''טוד'ח,עבודהפר'הואהטםרגיימו.המלהאח

זאתעשהוהוא'שואל"ייחכזכחבטפך'גםרחבהב'דהשחמשהבחברהראשונים.
 ,בח'בווונשבחחכמ'םחלמד"'וכגידחורהאהבחשלווחימבובדת.מאיזבחבצורה

ומשתוסמעודמהמחבר ,אדרכה ;'שראלגדול'לבקוו )Iלדווחושבהמחברא'ו
קשד'לעמוהעקב'וממאבקםהדורבצרכ'מהבנחסהתווה,ענק'שלמגדלוחם

צ"וובטפדר,כםרוגנטהפ'לוטום'הל'מדונבדהוא"ששללמאבקובהקשו'שראל.

פרובנט'הוד'אחש'ראלגדול'שהצ'לוהגדילהההצלהאחםר"מוח"סאברהם
המתנךלגמרי.אחרחבצווהזהמאבקשח'ארוהטטור'החוקיר םע"ו"!,וטפר.ד
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המחמדחגשאיפחםטפרדה"דיחאחהצילייגנייש"שהראלקגועמהטטאינו
יהידיביןגדולההשפעהבעליחיגיםנגדיבמאגקםבספרדהתירהל,מודלהגברת

יפיה.פיליסבלימודשצדרוסםוד
 :קסא-ג)(עמ'המחברלשוןיזה

II מימנהבקייתבמשמעותהאיזלספרךרבביןהרא"ששלהגררתם

סמודוהיירשלהצלתםאלאספרר,יהירישלהתרבןתיות"שאיפית//כ
מסביבותהיהדריאתהעיקריםןמנהגל,ך,מצווחרה ,החירהלהידרת.

לעםהשחייכותידבראתשעהשעהלתודעתיומחדיריםהלא-יהדוית
הרא"שבןיעקבשר'אשכבזיהודישלהמגובשתהלאןמיתההכרה iחן

יאגן-אריסטותורתולאבלב,דאלהוק-שליגטוריםלעםהביא
והגזירותהיסוריםבשנותיהדותםעללשמווטפודל,הדותנתנוטינא
אתהספרדיםלאחיהםהבחיל,הרא"שצאצאיהכאןת.המאותשל

יכליזהיבכחהאשכנזים,עמסבנישלהעמידהיכילתיאתהאימץ
דיסיביקנים,נזיירםשלהשסרתאייחבכלקנא,שנתמיראותבכללעמיי
שלהכיתרתגילתמספר,רבגיוושולבטוףהאינקיייציה,רריפוחבכל

הרהורים".שבאת

בללברוךמסיגליםאינםמירונייםיהוריםחיקויםלהאמר.ראוייםהרברים

החיקרים.כלאצלמקובליםאינםשרבריימירהיהמחברישראלגריליעלכךלכתוב
חרוןאתשפר-זמננובניהיסטוריוניםכמהכןגםכמו-זמנםמבניאתר"ולא
כשארלטיבהחשכהעםיגורלאתהסגהגאךהחכמה.'שיאנת'המשםחהעלאפו

 :שיבוברגשי .)םש( "'בספךדהמשכילים'עדתתיזאלהךא"שמשםחחאתהעתיק
שלטהואפריימן, n"Nבי Dלפתוחההיתהישראל""חכמתשלהענפהספריתכל

דומנילהם.נכנעלאאזאותם.מצטטואףעליהםמסתמךוכמחקריהם,כספריהם

מייחרת.לברכהראיייםהעבר,'בתרגימיזהספרהופעתעכירשטרתיאלהשכל
עמנו.מבנילרביםדיגמאתשמשהי"רהצעירהמחברשלדרכו

שיי, I1הרא"צאצאי Jרב "וםעלןחייוש,ן'ייהראאוחלקים,משגלמירכגהספר

הטירים,בעליעקב,רביבמייחרידיעש"הראשלבנייביןזצאצאיהם.יבבותיובניו
רבישלמה,רבייחיאל,רביתווה,גדיליאחוים,בניםעודש"לואהיואבל

זכריושו"חמחברגזולה,תררתתסמכותהיההרא"שבזיהורהרביועור,יהדוה
 ) 1270 (ה"לבאבבתשעהנילרהואטולירו.שלכובהאביוכסאאחירשהיאיהידה,

הוא"שמשפחתכלאירמראההספומתבו .) 1349 (ק"טבתמיזעשובשבעהונפטר
ועברה,המדיתטוהרהתורה,לימרדלמעונפשהאתמסרהאשרמיוחדתיהיהזהיתה

חסידישליהחסדיותהתוספיחבעלימסירחאתלמזגהצליחהאשרשושרת
צרפח.יידיםספרדגדילישלהמסורתעםאשכנז

והמחבראבייאצלבהתחלהלמד , 1250בשנתבערזבאשכנונילרש"הוא
 '''שושלמילרתועיו , Troyesלטויישאילילצופת,בצעיויתונסעשהוא"שמניח

בצרפת,למדשהוא"שמקירנשיםמוזכולאאמנםחווה.ל'מודשלמוכזשנשארה
הדא"שכאשרבצרפת.ששמערבויםעלבתשיבותיוכךאחרמסוהוא"שאבל
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שהרא"שלהביחאיופריבבס.דרדאלאצרפתדרדעכרלאלספר.דכדאחרברח
בצרפתבכלללאצרפתמזרחדריםכזמבישהרימצרפת,כחלקפריבבסאתכלל
שי"תהמחברמצייוכהיכחהפריבבס.ייהיייצרפתיהידיביוגדיליםהבדליםהיייגם

ייכשיצאתיכתבשהרא"שריאהזןבתשובההמעללזאכן .)',ר(צ"לי,דכללהרא"ש,
אשכבזאתהרא"שמזכירהתשרבהבהשמךואילופרוביבצא",דרדיעכרתיאמשבבז

אשרר'שלמירייעםיישבו, ) 6הערהכ, '(עמהמחברמביאניספתהוכחהיצרפת.
לדין,ישזוהוכחהעליצחק)".ערךר'ו,פרקלהלז(ראהמטרוישיציחקר'גםבמבה

ז"ליצחקר'ה"רזביריליהראהיעיי"ב ,להכללש,"הראבשי"תמובאאמבם
מטרוישיציחקברבישמרוכרזכראיזשםאבל ,התוטפות"בעלשמשוזרביבוחשובת

ב,עמ'כספרכאושנדפסכפיזבאיררבישלכתשיבהדמובראיואגב,שכצרפח.
שזבשוז.רבינובתשובתאלא

מאיירביירבןאשררביביןהחדוקרםהיחסיסאתמצייןפרללמזחייסאנרהם

בומובוורמייזאהרא"שגרשניסבחמשאשכנז.יהורישלזבנהיגם ,מרוטנבורג

אחריבית-ריו,כחברשםבתמנהש"הראכרב.שםכיהוזברוטבבורגם"שזבהר

סיס 'I1לרביססמוכיןמביאהמחנרלכן.קייםככרש"הראאתהכיר'i.ומהר"ם
ראףעבורולהתפללמהרא"שביקשםזשמהרועד,הרא"ש,מהר"סביוההריקיס

בפקודתאבסרגרמניה,אתלעזוברצהמאיררביבאשראשר".ה"ר"זבוריליקרא

לחדשהרא"שבידיעלהאחדיתשניםאחרירקלאבזיסהיים.היעבריבסיףהמלך
אתלםדיחםיהגדולבמאמציםהשתתף"שהראהעציר.רבועםהמכתביםקשראת

שחרורעבירדשרשהמלךהעציםהסכוםאתגייסלעצמועלקיבליא mמהר"ם
מעצריאחראגדיבסכוםאיתייפדיגרמביהשיהירים"מהרסירבכידיעארמהר"ם.

מצביהחזברתרבישלהזבמישדמאסריהמאסר.במגדלמהר"םנפטרשביםשבעשל
כלשיבן ,"הגזירהארץייאתלעזובלהחלטהש"הראאתהביאובגרמניההיהודים

אשר. ,"ביההדורבישל

ההדיקיםקשרייעלבתשיביתייש"הראמדברירביחדיגמאיתזבכיאהמחבר
כהעריתישםבבעזב'יכובהעריתישםיהלאהכב(עמ'מריטנכירגמהר"םעם
69 -72 (. II למשביית,פירישכתבהרא"שטתימה.זבבקידהלהתעלםשאיודיזבביד

עמ'להלוזהעלדוהמחבראחדית,זנסכתיתיעידיטהריתזרעיםטדרעלבמייחד
בכלהזכירלאאשרשרבילעיבו'הלהתייחסכליאבלבהערית,זשםצג-צב

שהרא"שלהיכיחשיטהרית.לסדרם"מהרשלםירישיאתטהריתלטדרפירשויי
יאיליהר"שקשויתאתזנעתיקשהרא"שדג,אהליתכגיורבי,םירישאתראהלא

• 

. 
דןשהרא"שגה,פרהיראהדאופרהיבןהר"שקושרתאתבפירןשךתירץמהר"ס

היכחיחשימאדידיעיי.ועדרכדגורסשזנהר"םלצייובלייישהו':הרזבב"םגרסתעל
עליייסיף mיהמשידעמצרילפבילטהריתפירישיאתבתבמריטבכירג:והמר"ם
יבסיףבאייר"עידמב"מגדלשהיאפיתחדפרקאהליח,מסגתהסיהר,בביחכהיוחי
בפרקיהוספתיסבכתיהדבריםאלי"בליז"לללבהביגעיםדבריסמהר"םבחבהפרק
כברשגתבתימהזנלבד ,שמהתפיסבהייתיב!שהים IIכגמדלבאיירהעימרמגדל
וכאתי,יחסדיתפלתיהסירלאאשרתהלחילא-להילל mשבח;בביתיבהייתיעליי

הייחי,יוכיבלישפבייאלעובביילא ,לבחיבתייאירלרגל,ברדבריליהיהיבחשגים

לאשהרא"!סלהסביראפשראידשם.בפרקלפביזהבעיויבומיתי'!אחריכייאף
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שהואב"מגדלבהיותועלךוהופיףשרבופירושהנעץר,רבושלפירישייאתהכיר
 .בגיללטהרותפירושואתכתבשהרא"שמכאןלהפיקישואולי 1 "באוירעומד
זהיפודישבחיבורחכלאופוככלמרוטבכורג.מהר"סרגואתשהכירלפניצעיר,
זו.לבעיהלבחשומתאיופריימןחייסאברהסשל

אחשםהכירברצלוהנ,לעירלספרדרגיםטלטוליםאחריהגיעהרא"ש
עכרכךאחרימים."גיעבציחאלמדיוהםכח)(עמ'גביחיהתארחיאףהרשב"א
פרובנסדררבעברוהשייבה,יראשהרבניםכראששםונחמנהלטוליריהרא"ש
המצןןתאחשפשרוהםילןסופיתהמחשבההלןסבבחאחהראש"הבירלפפרד

המחלוקתעלםקירהמובאהשלסגיגוובספרדרשגית-אלגוריתכדררהמעשיות

הציעשהרא"!סציוןחוךצעירבגילהפילוסיפיהלימודעלהחרםהטלח ,בנדיון
העיוןאחלגמרילאסורכליל,ושנההחורהלימודעטרתאתלהחזירפשרה

ובמדעים.בפילוסופהי

ומעלותייתבינוחיןיו,עקרונותאתכפוסק,הרא"שאתהמחברמתארחבפרק

המןכךהחיראה'עמדריהיהריעייומכסוסקהנעלהלמעמדי/ש 1הראאתשהביאי
ייתרחזקתיקףשישלוההלכהלפםקואשר ,פייאחימרהלאאישאשרוהמקובל

המחבר .'פא)(עמ'לרמב"ם"אפילואולרשב"א ,זרועאוריצחק 'מלרבשבילנו
הגירפאוחכבחירחהקפדחואחההלכה,בפסקהרא"ששלדרכואתגםמסביר

מיוחדצדעידלצייןשישונראה .)פ(עמ'הגמרא jבלשובקיאוחוואתבגמרא
המצוות,בקיוםהמעשיתלמציאותוחדירהבמציאות,הבנהובפסקיוהרא"שבםירושי

שונאת"המשפחהשללקנאותגמורכביגודעמדהש"הרזגשלהמציאותיתהדרר
יסובניר.ש I1הראאתתיארואחדיםשהסטוריוביסכפימתפשרתרבלחי "חכמה

-אינגדלחם"שהראדוקאאר ,איתהלהחפשרשאסורכפירהסכנתשלמציאוח
רבניםעם"שהראשלבויכוחגםשמתקףןהההלכה.בקביעחבמציאוחהחתשבות

ולבקשלהזכירולהמש'רבספרדהחקלאותבצךכילהחחשבבתביעתיבספרדאחריס
היהלדא'/ש .)'סי!,דכלל ,ש"הרא/ח I(שיבפסחלהסםיקרלאהעצרתעדגשמים

דעתסאתוהסבובםלאתייהטושאתריםאחךיבמיעוטנשארשהוארבצער

אלאבכךהורגלתילאכיהמועדבחולכותבהייתי"ולאמסייסהרא"שאחורנית",
הרא"ששללדרבואופייניחןותשיבה .' "שמיםשםחלולמפניהיהשעהשצוךר

 ,ןוחשובהשלאיןכןרבליכפוסקש"הךאעללכתובוא'ן

 ,שםייי.ע'יבכיסתיןשבספררןלמרותהעמירהכגיללספרדהגיע ,שהוא"שלסריח 1

דעאימז,ודייןגרלולמלומיהמלכותבידיגםונחשבלגרילהמחרהרא"'ש ,,לה

יהודייםדיזבבתירבזםןשהתגלגלמסומרייןהרא"'שאלהעבירהשרוכ.לכה

ריבוחדבריייעלןסי'ושבעה,מאהכללבתושבההרא"של~רזיהגיים,שלמשפטוכת~

והיחלפןדשניסיזביסזהדדא nאלבזשראל,'ורביאיכגלכןשלמהרביבהםנזזני rשnב .'

תתהישרלאלריגיהJיןלםאיסרחורמיןהעלוםאומיתלדיזישראלמדין _מיגיםבמה

ה mו:השאוכבתהליוהביאהמב"חהמלכהגגירחניבצירהליםשבאיהדברגתנלגל

קשהכיגםהואםת,היושרמקולישיראהממההללוטענותיהםפיעלושדאון ...עלי

 nמב"המלכהגבירתנופיאתאנימקוםמכלכזה,קשהבדיןלהשתילמאדכמדא,ל~
לקיים".צריךאנימאמהרואתאשמור
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תכריוקרוכיו,מוריו,שלמעורסתלרשימהמוקדשיםכספראתריםערקים
אלהכסער.דותלמ,.,.,ותכריוקרוביו,עלפרקוכוכגרמג",הרא"ששלותלמידיו

וממאויהסטוויהספויכשו"תים,כלתי-וגילהושליטהכק!!'ותמלאיםפוקיסהם
מחקו.

דושהמתכוכמוכוהוא"ש.שלוגכדיולכגיומוקדשהחיכוושלהשגיתלקו
נסקריםהרא"ששלהאתריסהכניםגםאךהרא"ש,כוע'קברביעלכמיורת

וכניוהרא"ששלפעלםחשיכותאתהוגיששהמחברהזכונוכבוכהוחכה.

לנקידהלבתשימתהקדישהמתכרכספוד.התיוהילימידהמצייתקייסהחדותלמעו
היייכביילוא"שעדילדיוית.לדיויהרא"שכויעקבר'שלחשיכיתר-ביספת

זכההטיריםכעלשלחיכיוייאיליישראלעסשללחלקמייעדיםההלכהספריריב
התיספיתכעלפסקיאתאיחדהיאשהויישראל,כלללכלהלכהספרלהיות

פרזבנסמנהגי 011 "'אשכנזחסדיימנהג'!אתוהרשב"א,הרי"ףפסקיעםהצךפתיים

יספר.ד

איזכוותוךקע),-קסכ(עמ'הטוריםכעלשלחיכרריררשימתנתןהמתכר

גימטוירתפופואית,תלקים,משביכ"רעהמיוככ"~קכרכ'שלהתירהפ'ריששל

 ,'''שומפיוישיל,קרט'םהתיוה,עלפ'ויש-תיכיריעידהמסיוהעלרהעוית
האריךפ'רשרהמתבר.קצירשכאונדהמיעי.דרמב"ועררא,אבור"אשרב"ם,

ד"צהוכרכויהקבלההכתבכעליסיד'.לע'רוואי'התיוהעלהטרריםכעלשל
פ'ררשעלכהעריתייר"לשעייעלח"דהרבציטטכןיה.בפירישהשתמשיהיפמו

שלהגכיוהניסתלקביעכד'האורךהטרופיוישאתוב'סבמקימיתלתיוההומב"ן
מלהתרספתעלוכ'םבמקימיתשעיועלהוכהצב'עיכולתיוה.הומכ"ופ'ורוס

זיקטנהיתיספתהאוירהטירבפיררשהמיכאהומכ"וכפיוישוזתדיתמליתאי
לתיוההטיובפיוישבמצא'םכוכמיהומכ"ו.פ'רישאתהסב'והטיראיךמואה

שבטיוהלכהנת'דישימקימיתבכמהדוה'ביךמנתתבעלוכ'ס.הלכהת'דישי
סל,ויקראהטר"דבריעלקבבמצוהעלמנחה"ב"קומץהמג"חהקיז:.הכרהאויר.
עמיתשנ"דתמיזהמעיז,יראהב"זצע/'ג".נשאךוהמג"חתשתאלישכךייןבפסוק

(עמ'האורךהטיולפ'וישבקשרמצ"וח'ביובישלשמהד'ו'צי"ואגכ ." 54 52-
;מהדירהחשכ"אירישליסשטרו,יצחקמהדירח :לאיריצאי"מאר ) 266הערהקט,ר

האישטוויצחקמהדיותטעית.שיכאותשלייא".כוקכביו"גיץ,'ייקשלמכרארת
מהדורההיארייגיץ'ייקמהרירתואיל,האריךהטורפיריששלחדשהמהדירה

אגב, . 112רמס' 101מס'ח"אהאלףשר'השרה .~·י"ההקצרפ'ורששלשלחדשה
מהובהאלףשרישכספרהרכלחרמרא'זכררחסרהמהדירשלהמשל'מרתכהעררת

אביאודןגיערביתתפלתאחריםסחשלראשיןבלילייויהימובאהתשוכהבתחלת 2

ומשמאלימימיניעלייעומדיןמהחבריםקצתראבחגוביתופתחעליושבהיההרא"ש

ושיאלןיזכירןלאלמהעלייתמהתלמערלםאשרהדברלערררטרבהיהעתהילאמר

תע"בסי'רשיאר""וטורמסחיםערביפרקרישרא"שוהרשהשבוזעת".עדייגשם

עוביתתפלחאתא'"ש tJ'"'רסייםכבואההלילה.בתחלתמידהםדראתלהתחיללמהרישש.

הלכתי.לעייןזמןשנשארעדלילה,לםנירבזמן
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ו

מחקרואבש'חכמ'סתלמ'ד'שללמאובר'סרבש'מקומותמרא'עסי"לכשר 'וב"מ
בספר.הבדוב'סבברשא'ס

שלבח'בורוהמהד'ר '''עשהוכבוההוספותעלקצדההעוהלהע'ול'ויוושה
• 

להוס'ףאותוספותשוםללאהחיברראתלהוציאאפטו . Jפר"מח"םאברהם

(עמ'לתלמדוהוא"שפידישישלברש'מהאחידה.ובצודהמדייקתבציוהתוספות
לאטיסדי Pיצחר'ושלהרא"ש Jביהדרהרבישלעדותםפי'על Jפר"מהנאידצ)

סיס"שבשבדפסכפי'ם Pפסלא ,פירשריםש"הראח'בד Jשעליהמסכתותשלרישמה
רקעו l 'החינורכחיבתנזמןהרא"ש.חוספוחהדף,עלפ'רשריםאלאשלנו.

המהד'רש."הראחוספוחכלכמעטנדפסוב'נח"ם ."!'בכתנ'נמצא'םאלושחוספית
'צאראחדרתמסכתרתעלשהחיבוי'םהרא"שתרסע'שלביש'מה Jלהלוכןכאוצ"ו
מסכת 81בהעיהצו"ןלמשלכך,שלמוח,אינםאלוהטלמותאבלנדפוס,לאוד

 pחללכתובישכאןחשב".ד'יושל'מא,הלקהשלם,הרא"שפירוטעםשבעי'ת
 pוחלחשכ"וג, pחלתשכ"ה.ב, pחל :להוס'ףאוד-תשל"כ"תשכ'רושל'ם-אה

נדעסויומאלמסכתהדא"ששתוספות 78כהעדהלהוסיףשיוכןתשלייב..ד
נדפסוושובזשךקובסק'הכהןצבימר'מבשראמריפירשרעמתשכ"אבברוקלין

תשלייה.'ויקב'וצ'לזםוהוצאתט"תשכאב'בבתלפ'רושללא
יעקבר'שלביות ilלמ'הפירושבצדהעדותיישהוסיףיצחקר'מיזכרקבחכעמ'

הגרמני.במקורוכךהרא"ש",שללמשנייתהפירןש!'בצדלהיותצריךהרא"ש".בן

שלזויפההוצאהשלכחש'בוחהלמעטבאותאיבואחדוחשה'~יותכמרבו
הי",דפררדמןחייסאברהםשלחיבורו

ש"הראאבייחיאלרןשלפרקההרצאההןסיפהזן'זz.במהדירהציידןלבסןף

ח"סאבהרםמצאחי"פ-ח"בחרעהחיכריפרסוםאחוי ."התזרהעסקעלספד"
הוחזדעכש'ראחי.במקרםארחררפרסם"שהראאב'שלזה ער"!'בלח'ח'כררפריימן

להחמדההחריה,בק'רםלזהירוחיחיאלרב'קראזהקטובח'בררלמקומו.הח'ברד
דבר'אתק"מוונב'ואשרדכיבו Jאכהמצוות.כק'זםלזו'זרתוכוהחווהבלימדו
ומחקרהסטוריה'בררמהרהרצאצא'רהרא"שעלפר"מושלה'כרררכמלראם.הסכא

חסיד'מסורתאתלאירחוללאכהחמדהק"מררמשפחחראשרדכ'א'ךהמראהרצ'ב'
טפר.דגדולישלהמסורחעםשילוכחרךאשכבז

ל Kעפנןיתה

חלקאשרלד'ישמידהןכיאזיבכללאםלקבוע,ש"קשהפריימוא:"חצדקכנראה 3
, 

 Pהימוכינתים .) 129העדהישםצז(עמ'לן"ס mהןב'התירהעלהתןספותבעליכפירשו

ותספות,בעלירדכתינופירושיקובץ ,)ט IIתשי(ליבדיוהתודהעלזקביסמושבסםר

הפירשועםזהיסיא:נםאמנםאלהפירודשסש."מהראפירשוים'עשררתומכאיסישם

אבללתירה.פירשוחיברשהרא"שסאמכתאכאןישאכללרא'"ש;ריוב.סm·לזתרה

'יחסזקניטרמשב ' 0לששהסחברלהעשרהמסוכיוהנאת"ב"הובעין"הנ"למיר Kבס

פיררשיםזקניס"ונכסב"בזבאיס.מזהדיועלייר"אש .לאביוהארוךהטןופירושחא

זהשנושאכמובןהאדון.הטירכפירושסתמייםבפירוישםשמקורםהרא"שבשםיביס

חשב"ד.תמוזכ".רמעיד'שםעייזנוסף,עייןדירש
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