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..................... --------------------------

ל IIזצקצנלנבןגןהלןייצחקאליהןרפאלהרב

תשל"בניסןכ"ג-תרג"דאדרהן

גדולעללאובודאיהספדיםלכתוב"המעין"עורכישלדרכםאין

גדולימשרידיאחדעללאשכןוכל ·להספידולאצוהאשרבתורה

הנאמנה.בלהדותהתןאריסבריבויקצהנפשיאשרלרישגלם

זצ"לקצנלנבוגןהלוייצחקאליהורפאלהרבשלהסתלקותועם

מהגליון"המעלו"אתליוחאשר 1נאמןידידהמעין" 1Jלחוגאבד
הנה.יעדתשי"גתשרי Iהראשןן

מובהקיםלמדניםתורה,בגדולית"וירושליםמבורכתהזההיוםעד

ופרסומת.כבודמחפשיםאינםאשרומושרשתטבעיתענוהבעלי

אנשיביןאפילודברלשםזצ"לרפאלהרבהיהובענותנותובפשטותו

בש"סנפלאבקי ;פנומינליבזכרוןמחונןהיה,עילויירושלים.

ידיעותהוסיףלזהומוסר.מחשבהובספריאגדהבמדרשיובפוסקים,

ישראלעםבתולדותעמוקהוהבנהובמפרשיהבתנ"ךיסודיות

למשמעותםשחדרבדורנובין'היחידיםנמנההואהרוחניים.ובמאבקיו

עילוישלזהשילובישראל.עםבחיירביםמאורעותשלהאמיתית

ונישתרהסטוריתהבנההתררה,בליכוידןהתמדהפקחותירושכמי,

מקומואתלוהקנוזהכל--חיינולמאורעותוהעצמאיתהחרדית

המורכבתחדת,'המיןגישתוואילובדורנו,ירושליםגדוליביןהמיוחד

אותועשוישראלבארץהתורהלשלטוןוכמיההחיוביתמקנאות

האחרון.יומועדישראלאגודתפועלישלהרוחנילמנהיג

עלרוחואתהאצילזצ"לרפאלשהרבל"המעין"גדולהזכות

הופעתו.לעצםעידודנתןואף"המעין"

I 
בצורהויופיעוירוכזוזצ"לרפאלהרבשלהרביםשמאמריורצוי

השקפתילימודי,בחומרהנאמנההיהדותאתיעשירזהמפעלמרוכזת.

פרקיםכשלושיםעםמאמריםסדרתרקכאןתצויןערך.רבומחקרי

לפנין,ופיעהאשרהאחרונותהשניםבמאההחרדיהחינוךתולדותעל

ישראל,גדוליתולדותעלרביםמאמריםוכןב"שערים",שנהכעשרים

ההלכה,ל:~ורהשביתהבעיתעלישראל,ארץישובירושלים,רבניעל

ועוד.ועודבע"מבחברותריביתבעיתעל

, 
--זצ"לרפאלהרבשלהסתלקותואחריהראשון--זהבגליון

הערות--בצעירותושכתבידו,כתבמתוךתורהחידושימתפרסמים

זצ"לפרנקפסח'צביהרבמאתבמילהכרתחיובבעניןקונטרסעל

בסימחדשונדפסחיים""נשמתספר(בסוףתרס"חבשנתהופיעאשר

 Iשנה 19בןבהיותוזצ"לרפאלהרבכתבהראשוןמכתבישראל).הצבי
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זצ"לפרנקצ"פהרבלביובינומכתביםלהחלפתהביאוהערותיו

רפאלהרבמאתמאמרכאויופיעכוכמובמלואם.כאוהמובאים

ישראלמדינתהקמתע"ישהתעוררוההשקפתיותהבעיותעלזצ"ל

-דעתוואתהנאמנהליהדותהעמידהשהמדינההאתגרואת
שמשוןהרבשלעולמוהשקפתעלבנויהאשרזצ"לרפאלהרבשלהוא

(תשריב"המעיו"מאמריםשנימתוןזה(מאמרזצ"ל.הירשרפאל
תשט"ו).)תשריתשי"ג,
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לוו 11 ( 88חתי_םזצזל".,..גלבנוגורםלוtהרבלסתהרוחדיישוrמומכבתוםיט
 .וו "DI •ט"חהניוסרם 15ג''ונלהלזרהוi :eרתדגוtביב ,ל 'I/זזרפנקפסחצביהרב

2 

אתר דעת - מכללת הרצוג 

www.daat.ac.il



זצ"לקצנלנבןגוהלןירפאלהרב

ישראלמדינתתקומתעל

החיםימהלר,כלמוסחתיה ,תחוקתהמצאיותה,התכוננוחה,ש'ראל,מדינת
בחוגישוביםעדותוחילופילחילוקיהביאה-ה.וכחיתובדרכהבצורתה-שלה

בהחלט,אותהחמייביםישכלפיה.לבקוםיש .iZ 'העמדהעלתורה,שירמתהיהדות,
המדינהקיוסששאלתכאלהגםוישבה.וכופריסבכללהיודיתמדינהשןלליםריס
ולאתירגיס,ילא"ניסבגרריהםבידיהין",ודפיהילאי"איןכעיןאצלםהיא
סחים e (מידכרל",להןמידכרןוכיסבךא,לאהרןרייעדיולאעוונים,להןקריתיר,

ה"גאולה"אינהזיישראלמזינתשתקותמהרא,בינהיםהשרההצדאמנם, .)כ"ק
משוםזןבמריבהראיושנה,אלפייםזה ,ראל tv ',בנייחיכןציפושאלי,ןהמקויה

משיחי.יעדו-וחוזינונביאינריעודיהתגשמות

מלכיותשיעבוךאלאשיח.המלימותהזההעולםבין"אין :פוסקןהרמב"ס
עולם,שלממבהגודבריבטלהמשיחשבימותהלבעליעלהאל" :ואומר ,"בלכד

עליעלהואל" . l/בוהגכמנהגךעולםאלאית.שבראשה'כמעחידרששםיהיהאו

אוכעולם,דכריםומחדשומופתיםאותותלעשותצרירהמשיחשהמלךדעתי
התסקידיםעלכשרמבך ,ןמאירך ."כךהדבראיואלן.ברבריםןכיןצאמתיםמחיה

עתיוהמשיח"המלך :ומפורשיםברוריםדבריםאומרהואיחשהמהמלךשל

ומקבץשהמקדוכובה ,הראשובהלממשלהל,ושבהדדומלכותולהחזירלעמוד

ועושי! ,קרכבוחמקריבי! ,מקודםהשכיובימיוהמשפטיםכלוחוזרי! ,ישראלבדחי
הוגהדידמביתמל,לעמודואם" ."בתורההמאורהמצותהככלויובלותשמיטין

ישראלכלויכוףפה,ושכעלשככתכחורהכס'אביו,כדוובמצוהעווסקבתורה
והצליחעשהאםמשיח,כחזקתזההריה/מלחמתוילחםבדקה,ולחזקבהל,לר
העולםאתויתק!בודא.'משיחזההריישראלבדחיוקבץבמקןמומקדשובבה

כולםלקרואברורהשפהעמיםאלאהפוראזכישנאמרביחדה'אתלעבןדכולו
 .)ב'י'ו'ייאפרקמלכיםהלכות(רמב"םאחד".שכםולעכדוה'בשם

מלכותעלם"הרמבמס;<שלהמרהב;<בהזןמויבתבולדמודבבןאואם

לראותאי!המשיחמלכותשלדבבואהכבואהאוצלשףאברורהרי ,המשיח
בדחישלוכאפשרותםבכחםהאםזהמ;<דשכבי!לפניאבוהעומדיםזו.במדיבתבו
כרצובהישהאםזישראלמדיבתלתורלהתקבץפווריהם,מקומותככלישראל,

עולההאם 1מקודםשהיוכמוהמשםטיםכלאתלהחזירזומדינהממשלתשל
אווו,מרינהממשלתהאםקרבבו.תיקריבווןדמיבהממשלתשביימהדעתעל

הגרולהתםקידאתעליהתקכל-כזובדמיבהשחקום-שהיאלהשממאיזו
סיכרייםישהאםז "בותהרהאמורהמצותהככלוייבלותשמיטיןיעשוש".:הזה

במצוהעוסוקבותהרד~גהיהאזומדיבהשלהממלשהבראששהעומדהשםכל
,לחזקכהל,לרשיראלכלאתויכוףפה,ושבעלשככתבתורהכפיאכיו,כדוד
יגיעלאבשגביתהכיההזיותמהוזיויהאגדרל,הכיהארםטימיסטרהאזבדקה

אישבראשהלהעמדיותכיז!,ירתאפשרהניכחלתשדמינתנו :כזועלורתלאמובה
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אגרמרכרח'סהגדרלהרלכל'מתגרלבשנתרכאלה.בתגא'סזדרקאכאלה,בתנא'ס
כזה.אן"א'ל'ממצבאנרחררק'סמארשמראלרמר,

". 

אלאמה,דברלבראומר'סלע'ב'נוהנרא'םרהצלהשמשרהחושך,הארר
אתלפתוחארתן.רלפקוחהע'ג'סלגלרתרזכא'ראר'הדררא'ןהרב'סשבעוגרת'נר

רללמדללמרדרהבסתררת,הגלר'ותה'דרכ'אתולהב'ןלרארתהסתומ'ם,הלככרת
"מהרלהשכ'ל,להכ'ןהגדרל,לצערנרזכ'נר,לאמאתנר".דררשאלק'ברה'"מה

הלרארתגר.ס"לאררלה'רח :חפק'רנרלמלאהגרבהעלעמדנולארנעשנה".חוכבתר

הנוכח'תש'ראלמד'נתומסדותשלרהשא'סההמגמהוה'פד,,לכר.בההדרדועמ'ם
'דעלהעומד'סשבהם. 'Dכהמקולקלגםולפע'7גם'שארל.ב'תהגו'םככל :הן

הסכוחסוככלח'וונ'ח.מד'נה :לס'סמהלהםלקחו'שראלממ'"לת'שלההגה
זו.סיסמהלהגשיםמתאמצים

במלחמתקשהמתאבקיםישראל,מדינתתןזזzביזהמצוה,התירהשומךיהיהודיס

למנוחות,"אותם"לעזוכורקאך ,ה'אמלחמתםס'סחמוכלואמונה.חורהלח"מגן
חכערגבולהשה'הוד'םוהכקשוחהדר'שוחכאוחןהדח.חופש"להם"לחח

הצל",ו ,שונ'םבזמנ'םשונוח,שבארצוחבצער,לצ"ןו'ש . 'Dהגכרמשלרטנוח
 ."שראלבדמ'נתכאןומצל'ח'סשהצל-חוממה'ותרהרבהובררש'חםבכקשתם

הכותבהובתורתובהיהמאמיניםשהיהודיסהואזהממצבהמתקבלהרושם

דחית.כתהואיזןבחשכיסוכעולים,כותיקיםישראל,כמדינתהיושניםוהסמירה,
כחהגםוממ'לאשונוח,רח'וחנחותוסובלתטולרנט'ח,ה'א'שראלוממשלח

'שראל'ח.דח'ח
, 

השםבמד'נחנוממשות"םמשדר'םשש'נםכדכר'עדהדבר'סוהג'עו

- ""ההישגיסכלישראל.ומוערישבתשימרליהיידםבפנילגמרדכמעטסגורים
מצרמצס.שטחעלמשחער'סבהם,מתפארותהרח'רחשהמפלגוח-כב'כול
ה'הרר'םשלברגשוחה"םהפג'עה ,שאפשרכמהעדלמעט,אלאבאולאוכולם
ומצוה.תורהשומר'

עקריעלשמירהבעדוהסגנרםהשריםלפניוהרמוביתהשובותההשתרליוות

למשרל'םולרוזנ'ם,לשר'ם'ר"ד'וחמשלחרתשלהר'צוחלנומזכ'רותהדח
המנדט.וממשלתהטורק'םממשלחבזמןהקדושה,בארצנרוגםכגרלה,ולפק''ים

ההשחלדוחהצל'חהמקר'םש:בהרבהלומרעל'נוהגדולהזלכל'חמנולבשחנו
מהמרח'הם, <Wולדרלבקשרחה"סקשבחי'תדאוזןלמצואהגר'םשלטונרתאצל

אךאמנס,מצערזה'שראל.מד'נתשלרטנוחלפנ'בהשתדלותסומש'ג'סשהש'גר
המצב,היאזה

ןתיתמשר.,בתירתומאמיניםוהמצוההתורהןןבךי-Il 'היהודיסשלהמעמד

וחברחי,רוחביגיטוכעיוהואישראל,במדלבתלשראל,

רו.לדסתךי,תרתיובגדרמבוגרים,הםהמריבהרתייהתירהשחייומכיון

והמצוההתורהשימריליהדויםשישיהקיהכןיןעל ,המסןרחיתביהדיתהדעית

שרוח.א'נן ,כזהבמצבלנקרט
". 

שזז'זזהכדזחכזמןלעמנזהה"דמע'ן,מע'ןזאזל'ז.ד,מע'ןמצב/)מנם,
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גםהגלות.בחשכתאורכקרןהיתהזואידיפה.במידנותאמנציפצהי,הזכויות,

משורדיםהשלמה.הגאולהלאאםדגאולה,אתחלתאבהשואויהיריםהיואז

סופריםגםובמצאווד,תמורה.הגאולההגדול,האושרעלכתבוסופריםשרו,
ואין .ןסולקסרהגלותשעולמאחריהמשיח""ימותכברשהגיעולכתובשהעיוו
בספרושכתבל"זליפשיץ '''מהראחדיםדנריםלצטטוכדאימלכויות.שענוד
כר.עליעקב""וכרון

מלחמתאחריאשרהימיםלמןהארץכלפגיעל'ב Oבר 1Zאןהחופש"רוח
יכךרביסמאר.עדמתעהלרןחהיה mןחךזירתך,יןתרןהתפשםהתרחבקריס,

למשובתבכנפיהמרפאהביאההדעתשמשהתשך,ימיעבדיאכןכי ,חשבושלמים

שגאת !והדעותהאמונהבגללעדדלאחיןאשיישחיתךולאירעןלאהאדם,נבי
ראוהזמן,לרוחההולכיםלב.עלד'עותעל,נהולאתזכרנהלא-עםוקנאתדת
והטובהחייםהדרראתפניהם·'להאירישואללפגיההולךאשכעמודהדעתאת , 

רעיובותלחדורלאטלאטההלוהחרדיםממחנהבחלקגםשכביהם.העמיםבקרב
ההשכלהאורשלהמתעהוהברקהבולהאתראושלאויש ,עועיםברוהשובים

ימות" ,כביכול ,יDוההמההימיםכישאמרואלהנםוהיושולל,אוחםליד·חו

הזה,בענין Qהמאמרימאחדדבריסאיזהרקבזהאכיאולדוגמא ..המשיח."

"אמר ~,ז"להמשיח"ימית"מעיןהבקראתד"ךששיתשבההגמיד" ..והצופה""ב
הימיםשבאחריתחכמתו,בררח'~מואלאמרכךאלאכי/,'ז Iהעוהביןאיןשמואל

 'הבשםיקראובשרבניכול 'כו '''בבשסבלופררועבוךתהשעבויכברכשיפסיק
הימיםואמובד,דתהבדלבליהשלוםמזבחעלהאחןהזבחיויזחבו ,עולםא-ל

לאומיםחברבראיתולובשרלבאשראישכלכו,'המשיתיוכותהייוהאלה
בביו'~אחיגוושלום.באהבהווכועילטובדברלכליחדיו.בקבצוויהודיםבוצרים

קודשרגשיוכלאבו:אלהיישראלבלעיביאשרהעיר,שלוםידרשואחרעם
וההיכף.הבטחתנואשרטובןאתלמולהראותוחחלשמדגזולויאמרכו'

 .ל"עכ "כויהימיסבאחודת
לנקראחריושבאזצ"ל,~ער,קאלי"-:iהיריצביוןהמפירסםהגאיוהובנם

אסכים"וכה :בזה"לאומואהבה""תוכחתכשם 4גליוןב"המגיר"זהמאמוואת
משיג ,הרצה"ק ,יהיאהמש'ח".לתקותסדקיחחמטבעיןקטבהתקדמהזוביעמד.

בהכחשיוהנע''7כ,!כנדברייהרעלמתמקיהמאמרבעלכיע'זהמאמר.ע'קרעל
אדםיאהבתהחפשרוחכילהחל,טימתחכםהמקיוה,המשיחמציאותעצםאח

 ..."משיח"בשםחידותיחמל'צחברוחהצרירהואדת,הבדלבלילעםעםביןאשר
הוארחפציהעבין,נגוףבזהלהכנסנפשיאת"איו :דבריואתמסייםליפשיץוהר"י

אשרהחפשרדחאתלחשובאזהדורחמכמיהרבהנתעוכמהעדלהראותרק

נחהלתתולהוסיףהלתק"םהעת'!"העצמי,תלהשתלמוחהארץפניעלאזעברה
והמישחיתהלאומיתישראלתקותגםאשרעדבארץ,האנושיהמיזלאישרוכבודה
 .) 19עןב IIח /Iיעקב(,,זכרוןמטנה".ותתכובןתבנה

אחויהיהרדי,העםעלשענרוהערפלהענואתבעיניהםשרארזה,דורנובני
השבחשיר'יאתהירםיקראר';יכהזכויות,שדוייושלוהמצלצליתהיפותההכךזית

איךימבלובלים.מהים nעןמידםהלאההוא,ולרוזןלהןפ~~אזששוזןהחחלה

בביבתנואידוהלן.פגהנדרףלעםהעמיםששבאחלהאמין,היהודיםלבבבתעה
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כרוחכתבישראלזמירותנעיםאשרהעמים,כהכחטתאמזןהקודמיםהדורות
שקר".ימיןזימינםשואדברפיהם"אשר ;קדזז/ו

דממהקוללפעמיםנשמעורעמיםרנקיםמקילותרעושתנתוהעככלאולס,
והמוהרהמונוןהואיהצנעוהשקטהוקול ".ה'ברעש"לאיאומרהמכירזדקה,
שדקמאליומזכןימדהוי.םש:יאשונאיתאחדילתעןתלכליהנכונה,הדרךאת
אךחלשקולונרקיס,קולותשלגדולרעשמתוךלשמועהומכשרתקשנת iאוז

ומתוקנותמוכשרותהאזניםכלולאההוא.לקולולהאזיןלקלוטיכלוהוברור,צלול
כרעשאזד,מצכהיהכךוחרישית.דקהמדממהד,יוצאלקולרקולד,קשיבל,.מוע
הותרוהתריעודקהדממהבקולותאשוישראלוגדוליחכמיםנמצאוההוא.הגדול

גםאקטואלייםשהםהדבוים,ומהשיכותזה.לאומיםבחסדשישהסכנהגודלעל
רוהרה"גאלן,בימיסהדזדמחכמיאחדאזשכתגדבריםתמציתבמסןךהיזס,

הזכויות.שווייןשאלתעלדzלו, ..צפון"כ"אגוותזצ"ל,הירשרפאלשמשון
אשרהשאלה,ע"רוהשקפתידעתרחותלךלהגירידידי,אוחי'~ראל"הגר

 ;(אמנציפציה)זגייות""שיייוןשאלתהיאהלאהדיר,כניכלביתמסליתמצאה
להגיעלהתאמץעלינומוטלולחובאפשרילדברהיחדותכרוחאותחאחשובאם

גשםבעהי.בכללהאמנציפציהבעיתלדעתיאין ...לנוהואוהגוןכדאיואם ,עדיו
הוחייס,הקרוםכתבאיהחיצונייםהאמצעיםלנילוכושועןדמיםמצרייםשהבנן

אחלהרבותודרךהקלהכלד'חהשלאיאחד,אחדכלעלחובחכיודאי,כן
גתדלכןהאוכ:נעיםשירבוככלכי ;הדיןמדצמוחרכשזההללוהאמצעים
היאהכללמחובתכיברור,גםוכןיותד.נוהבבהיקףחפקדיואחלמלאהאפשרוח

מבוך ...זוכדררלהשיגוסיכוינפתחאםהחוק,בדרך-וכויוח Jלשוויולשאוף
בחיים,ש"ראלקומחאחבעברכפףהגדולשהלחץבראוחי·הוכויוח, Jשוויו.אחאני
והכריחהנעלותתמניחיושלהחפשיהפיתוחאחצמצםרוחו,אתלפחחממנומנע
לאהיהדוחבווחשהנאמניםבדרכים,לילןעצמם,קיוםלשםעמנו,מבניקצח
-ישואללמען-האמנציפציהאתאבררהכוח.בעתאףבהן,מחהלכיםהיו
ואין-חכליחושעיקרהנאמן,הריחההיאבעתיתעוררוראשונהבואשאםוק,

 ...ישדאליעודאללהגיע-אמנציפציהכאןאי(אואמנציפציהכא(ישאםהכדל
חדשכשלבאלאתעודתו,כתכליתלאאותהיקכלשיואלאםאו,רקאוחהאברך

אחעצבארוהעוני. Yהלחמנסיוןיוחרחמורלתעדרתו,חדשכנסיו(כחפקידו,
האמנציפציהאתכברכהשמקרםכךכדיער ...היטבעצמןאתיכירלאישראלאם

 ,כחייםגדולהכהרוחה ;ההיסטוריידוקחפשלהעל,ונהכמטרהלגלוחו, Yוקכסוף
האנמציפציה.אחאיתה,שרק ,יהנאהקניזשלליתרגזולשפעלידילהגעיכאמצעי

 :מגליחומוסרלמדולאחורחוווחאתהכי(לאכיכחי 1 ' 1אלק'ת,הערצהיערזי
ייקישלאכךכריערלעצמןמתכחשישראואם , r'נפ..סעליתאבלייחרועיד

מלחץשחררולמעןהאמנציפציה,לשםלבו,נודו(הואשמוכןמחיר,כלכעיביו
• 

זדונירויתוךלוורת ,ותענןגיתקנלניםלרכישתכשאיפתךחיפשלהשיגוכדיהרשע

עשוה).ששמכתבצםון"אגרות,,(חיינו".נשמתעל

ובהצנעשבשקטזה,דקהדמהמלקולהואזינוהקשיבוכולםלאכאמור,
ונסיו( ,הגדולהלחעזרחו ( 1כנס'רקהאמנצ'פציהאתיקבלישראלשעםהגריז,
חאבלעליונפשואולםככרכה.ישלקדמהאזורקאזולחץ.מעוביקשהיותו
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שלגדילהרלקלגליתי,ימיףקץזוכ'י'חשיבעצמי,את'כ'דלא'שראלעםאם
קיש'עללהקלבאה'בא'בבהרקלאיהאמבצ'פצ'ה, ,י'הבליההבלאחר'הלר';מבי

השיאהעדהונפש,הגוףגלותהדשה,לגלותהעםאתשהכניסהאלא ,והעךביהגלוח
איריפה,יהחתשלוהאייםהנוראיהתרבן

Iזצהירשהרבשלהגישהבארחה z. nז~לגכהייםלבואיןיהאם I ,איןהאםל

למלאאבןמוכשריםאםח."מהשיבסויןרקזהשאוליהמחשבהאיתהלהשובי.לג
אנירמכנ'סאסה"מהקבאביבבחב'םיאיל' 1על'בישהיטלהבדילתפקד'ביאת

 1הקדישהבאוצניהבשבב'עידביאחלבשסקרבביתלהקר'ב

". 

שונות,הןהדתיחהיהדותנחרגיהרעותאנן,

היאהרדמוקרטיה,יסודיעלהמןשתתתשמידבהמההגחהיוצאתהאחתהדעה
בבראתודקאךלהיותיכוליםעצמאירםמדינייםחייסהתורה."לחייודה'במסהירה

מלכיתסעילאתלקבלעל,בי ,צדקבימש'חלמלכיתזיכ'סשהננייטוםהמש'ח
כ'על'ני,העיבריחיהקשיחהא'ימיחהגזויחכלעםיבכר'ס,זו'םשלזממשלחם

אס ,להתק"ס'שראלבב''כזל'סשיואל,ארץבל'זאף ,עצמא'תמד'בהח"בל'
גם"ראף :הקדשוההחירהלניהבטיחהכןכיובירארם.גר,לרםויסוירסבסבלכי

אםתבר'ת'להפרלכליתסגעלת'םילאמאסת'םלאס '1Tאז'בבארץבה'ותסואת
שלאלהםנשתיירמהרכי .. :שםכהביסןבתירת .)ז"כויקרא( "א-להיהם 'האביכי

ת"סיא'ץיל' ,המסב'טלילהסשנחניטוביתמנתיתכליהלא ,נמאסיילאנגעלי
לביהראההנס'יןהולא ,"כלזסהעולםמאימותשמב'סה'ולאלהםשבשת"רה

בכלוהר'גיתשח'טותשמ,דקשןת,גז'רותתחת ,שגהכאלפ'סזהבגלזת,ישח"נ

ינמחנאבדיימנד'ישיבא'ייריצח'י,יק'ס,ח'בשאר'שראלזעס ,משיביחמ'תית
בארץלא ,להתק"ס'כיל'סה"נילאאחד'יסאףהתיוה,בל'אבליזכרם,שמס
לג),'רמ'הר( 'שמת''לאיארץשמ'םחיקיתיל,לה'ימסבו'ת'לאאס"בחי"ל,ילא

עלiכתקשהשהיאבתשיברת'ו,סיפוהחחםבדב'ימיצא'סאנימזהיגדילה
 :/ל Iויהאמינה.שלעיקררם/ג Iמללאחיהמשלחביאחשחישגם,!הרמב'

'פילישאס ,הדתמע'קו'א'גאילתבזשתה'הלהאמ'ןאיפןבשםרל'א"א"אר
איתגךשיגרשגירמיםחטאיבות"והיואליןשנאמר-חלילה,ה,התו<כתפולהיסןד
רשאיסזההמפנר ,לעולםברתיסשהםשהבטיסבעשרתע /Iלרל IIןכרסעולם,גירוש

חל,לה,רבבןמדבר'אפ'לי'ידשלקיצילשביתארשמ'סמלכיתערללפררקהס
א-לה'רצונןלעשות ,מטובהולשברעהארץפו'לאכול 'הנעבידלאראנחנז

זהראיז ,וחפציכצרונןעמנייעשהאבחנן, 'העבךיאופוכליעלס /Iערכ- ,חפצתי

בתירה rלהאמהכל'סידעקרשין'כארבב'ן,יסשעל'ולבנית'סידלאיע'קר
שם,ז"הרמבש"כמ ,האזיבן 'יכפבצניס 'בפהאחרונהגאולתנוםשי ,ךבבבי\~ים

בעיקךיכיפךהךיהלזהגאולהל .I 'שמפקפק ' Iככז/אנביאיסנדבוימזהוהרבה

 .)יו"רה'סיףסיםרחתםח /Iשו( . Iווהבביאיכהתורההאמנת

ההנחהמאותהיוצאתהיאשגםלגמדי,אחךתדעהנשמעתזודעהלעומת

א' ,משיכללתטכב'קהשליבימןבתקיפהמרדרב'ת,ש:מד'נההמסקנהימאיחה
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ששח'הןאפשרשא'ומכ'ווןשלבו.ערוך"ר!,שלחןפסק'לס'שחחק"םאפשר
מםב'להחדוחאחחמוכרחחהלאהמ'דבה,וגםהנוורהגסאחח,בבחתחק"מבה

 ;ביתליהיישראלשבשמחאברזן,דעהלפיהיא.עצאמיתשמדיבהיאמחרהשביה.
ובכרקזר'סללשטןוומסור'םכפופ'םולה'וחק'והמאחלשלולאפשרוא'

ל'עקב"ובא tI 'שעשוה'א"והלכהומשרבע'ם,מובהק'ס'שראל.שובא'לממשלח
הגלוחמעולהסבלכחכברפקעהה'זר'מהעסגדול pחל;ואצלבהעלוחך)(ספר'

פניסבשיםאפשרואי ;ההצלהעיגוהםעצמאיתמדיבהיי m ;מלכרייתעכויUור

רק'שהר-פר'מ'ט'ב"סואופב'סבררכ'סזו,בתקופחבומד'בה,לבהלואופן
בה,ללחוםוגסולשוללה,הדמ'בהעללווחרעקב"ס,לה'ותאובר'רות,שת'

 ,צדקגואלכ'אתעדל,ושבר!'שראלבארץאדוסאו'שמעאלמלכוחולהחז'ר
רןכ.ד'בהלח"הלכהלהחא'סא'ךדרדלמצואאוובכ'א'בו,חוז'בו'עררכפ'

זו.דעהלפ'א'ן,אחרתדרדהמודרב'ת,
זובתקופחבועצמא'תלמד'בהאפשרשא' :הה'אההבחהמתוד'וצאזהוכל

שלנו. "ערוךב"שלחןהכתוב'םוחוק'ההתורהרב'לפ'שתנתהל
'ב~אלות'ההתעטקהלאב'שראלשההלכהמסב'ר'סהסלטעבתםוכ'סוד
בזמנלהיהודיסחייעלוסריסומיכבוייםההלכןתעיקריבזי.מדיבהשלובעיותיה

'מית ,לביאהעת'ד'סבזמב'סאי ,ובכר'סזר'סלשלטיןימסיר'סהבתיב'םהגלי,ת
נמצא'םשאנרימכ'ין .'ד-שכמלכיתעלוסלתקן :ה'אהסיפ'תשהמטהר ,'חשהמ

יהבביאה,ה'עידכפ'השמ'ח,'מיתלאשא'בישכזהמצבלגמר',חשרבמצבכה'ים
ולנכר'ס,לזר'סב"המשיעבר'סא'בניבגילה,ילאהגו'ס,ב'ןבגלותא'נבווגס

אנימוכרה'סהר'-עצאמ'ח,יממשלהשלטיןעצמאות,ח"אבי,עצמא"ם
לשיח"הלצרכ'הילהאת'מןהלכיחשלחדו,זיהבשחבשאלהטפללולהחעסק
המריהב.

fנ

ההלכהלהחא'םהדר'שהעצסעלילהג'בלהחיכחזהבאממרניברצונניא'ן
שיצאההדרישהאוהתכעיןוזיכלח.עליהאנדכברכזידירשהכיהזמן.לצרכי

ששיו'ין"טעניהסגםבריס'א.י'לייגימל'ל,נכליסבדח':"תקיב'סכרל,ן,ממשכ'ל'
להש'בכעחכאנולאכןכמי ,הגליתמצבשא'בילברמ.'אחרמצב'צרהזכי'יח

פהשובעלשבתכבהחירהכלט'נ'בהרששמעההאיזןאתהצורמ'סהבטי"סעל
אחלהראיתהיאכרציבני,שכןמהי'כיח'ס.סתםהםאליכלכ'יהחמ'מר.השלהמ
עצמא'תשמד'בה ,לעמלההגזכרותהדעיתשת'שלכהנחה '11"11ה'סיד'תהעטית

דסתיר,רתתיהם ,לשנן "ערןרז nשל"בהכתוניםהלכןתפסקי ' Dכהתורה,יחלל

כ'כיל,.כ
לאתלורהאיבנהוהיאנצחית,היאשתררתנוהיאשלבןהאמונהמיסדוי

ספראתאניקירא'סילבןתמ'מר. 'החורתימצב'ס,חגא'סבשרסולא' ,כזמב'ס
 ,"דת"בשסאיחיקואר'םאניא'ןחירה"."םשכ '.ב'סכהרנחיןש ,שלניהח;יר'ם

ררכ'כלאתלנולהירית :ה'א"חירה"המלהלשםשמעיתהכ'אחר,שםאי
לנו,ה'אאחתתירהכתר"חא,ז'כולאועדאמימרחסי ri'צ'אמ'יסשלבי,הח"ם

זm'7כםמן'רהריאש ,תלועלבני'המקדשכ'תכשה,,,אדהמני,עלבשבחניגם
חחח ,הגלוחכחשכחהב'יחנירגם , "Oיתימאיר'םפ'עללמלחמהי'צאי ,רןכ.זכחעל
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התוהרלידביחייבותנאיאתתז.נאימיסהיינותמירועירצים.רוצחיםשלזטןירי
אבוואםוהחסורה.הצריםהאמונתנוכפיושלהמ,תמימהנשארהתירתנווחוקיה.

להגשימם,שייחיקיההתורהרבייהריישראל,ירמתב ,דשקיטיתבמדינהנמצאים
פגיעהרייחזיהריאחרתכי ,כזזבמידה.בגםד,שוכמיהאוהדררהרציןיהארקאם

הבג',המריבד_אחראימצדראוים,אבוואםתורנתי.לשובמתימותהלמוהתשב
אישזהמפני "'חראל ,הרעיצרםעצתגפמיאדזההריואמינתן,שיראלבחירה
הגדלרר.לחרפנתןישראל,נניןפעשןעייחאסי,ואשן!נביתשגםכמןאשפו,

... 
בחיסורקאךהןבדייביהבמצאותההלכותשכלכשבאמוגסהיאטעות

עילם.תקיןשלבזמביםאיובגולה,באץרהגלותח"כגוןאחוותח"םלצורןת
יבזמןעצמאיים,ח"םכמעטוחייביאדתמבואלישבבושגיכביתגסהלאכי

וריבהיהתוהרחוקילפיהארץהתנהלההתורה,חכמיהפרושיס,בדייהיהשהשלטןן

השגי.הניתתק!תתעלכיתבמגדילגיושאחדמהיהבהודקדוקיה.פרטהיבכל
האמינהכבפימתחתלצאתיצרהולאהאמתעלמדרהלכלומפןוסםידוע ..
העתיהדהטובהנעניןהבביאיסיעודינתקיימישלאוהאמיתית,הונכינההישרה

זמןעדניס "lהשIכלישבההאובעיםסוףשהוישבי,בביתואפילושעבוו,בזמגים
לאשביביתשעמדשבהערשויםמאןתהאובעןבכל ,גדילכהןיוחבןבןתמתיהי

הזמביםיבווב ,המלברתלהםגיתןלאשכהביסהיוווובםדר.דשבט iנמלךמלך

ה'שבינביתשחסרייריעגםהיינים.מלמתאחררימילמלכיעובידםשמהיו
השמיםמןשאיינהלאגםהבביאה,פסקהששהקדויריחנהיכשהםשדבריס

העיןדיםמכלשםמציבואלייו .שםהיןלאןהותמםיהאורםגם ,ומגטוהאוןו
לאץר"לםשישרבורבותכבביאותתכובבי ,זמןבאותוהבבואהבספויהכתוביס

 ,בקבלהבאשמהכפישבהם,החשוניסילאויבם,העלהלאעזארכייידיע ,ראל iLיי
(,,דצה ."ושישםאמותשלשאלפיםויבןאאובעהקהלכלארמוהכתובוהבה

קב"א).שלהגזרהבזמןחילדוך",

רב.יתקיוםשלהשניסבריביאםשונות"תמןרותלבוהייהשגיהביתובימי
האפשרותואי"יכוליתאימצדהיהלאזההריהמושלים,בריתמרשיעיהייהשני
השליטיםשלורעםתרשעותםמפג'רקאלאהתורה,לפיהמרינה'אתלנהל

והמושלים.
ההיאזגםיכפוליטית.בהבהגהשיךאלחכמיעסקיהשניהביתנימיגם

ישראלואוץההיוידהועם ,ורומיייןאיירפמות,'זו.תיגושים,לשגיחמולקםלהעו

הרםביןהואשאתוהלנכיסלבטות,מהגושיםמיאללמא.דקשהבמצבה'ו
הבדירראמיעבדוקרב'רתויןןי"תלת :לבזם'מספול"ז nשמהןהנהגדןלים.

ריK'ביגהרישדתסעד ,יוו(שובהדיהיי,ואלשלישדתסיבהןעדלהייכיל,ולאדיגאי
מינןמלכי, ·נמייכןאי ,רכי Dהמנייכן !'כלממינןאי ,בהידיהןאנתיוהכילשיראל.)

גגדהרואמיםעםבויתאזכרתוישראלשבניאימרתזאת .)ב f 'ע 'חז"(ע /Iהפרכי

ותויים.נוחיםיותרתנאיםלהםנתניהרימאיםכיהיונים.

... 
 _וביניתרמיגהכברלנוהיתהכלומר,בשבילנ,וחדשדנראינההמדיבה

, 
בביאתאממיב'םאגוהטבע.כדוךשלאגסים,בההיו-ואשוןביתבתקופת

9 

,,----- -

אתר דעת - מכללת הרצוג 

www.daat.ac.il



נםאךנלותלאמיוח,דמצבקייםהיוםהטגע,גדרךאינואםנםבנאולה,המשיח,
שיתאימוחדשיםחוקיםל,צורשישסבוריםכךמשוםגמינו,חדשמצגגאולה,לא

זהוכישחשגוהיוהאמנציפציהגתקופתנםזו,בשאלההמתעמקיםוישזהלמצג

לטגחכצאןנחשגנו ..וראה,משמיס..הגטנאמראיךכןואסשמיח,שלזמנו
לאגרמב;קוכיוירשולים","ציוןאתלהמוקכוכמואת, Iלמחוקישובכן,ייוכן'

אינסיהתפליתהתפיליןמהש,דתגניצרפתיםאיגרמנלםאני 1שלניהמולדת
 ..מהלום,ערר

עצמאותד,יתהלאהיום,כמותקופההיתהשניביתתקופתשלרוגהרוג

גנסים,לא wזבדינהאךדמיבה,היתההיתה,עצמאותאבלזרים,שלטומוחלטת,
המזהירההתקיפהקודר.ףאהיהואוליברותרהזהירלאחת ?i1וההתורהמצבגם

חכמיסתלהינאיאלכסנדרירדו,כברנכדיהםאךהחשמונאים,שלזיהיתהגיותר
ליוסנקכעשמותוכךאח,דביזםחכמיםמאותכשמונהוהרגשנים Uש'משררגים
אחות-שלומית-ששלומציוןשעהקצרה,תקופהרקהחנמים, '''עשמחה

זההנהנההשלטוןכסאעלשיבה-ינאיאלכסנדראשת-שטחבושזבעזור'

המדינהידעהזיתקופהמלבדאוך.המדרבהראתההפרושים,בידיהיתההמדרגרת

בארץ~היהמרכזםאךבבבל, ,במצררםי'זz,,בו ,ממשמיליוניםרכיס,יהדריסשחוררת.
ידועםיאיננואן ,השביבביתהיהודיסדברעלפרטיספרטייירעדםאביישראל.

הימיסהשגי.בביתהירמשיחימילאבארץ.היההמרכזכיל."בחוהדהודיםעלאז
בעביניגםהקדשים.לקרישננס Jלרהעיןוהצדקויםראשיו.ביחמדמדרחיקיפה:'י

בתיאשןלאהפרושיםאריכי',אדימהפרההשביעןת,חג :הצדיקים iהתערבדת
מנןידםהידהנrדקדיםאםים IIידדאינבדידיעזתי,וט IIמלס'מי,התאפקוהםמהם,

הסנהרךןי, ,מכןיותרהצדוקים.נידיהיןהמריבהמפתתיתכלכיידיעאךריב.אן

זמנים iה'הספקית.אתוהפותרהחיקאתהקןבענשאלות,המכריעהמחןקקהמרסד

בןשמעוןכיצדכתובתעניתשבמגלתכדכדיעד ,הצדוקיםברשותכולושהיה

נאמרשםמהם,הסנהדריןאתלאט-לאטטהיר-המלנהשלומיתאחי-שטח
ורקזה,עליוובמוסדבסנהדרין,היהלאמהפרושי,םכלומרמישראל,אישכי

הסנהדרין.אתוטיהרמלחמהניהלהשפעתןובכחהרבהבחכמתושטחבן·זz.מעין

והתחאב,ברחשטחבןושמעוןאותםהרגינאיאלכסנדרלחכמים,שאי

נביאיגםהןמא.דגרולהזרההענדוהוכח"גויישקייט"מוקסיםאביןוכיום

יצ.ד"רכחכינחרב,הכיתסזףדסוףהזרההעבודהנגעאתלרפאיכלילאישראל

לעולםשירדוהנדול,םהאסוביתאחדוהקדושה,הטובמנחייתרגדולוהטיזבאה
והזיוף,הסלוףהוא

אדייש- ..שלדברמכלים Pחמךחהמדינה,אתלנהלכיצדשואליםאיןכיום
מתנגידנו,עלישפיעוזהלחברןאדםשביןהיחסיםאתאצלנולהייטגעליני ,"קייט
י/חייםחפץ"ייישריסיי,מסלת"היהבעצמיכים Dהתפרשירים"ילת Dמ,.כעל

גשבתהשבתעלספרלכתובר iZאפ,'כיוס ,' J"'יימחפץ"היהבעצמןכיrזתפרסם
 •בדמדת,מושחתזלר.יותהמדותעלסםר-

. ,. 
'\' t:< לתירההדוראתרתכר° t:-הט,. 
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זצ"לקצנלנבןגוהלןירפאלהרב

זצ"לפרנקפסחצביהרבעםתורהמכתביהחלפת

פסחובקרבןבמילהכרתחיובבעניו

א.

תרע"ג.ל",גתאמן, /פאייום , nב/ן

שוע""חו"בהמפורסםחגאיוחובלכבן,שלוםשפעת

סליט"אמואנקפסחצביסהיי"ר

ת"וירושליסבתובביצ IIדומן

 !הכבדולפיןכמשפטכחקבאה"ראחדשה"ט

מצאתידבר,איזהבהסלעייןכדימזמןשכחבחידבריםאיזהבאמחחחיבחפשי

וכשראיתיחייס""בשמתבסםרשנדפסמההרר"גדבריעלהעריתאחדיםרשימים
דבריגאאריהצ ,צרידאגיןללומדהיאחורההלאבדמ,יבצעהמרתיןאכזאת

הרחנה,הבשקפתוהעמוקד"בהבגתוהגפלאה,בבקיאותוג"זהדרג"הדרלפגי
עורנהםלעייןואחל ,תתאשמעךווחאוממילאהכתב,מחודיבגישיו ,הזדכלושב

 .ג"הדרילפגלהצעיםואחחילהפעם,
ח."בעהחל,יזה

ר"להראכדגםומחליםב"הררמפלפלא'בהערההךשאיןבהדףהספרבפנים
וזבחיםגןבמ'זאתכריח m ,האיסוריפקעימולואם ,יקאיחל,מיתלאכרתאיסיר

תקגה,ישלמיהלדגםמוחכא"כתקגהלודישלפסחחאמר 'הגמדפירדק"ודף
והקשהכרחענושמלשלאערלס"טדףדפסחיםמגמ'קושיחוחירץולפי"ז

בשבילדדןקאחיץרז"ועמילה,מצותביטילנשנילכרחעגישה"בלאהאהדר"ג
תקגה.שיהרירמילהכרתלאיסורדאילוכרחעגשופםח

תחפההעלהלאעדוילעב/"ג IIהררדנךילהביןזכיתילאהפעןטואבכי

נםפחנשניתתק:;:וידשהדיןעיקרואדרבהחקגה,ישפסחגםהולאלקושיחו,
המעלקפידאלדהתנאחזיגןהריכרת,עגושקתגיואפי"ה ,איתמרמכללאוזנילה

מליה,נשנילרנתעגשובלא"ההאעומדחבמקומהג"הדר 'קיכ"אתקבהדיש
לומרוגםגרול,דוחקהואזהתקגהלואיןדכברשגינפםחמיירירהכאולאוקמי

השני,עלואלהראשיןעלדווקאהואכרחובידד",גתןכר'סבראליעזר 'דר
השגיעשהאםאיפ'כרתחייבבראשיןהוריאםגתןלר'בפסחיםי"שרןלשיטת

ח.ן'בצליעידיוביאדרצריכים '''שרדדבריגדילדוחקכ/ Iגזה

דבפסחיסגחן 'כרסבראליעזר 'דרכלללאומרשאפאיפיללהפדרך "'ועפ
אר ,הראהשסמברדאירגמדףבפלרגחאגחן 'רר 'דרפלןגחא 'הגמתליג"צדף

סברגחן 'ור',ואהשםמברךהייגודמגדףסברררבים"עכרעוברהייגךמגדף

כלוומלהיפידגסלוגחא (Iהתליז:דףבכריחרח "'רשר ,ס"עכועובדהייגודמגדף
ערבדהייגרדגמדףדסברראמןכרב,יסברהאוהשםבמרדהייגרדמגדףדסברדמאן

אמריגןדלאדסברדמאןמרכחס"דדףובסגהדריןיע"ש, ,גחן 'כרסברהיאעכך"ם
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גודאלייכ ,הואהשםמברדהייובוגמדףסוברע"כאםדבניכלשדןתורהדברה

דגמדףסדברע"כאלאל"לאדםבביכלשדןתדרהדדברהל"לבעכד"םכריתדת
ג"עלחלקאידמצריךיאשיאדר'מוכחפ"הדףובסנהדריןהרא,השםמברד Uהיי
דמאזמדכחז"כףדדבשבדעדתאדם,בביכלשדזתדהרדברהאמריבזדלאסבר

דףקמאדבבבאלחלק,אדדמצירדיאשיא 'כרסברע"כדימעדטיריבדיידדריש

 ,דמיעדטיריכדיידדרשימשוםבגזלתדקרקער"אסוברז"לףדיבשבועיתז"קי
דסבריכייז ,לחלקאידצרידיאשיאכר'סרבכ"עימיעיטיריבויידדרישיכייז
דברהל"דלוכיוזאדםבביכלשוזתירהדברהאמריבזלדאסברע"כיאשיא 'כר

דגמדףדסבריכייזהיא,השםמברדהייביימגדףסברכ"עאדםבביכלשיזתירה
השבי,עלביןהראשיזעלביזדחייבכרביסבןכ"עא tדהשםמברדהייבו
אליעזרד'רמדכחא"כשביפסחלעשיתתקנהליישעדרבראשדןעשהלאדאם

אלאאיבייכ"זבחז,כר'סברמצילאמלשלאדערלדברייתאהדיזבעלדהוא
אצלימביררא"ובמילדחות,לדברהרבהבזהישהאמתלפיאבלבעלאמלפלפילא
בזה.שישהוסתירותהשיטות,כלבאריכות

יכמיבתן 'כרסבראליעזרד'רלאוקמיהואדהוקדברפ"רעכלעביביביבחזיר
מקוהמ.עלהרר"ג Iקו Iליוקםגתן fרבדברי '''רש ,tשפיר'

ה"וקבכאתיי"חלחליקילאבהצעהאםכי ,בהחלטלאלימרד"בלעילכז
כרתבאיסורעימדהיאמלשלאז"כד"להראבד"דלעבדאור"אתבפלפולאחיר
וההיכחיתכרת,עבשולשוזבמילהשידייגםפיריהאאתיפקעלאימולאםלויאופ

אחריןדעלדאשיזדאשוזעלאוביאהכחר,שוםבואיןד"לעגב"הדרהשביא
אחריז,

דנריהביןלצריךובאמתכרת itענו'מל'~לאמערלהואהראשונההקישיא
עלייחילקיםדישמשמע"דברי"ימלשיזאליעזר'ררבריהברייתאדבקיטהגמ'
חולקיםישזzבאיליהאיכידתניהרכאדכלס JJ וtZ'בדיבתיבכמהכדמשמעהזה,בדין
 ?דיבאבהאיאליעזרדר'עלהיפליגמאזאבזבחיזייעתהעליו,

אליביהפליגידתבאירבא,שםמוקיצ"דדףלקמזדהלאלומראפשרילכאורה

יסברדערלדיבאאהאיפליגיכרהאסקיפיתדיזר,דסבאליעזרור'אליעזרדר'
תבאדאידדלימרביכלשפירוא"כיע"שעליוב' Iהחיחלילאכיוזכרתעבישרלא
איהעיחאחראבל ,"אליעזרר'"דבריבקיטלכדדיבאהאיעלפליגאלעיזר 'דר

למסארחיקהדרךיאיזלהטיררחוקהוררדמוקישםאב"דהאהכילומראפשר
אדיזסברידיבאהאיעלדד,חולקיכבימאאיכ"יא ,דיבאהאיעלדפליגתבאולית
על"'רכבזפליגיבזהדלארמליא'.בומכרחםיכ"עאלא ,לאבייקשיאכרתעבוש
ןיגילמבאמיכ"אאליעזרדר'

 ':'קמ ';,מרללכומבזאינילאכירהד"צדףשם 'הגמקדו'אחרתיעדרזאת
כרתעבשומלשלאערליהתביאעיילקום '"לארמיבזלאע"לדמצייאע"ג 'הגמ
דרדדימלאהלא 'קויאמימהיל,קוםאמריבזאלאמ '''שרשםימפשרא"רדברי

ח'ובארמיאדלאכיוזעיילקיסלי'אמר'בזלאשפיררחוקהדבדרךלערל,רחוקה
לפיבדלואיןהפסחמלבדלעזרהלהבבסאחרייכ mלעזהר,חוץדעימדכיוזעליי
למילעוומדמצווההריפסחמצייתבלאיהירבערלאכלעייל,קוםל'יאמריבזלא
עבושלכזמהילקיםל"אמריבזהריבלא"הא"כמילה,מציהמשיסעצמיאת
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מעסםהחיובדחלמירגכוללאיסווסובת I'Pכהידזווסבראפסחמעסםגםכרת

שםועל"חללדא ,לעזהרחץובעידובכ"משאפ"קמעסםהחיובחלנ"המיהל
מקהשאמיט"סףדלעילוגםעיילקוםלי' Iאמריבלא Iלכלעזהרהלכבסחיוב
שאבימערל,עלי'חייבארמיאלאחזילאדגבראדהיכאראמריגזמאיעל 'הגמ
עציומתקו'הןולעב"דמיוד,מצותשמום ,,,לעחיואנרמיאבמידבלא"הערל
דההאיולומרלהכריחבלעג"רהב"להקו'הלןמכללכזבזר_שהרגישמיראיחיולא

דברהיאלעג"רשר,אאחתהקרהן;.ואקדיםנשבת,להיותשחלפ IIבעמייךיברייתא
אבלחבוללא Iזאיבוכ"זכרחבאיסורעוגוהואויום Oיודבכלד"דלהראג ,ברור
בזהנמשלאדמילהכיורכר,תאגיסזרעיברואינוחיו,בשוםעליוחלאיןבשבח
מגיאג'שהדדהרתסימרבידרואבי "'יקעלןוררנווהיאיאידהרישכתה mראיגי

ומכרתמסקילהפטורהתירולאראםשםתכבוהפחאחלרדיחלוהחירובבי N "בק
• 

מכותפטורוחכמדםבתקגתאאביסהדיאהיכיזמהוא"כך"ג, iהשםכוהעלה

בע"ה,ונכוןברורוזהחיוב,רשמוםמכרתרפטרררןאיברהחרהרמןאברסדהראהיכי

לעטמי'אלעיזרור'נשגתלהיותשחלפ IIבעמייריוהבאהגלח /Iבעיניארועתה

השבתאחדרחההואהרימע"שלעשותןשאפשראע"םמצוהדמכשי,"ידסגר

ש"מעלעשוחזדאפשרדכיוןדסבדילעטמידי,וורבבןכרת,עבשומללאםאלפיכך
הראשונההקו'לבןמיושבועתהכרתש Uעאינרןממילאהשב,תאתדוחהאיבו

 "Cהחלוקהןהןמצרהמככישרי 'םלרגתיבררבבן 1אליעזרדר'עלי'פליגמאז

מהול,קוםלי'אט.ריבןאלמא ,מערלהגמ'פרירשםירצ"דבדףוגםהכאעליו
לאמילהמצוחומשוםלמךל,חיובשיםעלירחלדלאמייריקאבשגתדהכא

משוםהמולקוםלי'ארמריבןפסחמשוםכרתעבשוראפי"המהול,קוםל"אמרינן

כיוןהגמ'שפירמקשהםייטבדףיגם 'ארידידדייישקיאדחוקהדךרכמויהייססח

וגםשב.חדןחהאיבןחזאהמאי Kמייזהאקישאכ"אבח I1 ',ידחימייריקארבשבת

אלובטואמהעגדיציבורדבטואמהלערלןת,טואמהדמידלאיהפעולההגמ'תחץ
אמר"ביצבררדגםבעריורתאבלשבתדהרהא'ברגיחדיגםאור.קרומלהראמריבן

לאזלפי"ושגת,דדהרהמהילקיםבשבתאףלי'אמריבזביחדיגםמהלוקומולהי
דלאמייריקאבשבתהכאאבלהמילהעלכרתענוששדפירלהראב",רמדייקהש
פסח.משיםרקכנ"להמילהעלכרתאיסורבשבתשייך

הג"להגמ'גדגריאחדתירוץלישבחתשדמהלולכתובמהדר"גאנמעולא
מרקיגופארבאהלאמערל,ס"סדףהגמ'מקשירמאיהוא,לעביביבודחוץיאף

םליגרחיקהדירהןיהאסקןפיתדמורסוברןר"אאליעזר 'ררןעליםליגידת~אי

קאהדאבעל"ח'ובארמיאלאחזיאדלאכיוןנארמע"כוהסברארנא,אהאי

מקשהזהשכעיזמצאתיאח"כמידיקשהלאלשיטתוולרבארבארי uושקיל
~צומה.~ Iקיזהולכאירהיע"שהשבי,המינתיעלהצלייח

דבריסדאלודמחביתיןדר'למימרמציבודלאמידי,קהשלאהעייןאחראמבם

הלאשתנדרחהדהרכבתרסוברארידא"כרחוקהדררהויהאסקופיתדמזסבר

עייל,קוםיל'אמריבןרלאפסתמקרבןפטורהלאלעזרהחרץעומדדהואכייו
דורהויהמדדיעיודמזסובדתמביתיזאליעזרדר'ש"מכ"עאלאשבתדיחהדאיר

שפירלכןשבתדוחהא'ברהזאההכיואפילןעילי,קוסל"ארמינוושפיררחוקה

וח"ק·.מערלהגמ'מקש"
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• 

ן/ןהראבלשיטתדגםמניאגווהשררהשבי'ההוחכה !לעניבינןחנזירועהת
דישלספחחאומדירמדו"קדףדזבחםיגממ'שעברהאיסוראתימקעיומלאם
כ"אהעברעלשבתחייבכרתלחיובתקבהאיןד"ב .Iדלהרבאמרארםתקבהלו

תקבהדשידתירוץומכרחדואיאלאממילה,עד"ךעומדתבמקומההגמ'קושית
הדר"ג.כוובתתורףהואזהמילה,מצוחעלגםעולה

תקבהישדמסחדאןכריבןבהאהגמ'רנובתדאין ,הכרחשיםמאכןאיןולענ"ד
היאהכוונהאלאמכבר,שנתחייגהחיוגיפקעשבי·הפסתאתיעשחשאםדהייני

קםופסח,יעשהקוםה,שועקוםלואומריםחשטאפ"ארעב"איתקולא'רמסח
במברשנחחייבהחיובדימקעמשוםהרכונהאלאה"אדלת ,רפקעמשוםולאררמד\ל,

מותירגםהלאתקהנ,לואי!שכןלומתירןכהרסריר 'הגןכ!לירתכל'יאזאדכ"א

כ"עאלאכידוע,הואלעשההניתקלאוונותדהחיובויפקעוישרףתקדנ, O;י'
ויעשהיקוםדהייבותקנהלויששחטאדברדבאותוהואהוכוונהש:אמרבוכמו

וממילאלפסח,שוהדןכילהוגםאחרח,בפעולההואהלאוודתיקרובמותירכ"משא
שםירןכיקרימ"מהאיסודאתיפקיעלאימולאםראפילודאה"נ ,הכרחכאןאין

דו"ל.ל"כבתקבהלויש
יימוכלהלאבןכילהקרבןיצויייאיךהשקלהראב"דרגםארמרהשדר"גרמה
בפסחדגם 'קוכאןאיןד"ולעב ,למפרעכרתאיסורגממרריפקעקאירהומלבעמדו

הביאולאשגגאםקרבןלחייבהתנאחפץמתינראהדהנהג,"הדד 'כקוקשה
בשניושגגבארשוובהזידאיהואעשהרמצוותשמוםעטמאלהאירצריךפסח.

ביןבששגגאוימחאסת,פטורוממילאכרתמחוייבבתןלר'וביןלד'בין'א Iה
ע Hמדהיהשמיםדפטירהתבאל"מ pחטאתדיתחייבהר"איאזבשניוביןבראשיו

פסחלתאמרלןכירפרל,כאזתוןכומתידו"בקלילףעומרתבמקוהמ 'הגמ 'קוכ"א
תקגהלוויאואזןכיירינישבוביורושבראביוגגשבהכארהלאתקהנ.לושדי

ארשווביןערומדבארשון,גגשבמבתיתיומייידכ"עאלאפדיאב,ו"קהויולא
~,יןזשפיךיהכאע"מהדיהמשיםדפטורל IIי'מחטאתזיתחייבא"ןהדלשבי

קרבןמשכחתדלאקשההכאגםולפי"( ,תקנהדישלספחתאמרהגמ'פירכת
כ"עאלאמילה.גביהשקשהכמולמפרעכדתהאיסורויפקעשניפסחדיעשה
ם Kדראמריבןומאישעבר,האיסוראתיפקיעלאשניהפסחיעשהאםדאפילו

כרת.חיובוישכר,תאיסורדישאחרת,כזזבההואמכד,תמיפטדשגיד,פסחעשד,

 ,המאיסורלאאבלימפרט,רנחמהחיובהייגרשביהפסחעשהארםדאמידנןומאי

מהאסיורלאאבלכרתמחיובמפטרעצמוימולאםבמל<הזגם ,עברערבדואיסור
ג"הדרשהביאמ"ומהכ 'החוסמדבר'יסתירהעליאיןז"ולפיעבר,עדבראדיסור
באיםדרעומדהאריוםרבכלאלאאינוד"הראבזדבריהמחיוב,מיירידהםבק"א
 ! Iיןראםכרת,איסררעלאפילואלאכרחחירבעלתקאבאאינווקרבןכרת

מובאמפארגהמר"להגאוו 1'קתרצתיולפ"!קרבוחייבבשוגגכרתאיסורבמזדי
יםשערנאיןמעלהשלו"בבהלא ,קדבן 'כעדג"ימבןיהויבאריךצביחכםבשו"ת צ"רהגאון !"ערזמכברלהלכהאיבוזהדכללהעלהצביהחםכהגאוןשומה :כעד •
מיתותד'פרקסבהדריו 'במסהמשביותבפ"ם"הרבמדרבינושלבתבהגהותויחירת

מפראג,ל"מהרהגאון 'קול'יוקמה :כערלמעלהעובשיםדאיוכללאהאיכתב
איסרדעלאפילןכיחוקאכרתחיובעלבאהקרבןחיובדאיןניחאהנ"ללפיאר
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 .זהזלעג"דקרבן,ח"בלכדכ'מבןפחיתאפיולישכותיאיסיר ,קרבןמניאכרת
נע"ה,יבכיןנריר

במצדרתי,עכשיישעלהמהא"בקהדר"גרבריעלהעריתב'אכתיביעתה
עדרכלקרכןלהבאייכלואויןליומדשימה"מלבד :ל"יזכתב 'דבאית

כרתחייבממנייפקעיאזעצמיאתלמילנידייהיאשיתרפאיאפשרחישהיא
לעילשביארגימהימלבדשם,ג"הדרעכ"ל :'בעזרהחיליןעכשייביאיאירלגמרי
לעג"ד 'קיכאןאיןלגמריממנידפקעהדר"גלשיטתאפוליאלאקי'כאןראין

שחטאםאפיליחץרדבשחיטיכתנק"כדףב"בבהרשב"םדהאבעזרהמחיל,ן
ח"שינןילאחטאתרח"בפשיטאחיץישנחיטיייסטר,ההקדשעללישאליכיל
דאפיליהבאיגםתליי,אשםכמידהייבעזרהחיליןהיילאישאלאםדאפילילהכי
דר"ל.חייבדעתהכייןנעזהרחוליןיהיהלאימולאם

איבידזבחיםימגמ'כללקרבןמשכחתלאדבמילהדאה"נמחליט ב"'באית
פסחלעביןדכיבתיי"לקרנןהייבדלענין ''' t!ר'שםשפירשימההטעם,עלאלא
עלאתפלאמאדימאדהדר"גלשיטתקרנןכללמשבחתלאדבמילהילה Iמנזלא
דףכזנחיםערינהגמארימרנסראיךהש"סאפיקיעלכיוביסעיביןאשךג"הדר

תלמדוחדירהשהיאהמילהאתאןציאולאתדיריבו ,N:.t 'הפסחאתאוציאצ"א

לתירתליהגפקאפסיקשמיתירמלבי"םבהגאיןייעיין ,תעשנהלאאשרלזמר
לאהלאקראליילמה "בזמלירקרבןלפטירקראדצמריכינןבהדיאהרי ,כהניס

שהדר"גיבעביניםלדנר,הרנהנזהעדרליישכייאםיכללכללקרבןמשכחת
 ,ח IIבעלמעוךחזיועוירjןאריניח~פבילהפסיקאבנימוכרהנקויא,להלונזובר

ןללמ.ךללומדכה Iואמשגיאיתיצילבישבד'ותפלתייושיבני,שג"הדרזכאגישמבקי

ח"תרגליכעפרהמתאבקוחבריאזעירארכךי

אפשריהייתרבהקרםהרר"גלתשיבתומצפה ,הרםכערכיימכבדומוקירי

ישראלכללעלשמיםלרחמיימקיהמיחל
 •כערינשטייו 8קאצינטלינבויביןיצהקאלי'רפאל

ב.

העת""נחיובעש'יקי'יים .'''חעב

השגיתייסדרעלירקבקצרהבאהנביטרחתיילגידלבעיבי,היטבחי"תהגה
דברי,על

הכייגהאיןכ"דע ,)נ/ Iעקו(דףזבחיםהגמרא.בפירוש 'כבהשכריחמהא)

מאיוא"כשני,פסחבהקרבחחיובוויפקעוהיינותקנה"לן"שירקאמרבמאי

ע"כ.בשר'םה.תקגהלישיהא ,תקנהליאיןשכןלמיתירמהקאמר

כאילימעליאתיקןוזהאיןלעשההניתקלאידבכל ,איריאלאהאמשיםיאי
היידזהנאמריכי ,הלאיעלכפרהדהוימלקיתכמוהייאלאכלל,עברלא

הולנדית,בחינות ' pרטאלהרבהשיגהטורקית,בצבאהגיוסמחובתלהשתחררכדי *

אותו."אמצה"'הולנדית,נתינותבעלתבירושלים,ברנשטייןשמשפחתע"י
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"בתקוב)"עג(דףבשבעוות '''שרלשוןובאומרהוכןכלל.ענרלאכאילותקב:ו ,
ענירחויחקנחושבעזהלומילאייןאשרלש,עמובשזהנעהשהכחוב

היהלאשאםבפירושבאמרהוכתובשבילמסחדימהראינןעכ"ל.ששירבען",

וכןכלל.עברדלאכמאןדהזיארדיונזהבשבי,שיקריבנראשוןלהקריביכיל
שבי,מסח ,מולשבתחקבהדלש'שד"הבזבחיםשםרש'"לשיןבמחקברמז
להשליםעדייןשבדיוהוייג,תשלןמין.לןדישהייבו"תקנה",בפיחשובקטהרי

דחיובזדה"נותקנהבלשוזלהעמiכ'כבודושרוצה,רמהכללמציהחסרולאמצדתו

הסבראדמדצלגגמם 'וUלעב"רעדמ,דדכ '1בח '1 ''עשחאטארעס'''תמידעל,י
מח'ייבהשיאמהזיהיאקילאמהבפקע,לאכרחייב mבאמריאםקלדאזהאין
מזה.'!(רכאעלשיתשייךילאלהבאגם

קרבן,דיחחייברעחךסלקאאיךקשהבפסחדגםלדברישתקשההמב)

הגמראקדשיתהאבשביהםבשדגגיאיכרתמח'ףבהאבארשיןבהזידדממ"נ

ישביראשרןכיןיעידמבראשיןבשרגגע"כאלאתקבה,ליכאדהאעודמתכמקימה
כות,האיסורויפקעשבי'פסחעישההאואאמי,קרכן,ייב Mד'אמיבאהיהיבזה

ג."ע

בשבהיםדשנגרהיאבניפאהיאקהשלדברירארדרכהק'שא,לאלדד'די

כשיקריבראטילילחרץשרדצה(ימהחקנה.,ליאבכיוןמומתירבילףלאאאמי
לעילשתכבחיוכמוכןנראהאין-שעברהאיסוראחיפקיעלאשבימסח

כלל).עברלאבשבייהקריבבראשרןרשגגרהיכי
בירוערייןשעבררלאחרהייבדחקנהלרשישדאיסררכםשורט,גראהילכן

איסררגבילקרלאצרהארזהר"לקל,איסורה'ףעברלאכאילרשהיאלחקן
בשביהםש'נגגמייריזאפילועליו.עשברלאחר Cפב'כשוםתנקהלושאיןאחר

התירהלןדנתנהרםסהעשהזל uביבעכיהזקלואצדראיכאלימךשייך/כ Iג
האיסורבעצםמיקריקלצדאכלהחקבהעלגםעבראםואףשעבר,לאחרחקגה

במותיר.כןמנצאשלא
שיביאואפשרחיבעררנרקרבןשיביאשייךדלאשתכבחיהמעלג)

עללשאולדיכולבחראבבבאמרשב"םכב'הקהשלמפרע,חירבוויפקעקרבן
אריגלאיישאלשמאבחישרחוץ,שחוטיעלקרבןלהימחייביבןואירחוץ,שחוטי
אםאפילו ,הכאגםוכןחיישינן,דלאאלאמבעזרה,חלד,זדהקריבלמפרעמילחא

ע".כבעזהר.חוליןיהיהלאימלד
חוץשחוטיעלקרבןשהקריבדלאחרלדוןרשימלבדרזמר.הנדיוןאיןהבה

יקררםבשינגגםאובמזירבשיחטאלאקאמרלאם"ורשבלשאול,יכולאיבי
אכלהאםיליאמראמימרע"א)כח(דףבטבועיתזכארמייבןקרבןשהקריב

משא"כמלקוח,מחוסרבמזיראיקרבןמחיסרבשיגגאיעליהנשאליןכולה
לחשראיןזה,זולחשיור.כאזדאיןעורבשאלאיבוקרבןהקייבוכברנשוגג

עסקינן.בשופטניואטובעזרהחול,ןלעבירתלנפשויחושרהאדישאלכלל
ויפקעעצומאתימלדקרבן,יניאואירלומלומוברחאוהחמויבהאבנ"רשמא"כ
יאםילי ,הוא)די Iמתכש'וכיוזמ'י'עחושבכאירבדהוי(ערורלגירמ.חיובי

בספקעצמו'כניסוא'ולמול,ב'רווהיאשיברא'חליש'שחוהלעכש'ור~אאם
בעזהר.חול,ן
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מזבחםילהפליאהסויףבמילהקרבןכללשמכח"לרלאשכתבתימהועלד)
אתאצויאה)"קצסימןויקראברת"כ(והואהרתביאשםדארמיבז .)א"עצא(ףר

חעשבה,לאאשרל"חוכו'תדירה.שהיאהמילהאחאוציאולאתדירשאיבוהפסח
קארדצמרכינזהרי.כ"לתרל"נוכהפסקושמת'ורשביארשםם"מבלביוע"ן

מבליה.קרבןמשכחתלאהלאקראלילוהמסמילה,רקבןלפוסר
 ,המסקאבדיעג"ןלאואכחיד"הס ' Dלאייירכ"בחודהבר"אתכלל,קשהלאולדידי

שבתכבולאחררקילפיבןלארזהכר.תשזדינובדבראלאחאסתאריןילפיאתהר
עשהגםד'צמיחמכללרבוחרצהיתמחיהלז."מעהלימידיגםמקראיח'ד

עהשמציחאוציאקאמרער"זתעשינה,לאאשרל"חוקאמרקרבןשיתח"בהקל
פרירז"ועיכי,'תעשינהלאאשרת"להחומרה,עשהצמיחאיצאיולאהקלה
עמ"זוכלתדירה.ה'ש'יאהמילהאתאןציאולאתדירשאיזהפסחאתאוציא

לחיוב.כרתשזדונידברדוקארבעינזיליףלאארכתיהבר"רתתמסדריראה
משוםוהחומראקובזעלהייחייבכזוחמרהררעשהלומררוצהועכשיוקרבן,
וגםאח"כדירמלאףה"נולחדרעשהעדל ל"'ומשו"ה ,לפעמיםכרחבהדיש
לאזדאידזהירםבכלשעברהעשהעלקרבןיתח"במ"מכרת,איסוריפקע

דיוםבעשההדבר"תאלומרבעינינראהויותראח"כ.בהמולואףנתקן
קרבן.יתח"בהואגםהשמיניביוםבנומלשלאהבןובאביאייריימולהשמיני

כרתהרכר.תעליהםשח"בםיהמילהואתהפסחאצויאולאשםהדוזכווהמ
סמשהארכ"דרתזווחומראזו.בעהשכרחרשמחכתשתכבחירמכה"גרדימלה

רכת,"שכזופסח"ממילהלמילףלוכיא ,,,רפב)"עה(דףביבמוחאררמיגןכרמ
השמינידיםרהעהשגםחוכירולכןכרתלפעמיםאריבאהרכרנהכ"עשםרגם

מזהואיןברייחאבהרהפירשושכןברורובעיביעלילם.רכחבהאשיןאףימלו
 ,לרביר.ישהא Pהתחלתשםר

כרחש Uעמלשלאערלארמויגןע"א)סט(דףדוכסחיםבהאתירוצוה)
ארויהשיהבשבילכרת,ענישיקתניחזילאופיה'גדגבראהגאהראר"אדרני
כרחעבשובלא"ההאיקשהדלהראב"דוהקשיתיהפסח,שחיטתמזמןלתקן

חללדאא"ירבשבתביריאתהדהאיכבדרויכחבמילה,וכציתביטולבשביל
דבחוללהדיאבואהב"עשםדמרש"יאףמילה.מצותמצדלמולחיובשוםעליי • 
מ"מאבלמהרש"א.ויעוייןלהאמר,ראוייםדבריםהםעב"ימ"רי,בשבחולא
דבהימילה,משרםכדתח"בסוכחדבלאודתפ"לדייקאהרלחדץסמפיקזהאין

ליומהמהיוםליימהמאתמול,כרתחמויבהאמ"מדיומא,בברתמחיובדאיבו
צג(דףבפסחיםי"רשוע"ןפסח,בלאוקאיבברתגבארהאיסוףסוףמאתומל,

גבראחנדקטלידתוי ,הלמכשחתלאגבראד"בחדשכבתכרת)חייבד"ה ,א"ע
במקימה,הקשויאכ"יארכיתות,ב'לכתיבישיר.לואהריי."שרל"עכ ,"כילא
רכ.תחייבדבלא"הל"תפ

פ"עדכהארפשרט ,תקנהשילפסחגםהדלאקהש,לדדיידגםשהקשהיהמ

ל,"זאכמשני,פסחזמןגםדעיבורהיכאבהחלטכרחעדשעלומרש"ר
ידירו

פארנקפסחב:בי

, 
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ג·

ת"ועיח"ק bלפ"ןנתו.עייחביבדבר 'דלייסאן,ב"ח

 'יבי nסןע"ב IIחיירסס b.!)nחאניוהובבכיד

שליט"אםראןק nס aצבימהיר"ר

ת"ן.ירו'פליסבתובכיייסן"צ

 !הכביילפרוכמשפט Pבתך"באהט"אחרשה

מכ'lיחיןמעשiד"ארהתשובהלמינכתבלאכיואםקבלת.'ג"הרךתשובת
• 

 .היאמכתביעלתשובהכי
לקנטךולאג"הרךברבךילהשתעשעהפעםעורלבואתךבניג"הרךוענות

וממילאסותךוזהבונהוזהמשיב,וזהשואלזהתורהשלררכהכןכיבאתיח"ד
משגיאות,שיצילניאתפללומד'שמעתתאךווחא

תקנהישלמותיךגםרהךיממותיךשהקשתיושיתי'קהדך"גמוחץ 'אבאות

אלאכללעברלאכאילומעליאתקוןזהאיןלעשההביתקלאורכלומתץרבשךפה

כ"ע ,כללמצור,חסךשלאכמוההוהותםשנילפסחרומהאריבועונשוהוא·זה

'ד'Jורפהגימאדאי ,ג"הררזברילהביןזכיתילאבעגיייאניג."הדוכוינחתי;ף
ומהאמךינןראירפיךאכדידנאמעיקךאכ"אלו,שהמלוקתהאווזהשעונמיקךי
הווה 'הגמדכוונתלומךואיןשךפה,רידצךבהאענשוהיוהזהיךענש Mל~'רמתיך

האיכילמימר 'הלגמלילמהרא"כענשרלאידמקיךאמרינןלפיכרקלעונש

דיןואינכךתבושישפסחךיהוהכךתבואשיומותיךוהמוטשמומךללשינא

חמוךשלעונקלרמעובשמ"שכ"עבאשילבהאי 'הגמפךידאלמראלא ,הוהיךש

"דשררןשמלמסתייעג!!שהררומהתקוןהשרפהמיקירכ'·ע'כ"אלמדין,מציניןלא
בהריאהךיעביךתוותקנתעונשושםכתבי"רשדהלא ,הכךחמשםאיובשבועות

מיקךיממילאאותועונישודאיודכיוןנקיט'גךךאאגבועונשתקנה,לשוןדנקיט

פסחביןמחלקהשדך"גומהכנ"ל,תקוןזהמיקךיראמתאליבי'ארעונש,וה
ממילה,פסחמ"שד"לעבצמוה,חסךלואכללעבךלאאכילוההודפסח·למותיך
יפקעובםכ"אחרימול"אףוו"לד'באותאליבמכתבוכותבהדך"גרבמילה
אףנתקןלאודאידזהיוםבבלשעברהעשהעלקךבןיתחייבמ"מכרתאיסור
בימאאיאפילופסחוגםתנקו,לאהועשהברורודאיוזה ,שםל"עכ ,"כ"אחבהמלו

להקריבהתזרהצוותהבכדידכיעברהעשהארכךתהאיסוראתגםמפקיע"שרפ
למותידפס/זשזד,ןח !"ולפי "מילדלספחביןחילזקזםשיזאהזאיניורשיאפסח
זגם ,האס<רואתרמפקיעאלאכללעברלאבאילזצרכזכלבתקןלאפסחרנם

 .יהוכחתשיכמיג"דהדר 'ייבלאעימדתקימהמביקי' ,הכימיחיר

זתשעליישולקזלאזהאיןהסביאמצדשדביילענמגמםג"הדרשזמה
הארהתקבהרבמותירלאוקבה ':Wשרפיךגמגוםושםבהאיןר"לעב ,מזהפירכא

שחטאוהרברבגףוהואתקבתםומילהספחלאבשרפה,רהייבואחךתפעולה

קזלא,מיקרישזהכ"עת"בכהמשא"כפעולתםחרשלצוזתהשהתזרהזמדח!'בן
דלכאורהכר,נפרשכ"שעלזההוכחהליוישאחךת,פעולהלעשותצריכיםאדיבס
קרבןמהל' 'הבסרקהרמב"םלפסקמקזרישהב"לרזבחיםרמגמראלומךחפצתי
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ר'הלאעל'רמש'גרהראב"דבשג,'רהז"בראשרןבששגגכרב'שפסקב"הפסח

לפסקמקררלאבררה'שהנ"לרגממראבכ"מ,שברע'ר"ןעל"פל,ג'רראב"עגתן
 rתלשרמה"בד '''רששםמפרשנתןרר'דר'בפלרגאתג"צדףדבפסחיםהרמב"ם
ל"עכשהב'''האעהשרפאילןהראשרןעלכרתח"בה'לכך" ,שםל"רזרארשרן

פהחז'נאקא(רפלארתמתקן.לאלראשרןדת'דpב'סרברתבןדר'אל'ב"האוחה
חייגהקריגלאאםיתנב '''שרעלפליג Q "השרמנשמחליטהצל""הגאתבדברי
 '''כרשולאפטרוהקריבאםאבלכ"חהואאזהקריבלאאסדדייקאהךיכרת
רלאנתז 'דך 'אליביכךמפוש '''רשדהאדבריילהניןזניתיולא ,חייבצל"שיעו

מכרת,מלפטךהשניהקריגראםה"גאיך,לרביכרביפסקס"הורבנכדרגי,אליב'י
חקנהלססחאיןגתןדלר'א 1'הבהריחלרנכר).אצל'צר'כ'םחייהצלהגארןרדבר'

לאאזלאחקגהש'רפסחאמררגמראדסמתאמא'כ"רעבראשרןהקר'בלאאם
דגםכ'רןבחןכר'שלאשפסקהרמב"ם,הגדרלרביגרשלהמקררהרארזהנתןכר'

להרמב"םמקרר םר.,'מכאןשא'ןרא'תיהע'רןאחראךהכ'סבר'גמראךסחמא

דא'תשמעגרלארזההפסחעלקרבןר'תח"בממרתירפסחגיל,ףגחןלר'דא"כ
פידכאהאי 'נישייךבתךלד'דגםכ IIעאלאהפסח,עלקרבויחייבדיסנךךו JIמ

הראמרךהפ"עכאבלבראשרןשגתח"בכרתמחירבאףמפקיעלאש"רפדאע"ג
לן/בכ ,המיוכא 'בישייךרשפירבראשוןהקריבדלאכיוובישפסחלהביארצריר
צריךחשאטהדברבארתהאלאמרתירכמראתרתפערלהלעשרתעלירהחירבדאין
שב'פסחכתשלריםכבתששם '''שרדברימדריקהי'הרבזהרות,שרלעלתקן
"ובתשלומיו, , tt-",/Dבתקנהלןשידלמיךןנ 'ליהירדכןמייתרהיא "בתשלוןכי"ש

"שדפל"דלבתן 'כראפ"אזלאדגמ'לנררמזלרשנרבחמק '''רשאבללילמה
הראדראשרןדתשלרמיןכיךרפירכאהאיב'ישייךהכיאפילרהראשרןאחמתקן
ל"כנפידכאהאי 'בישייךרתןהיאוראשוותשלומיושביבחדיאכראמרלי'אית
רנכרןבררררזהנתן,כר'ראפ"מתקןדלאג"אערים"'"כתשל '''שרכחבזלכד

רדבלעלג"כמךשב/וסשהקשתיג'כאותיתי-1קו'תמרץשהרר"גימהלענ".ד
כילהאמרניתןהאמתלמישאל,מצילאתרקרבןהקריבדכבךדכירןבק"אהןר"ג
שהקריבדלאחרברוריםהםהדר"גודבריושובעותהגמ'ממנלעלהמ 1ןטעיתי,

בארתיכברקרש'תרגרףרעלשירר,ב'ידליתכירןבדררעלל,שאלמצילאקרבן
כרחאיסררעלאפילרכיכרתחירבעלחרקאבאאינןדקרבןהראשרןבמכחבי

לש'תסקובןלהביאמחךיברממ'לאכ:מבןבפתותשםשהרכחח'רכמרקרבןמביא
 ,-הוא.רמ"עלאיאיפקעלאהואיסורכיוןר'/הראנ

רמרתץא"צדףדזבחיםמגמ'על,רשהקשיתימהעלג"הדרתמרץ 'דבארת
בבימלאשלהכ~ובאניהשמינידביוםבעשהמיירירהברייאתהדחקי"עפשלא

דבפסחיםפירשרא.בהדגרגאלשדרתישד"לועג ,קרבן'תחייבהראגםהח'בiים
בתשדתילאצמרהדמכשיירהראהתםמילהאשמעינןראיהגרמאקאמרטייםדף

 '''רשרדברי ,לחמדימלאםבירםלברכרתדליכא '''רששםזמפרשרכר'כדחדליכא •
ראיתיכ"אחכרתליכא יב.:;י'פסתיעשהאםבמיפסחגביב"דאלהבינםאפשראר

כמילהכ"עדהלאכךדגמ'פירשראלרמררחפצחי ,בזההרגישרשכברבהגהרת
ליכאבומבהובמללהשנתדחיאלאבזנמה'~לאדבמללההגמראפהמייריכזמנה
בעצמרששר'''מצאתי'יירבהרא,ן Dקהלאהוילדכרח,מחייבלאדאברהכרתכלל
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ו
עונשי!ברלאודקט!כרחליכאבזמנה"מילהשםוו"לקלייגדףבשבחכ!מפרש
למהאר"כמפסחסםיקילאבזהנמדמילההירבדת"עלהחמייבלאזאבדר,האו
שהיאהמילהאתארציארלאחדירשאי!הפסחאחארציאלרמרכהניםלהחררחלי

ליהויטפישפירדמיא,כתידרמסחלגבידמילהלמימרנפשי!רלאדחרקיידr.רד,

חהרכתבהשישהספחאחאוציאולארכתבהשאי!המילהאתארציאלמימר
מלואאלאבסילה,מיירירהינםסחמיידיהימסיימילאיקאריטפי,חןרמארהה

דפסחאיפכאמארלכרלפסחשהורהוהמייידרכתבושiס'דבמילהמ"שהכיארמ
רישיןהיכיאייךיבזנמהשלאבמילהג"עכ /1אתידרשאיבןשוכרםטפיאל pהיא

מע"זדילםינוקררסהרארכ,ניםהתורתשלהדלימררשתמץרוהמבנ"לכרתבי'
ק"למילה,עלקואמביאלכרחטאחמחריבאזכותעליהםשחייבדברדבעינ!
לאוזבילהתעשנה,לאאשרלנרמירתרהריל,להמקראייז vמדילמינוהשתא
הדו"ג.שיטחלמיהשאת,רכתחמריבדאינוכיר!קרב!משכחת
מאחמולכרחמחריבהאדמ"זבמספיקאינרעדיי!דתררציהדר"גשמקשהזמה

ואףפסחמשוםלמרלדמחויבכרחעבשוחנירלפיכרבחבחיהלאמילה,משום

בשב.ת

בק"א.הדר"גבדבךיקצחאדבריעתה

רהמשהקשהשלנתבחדישריוט"המהריעלעצרמהקי'מקשהא"בק 'זבאות
היכיכיכרתשיתחייגפ"אעדוביהםהעמירינמיהםתרלמאסמםהחוס'למכיחיס

שאבידוארימתיהתןל'ירתרמהג"הררהקשהז"רעסקילה,שיחתייבהנאו"דם
חיסורלזבהעצמרעלחסלאהראארםמתחלההארמשועהלאהדכארמח,,םהכא

כרתידחחייבנארמראיךלכחתלההיאחכמיםרתקגחהםחמאש"כעלירחכמים
אלחראדם IIהמהרירבריעלעוצהמ Iקןהיאלכאךרהכיראם ,ג/הדר'כינתע"ג

התוס'דהבה ,ט Iוהמהולהקשהשרפיךברוריסהםהמהרי"טשדבריבראההעייו

שהכאמהזבשגיחיסאגודאי!להדידממשדרזביסבריע"כלהכאמפסחיםשמרכיחים

וכיו!הדר"גכדבירמהכאהםח'שאגי Iהתוס'הוכחתל"אזלאדאלייכהרא,מושע
דפטור,הםתל IIרבמהמהרי"סמקשה·זz.פירלהדריהןשריווהנאוהתםרסנרי
להדידרדמיכיוודפטירהאיפשוהטסבראב !Iהכהרר"גהיאשעןהטרסברהןכ"ת

בימאאיהזתס'עללבריקהשדגיאמצררבאיזהזה,עלראי'להב'אצירכב!רלא
להדדירשיוגומאראיהחוסי,הוכחת Iליאזלאמהתםהנאושאביהוך"גכזברל

ה"ב,רפטרומסברא'ערינןהיכיוכימהכאהםחארלמארמאילהרכחהצריכיב!לא

האיוההרכחה ,דפטררלוכפשיטאהתםרבי!הכארבי!ה"בדאי!מתץרשפ'ררע"!
ההמר"ייס.כורנתה"בעובכר!בווווזה ,אחרדברעל

באיסררלקרבופסלראזםשתכבהזבעלהמנ"חעלג"הדרחמהט'באוח

אזפ"סרבריהכישממעלאדהמזתס'חדאהקשהז"רעולרקי!,מעשהל"הרררגב!
כובתאי!ד"לדעבבעצמיהמג"חרמוזהר"ולעגמעשה,הרילאלבהרהלש,כואם

מעהשברשאי!לאודכלהחיבורכבעלנרי Oרח,רס'אלאזבעהש,הוילאדזההחוס'
כבתלאההיאולישהטממלקוחפטררבמעהשישעבירלםעימםשמכחתאםאפילו
מעשהביללעבורשברכללאודכלהרמ"הדלסברתשםתכבדבםירושהמב"ח

עמשהבעהשאףמעשהבלילעבוודאשפרכא!כ!אםלרקי!אי!מעשהבעשהאף
גבידפטריהחרס'דלשיטח.ס'הקשהרמההרתס,'לשיטתרמזבהדיאהלאלוקי!,א'ן
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בפסוללקובןובפוסלדובבןבתקבתאהואדאבוסמשוםומסקילהמרבתהפתודית
דר"תגביהדסתלהדר,'רזגילאולעב"רבתבווםתלמרביקממשחמהרובבן
האפ"לאחועראםכיאלאאיבווהחיובהאפי'לת Mבל"מתויבןאיתמיהפת
מתיהכאאבלהפת,אתאפאהלאכאילול"היורובבןבתקבתאהארשאבוסוכיון

הלאלאכולחפץדהאררהאארבוםמאיברמאיהקרבןאתשפוסלעהשבל'ימתויבן
אריושאינודבודעשאופהשלאזוקכמוהדוההפיסולמשעתהואעוומדמותהר

ל."ואכממלקותחמויבומימלאלאכילה

כרתחייבאז:איימייבסיףדבאנסהיכיר"הראגלשיטתמקשה "נאות
ומההואח"קוהולאבזדוןוסוףתחלהדבעיבןשממעדהכאכתבירפתהמדביק
אינהמאליההנעשיתוהאפי'נדייםשעהשמהעלחיובןשעיקרהאפדובמלאכת

בביטולמכש"כחיובו,פקעהגמוכשעתבאנסאםכ"ואעפלחיובוגוםתבאיאלא
הרו"ג,כובתכ"עבאונסהאיסווגוףנגמואםלפטווישבדואימילהמצות

שפסקמפסחם"הומבעלגםיקשהולטעמ'יהואב"דעלקו'כאןאיןולעב"ד
רמ,לאע"כאלאהוא,אביסהאואאמיח'יב,בשניבאנסאםאפ"כראשון "!,זהאם

מחויבהריהקייכלראהואשוןשעבווכיוןמואשוןהואח'ובוהעיקופסחדגבי

באונסואףהקריברלאוכיוןמיפטויקויבאםוקאיתלישהמלאאלאהואכרת

כ"שמאחייבלפיכרהזידהדיובראשין ,הראשןועלהיאיהתיובכייזחייב

כללחללאערייןהפתבאפהשלאז"וכלגמריהפתאפ"תעלהארב 'I'הדחהכא
החיובמילהוגביגבמולאכמורהיהפטירזההריבאבסאםלפיכרעליו,החיוב

מיתלאדהחיובאלאעשב,רעלכךתחמויבוההרימלולאיםומעשבךתיכףחל

הה'דחחלהדכיוןחייבכאובסארףמללאאםאבל ,יפטוויומלדאםוקאיתלי
בריר.וזהשעבר.עלהואוהחיובמידי,

שישמהאכתובבע"חיאזמה,ר"גתשיבהשאקבלר"עדבריחותםהנבירעתה
א.'בקזהלעירבמהעודלי

הוםכערכוומכבדומוקירות"חוגליבעפוהמתאבקדחברייאזעיראדברי

לחשובתו.ומצפה
• • 
קאצי;עוינכזיכיזרפאי

.ד

ורוסת",פעיח/ק"עת"ר,שייוכ"וג'יוס .'''חעב

סי-קאצנלנבוניןרפאלמןח",ו"ב nחהרבידיידכבוד

ןהכרבה.לווים nמבואדריאחרי

חיסי.מבתבישד'יעליאבואקבצ'יח,בימסהנניט'יריתיןמפני ת"' nהגיע('

י"רשעלחולקם"דהרמבשהחליטצג)דף(כספחיםחייהצלעלשחמהמה )א

לאבמי '''שרדהאכת"רוההשקוראשוו.מכרתמיפטרבשניהוקריבל IIסדהוא
נעיז:.הת"רמה ,כ"כפליאהבזהריאהאיננימודה,,לרביואפשרנ I1לראלאכבת

ב"לרדדוקאל"דיטעםבותןחדשאורבספרירקב,"וררכיכיןהדשהפלוגאת

יעי/ש,כו, '''שרכתג
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, 

להוכ",כת"וווצה ,תקבהלוישפסחדאמויבןקו)(רףרזנחיםמההיאב)

איבםהללודבריםכו"ב.רלארפוסקלהרמב"םסיועמזהומביא ,ב"כורלא
כו"ב.הלכהדאיןמזהלהביאשיירומהתקבהלוראיןודאילוביכ"דא .מבוווים

זהקרבזלאב"ררררביללפוגתאכללעביןאיןםידזבחדההיאבואהלדעתיאבל
כללעבירהעהשדלאמידוםע"כובשביועשהבואשוןדשגגלומוידתכןזר.אל

הואומיחסנשביהשריע 'Nבהרקדאדגלירחוקהברורשההיומיאמדטדומיא

םירובחבההיאלדקדקאיןרלכןהפסח.ממצותחסדיהאלאש 'עליוחמבאדחס
אלאמעהת,תקבהליכאע"רלכוקרבןיתחייבלאאמאיבשגיהםגגשבפ"דעכ

מצרתולהשלםיבידרשיהאלתקבתררחששהעלי'דחמנאדחסדמציגרדכיוןבדאה

שלאמצוותשאוגביקולאהואזהלקיים,שביזמןלררבתנהבדאשון,שגגאם
למילףאיןבשגהיםבשגגגםולכןהזמן,שעברלאחרתקגהשרםתוהולוגתגה

וו"ג,דדבילפלוגתאעביןואיןתקגה,לודישפיוכאהרמשרםלאזהוהממותיר
בשגיועשהבדאשוןבשגגאבלבשבי,אובואשוןמזידלעביןאלאגחלקולאדהס

להדיא.קואנלירהכידואשזןתקנאת יג,"'ע"לכו

לעגיןדאייוילימויש )צא(דףרזבחיםבוייתאדנהרשכתבתימהעל )ג

לא i ,איפכאפריזלאאמאלכ"דאז"עכבזוןהעירימזל,השמינידניוםעשה

 .כדתבישיכןשהפסחאחאיציא

עוו,ד .איפכאל IIדהמה"הרבקטמתרייחדאל"ייג,"כיאשקיזהאיולדעתי
שכןפירכאהדרכ"דחלחגאליהטאשיפיידלמאטפי,חימדאיהידזהמפיסמאן
טאשירם"לילחגאמ"מ ,לןמספקאדהםחרבגמואוםשמראי ,טפידעיפאהדיחד

השעביןרמילהע"מכלכוללבזבחיםרהתםל"בוביותרייחר.חמווהיידתרירליה
מעשהכללאיירילאדאיל"לוקצת(שיגדיל.לאחרהלדמיהשערביןהשמינידיוס
 .)דמילה'ע/מכלדכוללי"אתדיר,חשיבאמאלי,השמינדיוס

 ,כותשזררגררבועלאלאחייבראיברמע"זדילפינןהדשתאשהקשהומה
דאיקשיא,דלאיראהכ"בךתהמעייןל. tל'כתרשענהלאראשךקראיהגיא"כ

"מכליאיצסוירסקילה.שזדרגירבועלאלאחייבדאיגוא"הררע"זמהיקשא

ההרדאלייכ ,ויכויאמהגילאפוקיתעשיגה"לא"אשואיצטוירושיב '''רמציות
 1. "כמרביבן

לחלקנסבותינאמוראס ,נ"ממכדדרמהוי"טדבוילחוץכבודרכיי(;'מ )ר
ההיאאולמאמאיהםשריסיאללכאן.ופסחיםמההיאהוכחהאיןג"א ,ביביהס

מהנא,

קייסיסדולהניחזהיא ,צרכםגלניסשרימט' Iמהרידבריאיןעדייןדי'גלע

כוחפטורלעגיןולכן ,מכיחפטרידמרחדייטשפסידפסחובההיאלומדא"דא
הכריחלרקאיה 'התוסכדיובתשמפרילכו ,והזאהבהרהפתרךייתתליתלאין

לפרטוואבל ,דבויהםעלעברדילאשדכיהחודהמןרבדלעקירחכמיםכידכחשדי

הםתוברדאיכתנתיככדראגכיארלמא.רמאימשוסמהתםלהוכיחאיןמעיגש
בתקנחםחכמיםהרעיולמהכיידאלבלא"ה.סגירלאמכותדמיפטדמוכרהבפסחיס
ישבאמתהפתרדייתגביכ/משא/בודאי,ריעבוריתקבריעבררשמא ·"'.שחדימזL-ום

מכוחםטוזהרל"שחזלהריאמציבודבפסחיסוכמולןמחרשא"דויבאלאלהסתפק

22 

אתר דעת - מכללת הרצוג 

www.daat.ac.il



כנ"לדמיון.בררןאלאהוכחהבגרוזהואיןמכותרפטווהוי"לרדייהגביה"ה
ל."ראהתרס'בכררבת

דבהשל'ברא)"עד(ףדבשבעררתהתרס'דברילפרשכברדרשכבתמהה)

החבןר.רכסבדתמעשהבל'לעבררדאפשרמשרםמעשהברשא'וכלארד'ברלבהר
לק'לאב'בילרבב"א" :שכתברא)"ע'ו(דף;zןבעררת 'מותסלכאורההבה
נכתיזייןמןאיצמכניסכשהוא r '/עוכ ."השעמכןשאיןלאוהדןימשיםאשהי"

דח'ררצילרומידיחקהחביר.'טתשכל"פלאשבעררת 'דתרסהר' ,חייבלישאובקל'
טבוא.בהןאהרדיפליני 'התוט

דרכבו,בפפרלהוכחאתלפרפלבתנירתפמדב'קב'ויצאשלחלקמה )ר
בשעהביהמתוינזהקובןבפוסלמשא"כהאפייהבנמוהאוהחיובדבמדביק
לאשפך.כוזרקהר'דבוהשפרסל

שלהאחרוןברגעהראהח'רבע'קרבמרת'רנםדבאמתמכיר,א'ניוהח'לוק.
דלאבלאולעבררמרכרחא'נרעדייןדרבבןבפסרלדפרסלומה ,הקרבןאכילתזמן

דאררייתא,בלאר'עבורשלארחדיהלהו'אכלדרבנןבאיסרריעבורבע'דא'תיתייר,
איסרראשמרםעדר'אכלנרדלאהוא'ודעהפרסלמעשה~ייתר'עיבשעתמשרםרא'

שוהאדברגעהראכןבמדביקגםהלאתרת'יר,בלאר'עבררעל,הדיביעדרבבן
האפיהינמררמ'מלאמלדרות'מבעהררדרבבןאיסירדמצדהרא'עדרהפתמדב'ק

בת.שבמלאכההשדיעבמצא'י

הבט'ח.דשכאהעררת'ו 'לרחשללויסיףרכןגכובםיהדברס"מצאת'והירלת
 ,מעלהמעלהו'עלהו'צל'ח

מוקירושכבס

פיאכקסםהצב"

ה.

ת"ו.ירושליםפעיה"קלפ"?תרע"חתמ"ג' fגייםנ"ח.

ובו'.שוע"החו"ב"מפררשסהגארןהרבכבוד

שליט"א.פראנספסחצביהןר"ר tכ

ת"ו. Cירושלי tבתןבבצ Ifדומו

 !הכבודלפיפםשוכמ Pכחו'ינאהט"השאחד

הנחמדים.ברבדירע ,uתעישלהאבאיהנני ,יתלקבג"ר iהבתשית
גםי'ישוכיןבתשפיריק nל"הצעליתמהתשיתמיהחג"הדרתזברז 'אבארת

 ,בחן 'לררכיניןהשחדפלןגתאהשנעיחיתכ~יהמדחירץז"ןעי,דךב 'ביליא

האם,"הדמבל '''שרב'ןפלונתאותשלעיכדהכ'לומרהואדוחקד"עגשלומלבד
בתן 'וי 'דיפלרגחאתל'אביהשמדלז"נמצןהרשלהמצררתבספיעצמרם"במהר
רוכ"לחי'בהואגישבוהקריבברא';"תהזדיאםיכן"םשל"ןזיש"מרחיפןךלאך

היךבספרכוכשחזרואפילןנ"לך 'דביזהפליגתאבזהדפירשבהדיאהךיש"'עו

 .י"כושנתןדד'אליבי'לאאבלידרנ 'אליביאלאהזרלא

כהחנוך,סברימצירלאז"ידףשביעות lמןתסהוכחהג"הךךמביא 'הבאוה
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כבמואר,דחינורפלוגתיברהמגידכהרבסברימצירלארא"ם <Iרכאדרבהזלענ"ד

ל"למהבמחלוקחראפשויכהחינוןסבריע"כממ,לאכמ"מסברימצידלאוכית
בלילפעמיסיעבייאםאפילימעשהבישישלאידעלהיאהמגדיהרבסכרתהדנה
ביניירבהחוםימחרצרםאמיכמ"מסברלהדחןס'גימאאיכ/יא/עליי,לוקיועמהש

שיב"מלאיהיאדכלאיםהלא.עיקרהלאלוקין,אי(מעשהבו 'שאיןרלאוסבו
שיבמ"לאיהיאהלאיהלאמעשה,בליפעםיעביראםלןאיכפתאמיכ"אהיא,
מרחס'יגםהגמדיכהרבסברילאהתיס'כ"עאלאעלזיליקיןמ"המילסברחהאר
סברידלאוכייזעי/'ש,המגלדכהרבסגרידלאשממעאלמאד"ה. ז"'דףנזיר

ידןומוציאומכביסוהיכאעטמאהיינןוהנאכהחיבוך,סבריע"ג·הגמידכהוב

לבישהכגיןהיאסיב"מלאיהואהלאודעיקרמשםוהדייבשליאונקליבבתי
דחלאישכערהגבימשא"נ.תייגממילאמשעהערשהרכייוהתייההזהירה 7ךע"
במיל,סשזרקוכגיןמעשהלפעמיסיעשהאםאפילולפיכן,היא,לשב"מהוא

יזדףלשבעוותבהגהותיוחיותמהרי"צהגאוןק'ו'לנויתורץולפ"זכהחינורפטור
., ;r רתחלחהיכאדויקאדלאושחמל,טהמקשדביאחמהל'ג'בם'ל"המעלקשה

בהיתר Iהרהמעשהרתחלתהראנאפיל,אלאלשיב"מתשיבבאיסורחרןהמעשה

אינרכמצריםדהדרמלכיס 'בהשפסק.מהרבמ"םהקשהןע"זמעשהחשיבג"כ

לאכ'ייעמ IIלקל"הנ,לפימעשהע"יההליiזכתחלתשהי'אףאב"מ-l'ל'דהויליקה
עזיקרהיכאאלאעמשהiח~ינכהיתרהייהעמהשתחלתאםדאפיל,"להמקאימ

מעשהחשיב Lרדכלכמעשהלפיכריוטמא.ה,כלאיסכגיןהואמ"לישבהואהלאו
יישיבתלאוכגיןהיאלשאב"מהואהלאודעיקרהיכאאבלהיתר, '''עיאפילי
בור 'IIראסשסיברהמ"מלשיטחאפילוהחובשבהעלהארהלאורעיקרמצריס
הדמעשהזיכגיןקלישתאבמעהשלאאבלאלימחאבמעשהה"מחייבבמעשה

הוא,הממנתררנרר",לעגבהיתיך,הין
, 

תריץ '''נורגיזלייבמרדכיר'הרה"גממו"חשמעתיד'רףשבעויתיבתוס'

חיץרוע"זהואדלשיב"ממיכחרבירושלמימירישלמי,התוס'עלשמקשיסמהעל
אזליסהכיכרזרקעצמוהיאדאםליסהכיכרזרקעצמויהיאהתוס'כייבתדאין
שזרקויעשבהליסזרקוזאחרהואד,תזס'כוזנתאלאכה'רושלמ.'מעשההוישפיר
אזההחארה,עלייקיבליהואל,סיזרקוהרינילאוואםמיטבתאכלאםביהחרו
עודואבכיזרקו,לאהדואמעשהבואיןיגםלאכלויוכלילאספק,החראתהוילא
יהואכיוןמלקותלחייבמהעללבידאיןדחיתיולכאורהארכראייבועיינתילא
 ,בשעההואמזייאםואפילועבדיאחראלאלאכלו,יוכלשלאהמעשהעבדיא 7

אוכל,הייתיהכיכרליהיהאילוליאמררמציאנו!(האולסףומ"מעישה~אחר
מחויבאחהז"עאמריבןזרקעצמוהדיאהיאכרבשלאמלוהגומחילאואנכי

בגמרא,במצאחזוסבראשכעיןיכמודמבילזהגרמתבעצמריאתהכייןמלקוח
הרחנהדעתןאידייןשובנובזהשיעייןג"מהזדאובקשהיאאיפןאזוכישאיביאלא

גזה.

בק"א,קצחלהשתעשעאבאזעחה
רכללממחב"התיס'מקסילאאמאישהקשההמהרש"אעלמשקה'ייגאביח

מחוס'לחמוממרחקזהביאבסקילהלאבחאסתאיירידמתגיחיןמקשהוע"זגדיה
בהדיאכחבוו,דףבשבתהתוס'הדאלהקשותהול"לא Dעידיכאתמצ"ג,יף
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אלאסקילהכעגיןחמב'יכללימיירמצילאכ"ועיהודאכןכאיסיאתיאדמנתי'
חטאת,כעגי[

אף .משזועתיכףבזוועהדייכסמרקצתלהעיודישהדו"גכתבד"'כאות
דלא ל,,,האזוערמשםוגמיולילקיכמכותהגמואדפוירמהאשנחושקודם

דהאואיתו,תמוהולעב"דזווע,משא"כלאלתועלהי[דמחייכלאוויןאלאחשיכ
כו"עמתג"מוקימלאדגמראאלאחווש,אלאזועו,כללקתנילאכמתבי'שם
 Kהאר"כזוער,הדייגוחמפההארכחמגי'וקנתיחושדהאיוממילאוככנןאלא

עדאלאחייבאזיןלוומבוכלבכלאיםדגםכהגהההאותבאוותתכבעצמוג"הדו
ה"הKללחיזןרעמחייבאיוובשנחשסיגרמרןא"כ '''מרזz.יכדמשמעבשחרשש

על,הןמחייבדאלאע"גבכלאיםזורעמשוםהדייבבמתג"דקתגי iוכיו ,כלאםיגבי

יב. tir!דלאלמיפורוליכאביו"טזורעמשוםגמידלילקיהגמ'מקשישפיולאלתו
 ,כלאים,קתניהדאלאלות,עליהןדמחויבלאוויןאלא

התוו.רממספרמז'ורהק"וטחיבהדיליףהעוזוהאכןעלמקשהט"ו,כאות
קצתאכאוומקודםחזיבא,קאלאתיובתאחזיבאקאגכואולעב"ד ,'''בבשהובא
/Iרבךמכלשבתישאנינומאאדיהאהעז"זשלראיתי N כב"קהג'מפרידמאיכ
יאשני'םזfZוסלשיביהבמ'שםיטריושקילדחייב,מסיעיתןורוחכזורהליהןיאמאל
אשירבכווגתהואדזהלוומודוחקלשבת,דברשוםלדמדתואיןדבו,מכלשכת

שהרמלאכהבשבתדבעינןהיבא,כללהגמ'ל'ידפשיטאש"מע"כאלא ,בתירוצו

במזיקיןקילאדשבתחזינןדהלאהעוזרהאבןשלו"הקשפיואתיוממילאלבזיקין
דבשבתכש"כחייבדבנזיקיןהיכאפטורדבנזיקיןואףחייבזוהיאדב/לאכהדכיון
ה/םסיכווהפילהוונאiחתםמ lfpלהתרומהמספרשה.טק;זמתןממילאחייכ,

העטםשכבתהתרומהספרעלופלאבעיבןמחשבתמלאכתדבשבתמשוםדפטוו ,

ד\אחמשתכמלאתכאודלמשםוהעטםעיקרהלא , 'Tבלאחרהדוימשוםדפטור

וגפלהבההכירדלאהדיכאב)"עו"כק"(כהוגלבצידפייםרבהשאמרוכמו

דהויהכיאאכלבעיבן,מחשבתדמלאכתוןנז.:וםפטוושבתלועביןחייבנזקיןלענין

שכ.תלעביןדחייבכש"כבזיקיןלעגיןדחייככיוןחמשבתמלאכת

חייבאאמיבנתוופתמדמביקשהקשה ''' Nהתפ ל~'הדר"גמתפלאט"וכאות
זכיתילאולעב"דהתורה,חייביבהכיע"כהלאמתפלאוע"זהוא,דגומאכיין

היכיהאפל'עיקרעלקראריוכחבש:םבעצומהתפא'''iחאהרר"בדברילךג,יו
הארקועדיקראלא'~חנבשל,עדהאזרדאחזהיכימשכחתדשפיולה,שמכחת

היואלהאיפ'עיקרהלאבשמכןהיופתדמדבקילןיאמרמיכ"ואהדמביק.על
פוט,רובנזיקיןחייבדבשתבלזוהרליידוגם ,בישלוהויבמשכןבמשכן,כלל

עישיהתעיקרזוומלאכהכיוןהרא"שמניאעצמישהדר"גכמוה"טהותם
התפא"י. Iקול'יוקמהומבשל,כאופהמשא"כרוח,י /Iע

דבירלמפער,מוקדמתיתוהדהעברעללהדו"גלב'מקרבתוזהבותןוהנבי
ומצפההגשגבכערכוומככדומוקירות"חוגליבעפרהמתאבקהדבריאזעירא

הרמה.לתשובתו

,-MC : ק'אנינ.:ול,ברכינין"בט'רכשיוכיי
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ו.

תיין.יייסלם'ק Iפעיההעת"ימנ"איב' ,עס"קויים .'''חעב

שיחיי,יגין 1קאצי(לביצחקאל Oרונוח"ריכויחו"ב nחרבידייד,כוד

רכאיו,והברכההשלםוז.כואררראחר'

מכתכודכר'עלע'ןלשום'כולת'שלאעל'דערווהרפתקאותשובותמס'כות ;"
• • 

הסליחה.כת"דואתעתה,עדואחרהיקר
• • 

כהחינוך.ל"דסהכרחיהי'אדרבהשבועותרמתסר'שי'ו/ Iכתמש"ב )א ..

ע'קרכתראזל'ב!לדעולםהח'בורכש'זכתלודממרוכרחהכמ"מ,סכר'מצומדלא
ככלא'םמשא"כמפ"טר,מעשה "'עגבאז'מעשהבושא'!באופןנאמרא'הלאו
מעשה,בל,גםלעבורלודאפשרמשוםמ'פטרלאלכ!מעשה "'עהארהלאוע'קר

ענת"ר,
• • 

דכלל ,הכרחזהאין-כהחיגיךל IIסע"גמ'יכהמסוביימילאזיהוכחההבה,

מ'תוקםלאא'הראשונ'סעללחלוקכבחמדא'ןהאחרונ'םעלאלאבאמרלאזה
דלאל"סא'פלאזהדא'!התוס:לאאבל ,מקמא'ד mמ'בייהוכחדדכר'הם

להאך'ררצונ'וא'(מפש'ב(,לאפלוגתאאפוש'כגדרזהוא'(כהמ"מ,רולאכהתיבוך'
המ"מבלשוןמעיין,כלהמ"מ,ושיטתסתירהשיסמהתוסיראיוי"לבלאו/הכד.בזה
משוםוה"בוכמעשהחש'כקולגםמעשהכושישלאודכלקמארדלאיראההלא
מעשהשוםדנל,שמעבזלאזהאבלשסת'י,זעקיתמעמשהקצתאיכאפ"עדכ

וממילאהמ"מ,מתייבשפתייעקיתמעלורק ,עלהלהיסיףדלאיהכו,לקהד"כ
דככרכיין הזiZi'Iםשיםבל,דכלאיםלאועללעבירעמתהלודאפשרהתסר'כבדי!
ושובמסבךאאמרתיוכןלהמ"מ,גםומיפפרשפיךי"לכלאיםבכגדלגרשעימ,ד

מ"להמבפשיזכיתכ(שכתכעא)ס'מ!תב'בא(מהדוראביהרואבבודעגםמצאתי

כלל,מעשהבל'בעוכרמחייבדאיבי
ראיהארזבימכהמ"מל IIסלאדע"גיז),(דףנזיךמתרס'שהביאמהגםז Iולפי/

מעשהעישהדאיבווא"כמעשהתשיבאללתיץיצואשאינודמהבאמרארםכלל,
דמהלתדשהיצרכוילכ(פרסר,ל.ןוכ"םגםבזה ,כא(אי(שפתיםעקימתוגםכלל

ביאתהמלכית(נםייגפייהמלדבריהםבכלאורכ IIןכשרממעהשחשוביצואשאינן • • 

למעשה,שמהשהייתוזמ(כלתשיבםעשהעי"הי'רההתחלהדמשיםמקדש),

(בזירשםבגל,י(שכחבז"ל,רנשבורגבצלאלרביהגאיזעלנזהלהעירישיכ(
המ"מגםשכתבתימהוכפיהמ"מ.?שיטתברוהרראיהדהסתדמגמראיז),דף

 'התיסלסברתצריכי(אבויע"גליקה,דאיניכללמעשהשיםעביד.דלאג"בחמודה
להמ"מ,ראיהמכא(יאי!מ'ייהמלכניאור

צ"כלימבירראיבוהלאי,עיקרגחראזליג!דלעילםכח"רסכרתבעיקרוגם
ששילאיהלאועיקריבכלאיםמעשהכושאי(לאיהלאועיקישבועהרגבימש"כ

כל,וסתמודעיקרולימרשיירימהעסקיב(,דכרייתלדלאבלאואב(האמעשה,כי
מעשה,בוישיביזמעשהכואי!בי(גכילל,נאמרזהדלאופשיטהלא ,מעשה

ה,שמעלשעותנעשדנדיייהלואזל,כ(גבראהאידבות mכביאמרלעומתיואם
יעימדכלאיםרלבושכגבראבמיבכלאיסגםכ"אמעשה,כליהואעבירתיעיקר
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עבידאיוגסמעשה,בליהאועבירתוועיקראיל,נןד'י'הדבתרנמינימאע!(קינן,

דקארענינאבתראזל,נןכלאיםדגביפסקתימאי ,להחיניך,לקהלאמעשה
בואויןמעשהבוש"כוללשוביעהקראהאיפ"עכהא , iiריז'בתרובשביעה
בשיה.מעשה

לאאבלתכחינרך,ל"לרסלהכויחאיןשביעותדמתסר'אני,דמרהאמנםהן
כמעשהגםמעהשבלידאפשרדהיבאהחינוןקאמרלאכ"ער ,רטשפל"דנמעטמיה.

בלילעכררלואפשרהמעשהעש"תבשעתיושעכדגםדוקאה"ני ,לוקהאינו
משא"כמעשה.בליגםעיברדהיהכייי ,העבירהעיקרהמעשהדאיזונמצא ,מעשה

ביתיהוציאשפשטדבשעהשדל,אונקליידביתימיציאדמכנס"בלאיםגביבנ"ז
זהבלאולעבירלואפשראישיבימעתההראשרנים,מעשיוסילקכברארנקלייד

לד'י'ה.גםדח"בדשפוטהחיניןלשיטתכללש"דאינומעשה,ע"יאלאדבלאים
 . 'Cמסכהימןשאיןאלאבזהלהאריןיישה"לענכרוריםוהדברים

שביעותתיס'עלהמפרשיםקושיתלתרץש"מו"חבשםשהביאימהב)
יתירץמעהש,בושישלאוהיילנהרדבהשליכרבירישלמידבמוארמהא ,ד)(דף

הוארר.יתיכףיאכללאואסשיאכלבווהתרה 'Cלירקואחרדאש" 'תוסדכוונת
 ,מעהשבראיןיגםספקהתראתהוילאדזה ,זרהתראהקבלרהלה ,ל,םזררקר
ו,/ Iענת

היילהמותרהמ"דמספ,קהתראתבכללזהדגםובה,שתשילדיןאם ,ולערתי
הדלהמשוםראי ,בלאויעבררלאשרשאםעכישויאבללאאםדגס ,ספקהתראת

להשליןדלאמורהרי ,ובייתרעבי'.רלא 'Cדגזשאינעבי'לים.ליןשישליאורמ
עיברי'עבירהידימס"עככללהויפ"עדכעור,דלפניבלאודעוברלימריקרובל~ם.

לאובדראיהיא'בירמשהסה"תיכסרברלומרהמיתרהידכילוממילאלי.סבהשלכה
יעבורביאריההתראהעליעבורשאםלהמותהרברורשיהאכעינןואנןשילי.ו
דבזהלים,שIiליןבעצמודהאובכיינתם,מיכרחילכןמלקות.יתח"בובדראיבלאו
בלימלקיתייתת"בבלאויעבורודאיליםישלירדאםידאיהתראתהוי'.פיר

ספק.התראתהיילעילםאחר,שלביריקתרב"משאספק,'.רם
עצמןהתוס'מדברילזה,ראיהלהביאאיסיףעב"זמסברא,פשוטהיאכייאם
עלנשבעאפילידפטרלודמשמע"וי"ל :וז"לשכתבותיריצם.בלשוןכשנדקדק

דכבוםתוצ"לפטור,ליםבירקדגםדלמשמעמהיכןלהבין,וצריד ."ליםוירקוהככר
ולאדבאובלמבללאחרת,ולאיישח"בין,בטוישבועתהיאיידמדקאמרפשוט
דכיפטורנמיעצדמהיאביירקדגםמינהדיקילפי"זדליח"ב.ל"משבחלאאבל
עצומ,האונזרקיה"הלי,םאחרבזרקילפוטךי "היאזי"מלשרויקינוודיהיני

לאיבללאהאידאיפטיר,לעילםאבללואבאכולאבלח"בין.שהיאזוהיאדבללא
מנ"לשהקשוקשו"תםמתיךלירבאהיבןדפטור,אחרבזדקיגסל"מנ .איהזיחקא

עצמוד~אדכיירקל"כננאמריאםוכף.ביירקא"ריזהכא 'מתנידילמארפל,ג.
הדאביתמב"'גואמראררבה ,יתםשילקרהתחלהאיןכ ffאה,שמעבישישאןלהןי

ליקין.ןיאמעהשבישאיןדלאול"סהדכאמתנ"יגםליםעצמוהיאבזורקא"רי
אואמימשנה,כסתםהלכה "'דהארפרידרמאילעיל,יוקישיאהקשרלאאמאיועיה
ליםעצמיהאוכשזרקאיירידמתני'נימאקשויא,ומאיליקין.איןמ"לשאכס"ל

בשירקדגםהתיס'דכוינתמותכיהמכלא"ימעשה,כושישלאידהויחייבשרפיר
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הגמ'מקושיתבןהדובחיו(וי"למעשהבושאיןלאוהויבמיליםבעצמוהוא
ואבמ"ל.דלעיל)
התדרמהספרעלדתמהמהובןהעוזר,האבןעלקרישתילתרץרמש"בג)
פרקבסוףובאררמיבןמחשבתמלאבתהרידלאתפ"לדידכלאחרטעמאדלמ"ל
בבורבהבהפילגםרח.ררמהספרדבאמתבדבריו,לפקפקיש .)ב"עבו'(ב"קהרגלביצך

איצטרידושפירדב"קלההיאדרמהאויברלא).(דףבחוליןרש"ישבתברבמראיירי,
ובפרטדשבתפטררידררבאחהמקוםאלהרלדהכלבאמתאבלדי.דבלאחרלטעמא
דאבןמחשבת,מלאבתהורדלאמשיםהואפטורןעיקרבמיהםיהרכלאחרמקלקל

שבעישתכדרדלהיותצרידעשייתהאופןרגםבעיבן,המשכןדמלאכתדוימא
בידיםעובידהיאכשרהשרחיטהדאףהאי,התרומהמספרהערתיעויקרבמשכן.

כדרדבעשיתרלארהייבריהכלאחררהשיבמשוםמיפטרשבתלעניןמ"מממש,

נהינזקיו,חייבדמיןמייתיראיהאמיבמי,טוחןלעגיוא"כבמשכן.עשייתה
יפרט.במשכןעשייהתכדרדבעשיתלאאימ"מגכופו,דחשיב

סירםראיתילאכבראההבההתפא"י,עלקרשיתילתץרשרצהמהרכןד)
עלגםאךהבישןל.שעתכלהאררבארחזארייריי"לבמשכןרמבשלאלהדברוי

דבמשכןבאמרומה"תזה,בדרךאיבובישרלדסםתקיי"לדהאלדרן,ישאלהדברים

כן,יעשרצודךרלאיזההבישולשעתכלבדייםהאורלהחזיקהדשבארפןבשלו
תררה] jחייבהשב!ילעביןגםוא"כבישרל,סתםבדרךהיהבמשכןגםרברדאי

• 

בגמראויערייוגרמא.וכ.טעםרליפטרלהקשרת Jדאירממילאבמשכו,דהרהבכה"ג
כתביבמשכן,כודהיהדאףהרישאבי!יתרה'חכמהרמשניע"ב)עד(דףשבת

בבישסםתכדרדאלאהייבראיבואדםכלאצלדעתרבטתלדאמריבןדח.םתרס'
ואבמ"ל.בדיי,םהאיראחזולאבמשכןדגםדמסתברבמבשלמכש"כעושין.אדם

הדןש"חידידוהבניזבזה

םרנKקפסחצבי

ז.

"ק aלחעת"יאלילר'ישראלעמךאתיברדלסדרגויוםח l/ב

שללט"אמראבקפסחצבימוחר"רובו'סוע"החו"בהמפורסםחאגןו"רבבכרד

ת"ו cירושלבתוככידומ"צ

 !הכבודלפיוכמשפטכחקבאה"ראחשרה"ט

הסלחיה.ומהדר"גכהעדתשובתיאחרתיב"יחתביחולשתסיבתלרגלי
סבדלמצילאשהתוס'שהבאתיראיתיהור"גמדחהאובאיתהו,ייגב.תשובת

ארמ Pלאשע"כומהדהמעהש,עשרהאיבואםלןאיכפתמהדא"כהגמידכהרב
כללמעשהשוםבלאאבלשפתיו,כעקימתמעשהקצתערבדיהיכיאלאהמ"מ

הקםדומכתבישכבתתיבשעהובאמתהב"ב,הגאוןגםמחליטו Iיסברהשמעברלא

הב"ב,הגאוןעל·חולקיןהאחרוביםשגדולימלבדדהבההב"ב,סברתממביבעלמהלא
הדר"געלאתפלאמאודיעזן/ש,הז"ממה(בפ"אזהשעה"ממלז,ןמה'בם"דהמב"ל
חזיבאקאגבראוהכאזר,בסברההדר"גהדחהמבזירשהבאתיראייתיגםהלא

קהדיקרע"זתבזורשלאהיאהדהתראההגמ'אמרבבזירדהלאחזיבאלאתיובתא
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ד'שהכדאהאהדר"גכסברתגחליטאסאפיליאל mמעשהביאיזהדףס' 111ה
ל IIלאו/כשפתים,עקומתאינאהאליר Jשיבזהוהבאמעשהחשיבשסתיסעקיתמ

אמה'טיאפרייןמ,"הבמסברילאדהתיס'ש"מאלארא-ינילילדחיקילהתיס'
גחליםלערתשכוובתיוברידרבשבורג,ר"במהגאוזסרמכי(לישהביאעללהדר"ג

ין.הגאהעירלאלפיכך·וגסבההבהות,אוע"גתיולאל,איןווילגארפוסש"סכי

הדר"גכסברתולומרלדחותישדמהתסמשוםשבעוותמס'עלהערתובווג t:רב'ר"ב
שפתיס.עקיתמראיכארמ"מדליוממשררמיכווהו 'ראישמשםכבוירשמא"כ

דשבערהולאו",ובלשיבדכלאםיהלאומקיריאאמימפקפקשהדר"בומה

יממילאזהבעביזלישבתחשרהמאחחת 1'קיאתתאבארמקידם ,לאשב"זנ
לשביעד.כלאיסביושישיהחיליקההסברלבויביאר

אפילייאוהדבלאלאילקילאאאמיהלמ"מהב"בלהגאיוהשאולקי'א.
מעשהעבידדלאהיכי

משכחתהלאאכל,ילאשיאכלדבשבעהיכילקילאאמאילהמ"מק"לב.
תנאהלאג"והדרהבו/בכסברתבומאאיואפילו ,איכלשלאונשבעהיכיעמשהבת

שבשגע,במהשפתיסעקימתאיכא

איבפסחחמץקרבההיכייראהרבללאיעללקיאאמילהחיבידל"קג.
יא).(במציהדליקהפסקעצמיוהיאעהש.כבלילעבירליאפשרהאחימצי

לעבורליאפשרהאיאכלאיכלשלאדבשבעהיכילקיאמאילהחיביך.ד
מעשה.בלי

כמישתריץש Iיען'מקשה,ןב /Iשהשעהאח/'במצאתיאחרונותקךשיות 'ב(

החיגור).מידהמעשהבלילעונראפשרדאידהיכיהדר//גסבות

חיבןד mמ"ד,מפליגתתילהסבירלאלייזלאייזביזלחלקד"לעבנואהלכז
אלאמעשה '''עריב "'עפהארהלאועבירתעויקרחיוביבלשוןשבכתבלאריןדיש

בארמהשהלאיסיהמ mלאיגכיומעהש "'עשלאאפילילעבורייכלושלפעמים
בםיחמרוכשלפעמיםאלאמעשה,רייעלהואהלאיעבירתועיקרתחסוסלאבלשון
היאהלאיעבירתרובשעם'''אלאחייביבלשיובאמהרשב"כלאייןעידיישבקיל
החיבןזהשסביריכמועבהז i ,עב,בותעברודלאלאוגכיומעשה '''עשלא

והחיביך,"מהמפליגיהסוגיו 'בבאליתותיר,רבלי Kלוכגיןעבהיוסרובדבריס
י"אעפמעשהע"יהיאהלארענירתיעיקיכייותחסןםדלאנלאיסבךמ IIהדמ

היאהלאיעבירתעיקראםאפילןוגםלקימילקימעשהבליעיברהואשלפעמיס

לפעימםאםמ"מתיתיררבלילאועבדעבורתביתעבדודלאלאיכגיומעהשבלא
ןאזילמעשה ' fע!עוברהיאשעתהכייו ,' pלמילקיג'/כמעשהע"יעוברהוא

עמהש "'עשלאהיאהלאועבירתשעיקרבלאילהיפידסבריהחיגיךלחימרא,
יעדקרכייוליקהאיביבמעשהלמעמיםיעבוראםאפילועכרעבידתתעבודלאכגיו
מעהש '''עהיאהלאועבירתשעיקריבלאיליקה,איבולכושאב"מלאיהיאהלאי
עשתהכריולוקהאינימעשהבלאעברםאאבלליקה,עמשה '''עעברדאםנ"אה
 1'קרמיקדקיה"ז"לופבקיל,חסהמאםתחסםררבללאיגכיו ,מעשהבליעיבר ·היא

האלקיאמאיתימהוימקשה,ליקה,בקילחסהמאםשכבת )תקעו(מצהרהחיבור
לקידלאקאיכרלאדאזמעהש '''עסהמ mאהיכאמקירםהקשהילאלשאב"מ,היי
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מקשה,הזאבקרלדחסמההיכאאלאמעשהע"יהראהלארעבירתדעיקרכירן
לקרלא,אזילהדחיניךיצמנאלשיטתימקשהשרפיר

הלארעבירתרגםחזיבי,בלשיןלא~ל,להבלשרןשנכתבלאייןסרגעידישי
הלאישעיקרלימרניכלדלאעמשה '''עשלאיא'מעשה, "'עא'חלקיםלב'נחלקת

בביחךחמץתניחלאנלשרןהלאינכתבשלאיראה,דבללאיכגיןכך,איכך,היא
בקנהכגיןמעשה '''עפעםהיאהלאיעבירתיגמשלילהבלשיואלאחייביבלשיו

לאייןב'בפירשרהתירהשתכבהכמיהיאואזמעשה '''עשלאופעםהחמץי,אי
להחינוךגמלקימילקימעשה '''עעבראםלכומעשה '''עשלאיא'מעשה '''עא' , 

הואדשכיחאמילתאדהאמעשהבלאהואהלארעבירתשעיקרלרמרנרכלדלא

ולפיכךכהב"למעשה '''עלאןבפירשושבכתבכמןדהןיבמשעהלעכןרגם
שעיקרלןמרנוכלשלאכייולקילאהלמ"מגםעמשהבליעיבראםיכןלקי,

כרמירהימע.ע;זכלילעבירהיאדשכיחאדמילתאמעשה '''עהיאהלאיעבירת
דהרהפליגילאכ"עיבזהכהנ"למעשה '''עשלאלאיבפירשרהתירהשכתבה

לאיאזהרהעיקרבשביעהיגמעמשה, '''עשלאיא'מעשה "'עא'לאייוככ'
• 

בלשיןג"כהואיחליבלכשביערתכרסמקינןחילדבלבלאיהואבלהבאדשכיעה
פליגילאבזהיכןמעהש '''עשלאיא'מעשה '''עא'חלקיםלכ'בחלקתיםגשל,לה
ילאשיאכלנשבעואםכנ"ל,בםיררששנכחבלאויןב'כמוהדיהיהחינוךהמ"מ
שיאכלבשבעיאםלקי,לאלהמ"מיגםמעשה '''עשלאכלאיעיברהיאאזאכל
כנ"ל.פליגילאדבזהלקי,להחינוןיגםהשעמע"יבלאיערברהאראזאכלולא
לאאכלשאב"מלארעלעדכראה"גליםיזרקואכלילאישאכלגשבעאםאכל
הכאוגםלהמ"מלקימילקימעשהע"יפעםעברדאםשאב"מ rלאישמארגער

שהיכחתי.יכמרכהחיגרךדסברימשיםלרקהדאיגודסברייהתיס'להמ"ןנליקה
בלאועוברהואבלהבאדגםפסק'ינ.בעוותמה'בפ"אהרמב"םהלאלהקשותאוין
לייקשלילה,בלשיןלאחייביבלשרונכתבהריוהכאלשקרבשמיתשבעודלא
ע"ישלאוביןמעשהע"יביןהתררהזczכוונתכיוןאלאעיקרזהדאיןחאדכלל

כוונתשעיקרלמימריליכאאיפניםב'עללעבררהואשדכיחימילתאכימעשה
מעשהע"ישלאהיאהותרהסינתשעיקרלמימרליכארגםמעהש,ע"יהואהתורה
 Iלוםי"יחלבבלגםערוברהרןנב"םדכוונתארמרשםהכ"מהלאזהמלבדכנ"ל

הרמב"םקאמרלאאאמילהרמב"םיבההגהותרכז'במצוההמג"חקו'לחרץאפשר
לקידלאניחאהנ"ללופיבצ"עדהניחיעו"שבנזיר,דקאמרכרמשנמיםדילקי
דלאאלאיאבללאוין,כב'הווהשלילהבלשיןדנכתבמשיםיחלדבלאלאואלא

לקי,לאאבלעדברהארימיעברבמעשה,אדפשרכייןבלהאבלקיאלתשבער
ריבתהבפירושהדתםאשעבראלאקאילא~בער,אלאדלקיהרמכ"םקאמררכי

בהדיאכלילאארכלשכלולכמוגקטיגרראאגבולהבאגכמ'כדאמרינןתורה
אה"באכלה"נ,נקטשיטאפאגבאלאככ"מ,עיר"שלקידלאIנשיטאדאזדלקי
ככלליגםלעיל,שהקשתיהקר'כלמחורציםרממילאיחלדכלאלאואלאלקידלא
שישהחיליקלגיירסברולפ"!בצ"ע,הגיחושהאחריניםקו'הרבהיתירצוהזה
הלאועבירתעדיקרכירןלישב"מהואדכלאיםדשבועה,לארוביןדכלאיםלאובין
לקיג"ככ,עשהבלאלפעמיםיעבוראםאפילרהלמ"מוממילאמעשהע"יהוא

וכנ"ל.לשאב"מהויאזאכלרלאשיאכלדנשבעהיכאושבערה

30 

אתר דעת - מכללת הרצוג 

www.daat.ac.il



• 

כעניייאנלבכויגהבהפללגםאייירהרתימהדס'ג'באיתתכבג I1שהררימה

החשיטהדאלייכא"ריבוכיבהרבהפילםשיאטהואהרר"גרברילהביןזכיתילא
בעשיתרלאמחשבת'מלאכת '\דלאג"כיא"כלשחיסכיייןלראאלאפסילה,

מחשבתמלאכתהיילאדכילהיאחדעטםאחרהלורהוכלשכתבימהמתשבתו,
כלאחרוה"המחשבתמלאכתהוילאומקלקלדמתעסקהכימסקיבןרבגמ'אמתהן
בתשיבתועיו"ןמחשבתמלאכתוביןפטוריםהכרביןחילוקישמ"מאבליר

ילאכללאיסורמיקרילאמחשבתרמלאכתרמחליסח'ס"איגרעקיבאר'הגארן
רכלאחרלמקלקלוה"השוגגכמרהורהאיסורמיקרירמתעסקקלב"ממעסםמיפטו

משא"כשכוגג,בדבראיסורישןבחשבתודכעשיתדכיוןמא ruבתררזליי,ד

הקר'רלפי"זאיסררשוםישלאמחשבתיכללבעשיתדאלמחשבתבמלאכת
אעפ'''משחיטהמייתיראי'רמאיעומדתבמקומההתרימהס'עלהקשיתי tן

אפשרכשמאלסת"םלכחובגביה"האו/כבשבתפטורןאעפ"ככשרהוהשחיטה

בשבתבשמאלרכבתהויכאלזהזהדמייןמאירבאמתפטוורשבבתכשרדיהי'
כשבתגםבשמאלכשרסת"םרגביכימאאירא"כבזהישאיסרואבלרפרסואה"ב
משא"כבשמאלפסרלבסת"םדגםש"מבשבתעלהמדפטרואלאח'יביה"

רלאחמשבתרבעשיתרלאמשרםרפטיוה"טלשחרטכללכיררןרלאהיכאבשחיהט

אמריכןרלאבכה"תכ"משאבשבתריוקאהיאחוישדוזהבדגראיסורשיםעשה
ראיתלי'קמהוממילאלזה,זהדמיוןראיןכשר,בשחיהטולכדמחשבתמלאכת

ח'יב,ממילאכגופורחשיבחזיכןכזיקיןוגבימחשבתידנעשיתכירןדטוחןהאהעי"ז
כמשכןהרהלאהתודלותכלדגםבמשכןטחינההדהרידלאמהמשגיחיכןרלא

הרהרזההמשכןלמלאכתחמהה"נהמשכןלמלאכתררמימשרםח"בהייראפ"
חמשבח.מלאכחההרוגםבידי,.ס '1"רעבכמר

וע"אדרבו'להביםנ,זכיחילאכיתלמרראצליצריכיםהדר"גרבריסרףסוף
דמחעסקרע"אלהגארן "לדפשיטארמהמילתאבהאשאללי'י'דאחאהראיל"להכ
ד'בג"קותוס'/י Iרשביךת (:jמחלוהוא iלענ"קלב"מ,מטעםומלפטראיסרךיש

חנאמשרםהיאדמקלקלאע"גמלשלםדפרטרדמחכיחיןהעטםכחבדרש'''לה'
איןוהכאאיסרויששרגגהראדמיוןמאימקשיםרהחרס'שויגגדימיאחזק"דבי

הביאם.שלא/א Iרעהגאיןעלזהחימאיעו"ש'איסור

• 

כק"א.ג"הדרבדבריולהעירלדבראשרברעתה

לאהדירימצידלאג"אעזירקמזררקאירי,'בןהס'שלתיררצימדחהיז'בסי'
חילוקררלעב"דבזהזהתלירלאש"מאלאפטררבהיחרהי'הגמראםראעפ"כ

הדר"ג,בקי'אדויכ l/זאחלדברליואי'אביאומקידםמנורח,אירי' 1נהס'של
משרםח"בכסלעשיבשכייןהיםמןדגיםהשרלהאמריכןקז'ר'בשבחדהכה
בעיריליסהושליכואע"גהכישםמפרשכד'ר'בתעניתררש'''נשמה,נטילת
שבחיבשקררםל,םהשליכוראםמשמעיעו"שלחירת,מצילארחיח"במפרכס
בה'יא,הרידטפררבמיה"ההשבתעלייחשכהכתיבששלאעדאםרממילאפטרו

רמכשללאפרהררמיאבהיתרההישהנמרמהעלח"בלאלםלקיד':ברררהיכא
כמיהדוה-משוםבהיתרהיהיהגמרהיכיאפיל,חייבלסלקןבידןדאיןןהיכא

חחדצמשמהראאור"בןהס'שלתורצירבאתמהדר"גרכסברתבשבתבגמו
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בגרמכאילר mהלסלקרמצידלאדכי'זסמבירהדואאלאהםזבצררל pהדר"גשל
בשבגו

היההגמראסלאהחריואפי"הצמידלאאע"במזררקג"להדרל"דקשי!)ראמי
בהיחרהיההגרמאסרבזיקרלהדר"ג Iלירפשיאטמהר Iלעב'החנמםירבהיתר
פץרקב'ד'רבשבחבוה,פלרבאחגבףכמציברףכמ'כז,ה"זדלהלכהאףפטור,
ללתכאאתא!טיפאכהאנרבאמרומשב' 'וכובזכררהלאחייבבחההאבגמ'

היכיפטורלכרלאהדו"מצירתננבאלוכחאושזבםבשר'''שםייז p'יו ,ומחאב
רדל,,,רבזכראע"גחייבלאהחרימצידלאכיוזצרוראוחפץזרקאםאבלדבזכר
בחיזיעדחהלאהרריר,מצידלארכיו!חייבבהיחרהיההגמראםאפילופשיטא

הואסברההלאכהבארבעלדפליגירגמראמ"טלהביזצירכיסבאמתרהלאאבז,
דברילהטבירגראהולעב"דהאיסרר,עברכאילוהרהלאהדורימצ:דלאדכיו! •

אבותבשארמ"ההאיסירענדכאיל,היהלאהדןרימצידלאדהיביב"דאההגמו
מצידלאבאםר!חירביםיששדבתמלאכותבשארהדבהבזררק,משא"כמלאכות
 iלככארפהכמראהרר,אלאסלאהדורידמציבאופזגסחיוביםוישבםלאהדר"

גבמרלאעודהרילאהרררירמציבאופזעשהדאםהארפבים 'בבי!ב"מיששפיר
צמידלאבאםרועשהראםפטור,בזכראובהיתרההיהגמראםוממילאהאיסור
כ"שמא ,חייבכ"בבהיתרבגמראםאסילווממילאהאיטור,גנמראכ~לול"הולאהדרר

אסאםלירלאהררירמצידאםלאהדררידמציבאופזגרובאשרםשמחכתדאלבזורק
ראלבאומוהראדזורקחיובאעיקראר"כהגחה,ה'ידלאמשרםמטרראהדרלא
רzזקלתאד"כהאסיורגנרמאכילרל"הדוהאכלמירמליכאוממילאלאהדררייצמ
באופומלאכותשארכמו mדהפטורבהירתההיהגרמאםלוכוומגחיערקרריזנמיה

שאבידזררקזוכורקאור"ב!הט'עלהדר"גקו'ל'יאזדאממוילאלאהדורידמצי
ומאבחלכחאכהבארגעלהגמ'דמקשההגכזךא,בקו'זאחלהעמיסראשפרל,"בב

מאיב"אלאהרורידמציבאופזדיתחייבבוררקמשכחתלאא"כהוא,בדיודאגדי
האסיורעבדאכילוהדרהול"להתוהוחייבהבזההךילאהרו'רמצידלאאולמא
חבורהלעשותשבתכויוכגרזלאהדורידמציבארפזאףלהדמשכחתומשביכב"ל,
מםעסדיחחייבובזורקהאר,זורקמשוםזלאוכלומרחביאב,גמיהאהגמ'ומקשי

הזאבמעביר,כגוזלהמשכחתבזורקדגסרבאמשביוע"זלה,משחכחלאז"קה
כלומרקחביאזריקההבללזהוהאהגמ'פרירב"כוע"זהוא,רמעבירחרלדהזררק
ולפיכרלאהדררידמציבאוםזלהמשכחתלאובזררקהסדבריס 'ברמעבירחורק
אברפןבזורקגוובאש.וסמשכחתרלארכיר!ומסקיגןשיבראי,רמא.יהגמ'ברחזר

דגרהשלוה 'וגממל,"גבשגנמרקודסלאיסורעדנידאמבזהוילאלאהדררדמצי
גמראמההיארא"ג"כר"ג vנלאו"'הבזלסברחרא"לעילשהבאתיהסימז

דהאהלקיחהעלליבאלאחירנועיקרהםימודבנשרלהדהריהאהעז"זלשיחט
הירחייב vכסלשבחיבשערהביחואסבאממילאוהחייבל,ס,להשליכויבלו

בשבתעלוקהרברתוהווידמיבעאילאא"כחייבממליאגברמאםאדפילרבהידא
אלאהיםמודגלשזלד,דמידוארדיגשמהב'סלחמשרםעהלמח"ב I "ד.דאהען

הכאדגםהיםמזדבלשולהדמיב"כמיםשללרחיםחטיםדברחוהד'זאפ'לז

במיאש.דדר"גבתנאלהקרבז,שלחילוקש"ךלארהבאמאליהבגמרתהמיתה
מסתבראהיםמןדגשוהלגסהאבידים,במשכזהזהדטוחזמשרםאמופהבשמו,
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הושהלעלח"בכ"ןאעפ ,בי'דםט mהשאלאההולאדבמכשובשמכוהיהדלא
ג"אעחייבמים,שליים mבחיטםלניתוה"הכ"אנשמד,נ'!כלתמשים;דם"מודג

העיזר.להאבןבחרהארי'זהיעלג"דל,"בג ,היאדבחןכיןן ,,.,.לאמדנגמרת
עלבעיניןלפלאאפשריהיותרבהקדםייןשיבניבזהשיעייןג"מהדרואבקש

ארפלייהקדומי,םבמכתביםלןשבתכתיהדבי'לםכלעלליהשיבשלאעלג"הדר
תדוהילןאתןעטןתייארניאדרבהלאןמםר,אריייםאש'ינםדבריםבהםמאצאם
אללהגעיחפציאד"חהבה,גכשלכוםאאלאתירהדבריצלעימדאדםאיןכי

שעמתתא.רייחאןמימלאיישויבגי,בזהישע"ןפעםאבקהשןעדולכןהאמת,
כערכןימכנדןמןקיחת"חרגליבעפרהמתאבקחרבר"אזעיראדביר

עלמם"שימלרחןמקיהלמיתר,ישאפהיירתבהקםדיתבישלתןצמהפ.הנשג,ב
אני.יברתכםשיראלבלל

צוcניעלני'.כיג!',כעירכש'םיז"'ציחקל'י IIל IIפר

" ;tI .~ כp .'I ,/{ 1./)/,' 
" 

i1וי"ו'I ו,? /ע 

 ., 2וה'די?' ?! tו
' l 

ןג f ~ t,ק~ fr ~? ;~ר!'ן J/21,ר

~ .I/ /?' ןדרJ,(" rr1v !" !ו, t וכי., 

,\J/''' lויי" !!(';',ו ;, .J cJן וUJ ~ I 9/" ,ןI רי", P Jf (;IPO;I '( "ו)ףI ' "-'~ר

זצ"ל,קצנלנבנוזרפאלהרבאלצז"לרפנקספחצבימהרבהתשובהחתילת

 . 21עמ'לעילראה

" If ( ,.כ Ii :.I1.1 נ ",, t'/dJ /1< /, }כl/lqf y ~ Y וI ו'.J ' ' Ii ~ וL, ~fןץ4 9 ,/, נ.ו/,(;,, 
ף ~ ry ~ ~ ,ץv,"/ rו j ,,4-.. ,...{y ~ e/ו'

~ I . \ 

 . 1'2 'מעליל«~ה i ,החשובהסיום
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 •עמניאליינה

הדתיהחינוךבוגריכלפיידאזלת •

השביסבעיז;t.ריסדביסבשחטיסהתחזקהישראלכמידנתהדתיתהיהדות

נוסדודתי-ס,ושיכוניםקריותנבניישיבות,שלובפוארתרשחהוקהמהאחרונות,
רקישראלמדינתמנירהוהתנכלויות.פצרותלמרותעווהועודדתייסישוביס

"מיייהידי"היא"מיהאשלהמסביבמשברםיואיל,התירהע"פאישותבחיקי
 ,~'הבעלדיתבסמכותורקארהמדינהמכיהרעקרונישבאופןמויכחיסגר"הוא

אתמוכיחותהשנת·בשמירתפרציתגם . iערירלחן Cרב~בי'::,ייסהקבועהההלכה
לבטליגיתןאינןאשרהעםבחייוקדישהמניחהכיוםהשבתכ'להבלעדימעדמה

נוסחמנוחהכיוםישראלבמדינתהשבתיוסאתלראותאיןובודאיוכללכלל
• 

יפההתקדמיתישבהואףהרעתאתמניחבמדינההכי~ךרתמצבהגויי.עוים

למהדרין.אףכי~ריםמאכליםלהבטחת

עלהדתיים,הכפךלבתילירותמליוניעי:'רןתשבהכלמקציבההמדינה
הישיבות,כלפייכב,ירחךהדתי,החיבלךכלפיהפליהקיימתמאנםהין:.וניס.זרמיהם

 '''עהנתנותקטנות,לאכספיותמתמיכותנהנותישראלבדמינתהישיבותגסאר
שובית,נצירותעירי,ת mהמטסלהמי,;רדי

בחולשהבעיקרמקורןאשרהדתית,ביהדותתורפהנמקודיתלהתעלם iא'אך
הדתיתהיהדותשלחולשתםאתבעיקרמוכיחהמטעם"ת U"רבשלסכהנפנימית,
מהשאלהמתעלתמראשירבלהיותאסירזהאוזהשלרבפחדצעקתורנביה.

זה.לתפקידאחריםבאינניםרבביםלהציגמסןגלתהנאמנההיהדותאםהנוקבת

שא'ןחיכורהבעיהזוהיד,דחית.ביהדותאחרתמשכרנקדותעלנעמידלהלן

החינוךבונריכלפיידאזלת :הבעהישםחוץ.כלפיצעקות '''עאותהלפתיר
הדתית.היהדות ל~'פגימיתבעיהזוהיישראל.במדינתהדתי

היהדותאיזבמדלנה,הדתיתהיהרותשלהטבעיהריבוישלמריתהיאעובדה

בכנסת.הדתיתהנציגותאתלהנדילשנהוחמשריס tע:כ'נ.עטזהמצליחההדתית

היבשההעובדהאבלאחרית,מםלגותעבורהוכצביעיםרביםדתייסישנםאמנם

איתהליט:שסשאיוהמאזרגנתהדתיתמהיהדזתב':ירהשקייטתמזכיהההנ"ל
הדתיתהיהדותלשאי-היכלותואלמוגי.םלוניתשובהבעלעלסיפוריםי IIע

ריבויאףעלעזיבה.ועלחולשהעלמוכיתהבכנסתנצינותהאתלחזקהמאורגנת

לחלקיםבה'בייאההמספירבגירולהלביפויבאזהאיוהחרדית,בהידותהילידה
דתיתבמסגרתותונכרשנולדוובתורותבחוריסשאלפיהדברפירושכעם.האחרםי

למחנהועבריהמסנרתאתעזבו<כאירגנית,דתיותלמסגרותסייכיםהיריהםואשר

הדברברורארהמצוות,ק'וםעלהלאהגם"שן:,ומר'םכאלהשישנסיתכןאתר,

אתלחקורהמקיםכאזאיזהדתית.היהדותורית ,uמ·קטנהלאבשירהשקיימת

רקשזהויוכיחימשהיאיביאאםגםהדתי.הנעורג'ז;t.ירתשלהמדייקהשיעור
שקיבלבנוערכאזמדוברלהתרחבות.זכ'נולאשבודאילהודותישקטן,אתוז

גזערדתיים,סםרבבתישנהעשרהחיס 'Zעדמשמינהשישבגיערדתי,ך Uחי

וכו.'מוסדדיניס,משנה,נ"ר,תורה,שעותאלפיואפילומאותשלמד
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• 

ןוהחרוב.הצבאאתדאליאווההויוםהמורםיאתכאן,להאשים·ישמיאת
זה. .בגורםוהגזיםאזאבלהגעור,עלהרסגיתהשפעהלרחובששילהכחישאין

ההפקרותכאשרמסויםיתרןוגםטמוןהעירבחרובותוגוברתההולכתבהפקרית
הנעוראתלהחריקששיהנוערארגוניראשיאתיגםרביםהויוםלדמהזאת.ה

הלחריקהדחייסהבוערארגוביהעפידןלאשביסעשרלפביהעיר.מרחרברתהרתי
הארגוניות.בפעילותרום.נכבדתפקידבזהראריככיוםואילוהמרהובחניכיהםאת

מכובז .הנ.t,ז'עשרםישלםגימוהגררעויחראיבוהדתייםההורםיציביר

איןשנימצדאבלבבית,הדתיהחינךראתחמזקתאינהלומרתותשהשאיפה
ריבבירידה.נאצמתהדתייסההוריםציבורשל "שה"עס-הארצןתמכךלהתעלם

• 
ידיעותשםכטןויבישיבותואףדתיםיספרבבתילדמוהיוסשלההורים

lכשית. mמבחירהלרובנובעתדתייםבחייםובחירםתתורניות,
• 

רKפויםהירסשישנסכמרמזהיר.אינולמיניהםהדתייםהסםרבבתיהמצג

גםקייםארהוראה.פועליבדרגתמורםיישנםכררפואה,פועלילדרגתשידרו
ציברוואףתיכוניותבטייבותארואליסיטםר"מיםמסורים,מוריםשלגדולצוות
לתלמידירם..שימםויאותתורהלהקנותמנסיםהםמסורות.מורותשליפה

קידשלימידי ,הישגו", גT1J'",להמצורתבעיקרניבעתהדתייםהס!כרבבתיהשלילה
לימודיביןהבדלוחוסרהתמידיותהתנינותוא"'והרתרה,אהבתובלירגשבלי
היתרהההקפדההתלמידים.עלהקודשורי yישאתממאיסיםחולללימדוישקדו
ככללמקצועהקיישלימודיאתמוררויםגיודאשכליתיהבנהיברשתרועיוחעל

הדגשכלרשכאבמיוחדקיי,סאינוכמעטהתורהלאהבתתינוךוא"'ו ,המקצעוות

הלימודחומראתקבעוהדתיהחינוךראטיבגרות.בחינותלקראתההכנהעל

כאילוכגיגית, oדכפאםכאילוזותוכגיתלפיללמודמים"הורהרמריםועלהנדשר
אחרת.דרךשוםאז

המקוראתלראותאיןהספרובבתיברחובההורים,בביתאלהבצלליםגםאר'
בחיסגםאלאהדתיתמהיהדיתבנשירהרקלאהכi1מאסהקרש,למצבהעיקרי
הקרהיחסויתורים.מהםדוחשהמצוותקייםכאשרדתייםעציריםשלהוגכשר
תורהחייבביסוסהחברתיוממעמדםמידיעותיהםלתרוםבאי"הרצוובמ"חדמתבטא
היהדותשלומשפטייםחתpותייםלאמבקיםנרתמיםאיםנדתייםעורכי"יוןבדמינה.
כפיהתמורמתיםנתוחיגנדבמאבקגנמדעומדיםדתיםיציגוריםרופאםיהנאמנה,

טנכיהרבעריתבבריורמועi1םהתענינותמראיםדתייםוטכנאיםמהנדסיםואילו
מכחקריםיפהתשלוםתמירתהעופקיםדתייםאקאמדיםישנםכומבןהלכתיות.

הטובמצרתו·המיכןדתיאקדמאילצמיאמאדוקשהאבלע"'ם"תירניים,מן
שהאקדמאישכןוכלהדתית,ליהדיתהדרושיםאקדמאייםבביריריםלהשתףת

לישידעואףהדתי,תהיהדותלמעןצבורילמאבקעצומאתריםתאיניהדתי
הקדומיםבדורותלחרמאירופהבעמרבהדתי.הצבירלראטינחוצותשרויעותיו
משעתנהוייהםהחזיתבראשוהסטוריוניםרופאיםשמפטניס,דתיים,אקמואיים

הבריתמפיריששהימעוקטגורםיובהדיפתחדשיתנעיותבפתרוןלרבנים.חזקה
עמןאניש ·שליפהצנורכיוםגםקייםהבריתבארצותאניט"שמיים.מדעואנשי
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בארץאבל ,באמריקה.הדתיתהיהדוחשלהמאבקיםכלשנאההעומריםחידרים
זיבבולכך,לאישראל

• 
לצמואשיזהאח ?ישראלבמדיבתהדתיהחיבןושלהזהלמשברהמקורהמ

אחת,שהושתיים-תופעותבשתידעתילפי

תוךהספר,בתילגילאיורקאךהדתיתוההדרכההחיבוךכלצמצוםא,

הספר,ביתגילאחריוצעירותצעיריםאלפישלבמורההפקרה
המכללהתעלםמהשאיפההבובעהמציאות,דתבךלחיותצוווכלהעדר.נ
שיראל"במידבתדים·יוםלחייהקושרמכלרששאפ

לאימותאבל ,בזוזוקשוריתלהייתמוכהרותאיבוהאלוהותפעותתישאמםנ

-הראשובההבקוהדעלבעיקרלהלוגעמייישיר,קשרביביהוישדברלש
לדאגהשבוגעמהנכלדיאזלתתוךבלבההספרלבתיהדתיהחיבוךצמצום
הדתי,החיבוךלבוגרירוחביתוהדרכההדתיהחיבוךלהמשך

מאותוכוומורותמוריסאלפיהספר,ביתלגילאימצטמצםהדהיהחיבוך
הןבישיבןח,הןהצעיר,החרבחינןרעיסקיםישיברתיראשימםי /Iרר:;בנים,

כיםד rאמקצועיים,סטרבנתיוהוחכובייםטרסבנתיהותיכוביות,בשייבות

שעותלאלפיעשרהחמשגילעדפ"לכהזוהכאיבושארבמריבהדתיתל'מר
ומסרשליפהמבהואףוטוסקיםלש"סעדך"מבתהחלדש,וקילמורי

ארםהבאותההרמהעלתמירעומריםהלימוידםאםכאובדוולאוהשקטה,

היאעובדההדתי,החיבוךלרשוחכאוהעודמותהעצוומתהאפשרויותאתמבצלים
ידעשלמבוטללאאוצרגריםאו Iדגילוערוהלכהס"שלומדיםתורה,שלומדים

צעיריםאלעיםעשרותיועריםישראלשבמידבתהזהההשיגנקיטוואלתורבי,
הלהנריולמצואידועיםואףיםשמפרעםך"תבללדדמיםעייייגמראדףללמוד , 

לומדיםבהםרשאדתייםמקצועייםמוסחתה"נקיימיםברורד.בהשבמהשלעמ
לבבותרביס·יסודיםיעלספרבתיקיימיםאףומלאכה,תורהבעדרבביאלפי

מעשייםדיניםלודמותך,"ביייעותמפרשים,עםתורהלומדותהבבותדתיוח,
תורניים,מחשבהבספריבבחריםופרקים

בישיבו,תהממשיכיםלבביםוטבהספר,ביתכותליעזיהנעדזהכלאבל

הולכיםאיםנוהבבותהבביםרובאבללוזברות,ביןכסבירוביםהשrבמיכותלבנותטוב
אומקצועייםללימדויםהפוביםוישלצבאמבתיסיםרביםחלמדייםזו,בררך

,'שותאיוראל,שביהדתיתהרותיהשלהתורפהמקםרמבתלהכאואקראמיים,

דרמכזיםלנויששות mהככלהרנים,לרשותבנכסהארשר ICר PUהאתהמלוהדתית

הספר,ביתעזיבתאחריבבוערשיטפלמיואיוובשייבותלמיביהםהספרבבחי
דתית,חברהשלבעיהזיאלאגוובהלבעדרגזנאישיעורשלבעהירקלאזה

אדיהמבדדיותשלההרגשהביטולשלהבעיההיאזאתהרצאות,דתי,תהסבהר
אתבעזבםוחלזנדיותתלזניריםםילאאצלכיוםהשוררתדותיתחבריתתנמחיבה

 "D.דהתיהספרבחי

תניבוגריאת ,םייהדתהצעיםירכלאתקדתוטהזאתהרוחביתהבדידות

הזכתגיסיםהישיבהנחךריאתהמקצרעיים, ,הספרבתימסימייאתהתימניםי,הספר

כמוחת,ממישכותאשיבו "יעקב"ביתתלזנדיותאותלצבא

36 

אתר דעת - מכללת הרצוג 

www.daat.ac.il



היאלכהזוכהאינההבתכאשראבלטו,במהשדיוד,מהרתמצאהבחאם

בהשקפהאיחיתהיאתניחניםדתיתיסמגרתחברההועדרלגדמיידקבחללחהי
אלאבזחיתדתייחבביחשלבעהיאיננהזאתבצנעיית.יכמיכןהבחשלהדתית

צלייןישלאמיתיהמצבאתלהדגיםדבידתייח.תלמדיותאמיתד Pהפומשברזה
שיערר \,אקייםלאדחייתלכניחשיביסחיביימוסדוחעםכירושליםגדולהשבעיר
הצראוחואיןד"תננשיעוראדיבערהעשירםבגילדתיוחבנותעבוראחדחדרבי

תיכונייסספרבחיכן,-לבניחטפרתניכלםר.איןסמגרח.אין ,דתייםבנישאםי
הנעררארגיניגםלגמרי.ריקחלל-כךאחראבל ,כן-לרנכחוסמינריונים

 .המשךלהםדאיןהסםרביתגילאיעבוררקפועלים

אבלמסוימת,דתיתבחברהנמצאהואלהתגיסזחיעד ?הדתילחילדואגומי
רכיםלצעיריםדתי.לנח"להתגייסהואאםאפיליאחר,לעלוםאיתומכניסהגייס

האימיניםלה. pמשינןהזואיןאבלהדתית,החייםדרךעללשמורחזקרצוןב"היש
ההקפהדעלמכבידההחשדהההברתיתהמסגרתיאיליורוחביביפבימאמץדירשים
לחוiושהייגעעיףהחילמגיעאימיניםשלאחדיםשביעותאהריהמצוית.בקיום

• 

ל"שלוםזוכההואהאםבציבור.תפלהלהתפללהכנסתלכיתהוולדהביתהקצרה
?האםכשלורמישואלאליינגשהכנסתביתרבהאם ?הכנסתככיתחם "עליכם
אילותרהכעליהאיתימככדיםהאם 1דתיתמכחינהסמתדראזהאיךתמעניןהרב

מפטיר,קבהשעהדבבשבתשככראישלאותידיקארה mלהעל,המגיעהשאמ

ול '1Tשסכולש "ה"יהרצייטכשביליתיהרעליהעדרהיוסגםדורשזאתככלאך
חמרחיים.אומחר

נכגסישראלאמרץצעירגחורשבה.חמישיםלפגיגגולהעיירהלביבתאר
אוחומשויביםהיולאהאם .לוא","באץרפדרסזשמרבגדילגוש ,הכנסת?גית

דאתראיהמרא ?כשלימידרירשיסאליוגגשיםהיוכולםלאהאסב"מזרח",
השימךעםמובהמהללדברהימהחירתובכבזוגפיעהבזהרואההיההאם-
בשנתהשומרהדתי,החיילשלחטאיימה 1חכםתלמדיאיניזהאסאפיליה, Iה

שליתינווקתתירהלידמיאלפיעל ,'''כהידויםרבגיתעלישראלבמדיגת'חשלייב
כלעמדאיל,אורוטבאמברבהקודםבלילהשכבהזההצעירהחייל ?רבןבית

מכגדאיניכעירףהדתיהציביראםקישס.אימוניםעשהאוליהטבחיםהיים

• 

• 

• 

מעדמ,"ב,וחזיקילקרותאפשרז~יד ,משורותינך-אנוהצעיריםהחייליםאתזמעודד
עדיתשלכבסיותשככתילצייןישיכו:תפלהעלהשב,תשמירתעלשישמרי
ביורת.עגוםהיחסהאשכנזיםאצלאךלחיילים,יפהבצירהמחיחסיסהמןרח

אמיחויבזען- II"שיש'דתילחיילנתיכשגנאיהכגסחנביתפעםטחבהייתי
• 

היס,מעברעשיר mלאוכמידכתעלהיניחניסכשארהפפיצהאיןאךהסייפס.
יולריס.כמהישאיר UZסיכוייםישכאשרר mןנני

כרי ,אהריחשניםלדמבהלישיבה,הצעירהחיילאתמזמיניםלאימרער
קלךלכךזקיקאיניהדתיהחיילהאם 1ישיבתיתא"רהגתודשבתשרבלהיות
לאהצעירלמהכאלהמצית,כקייםבדקהקהיריד.דעלטענותעםלביאאמיד
נשארהואשאכןההרגשהאתליניתניםילאאותימעודדיםלאאםכריהי,יפול
אשיגםחדרםיאנשיםששיגסהריםשמתקבללעתיסהנאמגה.היההתשלחיאכר
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אתמתזקזה!הרי Zזבצבא,מתקלקליםדתייםצעיריםלראותבללמצטערים •
 .המדינהעולהזההנוערעל ""השקסתם

נשראהצבאי,השריתאתבהצלחהשעברהדתיהצעירזיכהיחס,לאיזה
ללדרמלארניברטיהסוהןלעוכשיוכחמרררת,קלותומצו,תנרורהומקייםדתי

לומידםשארדתיםיצעיריםאלפיםאףואלריאמותישנםזאקדמאימקצעואיזה

אלמןלא !ברס.מתענייןומילהםדואגמיישראל.במדינתבאוניברטיטאוחכיום
הרבגותהשכונו,תרבנימשגחיים, ,ידינים ,שייבותראשימים,"רישנם ,ישראל

חורניוחלהרצאזתדואגמיאדהתוהר.גדוליזעצת,וכהחרדית,דד, IIההראשיח,

צורדשיזהציבורשעבורהדגרנכזןזבישראלהדתייסלטטורנטיםושיעורים
רבים,מדרשותבבתימהמקךבלאחרחבצורהאףולפעמיםגבוההנרמהבשיעורים

וברמנ"םבמשנהשיעוריםמשליאועשרבתריבשיעורפטולשישפטקמיאבל . " 
תורניתלהצראהזכאיסאינםאלהשצעיריםפסקומי 1והלכהגמראלשיעוריניסף
מעשירתבעייתעולבאץרהתלייותמצייתעלהתי("ה,למיעבדוהדיניעלטיבה
שמהוגעשהלאאםדתיתמעדיתלעתיהרלקייתאמשראין 1יגריתאישיתבדיני
ןזהבכיויו

שעריםמאהאגשיאלבטעגותלביאאיןטיטלית.היאזהטחשבההזנתה

/)לאתליגזת.יעלהיםלאברק.בבנימאירזכריןבשביגתהכילל,םאלאיבירשולים
• 

אגידתפיעליתנעותמצדהזגחהרראהאניכאןלגר.המקררביםלחרגיםדרקא
בארםחלפעילהגאנמה,ביהדרתירקיםהלליםלמלאנרסדהזרתנרעהישראל.

למעןלפערלצרררההיפעםלסערל.השכיהללאהתדויתשהיהדיתהשטהים
חררפעלרלאאזדחיים.ליהדויםעביהרלמקרמיחרלדאיגחורחיחהתישנוח

חשריםשחטיםישבםכייםברק.יבבניבירושלים "ליני IIיגידו"מהשלסיזול
אלאעבדוה,יוםלזנעןלהאבקצורראין,יוםמעגה.איןאר ,לטיפולהזועקים

קלאקדמאיים.ליזנרריםיום'ואתריהעבודהיוםאחרינאוהחרתיתמטגרתלמען
המצבעללצעוקמאודרקלבר"אילןאוגיברטיטתשלחה Uבגמארמלנתובאמדו

תנועתגם . '''אפתביענרבוסדהכדלשםלאאבלהמתים,בחיתיב',"טחהבובחי

שגדלרלאלואפילוהמבוגר,לגוערלדאגהשגוגעמהבבלהזכיבה"עזרא"הגיער
עזרא" ..הראשיראילוחרגלהםאיןמסגרח,שרםאיןעזרא" ..לבוגרי,ב,עזרא".

שמצאורביםצעיריםישגםהתגרעה.לברגרימשהולעשותמגסיםאיגםאפילו

 !ררחניתמנחינהלהםדזאגמיאןרבי',נזסכגרתהממשלה,בשמדדיעבדוה

להרצאות ,טובהלהברהלהןדיאגמיחרליס.בבתיהעובררתרת'וחבגותש'גן
היהדותשלמבובדתלקהןשאכןההרגשהאחלהןגרתןמיובעיקירתרגי;ח
בביחללרמדלירושליםשרניםממקימרתהבראחטוברחדתיוחבנוחישנןהדחיח.

דחיתאוירהעללשזמרהתרליםביחהגהלחשלאמצמהיאףעללאחיות.ספר
חיץנעיתמלאיירההאליהבניחזקיקיתהIכקצעו"ם,יבשיעוריםהחיל,םבביח

געיהמחברתיתהרגהשלהןיחואשרדתיחוגמחפשוחהןהחוליס.ביחלכוחלי
אלו,לבחורותלראוגלבכוןמצאהלאהרתיתהיהדזתיאםבה.הנרורכלעם

המצבעלעטנרחעםלנואקל :ושוב 1שלהןבחדרערבבלתשארבההןהאם
לאאםטעבינר,להשמיעמעיזיםאניאידאדאתר.איזההחזליםביחשלהדתי

שם.הלומרותהדחיוחלבגיתלבה"םבדאג
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הדתיתנהידותהיםרהקיםהמצנאתנגידךאםהפרוה~והשאיוחוששני

מהברגריםבכברחלקבירתר.עגרםכמצב 2 · 5ער 18בגילאיהרתילביערביחסה
בעירםיבעיקראחרים,כמקורמתעוכרו/או.לומראלאההוריםכביתגר.איבו

החנדחית·הדתית.הבעהיאתמחריףוזהובפרנדיהן,הגחלןת

'f 
לבוערכראגהגרולההזבחהישבהאםגםהמצב.בחומרתוהפריזאיןלכאורה

• 

בו ,היחסלשינויהצורךאתביגים,נ:'אםכר.יימשושהדברהכרחאיזהדתי,
• 

אי!הרחיח.ולאחוחהרחימקצועלכעלהרתי,לסטורבט ,הרתילמחגייסתמיחסים
נוספתדאכבהלגקדוההגענוכאזאלאחקונו.עליבואשהרברהבמנעמ!לכאורה
אתהעוזבהדתילגועריחסשיבריושלהקישיטישלשאהלזןאיןזו.בפרשה
עמוקה.יותרהרבהבעיהזןהרביס.לדשרתיבכנסהלימרדיםספסלי

לוהמבוגר.הדחיבבוערכהצלחהלטפלהמסיגליםהכוחותהיוםלניחסרים
השכיביתירביהעריםרבבירים, /fארמיישיבות,ואשיךנביס,שלשאסיפך,יצןייך

יערביכיביסיםוהרצאית,שיעוריםחברתיות,פעולותלמע!גדולהכקריאהתצא
או ,בצה"למשרחאוגבהויסספרכבתיהלומרהרתיהחיבוךבוגריעבורעיוך

הכוחותהנאמנהליהדותישאסהשאלה,מדימתעיררתהרתהאז ,להתגייסעימד
היהרותשלוהררכהההוראהכוחותכל.ולהרריד.להשפעי ,לפעולהררושים
המסו'ורבביםרמריםאי!וכמעטסגורים,לימודייםמבצריםבחודמרוכזיםהבאמבה

הרכים,המוסרותבי!הברליםקיימיםאמבםהקבועה.למסגרתמחוץלעבורגלים
נינהיםמהותיהבדלכמעטואיןהלימןדיסברמתבעיקרגזתבטאיסההבדליסאך

הדתיתהיהדותשלהחיבורהמוסדיתשבכלהמובהקתהלימידיתהצורהלגבי'
ישראל.בארץ

 ,)תיי·(תלהחורההפצתלמעןוהחבועד,ה"פעילים"ארגןןלטובזכוריםוכא!
חרשיסעוליםביןמתיחהמז;<גרחע"יהמטמלרםהרחרדיםהארגוניםניושהם

בחרבכרש>חהוכיחואלהארגוביםהתורה.בררדלהמשידאותםומעדורים

'ז;הםלדעתישמאידךאךהקיימים.החיבודמיסדית~ללמסגרתמחיץלפעילה

השניה",ישראלב"ארץהרהלריםוברןהערלים,ביןפעולותיהםויבאתמצמצמים
לפעולוהרצו!ההתלהבוח-תמוהרברזהיא'ךעניוח.ובשכובוחנרתיםבישוביס

רחייםעוליםכי!לפעולישיבהולבחיר'לאכרכ'םמאפשריםהתורההיזוקלמען
• 

לעבורכרימספיקיסאיגםלברטןבורצו!התלהבוחאדועדיךר.לעורההוקיקיס
עגיםראחר,.טיפי?דורשרםהדתיההרנןרניגררהדתי.הארצישראלדהנוערנין

צץיריס;עבוררמהעלתורהושיערךיתורניןתהרצאותעםדתיתממגרת jל,:רג tי~
אתהמכיריםעמול,סהוראהונכוחוחרהמכעלימתבכיםנכוחוחצורדישאלה

הנוערשלהם,.ההשקפתיןתהבערותיאתהדתי,הגוערשלהיוס-יומיות~בעיןת • • 

בלכתםאותםמלויס mבהםוהמחעביביםאחםהדמבריסלרבביםוקוקאףהזה
ומתעניןחושבהדמרשביתספסליאתשעןבהרחיהבוערהרניס.ברשוח

נעיות .ומריבהרתעלצבורייםויכוחיםוכלכליוח,בטחוביותגעיות ,רגיסבשטחיס
רבי.םבישאIנ'ועורשכרוררישותמקצעויותבע'ותבישראל,ותרהברת

אחו,מדבריםדצדהבאיזןהיטבמרגישהדחיהצבריק:ו.',העלא'ג.דרזהאבל

הערכהשלבצורהאושבת"מחללתה",שלאכריבד"אטפל ל,,'גצורהאם
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היהחחשלנפדרנלתיחלקהואזהבחורגםשאכןפנימיחהכרהתורכנה,

ה. 'I7המכרהנקדוהכאןהדתי.תביהדרתרחשובנכבדתפקידממלאהוארגםהנאמנה
אםהדת,'הנרעראחלהדרירמס'רגליםאינםדגרליםרמחבכיםרבביםמארתאפילר
השכרבהרבאםהבעיהלפבינרערדמתאיבבהכאן '.בסרגדחיברערבהםרראים

אלאעעאמי,תה'דויתמדיבהשלבזכרתהלארמיבארםה 'Iאלבארםלפעמיםמרנן
שעיקרמביןהראאםקהלת,ןשלגפרדבלתיחלקהזהבברעררראההראאם

המעשח"בתרןבמעאיםאשרברערבבילעשררתררחבימבהיגלהירחבכרתפקדיר
להירתלרבמספיקלאאפילרהוהלבזערלדארנררעיםאםישראל.מדיבחשל

להירתדררש;כאןהסכביקההמתפתחרחהברבערתחדשרתהלכחיותבבעירת,בזעררה

להירת-מזהירתרראףבישראלצעיררתבשמרתשלההשקפתירתלבעירתער
הנוערימעאאעלוואשרהבדעראתלהבין mפתלבבדאשרלהםבאמןרעדה
שמחהישמתאשררידידרבדרדש;כאןרכשלרגרתבעירתלפבידשוטרחקשבתארזן

קהלתר.עעירישלבבמחןעמידהכלרעלמקצרעיתהתקדמרתכלעלאמיתית
רהטיפלובירתרהכבההדאגהארפילרבדו'יםשלכשלרברתלמברעאיןמאבם

אעלכשלרבדתביןלהבדילישארלהעלחה.בטחרןמהריםאיבםבירתרהמסרר

 .ס"!ורחרסרדאגהמחרסרהברבעיםח"ר,רביםשלכשלרברתדביןיחידים

• 
אשררביםגרערבביב"הישבםממשי.!בח Uכשלרעלרקכראבאיברלביאר

ארההיחסבהעדראבלהדתי.תהמסגרחאתעזבררלאמעדדתלשמררממשיכיפ
מקפ'דיםאיבסאררכשררתשבתשרמרים-הדרןבחעימהםרביםבשארים

עלד,נדשאיןאהרישרמר'םהם ;תדרהבשיעדרימשתתפיםואינםמעדותבדקדדקי

בשיםשלכדרכןתלכבהשנשה'ןכדעלמקפידיםאיבםאבלהמשפחה,טהרת
שלהעבריריםבמאבק'םאבלהבאמבה,ליהדרתש"כיםהםעקררביבארען ;כשררת
מבג.דעימריםהםהדתיתהיהדות

לכ.ןהגעבדלמהלהסבירערררשאיןבדהמגררמיפ.ישבסהזהלמעברגם

איבסהחררתיתהיהדרתבתררישרתםבכלחייםאשרחרדיםמדעאשניסדף,סוף

ישימרהכללייםהלימדויםבזמןשגםהתנאיםקיימיסכאשר ." jמאי .:t ',,,נבראיס
טובםיסיכוייםישנםאזהאלה,העציריסרביזהנאמנההיהדותניןחזקקשר

הבריחבארערחהדתית.מהיהדרתבעדרבלתיחלקישארראשרמדעאבשישיקרמר
מקדישםיאשרחכמיםתלמידיבחלקםהשםעמןאנשישלכוהדררלהקיםהעליחר

ההעלחהסדדהנאמגד.היהדדתזלחיזדקהתודר,ללימודוממרעםמזמבםבכבדהלק
וה.עיברררביןהרבביםביןפרסקהבלחיבקשרררקארבעץו

ר':ידעם-לחרדהיידרהלרמ'יערלםכאןלכר.וכיברלאישראלאברץאר
חששמחרררע.מרעוןתמדיברבעזהאיןחלו.ךערלםשלבשיוברהעדסקים
בערהרלהכירלאהכרחרבגיםרארהעעיריס,התרהרלרדמיעלרעהמהשפעה

להדר,..לאלכרהאחרירחאתשקנלררבביםישבםדאףדת"םח"םשלאחרח
וע"לדסלרא'אל~הרבהמעש.הייבחייההרלרהדתיהנדעראחלתבררלא

 ) 358 356עמ'ג,חלקמאליהר,(מכתבהואתהדילהמאהקרלעתבעררההסביר

בדברלהתעסקארחברגילהירתמרתרישיבה,בןלהירתיכרלשלאשמיקבערהוא
בתרראשרשכןרכלמקעעו,ללמדדה'ילבבםחפץאשראלה"אבלמקערע,שאיבר
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~לתיקינישמיםהאח'רםאתלקלקלשלאכלל,רבטפלילאאקדמי,במקצעו
בערלשלםמיכנההנאמנה.שהה'ריתהמחירשזהשםהסבירזצ"לרסלרהרבזה".

חירר.לידמישלדורלגרלהאםשרוח
זו rאאבל ,רסלרהרבשלהחרלנסיוחיסכיםבשיראלרבכלשלאיחכז

הניסיחלאבישארל.דתייםנעורבני'אלפיאלגשיהשלאלא , mניסשלבעיה
תמגייסיםהםכשארלנםשי,הרתיהניעראתשמאיריםכעתהגישה.אלאקיבע
 .שצעיריםכרעללהחפלאאיזלבזיאקדאמייס.מקזlעייסללימיידםפיניםאילצבא
זאתשבכלהרביסהצעיריםעללהתםלאדוקאישאריליבבזכחזעדמילארבים

רחיי.םנשאריס

 , pכלהערכהלהםלהחידרהאםשריחיתזהדתיהחינייביגריעםהדקוקשר

בישiז'ול.הלהבופוסקיהכילליםאברכיהישיבי,תבניאלפיבישראל,חירהלימדי
• 

יששכרשביטממשיכיקידמםיהויתמידהיכוכים.מובעתהדידתהערגהרק

התעסקיתו ;כספיתתבמיכהריקאמיתניתאינהיזבלווזיששכרשיחפיתוזבוליז.

כוליישכמהעםאחרשחלקדירשחיףאאמפשרחעילםשלבשייבוזביליזשל
לן.שככה Cהעשארי-חירה.שיבאיתל;ן

אי)לה,(בראשיתממד"יהה'גויסיקהל"גייאביניל,עקבהבטיחהקב"ה
 :זצ"להישדרפאלשמשוזהרבומפר',"

ורזכםחץוככפיאחדיהיהמחכציךשיצאהנןי-נויסרקהלג'ף"

מיוחדת,לאומיתסגלוהייצגשטבכלנפים,כלפי-כאחדיםשיהין

יהיאל"ישראל",יהיחישראלעםאנפין.בזעירלאימהככלכיליהיה
• 

ארצידברכלעלומשתלטהמתגכרהא-לשלכיחיאתלאימותיגכה

 ;חרצדךי"דמיתןתהאאל-כפיכך iכרצוניאותןומעצביאנשוי

אתלביסוייביאבשבסיןן, tמזישיגיתכארמייתסגולית"צגלמופתכעס

המעדיםעמיאתהחקלאיתעםאתהסרחרים,עםואתהלןחמיםעמ

שלהאלןקיתבבריתהאדםחייהקדשתכילכלריתרדעיתגלהרכן',

 ." ...מירחדתלאימיתתכרנהאןחייםבדרדתכריהאיננההתירה

• 

• 
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לרסהיימר,הימאיר

• 

החסידותעלמוולוז'יןחייםרביהשקפת

. 
שלהמובהקתלמידות-טקפ"א)"(תקך"ח] :(להלןומולוז'יןח"םובי

• 

רובשכומנח'טםכתביםאחריוהותירו,יוולוז'ישיבתוןכייסדמווילאנהגאוו
. . ' . 

 .'תקע"הכשנתבוולוז'יוהששתוללה~שפרהאבדותשובותיו

 :המצו"ו.נח)המהדורותלפילהלן(הציטוטיםכתביוהםואלו

ירחוכחכי . . 
 .]ח"נה :(להלןתוליידווילנאהחיים,נפש )א(

רו"ח]. :(להלןט"תירווילנאח"ם,ווח )ב(
ז./ Iתשטניו"יורקשניה/והצאההמשולש,חוטשו"ת )ג(

דובעריןסףר'מאתהלו,'ביתבשר"ת :בדפסונוספותרבותשתג'ד)(

א.פחאםאדפים ,ג"תרמררילנא ,א"ח ,(סלרוכ"צט"ק]הלוי
ר'מאת ,קדושהנעימה :בספרנדפסהע"ב, Pתמשנתח,"המרדרשת )ה(

 .ב"-1ע"גכ-דיחדפיםתרלייכ,ןןילגאיאס.קי,יוסף

הקדמה . 1860ווילנאאו"ח,ע"שועלהגו"אכיארוילספרהקדמה )ו(

ט."תקנלמברג, ,זרעיםסדך ,ןכשניותעלאליהןשנותלספך
ב."תומו"לנא ,הגארומאחנחניעוחאספואלספךהקדמה )(ז

ו' '''עמבואויס.הנארן,הגהותעםשקליםל,ורשלמיוהקדמההסכמה )ח(

תקע"כ.מיבסק ,ןכשקלאכישראל
• • 

ר' ""עבדפסג, l/תקסבשנת , iי'בוולןזהישינהיסודדברעלכתנ iכ )ט(
 ,ג"תשיךושל,ס ,ד"ח ,בישראלהחינר,לותדלרתמקרורת :כסםוןאסףמחהש

קעק-עא.עןכ'.

 :כספורקו,קחנאשאול 'ועי"נדפסיצחק,ר'לבנוח"רשלמכתב ),(
 . 360-359עמ'כ"ג/ Z: ',תירושליםח"ב,ומחקרים,עיובים

 ,':'''יטלת "'עשנשרמןבפ':דנהגות~ו

 'וותלמידומווילנאאלהיוובינושלוהנהנותדינים ,רחמיסשעוייא)(

 . 1871ו"לנאקאצינעל,בויגעו,היושצביאבוהםו'ל"הומוולאריו,חיים

בסדןרבדפסומוולאז'ן,חייסר'מבהניואש,כתו-חייםאוחוח(יכ)
 .'ה"דתצ "Dיררשלשיואל,אשי :א"הגר

רעיובות(וכחלקםהקבלהמספרותמאמויםעלנםהמחברמסתמרבכתבין
דבויוררביכי )!("ועם :כשחיותיונםנהגכרהחסידות).שלבמשנתההנשנים

ז"להאר'''לכתניזיהרע"פמיוסדיםעילמ,שלברלמלעןמדיםהיוגדרשותיו

J עג.י/ 1'ילבה"ח,יצחקירכביהקרמת"

 ,ימנרשחיים 'רשלי,מנהג ,מםלאביסלבראאליהור'לאירהצויאהסייראת 2

ישעישאג.טיקטיןאב"דהכהן,אשר 'רתלמיר,ע"יט,"תקעכשנתבוולוז'ין
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הופשיטסהלבישםדצקתר,מענרתז"להראבדברים),הבינרהמבינים(כאשר

בנסתחת''',כדררשדבר'!'יגדיללבלרגנזס,
יישריסבקררתרבריסמךעלהחסידרתעלר"חשלהשקפתראתנבדרקלהלו , 
אשריסדרבשאלרתהודרכרתירעירנירבחינתיסדרעלרכובכתביר,השקןעים

השןגןת,הגישןתעללהצבעיעשןיההדועתהשןןאתהחסדיןת,בחןרתנדיןבן

הנסתרבתורתהעיסוקא,

בדרהמירןו,מכללהמנערצהלמעשהכיר"חהקדיםזהבעביולדבריר
פשטשבזמנומאחרעדתןאתלשנותעליוהיהאולםראשונים.שללנרהגם

• 

שכלר'!נטייתאחרילהלרךבעינירישר"איש :כלכיעדהנסחרבחכמתהעירו

בכלהלא :לאמרכסיליסבפיגםמשל"נעשה :שכךלידיעדהגיערהדברים
הקבהל,בתררתיסרדלרעירושכררנחרדרמהגמרר",אלרקרחהואדבררכלמקרס

• 
כימתריע n/lרמיניה".פגךיאתר,;לית :החםידןתארשיבכחביובישנההחוזר

במקומרת"אףבדברי-תררהלהרהרלעצםמהברייתיתיררזומגישהכתרצאה
ה mדאיניר"חברם,גמיר'!אליקיתשהכלתחלהאצלישיקבעאחרהמטינפ"

כךעלהדיביראתמהריבהארהקבהל,בתררתהאמררההיסרירתההנחהאת

רבזאת-מרדגשהדבריסבתרךאןלם,אחררתר",עצמרתרק"מכיליםהשערלומת
ליחידיאלאהרתהררלא "עצרהמטהגנהראבזה"ההבתרננרתכי-המחלרקתסלע

החסירר.תבעקבןתפשטאשרהנסתר,בתררתהעיסזקנגריצאבכךסגרלה',

בועסקרמיגהי'!פנריאתר"ליח :המשפסאתפעימיםח"רמזכירבכחביר
המיתעללעמדוביקשרבנןמשהכיבנה"חקובעבתפלההראריההכיינהבעבין

בערסקרזהלמבעהואנזקקכו .'בערלםמקרםבכלהקב"השלכברררהימצארת
אתריליתתמירעלירהערמרמירצררריכלם;,יבוש :החאטיראתבשאלחברר"ח
חייבתוס pמבכלהקב"השלהמתמדתהימצאותואומר,הרוה . 6 //מינלובפוי

שלפיררשיימלחטןא,שיבשררכזאל,ר,רקבחפלתןשיכררולכרהאדםאתלהביא
המעישתהמשמערתעלזה,כעניוהחסידותשלמהשקפתה ,איפאר ,שוניםר".ר

זו,מגישתהנבעהאשרהאמורה

נקבעברחאט,יראתבעניוקייםלדירוסמךרברר"חזובשאלההעיוורעו,ד

בכר , 7התזרהבלידוננאשרה"מאור"ע"ירקאפשריתמחטאים "הנצלות"כי
בומבוהחררהלימדולשהמכריעמקרמרברברהבסיסיתלגישתוח"רנאמו

 "החסידרתשלתה I;;לג'בניגרד ,המקרבל

דא,דידף ,""לנהיצחקויבנןהקדמת 3

ס"ג. ,גשער ,""גה 4

.ד"פי ,גשערשם, 5

כ.כברי"ח, 6

ב.נאשם,ד

-נית mהרביכלותוהםרזהמפניהגדול","האדסאתבהזהירןמתכווןשר"חיתכן 8

הלעיונים,העןלומתסדויתכידיעתהמרובה"מ"השגתימודעהלההחסידי.הצדיקאל

• , 
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מצוותקיוסב.

הצמהושלמהותה )א(

מאז'כטעוןר"חמסויימים',,שינוייסלי"דהב/ז'וות "I'החסתנועתראשי
פד_שבעלובתוותשבכבתכתוהרככתבןהצמוותאתקלייםישהתלמדוחתימת , , 

 ,"שיגויכלבלא
שהעולמותקבעהבוארהקבלה,בתורתהרווחבעקרוןקביעתונממקר"ח

אכן, ".הל'המיוחד"פעולתהנעוהדצמוהלכלוכיהאדם,למעשיבהאתםיפעלו
במעשהשינוישכלמכאן,במילואה,תקוייםאםרקיעוהדאתלמלאתוכלהצמוה
העולמות,שלהתקיןבמהלםכלגפוםעשוי'המצוה

כןהצמוה,לקיוםעצמואתהאדםשיכיןככלכיו"חמצייןאחובמקום
 ,"קחהשתוספתקיומהלאחו "Wיוג

כוונתהיייעתללאהרנ~הו",יום )ב(

"אףכואויהמצוותתקויימנהאםיעשהמצוות,קיום '''עהעולמות","תיקון
ר"חגמלהבכך ,"כוונתםוסדוותהמצותעטמיכללעדילאוגםיכוןלאאם

מעהשבעתהכוונהמקוםאתהדגישואשוידות,החסואשילעדמתהתגבדות

המצווה,

הבקיהמצהומקייםרקכילהשקפה,,התגבדותוצניכילהדגישישאמםנ,

מישנהו,עלזהטיפוסו"חהעדיףפועל'ו,עלשכרהמקבלהואהנסתרתבמונתה
העולמות,מבעשהיותרגדוליםתיקוניםלידילהב/ז'עשויזהאדםכיטועןהוא

לעסוקלהשקפתו,מותו,להםהנבחויםים "I'היחהיםבה"זוכים"כילוודאיקווב
בנסתוות,

ולימודהתורהג,

התורהלימרומהית )א(
ל,מודשלהרמכזימקומיהואו"חשלכתביוכבלהשניחכוטהעובוהרעיון

 .התרר.ד
בהשיעסקוהתווהבשביל"וקהיתההעולםבבריאתהבוראכוונת

שפעאתהעולמותיונקיסממנהשכן"העיקך"היאשהתו;חמכאן, . 1גישראל"
יניקהכי n/lךהדגישנמק"אאכןהחסידות.בוואדיהסכימהזןלקביעה , 14חויתן

זי.התקשרותפכ"ב). , Mשערכנה"",המצהובפרטילשביתלעצמומתיררלפיכר

ג,שער(שם,ממש""עכווכ"זבבחיתנהינההקדוש,ברןחגיחרןשהיאסבוררםאםגם

 .)ס"מ

מלוטשים).בסכיניםשחיטהלגבי , 56עמ'ידאה.ד(פרקהתמלהעניןידיןלהלן 9

מכ"ב.א.רעש ,""הג 10

ט"ז.סימןרחמיס,עשרי 11

שם, ," l/נה [ 2

פי"ג.ד,שערשם, 13

ב.הרן"ח, 14
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, 

 Iנ!'רת'והעיסוקשלמהוחוכאד"י",בהעוסקם"כאשנחנו"רקכשיהרחםעלזו
להלן.יגתררהחסידוח,אוחוגרסהלאח"רשלערחכראו'',' ..

המצוו.תיחרפניעלנצחיתמעלהשילותהרנוסף.רובדר"חהוסיףלכד
מכןלאחרמירהביצוע,בעחדקארדהאחמקרינההיא-מצוהשמקיוימתבשעה
אחתפעםהחודהאודיהאבומקוםבכלזאח,לעומתארודד.קדושתהנגחה

 ,"בקדשוות"תמדיונאשרלוהתיהעולם"קרושח
תוהרהלזמרלפיכד,המדצו.תביתדמצוישאינוכחרמסןהתוהרשלביסודה

העולמוח.לבניןתווםובכדנצחיח,יקחשהאירעלולםבמיאכהלכתה

חפI!סתרבוש, )כ.(

תורהילמדאםקדושתהאתלהלהחזיד'ז'כלבנשתמי,גפםובכדשחאט,אדם
ובזז.בעיון

 ,לשהמ Mשוללשהמתוהרזימור )ג(
כתבזהבחחוםלשמה.שאל'תורההלומדשלדרמתולהמעטתהביאההחסידות

רביס.דבריס ""ו

ישוס,""ל,סןררשום.נפירשו ) 1 (

לדיעהייניהד"תלשם ...התירהלשםפישרלשמה"ענין :זהמישגמסבירח"ר
מבק"אר.בבעייןללמדוהחיהבמוטלתכלומר, ."ופלפוללקחהלווסיףולהבין
הלפסיקהלומדיכולמהרצ,לקים"כידרקהלימדושלעיקחניערלוכיד"חטוען

הינההלירמדתכליתאכןבצמיית".שעיסיקיואמרתיהרעולמעליי"ויקלמלימידו
הכלהיאכןאםומה.אידללרמד"צדירוזאתבהליוכתיוהאדםאתלהדרדיכדי

 . ."הכל"וכוללת
אתערלתשיהמסורחי.תהגיהשהיאהחורהלימדולגביר"חשלגשיחו

 0" " :השקפתיאחח"רהגידרבקצהר ."ולשמהרבהבנתהלהתעמקהותרר_

 , • 21משמ"למעהב-לשכה

הבסתירםהיסודיתדייעת-לשמה""ילמדובמישגהביבוהחסידותדאשי
 ."בקב"הדבקותלצודדהאדםאתהמנשידם"בתודה,הכלולים

פי"א.ד,שער ,""הנ 15

פ"כ.ג,לשערתסומת ,שם ;יראהמ"ל.ד,שועשם, 16

להלן.הידבירד m "' ,"רחהשקמתלםיהרואיה,הלידומררךעל-פכ". ,אעשרשם, 17

יידרמ .לשיצ\ירתיאורא.נאנדרים"רא"ש,פירושלעבהסתמכךפ"ג,ר,שער ,בה"" 18

לאדנל,לראיישןלא .. :שירכליקהרנעייןהלליב,רת."ניור"חכגתבעמקןתהתזרה

 ·ואריתיזמאהיארבידה".אתכצאמולשתיחולעייןלייגעהליליתיכלהיימםכלרק

 .)א(לדומלאוה"העלוםסרתיכלישיגכי"וזו :מזהלמלעהיחגדוליס

א. ,ח, l/יי [ 9

 , mכיבגילשמהבתירהעסקועלהרהבלדברים,.וסזכה :הגאיותאתיארזןכררח 20
הגגeון).הגהיתעםשקלים t'לירלזסןמר"ח(הקןזענשרמרה"עדבה

 . 93הרעהלהלויראהא.לירר", 21

n לשאצירךכשמדברהלימוד"בעת :הוזשי.ריות,הארתשלמהיתןעל , .52עמ'להלן,ןראה
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מכודביקותפירושאיןלשמהכיהברור"האתמ :ר"חחוצץיצא,זוגיהשגגד ,
כאוריתהליםמאמירתנפלאדיתרדביקזתאיןהלא ...הערלם"רזבעתהשסבררים

עגיביםס IIכשישםנלכךבוסףבזה",ע"יהקכ"ההסכםיאםיעדומלוגםחירס,כל,
שבהם".הגשמיותבעניני,ושכלרמחשבתוולהעמיק"לעייןהלרמדעלשבהםרבים
pמכייא ."כראוי"בשילמו'הדביקףגםאזאצלו"שיהאיתכןשלאכמעטואז

אואחדפרקילדמאםדידביקותלשםהלומדכיתהלםי,לאמירתר"חומ'סי'!
 ."כורדיעלבתורהעניןכלללומדהמוטלתלחובהמנוגדתזוהשקפהאחת.מסכת

"למשה"הלוומשלטזבומו ) 2 (
ירתכלשל'קדרשתזממקורהגבוההבמעלהמצרילשמההתררהלרמז
במק"א ."העולמותלכלמעלשהיאהדתרהשלבקדשרתהתמקדשהורא ,"המצוות
אםרשביןעזתותלוגמחלשבליהלעשרתג'לשמהתזרהד,לומדכינקבע

 ."למקום
לשהמ,שלאתורהשנותיוכלשלמדאדםמענינ.תנקרהדר"חהעלהזובסוגיה

שלדמכלזו,עתשלבזכותהלשמה.כובהלוהיתהקצרבזמןשלפחותספקאין
 ."ובטהר"בתקשדלשמהשלא

יוכלושלאסברואשרהאנשםיעלהתזרהלימדואתר"חהקלשבכךדומה

כחו,"רב :משיראלאדםכלשליכולתוגדולהמהלשמה.לימדולדמרגתלהגיע
והתבוגבותועסקוע"יבכללהרהבריאההעולמיתכלאתרלקייםלהעמידשבידו

 • 80לשמח"נתיה"ק
, 

 ,סה gלתוהרללירמדהכלטדיתודרישההתבנוות ) 3 (
יעסוק"לעולם :רבבשםיהוהדרבאממרהואזהבתחוםר"חשללעיוניויסוד

 ."לשמה"אבלשהמשלאשתמוךשלהמ,שלאאע"פומצותבתיהראדם

חמשןבתלחשיבצריוהלימדרובעתיח'בבוראדביקרתרקחארתמחשכהלחשיב

הבשע"ס,שבחיבספרהריב"ש,(צייאתרכאוי"באלקןתדבוקלויבאזהימכחהללמדו

לפילהלוהציטטויםיתרגם-ריח.עט'תשכ"א,חל-אביבמינץ,/כ Iךמהרורת

זו).מהדורה

כותבבר"רתנמאם,הכלל.בחלתהיתההחסידןתתםיסתניטכךלהסיקשניתןיתכן 23

בשתיהדבריסנתכבןאולי .)ב(לדהרבה"מהשנשחבשיכרמבדביקיתרק"ולא :ר"ח

חיבוראתרידציוןהדערבגללזוהנחהלאשראפשריתאשיואלאשונות,תקוםית

רביס.באיזוריסהתפטשהשהחסידיתאחראמודיםשד~בדיםכרלדמקוס,כנכלהכתבים.

ם"ב.ד,שרנונה"ח, 24

 .) 4 (בסיעף,להלזיראהא/ב,להרי~:ח, 25

 .פ"ל,רשערנה//ח, 26
 • Vlעמ'נחניעןחא","ספךאלבהקדמתיגםהזאמינעזהייעזו ."י'"ם,זעשרשם, 27

 ..מיסימןרחמיס,ועשי 28
ס"ג.ג,לרעשתוססתנה"ח, 29

פב"ה.,דשערנה"ח, 30

 ,ב.בםסחיס 31
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איןמבעלוידאשרהכרחיתמדרגההינולשמהשלאהלימדוכיו"חטוען
 ."לשמה"ללימודלהגיעאפשוות

קרובאס.וגסרבה.בהתמדהללמדוישכיו"חקבעהתיהרללודמבהדחכות
••• • • 

תחלשבל ."וכבוד mגיא"לשסופניההלידומבתחילת mבשnזכב'יםול \1 ,.לודואי
 .. ....- . . . . . ."לשהמ"למדרגתכרמתוריבאשדואי ..ובטוחסמוריהארוחו.

בענין ."המתנגדיםבכנתינשניתהחסדייסי"ערה mלודמיביזיועלעטנות
כר;עלהדיןאתיתןלשהמשלאהלודמאתהמכזהחויפים.דבויסח"וכותבזה

כיר. KויבVטסבכרנעזרהבא.לעולם pחללהםשא;ןהאJניקיוסיןב;ןונ~מנה
לעולםיגיעלא;לפיכרגבדו.ההתוסותעקב" .ללמו.דיפסיקלשמהשלאהלומד

 ."מזהיותו 'הקיתיותויתב'שמיחילוללן"אדיןח"iו"ילדרגתלשמהלמדוגת
 ."לגמוי" 'יחבעבדותך"כללשתהוסימכאן .""תמצו;יםיהיולאהזמןבמווצת

" 1 •• " •• ". ._ " • 

שעלילכיוןלשמה.שלאהתיוהלימדישלביזוייםתהליראת 'כדאגהוואהו"ח '.. ,. 
ר"חמוסיףמנק"אואכן.וובניס. ""תשלבמספוסמוחלטדילדולמכדלנבוע
 . .המתגנידם.שלקדומיסבכתביסמצוישהדו-חיאור

מחאד ""ו ."תווהביטיל 'עלהיתההחסדיותנגדהמוכזויתהטענותאחת
הפסק"בליגדול"בדביקותהינולשמהתורה~לימדוהסובויסבקרבהנעשהאת

 .לפיכרדביקו.תללאבלימדותועלתאיןשלדעתסכייןתירה.מללמידהסנמנעים
תירהתפוגכ"ועללמח;כלליתחלרי"לא :זודכיקותבמדוגתשאינסםש'חכאשר

• • n וווייS8 ~' -•. • • • 

 ':ח"רשלבמימרההנדיון.בענrיחדשיתפניסגילוימשוםלראותיששדוהמ
גדרבדבוזוקביעה ."' "הזזימשוותלפנםיעושהכיחסדנקארלשמההלימרו ••

לעליהמארץללעיתמא:שךשבלחי,;כמו :לכרדווגמא . 1 " 11 ,בלשערחוסמתגה"ח,' 32
 .)םש(הסלם"מדרגיתדרךלאאם

 .)כ(כןרב"ישקראוהן"לחשובגאיתכאבקח I'רמגדירברי"ח 33

ב,iכ ""בורה " l/רדולשמה,שלאתורהלימןיחובתעל ,ג"מ'ג,לטונותוספת ';ח II:בה 34

 .) 6 ( ,) 5 (סיעםיםלהלוהתורהללרזמבוסמרתהדרכותוראה . )'1יח

ייכברב ,,~"יע(ברפםבריסקילק'תקלייב,משנתו,'לנא,מקהלתאיגרתראה 35

Chassidirna , דביו:המחלוקתבעגיןראגדותכרתיםכבתיםקיבץJ והתמגנדיםחסידיס

חרר'ח,םטרכורג"ייכ,כר", Pה"להיססהלייכת-קע"ן), P(תהחסידותצמיחתבתקופת

 ~ ,) 22 , 11עמ'

ב,ד ,""כרוגםןןכ.זכרהלודמיםכזייר ,ג"פג,לשועתוספת ,""נה 36

 . 10ונע'כ"ח ,"הזבר"קל"ב. nמשנתנא,ילומקהילתבאיגרת ;לדוגמה 3ד

עלפזידח"ראגב,- .) 4 (בסיעףזהכזניזםינסוםדכריםראהא."ם ,ידשער ,ח"נה 38

עלהחורהמןםושריםההמוןרבזהבדורני" :כלכליתמסיבהגםבזמגיהתורהירדי" ;' ..

קיבלרלאאשר"ו 7[עובדיטענתגםהיתהזוכיעמירהרא ."הפרנטהטריתטענות'ידי

דברעלבכרוזןגםמחברתהתורהירירתאוב);לז(ר,ייח.טיניהרכמעמדהתורהאת

כישראל,החינודלתוליןתמקוררתאטף,ר"ששלכסםרן(נרפסין'כוולווהישיבהיסוד

 .)כיטדףקדשוה.(נעימתתקע"בבשנתובדרשתו .) Kקע-קעעמ'ה"ר.

כ,יברר"ח, 39

• 
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• 

לשהמ,שלאחןהרלידtיכבדברחן 'II'גלכללמצטותפ :'ו I'"המשןרח"למניס

תיהרלליסוןתהליי ) 4 (

במשתנהדביקןתלתןרתומז-יחפצןו"אלקיסקובת"אשוגנדז'צאו"ח
 ..ימיסויאוהבספריהלימןדעיקואתקיבעיסמהסכמהאשועל .-החסידיח

התןוד.אןרעליהסנגהילאמימ;ז<סמאןרןתואיאלעדולפיכך"ותוד.כלימןדןל'א
 ,"התוהר"אורםנכוו 'II'הדרךזולאאבל ,"לשמ'רכינםתכילהסיסלח iח

גנכדמבנחיתרוכעואלאמיסיחהרמיסוהיואהלימידאתישללאיניר"ח
זהעסייקי. Wוו'יואד.עניניבלימידאול" 'II'מהארס"חכליחאחהקןבעיס

 :בלזבאחתצמהרמק"ימסשבכךאמחוריק':"איצובבחינחהינישכעלצמי.
אשרמהזמושגיזליסהריזילמטרהרבזמובהקצבחערזו. ,"תריאאליקךי'דאת

האזור, ·רקהאיהריאוההחיהר.היא"העיקר :מסקנתיימכאו ,"תיהרלליומדביעד
 • .~ Oהיראההיאהעיקרכיהאומרדםהיפר

ויחא.ספוילילמזוזמוש I'"להקזקיקאינולשהמ,התווהלימדכו,עליחו
"מבעטשימםייאותמסררהנהגיחהלודמעלדל,אצליהתיהרשלמסגולחהשכו
 ,.'מערטת"ןיגע"ר,ומו

דמרשסnבי"בויב :יח 'II'אעחחמצףרס 'I'"החסשלזיםת 'II'געללביקירות
שאיןנמיביסהם rאבן."איןשלםא'ש"סיאIכ"לריב.ומסוספוירקבהסאין

סירה,כהןללאח"ולהייחייכלןהזמןבהמשךמעט"ערןדד'בחרבההדוךזי
 ." 7עלהי"תהאמהתורה,ו

פעןלןת.למקםוהסמיכיסבאיזיריסגסכזו,יוהויעלמעדישר"חמעניואגב.
ית Kבבק'דריובדתלהיויתלעדתמאלכתהושיבאיסהרמיתאוהניס ..."נעוה"ו

עלקיבלוןסמיכהביזיןינ,יים Pתברמחז nמב"זכתשןבןתיי,באחת ... 1ועיין"

(ובויןנסJ"הןרבהןמיםרןר pשלייםככלללובדוויזקר .. :הרי'ב'שצ:ייאתהשיוה 40

 .)~ 1הרעהלהלוידאה-רסי,

ןאכזה,שממספייר.ם .nרכלפירחשלמסיימתלתמינותרמזזהבמשפםלראותניתו &> 1

המתגנידם,בכיבתבנצזבאאיגרין,בדימה

 pwלכשקיעביםמסונכבירמנתמכהנו,ן"שגו :דלבריןוהשיןה ,א"פ,דעשרבה"ח. • 2
 .)ח"ס(שם,לרבירמםרירהאבטפרלדומם

.ב , ; " ....רברן ד,"נIשם, :דרמיםדבריםרראהמ"ח.שם, 43

מ"ס.שם, 44

שם.רף". ~

זהכרלהמיאפי,רביוסמרגההדבויםביןמ"א"ה (Iא.בותבסו~י(וואהשם ,""הג 46

יי:דרנבכי ""וטרעןnוtרבמקיםכויי).ריואהעגן,ןומלבשתן .. :לשנבהתווההלומד

ר'ם Mסוובוספידבלידומצווךאר'זהבוראאלדס Kהלבחאמוקב'קעב.<ערודמוש

 ,) 6 (בסיףלהלזזוהאבט),ס'מוח"מ.(אזחרזתח"ףחזרהל'במיייג"גוסלא •

 • )1 " 0.,דשרע , nנה" 41

4B ."םרףK • 
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שלל'טהדרשהב'אוהגוומ'םאחדה'תהזר'וי'ה ."הובבותמv.זרתאתעצמו
 • ISOיזויןוולישיבת

הטתפקוונ'םלורממנדורו.הטתמנהאשרנוטפתגמהמגנד'צאר"ח
ח I'ר . tlן'''ע''שהלימדררקהיאלעמשהאשרהלימוד"כיבאמדםע IIהשיבלירמר

הלהנמרגמ"הלצו'אה'בהט"השל,מרומטותשכןםטולר,גש"םnכ'טעון

ות 'Iנההד'בם"אתלזכרוכ'דרקבעודע"השול'מודשע'קרמאכן, ."למעשה"
 ."ט"השמש'וסתהבלקס"הטולת

"יי'מיהכנה ) 5 (
בתשוהנולשובד''ואתבענ'ב'הלרהרהאדמעלחונחה"וזבודלזזבןקרום
כרעלנוטףש:בכנוהו.תגנהוהלמעלהחל'מרובעתלהג'עש'וכלדכ'מעוונות'ו,

כרונתושכע"ס.בתושב"כש'לדמאחלזבעהשהלכה'ק"מכ'עצמועלאז'קנל
 IIה"רבקותשלמונבההיאהממתברריהבענין ~ Sהלכהבדבריעייןכאשרגםיבהג

בתווהבובל'מרוו"להתדבק'כר'ןכואו'עצמואתהלוזבדשהכ'ןאחרר"ח.לדעת
 'ת'בודנוקהואונזההלהנ,זוה'לדנוכחות'ובכללהתדבקה"בובהקב"ח,בו

 , 6fכביכיל//ממש

שלמה".תווה"ל,זברובדבודלע'להטבוואתתואתמזוהכבה
הל'iכויכסתמ'ש!Iותהווארת ) 6 (

מלבו'כבהטוממועם,"זמןמל'ינןח 'Vלהפטללודממותרהל'ומדבשעת
בעתה'ראהאתמחשדקבלתו ',נII'ד''לההתחלתקםדועל'ושק'בלש"'ת'ראתו

 .. i:בהותרה""חמנתאתלקייםליאתפשרההשייה

להםט'קמת'ו'מהחם''דמהחט'ד'ם.שאצלמוזשובהזוהפטקהש:למד~הת
זא,תעלותמחל'זבו.דע'קראת-כאמוו-דאר'םבחהיב'קוח,ח'זוקלצוור

מחכמיסהדןינתייתםבסביבותינןשבעוה"ר"עתה :חסלמןהמשרלש,חוט nשו" 49

המשנלםתג'דדרתשתיאגב, .) 33(עמ'הסבינ,ך"מכלההורדא,עולצראריעלוהעלי

גדפסוסביס,ג'שללתקיפהווליז/לןקהילהשללרבהך"חמיניועלותקס"התקמ/וב

רכ-אב.עמ'חסי/וא ,)ן"ט(הכרןחדשהסדרהלד,עלבקובץ

למןעדברייעשהלאאםכיך"חטיעןג, l/תקםכשבתהיישבה,·סדרדרבעלככריז 50

לשהנ"ל(בספרןמירה"בליחאב"ייהיוהימיסשברביתלהיית"יכלר :התירהלימדר

קוו).עמ'סאף,ד"ש
. 

"ציהה"ו :והשווהלהלן.הי"lסוטיםכוןאו"ח.שו"עעלהגר"א,ורי Kלב~,ח Iודתמ Pה 51

 y'IשןארמסדסIכריכרממזה,שימםידאתלןשיאבדבראיזהילמדולשאואתימפתה

(ציותאהמפרשים"כלעמבגרמאתמדיישסעקואיותותפמ.אךגיריןלעהידןלירע

רלב).נום'הריwבש.

משנחבתריסנה"רחכובתלכדבדיונההגאיו.שלהלימדודרךהשסתעככךניכרת 52

ח"א, 1הלןייבתת'ש'ר'(1נהם"'ש"מקורןעפ"יידןכללראו"דרכינןדהיות .. :חק"עח

 .) 11מאףד

ב.לד Iר'י'ח ;'ד Iמשם,יראהמ"ז.,דשדעח, Iנה' 53

Iכיין.שם,גה"ח, 54

ז. l!1כשם, 55
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• 

לחחילחקודםהלומדעצמועלקיבלאשדהיראהחיווקבעבורלהפס;<'ייח·רמתיר
לשמה.חורהלימודאדווח ,לעילהנ,..תהבהשקםחו,משולבתזויראהלימודו.

הואעל,חועלחלשובלאםדאסורהלימרוב(ןחכיאזהרתךאתלצרףישלכד
לימןדל it 'המישגימקומיאת TLומדגיי n/lרשבבמק"א , 6<1ינפשוגופיוטיהןך
 • 7I1<1יראהמינדטיזבה'דיתידהשעותבט"ר"ולערך :היראה

 ."יצחקר'לבנור"חשכחבנקטעמצויותהוחרהללומדנוספותהררכות
היוםכלבעצלותשלודמים.מה"שכןונחשק,בזריזותללמודישכימדגישהוא

יפנהאשרבכלכד"ח mלהגח"בהאד!ב ."(כללמדושעותככמהבזריזותיכול,ם
, . . 
השיקאשרועו,ד ."ה"איבזכורועי"!אחתנפעםהדעתבישונלדקדקירק"

שאיבהמסבראולהחרחק "ישרהבסברא"לאחוזישהחזרה.בעתיובןבראשונה
והאחרונים.הראשזביםשלדרכםהיאכדמחודדת".'אם"אףחורהשללאמיחה

לכפוףבראיח.איבהפברחואםגםלומ,דלכלבבחח"לה'~יב'שישמדגישר"ח
שוב'ות.מוסרהנהגותעללהקפידהואקירא

שלא ,בהתמרהתירהללמודמהחובהלבדהינה,ה .jZההדג'עיקרכיריפה
ניתוחעלהמבופסתהגאוןשלהלימדוררךהשפעתבכךניכרחבםלפול.ללמוד
מקובלהיהשהאסכוזליטהפלסולבמקוםכמשזטו,זהבנחוהטכסטשלענייני

זו.בתקופה

 •תפלהה. ,

מהיווה )א(

חמורהכיהםקבעךחורה,לביטילהביאההחסידותכיהמתנגדיםטענתבצד

במשנתהתפלהשלהמרכזימקימה . 60תמלה"זרב"ענדןההחסידיתמצאתלבך
כימסופדטש"הבעעללדוגמה,החם"'וח.ראשיבכתביביטויהמוצאתהחסדיוח

החפלהכעתהאדםשלמעמדןלגביבישתןאתלכרוהשווה-פכ"א.א,שעד ,שס 56 .

 • )א(סעיףמ"הלהלז

א.יי pבמידךעלנשניתהיראהללימדוזןשיטהאגב, .) 4 (סעיףלעילידאהב. ,רוי'ח, 57

חובהעלירמוטלתאז ,הרןוהיצרעליומתגבראחרשבדברהתירהלידמ ·חשכאשר

אתשיכניעדעמוסר,בסםריאלהגינים '1Iלב"שברבוופעמיםכהמ.,ללמייוצמו;ן

ספריללמודימחןבמשאתמירהעוסקיםבתיםלבעלי"ח"רקוראלבךבסמוךלבבן.

נט).סימן ,חייס(אורחותיאגדהת"פ':ללימודיגיעוכךפתיד ."מוסר

s8 ר . 360-359עמ'ח"ב,ומחקרים","עיוניםבספרוקוק,חנאשאןלר'פירסמוt. מצייןא

 .מאןסיאןברער'קנו Jשלכ"ימתיךילדותובימיהקטעאתהעתיקכי

ישאלאם"כי : IIמלמדהקםדז"ולאלאימרך.ר"חשלבהסברןלמצןאברתזלכךטעם 59
, . 

יקבליאפעמנאורתיגםיתבייש.כיממברלשארליסויףלאאזעליוריכעסאחתפעם

ותימשבלימורכימשמןמעיידיוימתלמאחר .)אטו(ררח,דכירי"אתהשראל

 ,רחמים(שערייוסככלפרקיס '''חללמדולהתרגלהלומיעלוכי ,להתדמהסגילההיגי

 .)כגסימן

 • 10עמ'ב,"ח ,העכר""תקל'/ב,משבתןךילנא,מקהלתאיגרת :למטלראה 60
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משום"רק :חורההרבהשלמימפב'לאעליוביםלגילו"םשזכהלומארההבשהמ
 , 61 "גחלהבכיבהתמדימתפללשה"'.חפהל

 :החוהרשלהעירףמקומהביברעמיחואחועמלהר"חשבזהבעביןגם
להעמייאיןאומר,הווה ."התורה"בגיעראירקהכלכיקבעתפלתדתעש"אל
חורה.ל,מרולגביבחשיבוחהמשגיתהיאשכןמרכז.יבמקוםהתפלהאח

למאוסעל,זהתפלהבעחהמתפלל.שלמעמדזלבירורמקזםהקדישר"ח
"והואחזשיםבוטלשיהאלדרגהיגיעכדפעילה.בפשזרקתהאאשרעד ,בגופז
תכליתהבהכנתהיאהחסדייתגשיתלביוגישןת Jניההבדל . 6ב IIלמעלהעליהמכבי
התפלה"עבי! :ח"רקובעהדביקוח,אתרמגישהשהחסיחתבעזיהחפלה.של
במשיאתלמסיךמכוןלהיוחהאדםעל . 81הקרבן"כעביולהקב"הנפשמסירתהיא

הןכיך"חמסנירבמק"אןזיבפש""מסירתשלמהותהימהיהתפל;;,'בעת
החפלהאלאעצמו,צזרכילכזז!למתפללאסורהרביםבחפלתזהןהיחייבתפלת

 , 8 ;)וקדושתןברכתובהשפעתיתמידשהקב"היגויןהתמפללגניה"."צווןהינה
• 

לבזראמע"ביובלאתיכזזן'~המתפללראויעקחגי.תהערהמצורפתזהלעבין
הללובדורזת"בפרט :יזדעהמחבר ,אמםנ ."כללבעולםמצא'זתשוםאי!;,כאלד
בעגי!גםגמלהח"ר ."הגבזההמדרגהבזאתבתמידוחלהתפללאפשרבלתיכמעט

לכדלהג<"עשזילבדאתלטהרחמידישחדלאשרמתפלללעדתז,מתינזת_זה

 ."זזברמרגהתפלתותהאשלעתים
צזרחאזדזתדב!החסיידם,שלהנפרדיםמגיניהםהקמתבגדטענזהמתגנדים

בשלז!להתפללטזב"יזתר :דזמיםדבריםהעלהר"ח ."הגוסחזשנזיתמלתם
אחלמבזעכדירקגזעדובתפלההתבזעזת ."ברעש"מהתלהבזתזבנחת·תחנזבים
 )'תגתרוידלא"שמזםהחבאחרל,לדישדגזסחההתםלהבעני! ."מלהדוםהאדם
החריפהלמחלזקתח"ררזמובכך .'. "לבבוחפירדיגעשההמנהגממיררו"שב!
המתנגדים.לבי!החסדייסבי!

כ.זעמ'טוב,שםנתר 61

פג"ו.,דשער ,""הגלכך,בדימהרראהא.יזרף'ח, 62

למימןשהזינהכיטיען nו'יפי"ח.שם, :חיזרזהרעייןעלפי"ר.כ,שערשם, 63

דימםכאבןגיפךלהיות"ייכלתפתחטפתיד' :עשרר.לשמונההקדותמהמשאלה

 .)ח"ס ,(שם "שפתיןיפתח 'יתשהיארקםיי, Mיפלאןכאלם

 • K'ה ,ח"רי 64

פי"א. ,שם :יראה-פי"ב.ב,שער , n "נה 65

מהוחהועצמתאתיידעיםאנןאין 1,,בעוה"ר'·כי " I'וקובעברו"חפי".דג,שערשם,- 66

נה"ח, :וראה .)א(יזבמידיס"כרעומעצמולראשנןטונה"ונחזיקהתפלהשעתשל

פ"ך.ג,לשערתוספת

בריסק,לקהלתאינרת ; 10עמ'ח"ב,"העכר",ב, IIתקלשמבתיוילבא,מקהלתאיגרת 67

 • 23עמ'שם ,רןילבאמקהלתא:יגרת ; 22עוכישם

כח.סימוחייס,אורחות 68

יח.סימורחמיס,שערי 69

 " l/לרהחםידיםאמראחדכיסיפורנפיץהיהאגב.- . rלסימוחייס.אירחיתסך
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כספירזתוהתבנובןתהתננרות )כ(

בזמןמתשבתואתלרכזהמתמללעלכיהקובעתהערהבגדבחףפותאצ'ח"ן
וקיצזואמתאלוקיללא"עבודההיבהזהמסוגתפלהעדלתו ."ספיןות,ב.,הסתהל
עשויהאשועולם",שלמקווןנ"בעניןובהבהתבובנותהואוואהכן ." "בסעיות
 ."עצומה""סכנהמשוםלתפלההלכטוהרלי'יהלביא

• 

התממללהובת )ג(

ס"אבאווחמשבתוידביק"התוהולומדוכןהתמפללכי ,קבעסש"הבע
האםדוישעת '1באותמרוכזתרוחניתהתבוננות "'עכלומו ." "ת '1האותתכורש

 ,"ח"םרלמגפיאוןהאו"ש :ט"הבעשלשוטשובלבהן.הגנוזרא.וראתותלהוע
חשיפתאלאהס",ו,האוהמלהשלמובנהלא C!1 ,מאכןבהן.מחשבתואתולדבק
פיוושלכון"ח"וים '1החסלדעתכיהמתנגדיםעטנוזאכןבה.השקועיםהאווות
 ,ד"בתפלההמלות"

מלהכל '1בשפתיבטאכיהואהמתפללשלחובותעיקוו"חשללדעתו
 ."תמלהחובתי'ייצאלאהתפלו,תיבותאודותהלבבהדהיוהסתפקואם ,ימלה
יצלחיזזמלהי'יעלכיילכייןאותיוח,.ד"עללהמהאתבותשבמחלצ"ועל,ו

 ."משלהפתקדימהולכלשכןה.שהקדיכחחאלהרנית
מציראיט ,הלבוכויבתבהשמחבלאהמליםאתשביאטמיגםכימדגשיח"ו
 , 11י"חוובהויצואת"ןלריק"איבהתפלתוארהגבוהה,בדמרגהאםנמ

יכרחסהבסתך,חנתובםיעלייס m.דכהםכתמלההחסיידםהכביסואשרשהשינויים

נשPיוהבשבילרקאם : ""רכךיהשנדעליס.זכרכמרהתפלהקבלתבשעתיפה

א"יר(שלםר .Kירשרבלנר .יחטללרלא )והצידקחייסיר(הסיששנונוטבם.יגויישה

 'רדןילתלמארמיכבסמןלז).קונ'עה,"תתסליירוש ,איי" ,דהגורור ,קעוכאלהער

כמותםללויתפממנהגםישנהשלא )(חסיריםספרידםלקהלתשנסעקלוב,שמשראלי

הפסרקה).ההלכהעםזההזןהרראה ;כהסלמורחמים,שערי(

7l כאלספיררתהתפלהבעביןהפולמוסםי".רג,שערח,"בהiראההקבלה.בספריתכנךנצ

ג.יי' (Iהעבדרה,חלק ,)ר"תשי(ירישליס,גבאי 'ויר Kמלר'הקודש"עבדות" :בספר

כב-."פ ,גשער ,ח"בה .71

קטו.עמ' ,טןבשםכתרדנ

 • 11 'עמ ,ח"ב ,"ה:uיר"ב."חקימשתנלנא,יווקהלתמגרתיאך 4

 • :M "םב,שער ,שם :מהרובדה."ס ,גלשערתיסמתח,"נה 75

"שלאגרורבימעירח''רמא,סיןמחייס,אורחות :לכרובדו;ןןבג, IIפיב,שערשם, 76

 .)פי"אשס, ,ח"ן,ג(לדב"המלותפי'מפשוטיהנרהאלעהגדלוההכנסי'אנישכיונר

(ראהנפשראתלמסירעליוכיר"חקובענפשו.אתלמסירהמוכוהמתפלל,לגכי

ח,"(רהרבמפשו pחלהיאפמיומצויאשהואתיגהשכלשירגישדע ))א(סיעףלעיל

בשעתהנמארתתיבהבליאליו ,)ד''' (I ,(שםהאדםלשידבורכללגביגםונר .)אה

לויכאלחשוהלררמלע ".כבכררליתב'מפייאשלהבת ..כאונחצבת-ותרהלימדו

 .)ה I 'סכ,דשוע ,שם(סיניהרבמדמעתעהמקבלה

ה.'יי (Iג,לשערתסופתשם,ח
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המלדמתזיג'שהאכו,הפסpרה.ההלכהעםהזהיתעמש'יתהיואיחהיס'ףלכר
לשמה.לאתיוהלומדכלפ'האמיול'חסיזההכיגהללאהמחפללעלזכית

, • 
התפזהזמו )ד(

נזכותכהלכה,נקבעאשרכזמולהחפללמקפ'ד'סא'נםהחס'רסכ'הטענה
 .'זהמתגנידםנכתבי

לוצוןהחמשבהזחנוושחכל'תולתפלה,קידםהוכיתבהכניחויאהו"ח
אשועדהמצהר,בהכנתטרייכה'האהמחפללה'צר.הסתתמרשסככירא,דכ'קיח
לק"חמ'שאשרמצהרכלגב'להד'והיאכ'מוס'ף(ר"חהתםלהשלזמנה'עכוו

עצימהככונהשבעש'חמציהכ'לחשוב'תפתההמתפללמםו"מת).שעהעד
ה'צרעודר, ."ככונהושלא ,כזמבההצמדר,מק'יס'קהר"הא" :כזהנמשלאיבקדיהש

מכ'אר"חבטל'ם"."דבר'םבגללגםהתפלהמעודעללעבווהאדםאתלהד'חעלול,
-הכובהלצירןהקבעוהזמושא'הווהלוכ'חכראחריתמצוותמכמהדוגמאית

המחרגלכונה.ללאגםחצותדעהסדרבל'למצהכז'תלכאילחינה :כגיופסיל.
בכללההחורהכל"הרסיחלד''להגעיעלילהמוצהאיהDתהלזמואחלאחר

 .: II 0 ל~/ר

קרבח'חפציאשר"רכ'סראההואא'ן.ייח.עדותהחמברמצרףאלהלדבר'ס

בשכחשכמעטעדבג'רזמובזה"שהורגלו-לחס'ד'םכאמור,ד,.הכיב-אלק'ם
כמוההרגל,מרובבלבםבקגעואדרבה ,רז"ללבושקבעוהמגחהתפלתזמומהם

'"T תלחוהלכה,וDלחרכואומרכושאדםהכוכב.ם'צאתאחרע'קרההמבחהש: 
 ."ברק'ע"הכוכב'םבראוככראםובע"ובראה :מש'כוהוא ,מבחהתפלחגתפלל

כיסס

וו'השלכזמנןההם,.ותמג:מכתמיגה )א(

ב'גלחהאשרההס''יםמחגהשלתמובהגבשלב'חוהמחברשלכחב'ופ'על
מקום"בכל :סבויעסשפשוט'לכרהב'אהנסחובחכמחהוכהע'סוק .לע'נ'י
 ,לשמהתווד,ל'פדרבדברהסברםאחלכללהקגוהחסד''םגמיו".אלוקיתהיא

שכותירה,ב'טולשלמצבלה'ווצרעלולכ'חששה'הלרב'דקח.הכונהנא'לו
לאמתמרחברב'קוחללמדר'כול'סשא'גםבראוחםלשמהרחרהללמורסש'הדור

לשמה.שלאחלומר'סאחב'זווברללומ.דהחח'לך
עדהגיעךהדבריסומוסר.וראהסםרובלימידיריבםראשםהשקיעוהחסידיס

בעדומוסר,ספר'רק'ששלהםהמדשרבבח'כ'הפלכ'סבאחרראהשר"חלכך
ש"ס.כללהיהשלא

יבכרגסוד'סמג'ג'סב"ססרמהכללפושיהםכדצ'ק.עצמםקשווהחם'י"ם
בשיניויסיברע:ו.הביתבהתלהיתהתפלתםהביםח.אתיכזבתפלהנהרגיםששינו

 . 11עמ'ח"ב, ,חהעבר"חקל"'ב,משגת"'לגא,וכקהלתא'גךתראה 18

ד."טג.ושעךחיסםחח,'נהיד9

םייח.שם. 80
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I 

המקומותכאחדהתפלה.ומואתאיחרוהם ."הלככות"פיוודלידיהביאואלה
הכוכבים.צאתעםמנחהמתפלליםההסידיםכיראה

ר"ה ל~'ח'ז:,קםות~ירי iסי; )ב(

ואתללימוד"תווה,הנערדתהמכועתהחשיבותאתבכתביוומדגישחוווו"ח

 .בכרלהובות'שואלאישכלשלהמתמרתחובתו
נצחית,קדושהלתורה , 111בתורהוהגיוננן"פ"ניהבלי /I"ערקקיימיםהעולמית

התורהלומדממבה.חוסנואתשופעותוהן ,אוע'תקדושההמצוותשליתובעוד

עליונה.במדרגהמצוי",מ'רהתעללהקפידמטוהומתירובהתמדהבעייןלשמד,
כדררשכןלשמה,אשלתירההלודמכלםילגליתשישהחיכהיחסעלדנ~יררח"ר
"לפביםלשמההלימודאתפעםח"רמצייןכאמוו,(לשמהללירמדלהגיע.וי 11'וו

אתהואדוחהכדאגבהחורה.ללומדמע';:יותהוראוחכחבכןהדיו").משירת
החורהירידחעלימתריע .הדביקוחלשםלשמה,ל,מדרלגביהחסדיותשלהסברה
ירבבי.םח"תבשיריתמוחלטדידליללהיןתעלילכיהסכבהעלוכווהבמחנה
לעןתמבישמיקמומישכן ,כעיקרומוסריארהל,מודהעמדתנגדוסעוח"ר

-בעיוווהל,מודמחייבח"רמועט,ומןלכדלהקציכישלפיכדהורה.לימוד
כפרבסתם,הטיודיםבעלי"הבתיםת Iזאייצרם,עליד,כתלמידי-החכr.ריכ'שמתגבראת

ר"חהתררה.יסיריתהריסתלידילהביאעלול ,הבסתרכחכמתההמיניהעיון
הקבלה,חכמתאתr.ראדהתשיבהואקבלה,לדבריח"בנהבעיקר ,הרבהניוקק

הביאהזיתירהעלבשענהרשאהחסידרתשכעידאך ." 2ר"הארתררתאתובעיקר
ליחידירקהיתרגכדהעיסךקכיך"הטןען ,קבלייסיסודיתשלפוםלךיזציהלייי

בצדיק,ההחקשרוחנגדהואיוצאכןנבחרים.סגולה

ךם iסאתירדעיסאביאיןשכז ,המצוהמעשהמפרטרכל~זzהךפרטלשבותאסיר

 • Jכעליתרהאים,r.רעשיפ"עמחבהגיםהעילמוחשעודמההמציו.תשלועטמם
• • • • 

ובכי-:..ואילןשב,ך,המעשה"הלק"הארמציהנכלהעיקריהחלקכיקובע n/Jר

אלאאינההמחשבהטהות"-בהשקפתןהמרכזייםהנדבכים iאחאתמבטא

 , . .'"למעשה"מצטופת
משניתהת:כלהשגםטןען/ח Iיהתפלה.אתמרכזיבמקוםמעמiזזיהחסידית

דיןעבירבותוה'ימעדויתפלתוכל"ש :ושמבנאמררה.יהתומתלעבוהתש'בח
11 "כגמראחמושדד nא -1 , 

להתקרבהררדאתלושהורחהבכדהפשוטהאדםאתריממההחסירות
דרכהאתששללומתוךבתס'דיתבלחמוהמתנגד'סמקום,בכלהמצוילאלוקים

א, J/פי,דש'גר ,םש 81

(שעריללמודישאותםהקבלהספרימשמופורטובמק"אסא.ןןס'כחררם,אורחות 82

כר).סימורחמיס,

ה."פג,לשערתוספחבהזוח, 83

ס"הגעשרגשבההמינאשלהחומלטהיעןכהנהיהווגישהזבה. rסימחיימ,רחותוא 84

י'אחת jעשררשמובהמלהתפלללוקיסיחעשרהלימרלוגקל" :יוסףקב Pיירשלן·מב~

קא).עמ'(
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שלפתרונןהזמןשאלותעלתענהאשרמשלהםתוכביתשהציעובלאבישד,ודבקו
תורההלומדאדם,כלבפביחדשיםאופקיםפתחח"רשדומההחסידות.בחלצה

לימדר ."העולמותאתולקייםלהעמדי" :וביכולתו ,עליונהבקדשוהמצוימהשל
לקדשכדילשמהתורהמדהלבבוקצרזמןבפרקדיאךק'ר,משימההיבימהשל

יבהשהישל(יסןiדדמה.שללאשתורהנלמדהכההאריכההתקיפהכלאת
לפ'דהלימדוררךכהטופחהיכוהחסירות,טןתשלהתפגר 4כח"היייה , 1 ~'וןלין_~

הגאוו).שיטת
• 

יביא ,כוובתהסדויתיעדלאאשךהמצןהמקייסאף ,המציותבקירםגםכר

המצוות.טעמיאתהיידעשלמזופחותהתהאתן lמדראמנםהעןלמןת.לתיקןד
יידיוצאהלב,כוובתאתלתפלתוצירףשלאמתפלל,גםבתפלה.הדי(הןא

• 
 .הגבוההבמדרגהנמצאש'אינולמרית-חיבתו

שלבהואמעמידמתחתיהאךנית,הקיצןהדרישהאתמציג n/lראומר,הויה

חובתו,ידייוצאבוהמצןיגםלהגיע.יותרקלאל,ו-ביביים
ומכילותרבהבחריפןתמבוסחיתתקנ"ך/ז,מהשבים .,"הגאיךשלאיגרזתיך

אפשרותאידכיקבע !"תקבמשבתכאיגרתהחסידים.אתילהכבי',לרדןףקריאה
ככל ."בייריספיקזלאהדי"תלאה :שכךהחסידים,שלסטיותיהםכלאתלמבית

• 
 :הבאיסהתהומיםאת 1הגאימוכייארפן

נדאה '.כןיאביךאתכנרכססןקכהלכהלא ;i :בחירהפניסגילוהחסידיםא)(

המקןבללעומת ,בהלכהשוניםבמנהגיםריסיההסשקבעןיםשלחידרבכרהכוובהש
אבןח.םאצל

החסידיםדרךבדברלטעגוחשכוונתויתכךכקולם.רועמיםהחסידים )ב(
בכתני ,כאמיר ,מצלדיתזה jממ'טענותב~ת.שהרעהתנהגןתםוכזבתפלתם,

המתנגדים,

 ."הואטהורלאכישכקדושהדכרכל" :טןעניםהחסידיס )ג('

 ."(באוכלעץכלראלש'אלהי,אלה"ומללך :תםיסתםאתמגבההגאוך )ד(
בדו"שהםקוכעהיאהרערם,""הרועיםהגאיןמכנההחסידיםמבהיגיאת )ה(

לחילולמביאיםבכךלתל'נ,ידיה.םה'קבןואותםחדת",ואולפ'(חדשמשפט.מלבם
שמים, ם.;ר'

גישתם:ובהם ,ח'ירבדבריחוזריסהגאוןבאיגרתהנזכריםהמיטיביםמןכמה

בבוהגיםשקבעוהשיבו"םבכל,האלוקךתגוכחותעל'סתם Cת ,לתורההחסדייםשל
' 'i הגאוןצייןכאטנראךנוספות.נקורותמעלהח"רכיימצאהמעירונהלכה.וביס
הקיצוביתהפולמוסיתהבימה ,ברםמעלליהס"."כלאתנןת .rלרןת";;אפאידש

ולתת'חגסולאעליהסשאי'חמוללא" :למשלהגאון,שלבא'גרןת'ןטתלוה.
ח."רלשכחבייבכלגעררת ,"העמןדעלמחחילהםמעןוהש ,למדו lחנףעדזו

אף-ש"חדמשפט .. :יצרההחסידןתכיהגאיןלשהמרכזיתקביעתן ,כןלעיתר.
 ,לדעתו ,נהגהלאבהםשיביםפרטיסעלררמעהיאח.'ירי"ענזכרתאיגההיא

שלס'סימבמצואלג'תדהחסידותכלפ'הכלליביחסואכד,ורה.שכהחסידות
.., ' 

ע"ב"הרף ,ב"ע ,דף , nתקב"וארשאויכיח,:ספדכלייבלישראל 'רי"ענדפסו 85

ע"כ.ידף
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באיגרתגכיבה.איבהדרכםגםאם .לשמיםםי 'I'החסשכייתנידוער"חמחיגרח.
הנוו.'ךהרכבהייתיהנה .. :גאמר ,"חקע"אובשנתמלאדי,זלמושביאירר'של

נגידיכמהמפיושמעןג /Iתקסבשנתבדמינתנןןוגcלגיcז'יזרק'בא/וונ""יהמר"ח

=יי nההנוביההנךראמיבהקרביבשםאשמריכללכללמאג"ששאינךמדיגתגו
ופוסקיס.בגמראהשנ'ייהידן , /Iעפמלוישטםכם·ניםב·בח'ט,זאימורשוםאש"ז"ל
רגזרוחהרחקרתשארכIבו ,מאנ"שהרחקהאלאר.אינז"למפיראסיוריצאאםרק

המורדיין.מןהשזמשמ,-ם"ז,פאיקןכטלתקל/בונבזעתשהייטמלפניב'צננהשציאי
ןנאנמים".כשריסאנשיםמפיהשמיעה '''עפ;חכיכן'.להתחתןןשלא

אחבהרחבהר"חמשרטטייבהםהמרקמיחבארבעכילהדגישישמקיםמכל
מזביךהיאאיןרבו,כלםיהיאשהוגההעומקיםההערצהיחסייאתהגאוושלדמיתן

לחסדיות.הגאיושלהתנגדותואתכלל
מעלה ,"הגאתשלהומבהקיםמתלמידןומםלאצק,יהדוהר'בזפנחסר'אגב,

קביערתיולהלזר"ח.ע"יגםשהועלומרכזייתעטגותתורה","כתרבמפרו
 :היסןדיות
חשיביתעביהד,במוקםשהIז'להתפילה,תהיה"איך :תפלהמילתירה )א(

אויוהעבידהעיקרשהיאבדעתךעילהיאל ...בתפילהלוהמתפקלעזבההתירהגבז
 , 1\8 "עבורהנקראתכןגםשהיאאלאזילתהעכודה

הקליפהשמשבדדברלךשאיו .גדולכלללך"זזה :לקבלהקרדמתתררה )ב(
הקבלה.ליומדכמיהדביקותאלשמקרבדברלךראיו ."הגמרארפלפוללימרדכמר
0 "הרבהשגיסתחילהםהשבעלבתורהוייגעהקליםןתושנרהאדםזריךכזיאם 1 • 

התגיאנעלא'יגרות :כספךנדפסהןזילנא. nקהלזראשירנניאלהזפנת.ןהאיגרת 86
/ 

יה.דגישם-ז.י"ראיגותתשfףג.יוסרל·םהילמו.צבירוי 'רבעוזבתדורו,יבני

החסיזותנגדהגאוזגזירותדבברח"רלשוןדעותכלאכןצמייומלאדיז"רש .נמקןר

אתלקבלאפשראםרבספקונאמגים".בשריסאנטיםמפיהשמיעה '''פע"היאזו

נגדחרםעללחתוםהגאוןפטירתלאחרסירבה l!ר :אנביבשםליטוון ' 1ירסשלעייתו

היההגאון:שרבועבהרבו,משיטתפורשהיאאיךחבריו,ע"יכשנשאל,החסידים.

ןכתימי.ככבדויהקב"הDמילנזיוובצ'ריכיםיהודישחיטתגולאבלממש,אליקיםמלאך

(תשכ"ב).מאברך ,"הדואר"התותחים,באיהקלעים(אחריצחקעמדקתראיהוהביא

יבם, ' Kנישיהווירועקבח"ברלעגעוהחסיידסשלנסייולגיאגב.באייו).ב"כגלייו

 . 16-15עמ' , 1924פפרןנח"א,יעקב,זנחובספרוליפשיו,הליויעקב 'רמספר

;ספראאו'יחשר"עלעהגר"אבירארי ;הגראוהבהרתעמשקליסירשרלמי ;להקדשת 87

וולוז'ין.ישיבתיסודדברעלבכריזוכןצוניעותא,

בסםרהיעיזעיקרתרכ"י.ירושליסתירה,תנר :לספרןכהקרמהראהלגאיוקרבתיעל 88

השקפותאתהמחברמבקרכך.אגבלומריה.רשברהתורהמעלתלבידורמוקדש

החסידות.

א."עחדף 89

לסרגכדוהמגסניאיO'וףיpנןבוי .למלפולהחסירןתהתגנחתתדיתלרארתישככר 90

 ·)בהעלותךמשרתיוסף,יעקב(תולדותבמלמלו""הלומדאתנחותל'מדר

ע"א.יארף 91
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---

אבלגחל.עיקרהואוהדמות"הדביקוח :חורהבלימדושמולבחדביקוח )ג(
הדביקותהאיהיא ...החורהזולתלמדוחאולדגיקותשגתיעבערחךיעלהאל

9 "האמיתי 2 • 

האדםשצריךקדושאמריאכחידלא"והאןכח :לשמהשלאחורהליןכדו )ד(
יההיואיך ...לשמהשלאמחוךאםכילשמהללומדבןנואאיןאבללשמה.ללמדו
יטגלמעןאלאבשכיליילמרוולאאוחישיעזבוהלואי ...לשחמשלאללמדואיסור
 ." "לשמהללמודלמוטבחיזירםשהנהאררכיעולם.עדרלכגיהםלהם

מצוחקיוםמפניבטלותהמצווחכלכיבקבע"המובעתתפיסחוחמציח )ה(

שועחהקובעשזמהנמצרהכלוכןהגוףמצוחכלהכלללךוזה" :חוהרחלמדו
מצוחלחפשאבל ...לילד mחסלכטלהאומנזנהלסורהתורהצרתהלאזהעוברח
 • .V4ממנה"החשובהבתורהמצזחלךאיזתודהתלמדווהלניח

 :בחפלההחסידיםשלהבאיםבנוהגיםגםנגעפנחסר'
שלאנאמןכמקוםזיתרחיוכאזמןלחפלהחז"ללה"קבער :חפלהזמןא)(
 ."מיתהחייכדכרהיםעלהעוברוכלאמדוכהלהזהרוצוולעולםחמרט
מלבואהחכןכיםכלשננזנעורואותכדשלעינינואווי" :נפידרםנזנינים )ב(

 ." "מנינובביחולומדומחפלללעצמך ,כדמובנהאחדוכל ,שהמדרלבית

 ..ע"אידף 92

לשחמבורבתכי"רוע :לשמהלימדרלמישגהסבריםמןכאיסלכרבסמיךע"א.טךדף 93

וזב.ציתבכלשמכריובמיבלמדויישכווןחיאכולםעלהרעל;ןהראשןנהבררבית. ' 1הם

ישביאנינדילומדהרינייאמרשאםהשניההכונה ...ליצורוריחנחתלעשיתוהיא

אףיחךי ...הבאלעולםשאזכהככדידוזכלא ...הג'הכינ.ד ...השםירתאלידיהלימור

הריבטיבלנחדוכךאחריצוזזיאס ...ודבימההבבדובשניילשמהשלאלמרםא

 .) Kטןא(סי "לבימדוןגדייהפעלוהשעהכזיאמ ,הותהרדיניכליילםנומזימומוכן

וס'ב.הףד-94

 .א' Iעחרף 95

נז"א.טידף 96

• 

• 
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זצ"ללבובהשיליהושערביהגאוו

פועליםבדיגיתשובה
(שאולי)ביקאברהםהרבע"יכ"ימתוזלדפוסמובא

דרזדו,שלרבהל, !Iזהןריןלץהלןיהירשצביר'חרבפירסט ) 19ן 2 (תרפ"בנשנת

משפחהמענפישאחדגילהבה Iכבןבי'משפחת"תךלדןתהגאונים""כתניספרמחבר

העתיקההקהלהשלרבהלבוב,השיכיהושערביבאשכנז,הרכניסמזקניהנאיוחיהזן

שהשנהשוואבא,ןמדינתוכלאנספאןשלרנהולאחרינהמוזל,נהרעלטריירבנרמניה,

 .)ב Iתקל'(נפטרלהסתלקותן,שנחמאתייםמלאןטבת)(כ"ט

מפראנקפןרט,שמואליוסף Iווהנודעהגאןךשלבו-בתןנכדן,שהיההשיליהושערבי

במיץדייןבנעוריןהיה , 2בבלי)תלמודהוצאךתבכל(הנדפסהש"ס'/"מסורתבעל

שנתעדטריירור"מכאב"ךלבוב!אחרור'הגאוןאביןמקוםמילאכוואחרי nהאלזסי

שוןאבאד.מרינתוכלכאגספךואב"דלרבנתקנלשאז Iת.צ"ג

עםותשיבןתשאלןתהחליףהיאבדירן.בר-סמכאכנאוןנתפרסםהשיליהושערבי

ממיץרישריעקברבי , 3יעקב""שבבעלמפראנקפררטפפרשיעקברבי :דורונאוני

מאירוורבייהושע"פני IIבעלמפראנקפורטפלקיהושעיעקברבי ,"בק..ג'י"שכרתבעל

הידיעבספרבתשןבןתיוהתפרסםהוא . 5מאירות""פניםבעלמפרוסטיץאייזנשטאט

קהלרתברובפולמןסהתעוררזהנטשסביבמקלינה,ההיסטרריהנטאודותהישר""אור

קהלתשלהבית-דיוכאשרמחלוקתפרצהכיזועאירופה.שלימזרחהבמערבהישראל

דיופסקנגדיצארהנט.אתופסלקליבהשלדינהביתלהחלטתהת(גדפראנקפןרט

 • 6הישר"כ"ארהתפרסמךשדבריהסןאשכנז,פןליונאוניררבפראנקפורט

צידדעמךדים,י"געלהמשתרעותהשיליהךשערבימאתאריכיתתשיבןתגשתי

הוכתךשכןהגט,לחיתרמכריעהדעתיהיתהןכנראהלגס,תוקףבמתןהשיליהושערני

הגדול,הגאיו ....מלחמותספרועמוישישיםמגזעחיטר"ויצא :כאלהבתואריםבהם

דהיתיראבכחאהילכתאומלבןמברר ...ובינהחכמהרוחמלאלכובשיםראשיהושע

 • 1כיינה"ומצויתקריאהמצוותוכאודעתשפתישפתיו Jלבנהכפניפניו

יהונתוור'זצ"לעמריויעקבו'הנאוניםביוה~דועהההיסטוריתבמחלוקתגס

-יהושע""פניבעלהגאןועםיחדמתננךיועםונמנהחלקי"הר'נטלזצ"לאייבשיץ

הרי"א.הגאיושל

H. Horowitz, Die Familie Lwow. Monatschrift des Judentum, Vol. 74 1 

p. 487-495. 

לן.עמ'תרע"בפיעטרקינהגאןנים",,ב"כתבישםראה 2

מזוקקים",ובתבונהחכמיםבדעתהנעימיםדבריר"ראיתי :נ"גסימןיעקב"ב"שבראה 3

זקןוחביביידיריברמהאשר"האשל :ל"בסימןחייסאירחחלקמאירות"ןב"פנים
• 

 .הגדול"המאירהדןר,

כ"א.ט,סימניםלבנהפני 4

חקכ"ט.אמסטרדםהישר"אורבונ"גל"גסימניסה i \,ר 5 " , 
נ"ג.שםך • 5הערהראה 6
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אחריןהשאירדורי,גאוניבספרישנתפרסמויהשגיתייותשיכיתיושאלותיומלכד

בשאכיתדוביתשובות,פ"טהמכיללבנח","נפיותשיביתשאליתגדולספרל"ריה

כאחדהמחונלשגלדיתיאתאישו.תינחלכיתהקהלותסכסוכיעב(י(יביחודהחברה

עליישעררמההספריגם , 11התשוביתמתיאריכראיתאפשרבריריההוראהמעמוךי

מספיעלין"ראיי :ביפןרדהאב"דז"כייסף""זכריועכלשטיי(הארטייסףריהנאין
• 

 . 0כבבה"כנפייהושענפינפירפטירתי,עלרלקיבומו

(רית'סיענפיםישיסיסגזע
• 

השיליהישעשוביהירייוץצביהובנילהלבוב,משפחתתולדותעלהמקיףבמאמרי

ו::ארכס.אר:כ ::jהמומרהסוציאליזם,מיסדשלסבתואביחיה

בש(תלפטירתיעדםגלביבמשחאברהםריהגאיןבנומילאהרי"השלמקימיאת'

מארכס,השיכיהושעאבימארכס,הכוימרדכיהרבחתנומקומימילאואחריותקכו"ח,

בימיהנרמנלתהחברהלמרימיאיתוהעלתההמשפסיםבתורתשידיעתידיועורר

 ...{מרדכי)קארלהששבןבניאתגםוהטבילישואג,מכלליצאיהיאהאמנציפציה,

ענףנהרה-שמו,אתשנשאהגאוןשלנכדןהשיל,ןלהישעהשלשלתניתקהכרהנה
. 
 .ישישיםמגזעשנכרת

" 
איתוכתבב(עוריושעידרדועמיבהק.אנטישמיהיההמודרניזסיהסןציאלרוצר

• 

דרביהשמיעינןוהיהדות"היהודיסמןהחברהשחרןרהואהיהודיש"שחרןרמימר

שימשהי tכיהדיתשתיפסתייתכןהממון.אליקישהואישראכאלוקיעליגדוףחריף

מכניןספיחיה,וספיחיספיחיהשלהרשמיתהאידיאוכוגיהכאיתהבסוחהקרקע

שכל ,ברז'(ייבעדסטאלין

גrריתעבנףלאאולם

~ 

ולהמיסישראכזרועלשבורמעיי(ם
• 

 .היהדוחעככליה
" " . " 

למוסרהקהנ:J.אלהקצהמןמנוגדתשיטחיםקשה-זה

שלעסיסהאמימחלבינקמיצאופיועלשמילדותו"שייתכןלמררתוזה ,היהדןת

לעסוק.באנוזה"שלבהשקפתולא- J1ל"זצברויאררפאלחרבכדברי ,"היהדות
• 

ובסריירבהסבררגבכיקיריהנאיןשלמכתי"קלהעתיקiךשזכיתיאחת,תשובהלהלן

ישדימה-הסוןר "הניןלביןהסבאכיןהגדולההבלדעלהמעידה ,ה"התשכבקיץ

השורש.מןהענףונותקמהעץ,הפרינסלסמלכושוםזובתשובה

מעידהלךהכתבמתוךלראשונהכאךהמתפרסמתלברב,השיליהושעריתשיבת

J פועליםדיניבבירירהלכהיכפיסקמובהקהלכהכמיוהבתירההגאוןשלנדלותןנל

הקידש.טהרתעל

" 

 ,"אמתוכ"שסתח'תקכיפירודהצכי"."חכםת'שףעלהשיליהישעיוהסכמיתגםראה 8

 • Yלהיעב" ,המקיעןתבעביו

ההספידם.חלק,ר"תקמפואג ,"בו"משבו 9

 , nזכולהר"מערןו"תפחה,.הטפויסעללכובמהשאברהםידשלרס.מכותיןואה 10
ייאה , Kתקל"טיידוה ,גיבזברוגמשהוילהןכקרכלהונאירה"אספקלריה .. 'חקלייהמיץ

. , 
שיהקהלהמטבקסהמעתיקא"תרצפיעטרקרביבחלק ,צינץלר", "יהרנתןגדולת"

 ."אלקרםיזכוך ..ר"הטיייר

rxismus I1 בiDer juedischer M יררי"כמןכאריחרגוםיראהככירצבי,בחלחW ע
. 

נליונוחתרצ"ז,לארושבהמשכים,אירישקייט"אוזמרקסיזם ..-שטימע"ארבייטער

11 -18 • 
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 *השבועהעלועברמקהלתושחזרציבורשליחבעניו
ביניהםזמןמשדשה"הש"ץדברעלסגולהיחידישאלונילאשרנדרשחי

אצלםשנחקבלהזמןוככלוחבערד,ב"בעארבעיםמןק"קשהיאורי' Cבצ
אבוותהתנה Yהש"רקשנים,ג'עלהעברתם"הטבחשחנןןשניתוקבלו.דו
בפנקסונכתבל,"הנזמןחןדשירצהקהלהלאזיהליסעהשרוחלושיה"מעמד
לטבירא Yהש"נסעתפ"הסיוןבתחילחהב mשם.החתוםעלבאוהש"ץהקהל
בפנקסהקבהלונכחבלש"ץ,שמהונתקבלבע"במשפחותחמהשמןק"קשהיא
עליווקיבללהקהלשייבםכפותקעובסףושםהחתוםעלבא Y "והשהקהל

ובניאשותעםביאחויאחרשלאבולמהידרלדאובחרםכ"ובתקמררה nבשבערה
אחיושללנחקבלבטבר"היוחוובזמןייה, Cתנהמושמבתדלגורלהשתקעביחד

 Yלהש"שרדתנגתווהקהלרב,בשפעזיםמיסתכפידוורונותבתמגדתדמרחמו,ןי
הנ"ל,החנאיכםיביאחודלמהרוב"באשחדאחרילילדצליםורילחזורל"הג

מהםלדשה"השכירוחעללהוסיףל"דספקוהעיראגשיפתוהולציםוריובחזיררת

כתמאוגניםהעםהיויטברי.'לאנשיהרגלאתופשט yהש"להםונצרתהמקםדו,
כהיחרלהםשנעשהוכמדומהשבקלים,בפחוחשמשחמשיםציפורישי.אנעל

ב"ההמקוםעדגועלוחרםשבערהעמדששיחנאיהעוברהעברייןעםהלחםלל
ושחרוהאמורעכלוהודעיואחדלרבשלחוהתלונהלהסירוכדיהקהל.דעתערל
להתירומכירי'בידעיאלהשלששיאתםאמיגהזייןריהיהתרה.להםלהיצואפגיי
יתךעועביריטיףוממעמקיםבשלהםציפוריאברששחיזיקווהשביעההת"כזו/לחש

לאנשיל"הנהרבמחשדבתהעתקלישלחוטברי'אמניששאולים mישיר.אף
מהןואיזהיקיםמדדבךאתהמשדבהרבשםאתיסיףתחלהבתעלומהארציפויר,

תשותבי.וזריכשיך

חמכיירדפומיאחריכידינאביי mלטרוהגוןכד'אהדברגוףשאיןאף

המזמריםומירותבנעיםאלקינובביתלרומםהנרים,הקורא.ירדוףכאשרישראל
בראשגרגרםיושלשהבשניםובגידוםיםבחרפותכחרבותהשועמלבאתומכרתים

קולהשמעתמשוםאדסורלחינגאדאזילכמאןומיחזייפהשאינהאמירהאמיר,
יחדלוןקולוחקלבבתלהשתמשלציבורהאובגאי ,בלגינאאניסחראבשבח

m באויןזשמעאבןיארהצנתדמעתריpזהאיןהמברד,כגבדאינןוהקליםש

שבניהזהבדורהגאולהלעיכובשגורםוברואישיראלקדושאתמנאץאלאמברד
 mדשקלמאןהאיולומרוליזילעולםשלברומוהעומדיםבדבריםמזלזלי!אדם

והעוברלפגם,וטעםםסוקבלילקוראוםשיאטזמירי'ליזמורדינאבבילגלימא
האזתשהאנחההגוףכלאתהשוברקוללהשמיעכםיואתיאשלאהבתהלםני
ללככריאהאלקיםכי ,סניגורנעשהקםיגורובשאי!הויהעלוהחטאתחויבלירי

וסםרותסריעו. '''תכזצ"ללמבהשיליהשוע Iרלהגאיולבבה""םנימספרכ'י"חשובה •

הלארמיתהספריהשל '''תנלתצלוםימבכיןובציליםבהבמירב.אוניברסיטהלוי

ירשולים.

כשאכבז.קהלןתלשתישאוליםשפותהםסרב''ךt"ן"צפורי"הסוןמת 1

רב.ז.סנהדריןעיין 2
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זאחעל,' tמעלהמדשםבראיזקילירמאהליראהלהגיעיקרראישביםשפתיהדיבב
סלקי.לאלגביה

אויסררשביעהשחרמרימכירזאךהעביז,מזהידישאמשךהי'מהראיייבכז

ארמתי ,עיבשיהירינטשייכ"יתבשבישתלזלזילידאתרלחר-נוישיבזה <'Dברגע
ש"מרשתקיובנזמדיתבילימרידלאישראלהעניפעמילהשיבשימעיזזיבגרז

שברבריאמרתישרבינ;ס,ית"כבדריםלהתירחרובנאמיב"יל,פקקעבי,ודשפיו

ראירתירעלאשיברבחחהללוב.כבדרחילקיזאיזהשםחילילששייבמקיםהזה
השמים.מזהרורביכשאועדתיאגלהיאח"כ

לביתירתעואהבניזלדותיציויעליסובבמיסדויהוניצרהונתירדבריתחלח
שהשיכרהמבכשירהנהגשלאהש"ץייערהי'שאםלחוהט,סתחלמציאעביד

שניםג'משרעלניצופריש"זלהי!תעליייקינלע"אשהשניולאתרלטנרי'ע"א
נטברי:יחרםישביעהבת"כעצמיאתמשעברה"לא ,שפרע.מיבעיבשישעיומד

רבלחז-חיכולעופלארירמ'רהאחזהר,תןבישייךלא /1 " \1ששחכירבמהכי

משםחאחרבמקיםא"עלהשכיוויצהשאיביהיכאדיקאהייביהייםבחציאפילי
לוכקיםא"עלהשכיוכשרצוהאבל "לעבדיםעבריםילאעבדיםשיראלבבירלי
חלזורינלראיביאחרלמקיםא"עישכיוכשלאצרכייאומזוניחלישאיזאיאחר
איביאחותלקהלהע"אששכוהש"זע"כשפרע,מילקבלמחיוגבייכשיחזירבי

mבייברביכשחחולציופרי,א"עשניר Iשוהזמזבתיןאיםזנשיםכילחזיויכיל
יחזירהנ"לעיבשבמצידתבלנדיהאשלאכדיל"הבז"השיא"כשפועמילקבל

הנ!/להחרהטסמךזעלוחדם,ןשבדעההת"כעלויתחרטבטברי'שעשהבמעשיו

הזבתיר,נכת'''עכ"לבשלי:מקימןעלהש"ץןיניחמזבביאב"רתלתאלייתירן
יהיתר <'Dונרסרכל"הבהחםכדברשכליארההדראכלהבשקפההמשקיף

לש"סמתגנרםשגםאלאשיסמכןמהעללהםאשיזדיילאבאריר,פררחיםבדריר
שאיבןלפרעללאחריםא"עלשכררשריצהפועלניזשחמלקמהחדאזפזסקיס,

צמעיאבאבהש"סמקשהמאיכ"רא ,ליאתג"עלאחרים,ע"אלהשכיררהצר
עלפערל ..,רסקברדסראכרבדהלהנהכירבאמררמיארבא"עע"בדף

לר"ררס"להאודלאמהזי..םבחציאפ"לחוזריכילפרעלרבדאמרמהאהתחתינה
לזאשי!אןלאחריםא"עלהשכירשריצהבפיעלאייריהחתרתנהעלפיעלדיר

כפעדלל"הנהחכםדלעתאייריכ"עירב ,לאחריםע"אישכירכשלאזצרכייזבזיבות
יכןלכיהופרעללאחריםא"עלהשכירריצהאויבןוצרכיולרפנסתךברירדמצרי

בי.לחייר
רברייאתדשיוקאהאוהמקשזקי'דעיקריליזברלפקעקששימאדויידעתרנעשי

מעדמכאותואםלחזוריכלרשפועלשמהגי,סעיףשלייגסיובןשלמהבחבמתעייו 3

עבד.מקרילאזאתשבכלןמסקנתז ,הראשןןמןלחזיריבילאינןלאחרצעמימשכיר

ליכילע ' m.,מוםירשר ' pלהביאצז"לרמסורםהכהזלהגר""חייססיסת"בשו

ירצהשאםרשותלפיוענתוי' Iנהשלשטרןקורםה"הקבשלשטרווכי'םזעכד '''בג

בן.לחורריכולאחואצלעצמומשכייאםשאטילוחייסבזביסימסלקוחוזר,לחזיר

יסלםלד"רהנוכןי"במשפטעבדוהדיני ..יראה-כ"ו)סי'חי"מ ,חייסמלם(שן"ת

 'מ,!כ' pחל ) l~ tyסכ n(ירלשויםטיג Dןריי
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שכיראםחמה 1שאחזתאזמת'לושמתשמעהיוםולחציהפועלאתהשיכרדתני
איירימאל,רכנואירמאמניקבלניוח,לונותוהואקבלואםשכרולונותוהוא
ל,יכאברייתאהרוא"כנמי,אניסלאכידאניסחמהשאחזתואומתלושמתשעמ,

שאינולאונסדוונההי'דלאחדאלאחרים,א"עלהשכירשרוצהבפועללאוקמא
אפ"הא"עלהשכיררוצהכשאינואדגסבלא'דאףלאשונוע'ירה"לכלל,לעבדוימל
רוצהבשאינודאף,ש"מע"כאלאמאנוס,יותררבותאובההיאהעליונה,עלידו

רב.עלשעירוקשהאונס,בהאהתחתונהעלידואעפ"כלאחריםלעבוד

כלדתביממתני'התסשמקש'האבדבדברברייתאהךדאוקיהרלבתרמ"מ

עלידוהמש;עוכלהמשנהכלדתנוופעללאתוייהתחרתנהעלו 'T'בוהחוזר
יהאמ IIלקל I1הנהחכםדבריולפיעומדח,במקימההקיןבואריז IIילפהתחתונה,
אחרים,אצללעבדושרוצהבפועלמיירי,התחתונהעלידדופזעלבמתנ"דמרבינן

רבקבלנותלקבלנזתגיו'שכירותשאגילר"רדגםבחדאעליהזפליגבחאוזס"לורב
רוצהכשאינוובשכירותהתחתונהעלו 'T'אע"הלאחריםלעבודרוצהשאיבואף

סגרדרבילומרלרחיקלש"סלהילמהוא"כהעליונה,עליייאחריסאצל,לעבדו
אויבעיתמילאבתריהוסיפאארישאלאוקאמאיבחדאעליהזפליגבחראכר"ר,

עיעלרבדס"ל Pרבהכילחלקל,כאע"כ,אלאהתחתונה,עלידוהחוורכלאימא
אחרים,אצללעבדושריצהיאףהאבדבדברפיעלבכלאייריגילחזיריכיל

ולק"מ.

מהעלדטריאשקלאבהאילישתמוהמהאזכור,זובסוגי'דעסקינוזהזאיל
נקנלנות.ביויוםבשכירביוליהמי~מעע"בע"הדףפרק'ןברישהתוס'שכ'

מאיכואםבמשמע,יוםשכיראףאימודנקיטדאיכאליונראפשרהאירליוקשה
שהיאפועללאתייידאתיהתחתונהעלידיבוהחוזריכלבסיעאדתנימהאונקשה
האהתרס'ךלסבריר~הא,נשמעהאןמביואתהשיכרזבקטמריאשהלאיי,פשכיר

ליונראפשרוחוזרהארונוקיל'ז:יניי'וגםבמשמע,ויםשכיראףאומניודנקט
עלהשוכרדירהאס'~לר"רדגםאונרינוהאיבעידלפיבמשמע,שכיר,דבאומניו

אתהשיכרדקתנימתנ"וא"כהאבהלדברוניקיאוניסוהברייתאהעליינה

הוישביר,ביוקבל(ביוונשמעתיס'דלפיהתחתונה,עלס 'T'בהםותזריהאיוגניו
עלהשכירידעכ"פזהילהויהעליונהעלהקבלוידאפי'דלרבנ(כרבבןדלא

התחתונה.עלקבלןביןשכירביןהתוס'לסברתגםהלאבמתני'העליונה
דגקסהיאכארמינורלאהיאהתוס'כדונתדגםלומראפשרריהטאולפום

דגםלו,'אומוונקטנינהההדדיכיושכירדקבל(היכארקמכשמעשכיראףאומו
להםאיוזהאתזהוהטעוהאומניואתהשוכרברשיאדתנילהאבמשעמ.שכיר
דא'(לי'קייהעסןנמיחזריע"בעובדףדאמריזהלגביתרעומותאלאזא"ז

כשהתחילבולחזוריכולראינוהקבלועלואיתרעומות,אלאהפועליםעללבעה"ב
יכולכשהתתילדאףהשכירמכ"שערי;והתתילכשלאתרעומותאלאלבעה"באיו

תיס'תכבוובוהתרעומות,אלאעליולבעה"באיוהתתילובשלאלרבבולחזרר

האימגי(אתהשכררדתנובמגrיעתאאבלבמשמע,שכירגםאזמניודנקטדהא

רמק'ה"לאביהחוזרכלבסיפאתניהוילאאיהjrתתונה,עלודםבהםותזרו
עלירוהויבולחזור'כולאשינולפילחודאאקבלורקאקבלושבמציעתא iהאומנ'

ותניחזרלזההעל,ונה,עלירובולחזורש'כוללמימרדאיכאשכיראבלהתחתונד,
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התחתרבה,עלידרברהחרזרהשכירדגםליתאדהאלאשסרעינורכר'ברהחרזרכל
שםחיס'מקשימאידא//בהכי,לפרשאפשראישםיךמעייניוכדאינרא

ההדיכד'הירסובחציהופעלאתהשוכרכשמעתיולקמייתגיאהאיא"תזהאחרי
משיםשכירשהאונהריאמועללמיבקטאיצטיוך,נ Iעהא ,תווייהןtכ yלמיבלין

יכןלראיבראקכלורקל"מרקסיבוה'יארמובקטהןיראי ,אברסליבאדכיררקא
כסכרתלסיסרראיכאשכיראבל ,התחתרבהעלרירןרהאארבסל,כאכיבילחןיר

מיניה,ידליקפעולנקסה flמשהעליזנהעלדיייהאואיגסליכאכידאפ'ירב

רכיתאאיכאיהשתא ,רכבסכרתרלאהתחתרבהעלידיהשכ'רגםאביסליכארב'
ל vדיחגשכ'ראבןסןבדליכאל,יבה vהעלר "T'רבקבלואבןסבאיבאבתרוו"הן,
ז;תחתינה,

עלירובוהחרזרדבלהא'רמןק'א'סאבעיתהאילפיהתרס'דקן'וא"ל
בהו,וחזרוהאומניואתהשיכרזנקטבמציעתאןהשתארכו'לכדתניאהתחתרנה

לחזררדיכרלאשכירןלאודמסתבראקכלואםכימןקסיבולאהתחחיבהעלרירו
וקכלושכירןבזההכללדגריהאברלדברמרקסיבודאבוסוהבר"תא ,רבכסברתבו
מאירר,טפיססתבראחדשוםואיזבהזלחזןריכול,זאיבםדתרווייהובבהוהדדיכי

דהויהתוס'קי'שםיךוקשהא'ז,ז..כי"גממרקמינוהוהבברייתאחזךהריאייכה/'ג

בדברראבןסהברייתארסןקסיבזא"וחרוויח'ן,דמשמעבברייחאאומזלסיחבי

מלאןקמיאבדשאיברברברהעל,ובהעלרידובהאלאןקסיטפידמסתגראףהאבד
פועלבכרייתאדבקט'משרםהייבוהעליובה,עלהפןעלירהאברבדברדאפילו
רוהתינה,התחעלשכירידגםאביםליכאכיהאמיניהרייקינוןממילאבשכר
אלוקמימוכחןסש"הבו,לחזוריכןלרשכיררכסברתהיאמהבאנןסכיאינר

אבוסאיכאכימקוםמכלבןלחזוריכרלאיבושכירדגםהאברבדברהבר"תא
ו "T'שכירראפילוה"אאבוסאיכאכידאפילוהאברבדבר ,"משאהעליובה,עלי'ו
התחתונה,עלדידואנרסל,כארכיימנהררייקיבופעולבקטזשמ"ההתחתונה,על

יכולדשכיררבסברתל"כיוודליחהאב.רבדברכ"אלאוקמיאפשרלארזה
העליונהעלידןהאבדכרברדאפי'אבןסכיקבלזבמישמעיבזומינהכןלחזור

כב"ל,פועל,למיתניאיצטרךרשפירהחוס'קו'קשהלאוא"כ
קאמרתרחירוסארר'קמאלשיבוייהואהתןס'דקשוייתלמימרליכאבמיוהא

ובשכיראקבלול"מוקמינוהריארמותביהוהדאיודיובו:בחדאעל,פליגורב
שמעיבומתב"דהא ,גולןמרדאיזרב,בסברתאבוסליכאכיהעליובהעלשידוה"מ
רבוסברתהתחתונהעלדידו'פועללתאויידאתיבוהחווךכלסיפאמדחניזה

כר"דמקשיבוהוילאאומזתביהוידאיל,אתהאגם :התוסקו'שפיךוקשהליתא,

מסתבררקבלןהיכאשכירגםבאומןלכלולמסחברדלאשוכוםאבדשא'נויברבר
רמתג'ירסיiכא'מיחןראל"צכ"רעוכיוז ,'התיסלסברתכמיישמילתאלהיטםי

וכילאהכילמימרצריכיןהרויקאגםכ Iע'כ ffא ,התחתרנהעלידןבירשייאפילן

קכלוטפימסתכרהתחתובהעלדלדיווכייוובה,התחתעלידושכידאפילואבוס
הוירקאכדשאיבוברברמוקסיבוהויודמלא ,ארמולימבקסה"ללאמשכיך

דתרווייהווכה"גלשכירקבלוביולחלקסבראאיזאזהאבדבדברלה'מוקמ'בז
מידרםדכבוגםאב'סדלאהאבדדבדברהכללדבריהברייתאואתיאמאומז,'',מדיו
העליונה,עלידםהאבדבדברדאפילומודהד"דגםובאביס'תוגה,התחעלדידו
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דסד'דבאנוסלך"רס"לדלאוכףקרמאתךתיריסא 'ךדשמנילהאל"יואגמת
שהו()פלעונקטה"שמהחתתונה,עלםדיאברשאינובדבךוךקהעליונהעל

ברברוהייגולקבל(שכירני(לחלקדאיכאמעני(הכאאדיירילאשמועינ(שכיר
אבלבאדניס.העליונהעלדדיםס"לדוקאג"וכהר l/כראתיאכ Ifןעאב,דשאינו

החוס:קו'קשהלאשינו"ההיאעלוגםהתחתונהעלירםבאניסאףהאברברבר
זוו"ק·

גסרמעתוהב"להחכםרמחלקהאלסתורהראשוןלעביןובשוגהובחוזר

רמנ Iומקשיהיאנעה"ברכדיפערלש:אגיהחםימשני'י Iדבפ"קאדיאתהמא
אמיקשההנ"להחםכדרגיולםיהוים,בחציאפילובולחווריסלומעלאדמר
זכהופועלא"עמשכירכשאיברמזוברתלושאי(גפרעלאייירהכאדלמאקשוי:

אףבהכילחלקסבאושאי(ש"ןכאע"כגר,לחזוריכרלדאינוכיו(בעה"בכידדיו
משלוןגםבו,לחזוריכולהכיאופ"א"עישכרכשלאלי'סגישלאדידוע

עבדיםולאעבריםשיראלבניל,כימרקאמרל,תא,החכםרסברתמיחכהברייתא
 'נקר~יה"שלאהבע"געלהשכיר,ערלבעה"בעלרחםבאדקפירומשמעלעברים,

מתבידותאחרלארי(לעבדו~לאהשכירערללבדו 'להבלתיתנמירותבםביאדון
לאדוןעבדותואיןאזלאדוןאמחןעבדוותשחמל,ףהשכירכייח:לוברוהמ

כלבאחריח'אדניתוולהמירלהחלףירשאישאיבוית'הכללאחןכעבידתוי"כ
מעםאחדעלאדרןנקראיהאשלאכיהארו(עלגמא mקסכרכ(וכמוחייי,ימי
לרזלחואחראדבוחבלילעילם,עלירס.אדוןנקראית'שהיאכדררבתמידרתה'

לעבדיריציםשעבריוזמןשכלעשהלפירקיה"לאבב"ישלשאדגותרקיח:
כיאדוןמקרילאתואחולאישהויוויצאובהס;כשחזוואבלעליהם,ארוןנקרא

היסרימדיובמשל,םעכירםבליומושלאריןאי(ממשלתויאיהאדנוותאיה
עובדכאשינומרנסתוכדילואשי(השכירואיהמם,ארורעטרתהוירםהמצבתפ

כששיכורלעולםאדעתיר Dיולאבב'"כזאם ,זמןבכלבולחוזריכילי;אדם
ב"ר_למקוםעבודתרכררדלעולםלבג"יעיברכזהשכירגםהלאכיאכלהשכירים

בלביקראדסשםיראזאחרלארי(זלהיוחזמנםתורלחזוריכוליםכשהייםאולם
הזמןחודאףצואויחםמעלאדניחועוללפרוקיכיליםולקיטישכיריאףכי (,ל,

 • .4ית"שכעבידתי '''בלעינידםאיםנהםרגםשלשנירם

אימתיעדער'ינןרלאחדאהנ"ל,החכםסברתלמירמליבאמסבראםב
לנירתוהיידבקיגיאמא:יבן,כשחתדלאחרים"ע Nלהשכירשראיאיונששהכיר

דבריךבתתכןאםזגשחזרהנ"ללהבעה"בע"אשהשכירהזמןמשךחבשו
מזונותלוהליותצרידאי(לזהבויחזרא'ליוסורקאךשהשכירדאםלשעיורין

איתיהריהראשי(,ביוםבווחזרשביסלשלושהא"עשהשכירובאםירםלחציכ"א

שכזמאלהררצריךפעםרכלעריד '.איוםפחותשביסג'מוזנותולהירתצריךשכיר
השכ'חתזמןמךשוכ"בא"עלפונסכדיהואאםלוימצאאשרכלאתלישום

קנייחאלםילאעידבם '''בבל"כישרמאנדסםניק"גסימויאירחי(תנשרתראה .1

מןמדסמנורדב~ ,ג Hשלסיומהכריכרתיתמהיבאיחזקאל.כנסתח"ינשןהראזו.

יKוהלאחר,,לילרמהשניגסלחזורשבירומאחרעלין,ערבשםכבראיואחרצאל

כלל,שעבדולעייחלדלאשכןטימוחו"מחלקהנ"לחייסמיםשן"ח
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וזולא,ניוקואמשתבהשהשעומאחולעתמעתלישוםאפשוהיכאגם ,לאאו
החםנכדנ'ינולחזוויכלרםדועלובדיונלפושאשיןכאהלדנויםישנםועוד
ל."הנ

סובנשבתחיהלל,"הנהחםנבדבוידבוי!בעובוביכהמחזינאהדאזבןובו

מחוסוה'ףבעלאמזב'יםןימקננזדחזראףכיאמהנ,מחוטרהואץש"השוד.לר
דלאגדולהגגהשהויאשפוע,ימלקבלמחוינלחזורבאשאם.כבתכ"ואחאמנה
איתאדבהדאישפוע,מילקבלצויךשדב'יםקניןמשוםאמנהמחזסרשמימצינו
חייבשאיגן D "אעל, IIנבבדבריםימתןהשמאנעגין 'בסעיףב"ר "סימןמ IIבחי

 mואיןאבמהמחוסוז"הזבקטמקוםכלה"דר, ,אמבהמחוסוז"השפועמילקבל
שפוע.מילקבלצויךשאיןהימנובוחהחכמים

לןיפריווצפוריק"שבקיעדוחי'איל,דודאיתרעאתךיהיירלאןמ"ש
גםאחו,במקוםע"אמשכיךהי'לאאחךתבקהלהלושמפויזיםכמוהשכיוות

איבהמ"מבשוההואהקצונשהשכיוותאףחדאצ,רמכלהואסחוםזהפחח
 Uא'לושישומילואיןשךוצהשמיסמפומחישנהואבשיםמצעךעיודומה

קציניםהמהכיוווציסלהםשיש'ויותובע"במארתחמשבישואלאםלעיוורצה,
שםמששימרויותוברטלהואאחד'~בשבתרשכיח ,לכלרמפרוטםכידרעובדיבים
השכיורתנציפרוילרה~לא 'בטנרישנתקבלפעםאותוהלארעודהרבה,שגתות

רתעיחנויל"סהפסוקיםרורנתעואתירהי'פעםונאוחו' 'בטנוילושפסקוכמו
אויהי'שלאדצקלאשהןוהי<שהתבארידהוהבהאהיהלאאמגהמחוטר Iפאי
בשתהנאםאנל ,לשנרתגעדתואז "יהשלאוהבחטתודגויוש;בעחבלבוא'בהפ

ערייןדברים.חסורןכאן iא'השערשיבןיחממתחןןרוהואמכאןלאחוהשער
שםבסמ"ערעייוג"שוסימן '''הבסםתזיולדעההזבאררנעלבשםםשהשבפרי

מחרסרבהםישעותאבתוידאףל"וסחרלקיםא"רהושבד"הוראבראף 'אק"ס
ע"בשרהדיןבעסקרכןשפעומילקבלצריראויןבזהמדריםהםגםמ"מאמהב
ערנשעל,רשישהיאכמדינררוהוחתךדהעובוהב"להחםנדברילפיאףאכןשם.

אאיטררחלאינווהשבועההלעי,ררפסרלדוגנןאאיסוועגראכילוהוישפרעמי
כומעובשעל,ואיןהדעירתלכלדגנ"דכיוןבב"דפתחלמצואאיןמ"מדרבנן,

שנועתומקייםשאיבוזמןוכלשבוערתלקייםאותווכופיןחלהדהשבעוהשהוכחבו
השבערהאופןבשיםלהתירואיןמבפשי)שקיבלשובועהועובשחרםעליויש

נבדנותוהןבנדריםהןהמםטובהוקיגלהרניםבפנישהיתהבריבאוהחרם
מלאכהדקיבלפעול 'דאפי I "ראחת"לשאצלםש:בקנלנזמןהןלררבדנושגדרו
Iבמעה I ו,"רבבסי'ר"ניןדכתניבהעדותלכולהתיראיוכזיושבועהטרנה,מקריב, 

כלהלביאהצורךמןואיןהרתה.התרתואיןנידעבדואפ" :לק"ס I "בוס"שוע

יןת,תהשבהעילייהיאיאוףשם,עוייוהיסבבמאררשהכלרשבאגזההעדית

כומלהםגשנעשהוניםבפגישלאיוה Mלכלהחיהרל"הנהחכםהוהריהפלא
לוהשחירוהםלשגדרלרנםיד~דעיאםסרגיארמיואוש."נזייעש"בשבמואר

לכתח~אבלבדינזבדדוקאהייגוהחדשמםניהראדעטאמלמישביווז"כוכהלכאת
בפגיהם.אלאלומתיייןאין

שבועית 'מהלו"בסל"דסהומב"םעלל,ש:קשהמהאזכוונודבוירמדי
וגשאלבויהנהשלאאומשמעיןיהנהשלאגדואיראובןבשבעאםוכןוז"ל
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שלאכלומרהחדשמפניבירושלמיםעמאומפשרמ"הכוכתבלו,מתיריןאיןלחaכ
בגפיישיבתישיצשריךכלומרהבשרהפמניד"מארכיאבנדרושמזלזליחשדנו
ל IIסדלמאוליחושדו/הג"עה'ילדףגבידסוהתרס'פישרייהבהל,/עכ/בהתרה
שלאמעשיומפרטלאנמיולכךנדרועלשעוברו mיחששלאכדיהבעח'המגפי

מפניהואדטעמאכרריב"לבנדריםדס"למאןנמצאע"ש.עבירותבאשריחדשוהו

כריכ"לבנדריסדס"לומאןמעשיויפרטדלאעקיבאכר'הכיפוריםביוםל"סהחשר
ס"הרמנעלקשהא"כהחטא,אתרירפוםכ ffבייהל"סהכודש,מפגיהואדי'עמא

פסקתשובה 'מהלב'ובפרקהחשדמפניהואדעטמא"לכריבפטקדבנדוים
שמפרשזםבז.דהרגשישלאנענייגרולהותימאהחטא,אתלפרטרצרירכ"כריכ

היההתוס' Iכפידלאנגרירםבירושלמיאחר Jפילהרמב"סiוהי'ואסנדביר"
למסרשירהר"לפ"ועכהירשרלמי,לפי'מטפיקהחוט'שפי'באשריפרושולכורועליו

 .'אהדריתקשודלאבדבריוולכווופירושאותולהזכיר
הואשונההקבלהמןבולחזוריכולהש"ץשה"שהוכחנומאחרלנ"דונחזוו

הרלךאסלחזוויכולשאינוהסבואשלהיסדרלהסילציפוריאנשיאותושקיבלו
טבו"לאנשיוהשביעהל"הנהחכסשלהכניןכלנופלמעתהאחו,אצללעבור

כשנועהזהוהיאםאףציפןרילאנשישנתקבלימהל.'יכשמהתירהאיןשחלה.כייו
של 'השניהקבהלשבםמכ"ששבעוה,עלחלהשבערהאיןכיהיאכלוםלאו

רכרמעמאחזייפוקכו,לחזורשיכולפשיםאשבועהבלאהיתהציפיריאנשי

הזמובתוראףלמדינהוממרינהלעיומעירהוזניםרכניםמקבליםזמורכל
דס"ללמאוראףמשיםדר,יינואמנה,חוסרשום,יככאויליתעירםמאנשישנתקבלר

או,ק"סשלגסיוע l!בסמכמ"שאמנהמחרסךמשיםישביהחוזרבפועלדגם
ז"ואוד,עסוהאומניואתכהשוכר"שכמבמלאכהשהחחילקודםהחוזרפעולהייני

מעשירמתררניכושכויייושןלביסיי 'הילאששכרובעחמשוםהואדטעמאל"ס
 ,המאירבעלםשבבפרישהכ"וכ ,אצלםשמלאכהשהתעטקקודםתיכףשחןרבזה

לש"מזהזה ,רחזריאמריולא"זזאהועסיאדומרכושממעהמנת"מלשווובם
וrןןנמחבמלאכהכשהחחילשא"כמהזא"זוהטעובדה"אאוחוכששכרדאיירי

בסשייךה'ידאיליאמנה,חוטומשיםבואיןדואיביחזרדבראיזהשנתחדש

כ"דאהעליינהעלאכדאינו /itבדברהחיזרפעולידהי'לאאמנהחוטובכה"(
שם.בשו"עבזהועייונשכו.חוםאמצינו

ןחוםכ"ותשביעהשלהאיסיובחימרעימדץ"הששנוטההקלוהשעדתילכו

אחלהצויאממנוולבמעוהעמודמולנתקוירא(ילציפווישנתקבלהזמוממשך
בזהוהחוסכ IIהרתר,שבעוהעלשעבר Tע"שלדמהבתשובהשישובעדח"יהרביס

יחזזרהדיואחעליוז'קבלשישובילאחדנחמי,שכחעלכ"בעםבאשלא
טבחשלד'הכוחבדבריכההלאעדתו,קהלכלובערבעדויכפרוה'לאימנחו,

יע"א.טריערלפ"קתפ"ן
לביבהטש'ל'הטשו

הסחי:דועלשעמדכ:טרקתשונההל'ל Itןצנסקא\ףץ 1לרגtר"משנהסדרבספרעייז 5

לפסוקהרמב"םהכריעלמהקרקובסקימ IIלהרהמלרעבדותכס'יעיירהרןב.ב"ם.כרכרי

כבא.כן '''כר
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בן-נוןיחיאלד"ר

• 

 •דופןיוצאתו"ו

לבנותשומתהנפהתשלייבתשרישב"המעין"ליו,יהודהלפרופילותיתי
עולהוקבלההכבתבעלעלבהסתמסשל.למשמעהחבור,ףלשדופןיוצאלשממע

רשימתהשליםמילר,יוסףד"ר 'שלחמקרואתיבהמשיכיקדמיניםפיחשיכחמ

הכתיבים,כייגתשלגכיגהלהבגהדררפלסלמען ,במקראויאיתהשלמופעיה
וקשיים.תמיהותמעוררתרגילהחבורו'תפיסתשבהם

מגלהבכתוביםמדיקדקעייןלחלוטין.מסולקיםהקשייםאיןכןאעפ"י

הפירשואתסובלובהו:תהוו'במקוםשללהציגממשניתןבכלםשלאלנו,
זכולרתי,ואלארציל IIכןלאלאו),וביןלפשטמכויןשהוא(ביןברהשלתרה

ואתאצרישל "הכניואתלהשמיטעלינוכופה •מולדתיאץראלשהפירשו

זהאנבשל.במלהילאדווקא,סמיכותבצורתולהרכיבןמילדתישלאלמלת
וצריף-סמיכיתשלצרוףאיןשזאת,מאשריםאחריםוכתוביםלמדים,הגנו

תושב.שלגרמשמעואיןפניםובשוםותושב,גר =גר-תושבתמי.דזהים

(גר)מזהבושישכינים,מושגשהואעליו,מעידהמושגשלתכנואדרבא,

אחדכלשניהס,חגורוארלזה,ולאלזהזההאיגגיכ"ע(תישב),ומזה

עםליכלז,אאינשביכיבפסוקהמכוין.העביןאתמביעחלקית,במשמעות
זיבמקוםשלהצגתמונעהאחרזןכלאתנא)א Hמ(בראשיתבאיביתכלתאו

עמלי).של "(אףלחליטין
שלהסופיתאלוהסמכתה ,החבורו'בשםי Iו'מלכנותנמנעלויפרופ'

כיסודלפניגולהציגהעשויהוכיו"בבעור)שלהבןבן-בעור, =(כעורכנו

דקדוקמצדמסתברה Iדברשאיןמהמלבדאולסבתכלית.אתרלשיני

כלאיןולאחריה,המקרא,בלשרןאךלהאריך,המקיםכאןאין-הלשרן

במקראתומסלפיהקוראיםגם-מסופיתו'תחיליתלהקישאפשרית

א;נןלעילהמיבאיתהדוגמותארבעחבור. 'ומיןשלפניגולכך,דעים

הצורהמםאתהן-החבורו'י"עכצירוףנתפסותכשהןאלאמובנות,

ו'כיצדלהראות,אפואד\אתפקידנויתושכ).גר(יביחידהתכןמפאתהן
לגושיתפרשיכדילו,דומהלמשמעאישללמשמעגםלהגיעעשויההחבור

המלוניםיהתמיהרת.הקשייסגםממילאיסרלקוכךע"ינקלה.עלהכתוביםכל
רבמגווןימביאיםהחבוך ,.שלרב-משעמותהתופעתאתיעדויםהדקדוקוספרי

גינים).יגוניגונים-20מיותרללקט(ניתןשמעמותשלועשיר

אתלבדאולפשרקרובותלעתיםהחוברו'"באהוהפשוטהרגילבשממעה

והראשוןמושלםשהשנילא-השניע"יגדרואתולהשליםהראשוןהמושג
וזהמשהו,חסרהשנישגםאלאהשני,מןליהותיפוקלןתקשיאזכיחסר,

• 

המקרר,בשבסדונליתלפרשגםרניתז :יפינןכבלשרוהלירה,כארץזאתתנפסאם 1

מאח.נפדרמשוג ,)י ' nסאחר , 1"מגברישאת(ראההמנואכמשפחת
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אחלהבה'רילהגב'לי,הראשיןאחלצמצםעשי'השב'דייקא.בראשיןבחין
יבכל-יעידש"כיתיחכל'חי,מקירי,חתימ'י,מצדלגדריאתר,מצדגםתכבי
םס'כיליג"םשמםעמ'םאלאלהפך.גםהד'ןיהיאדדקא,לאדדשב'ראשדןאלה
הנפ'פלה'יחעד'ףשהדאמשדםראשדן,כלשיןמסד'סב'טי'בבתרעב'ב"סאד
בכלמצד'ההחדפעהכ'ד"ב.יכלהשדמעאוהמדברלתדדעת'יחרקרדבאי

הג'ז.:גבה,הם'וטלשיןדעדהרהיטההדבדרמלשדןהלשדן,רבד'ובכלהלשובית
ל,צדרב'קשהאדס,בנ'כלשדןתיהרד'בדההןהקדדש,בלשדןאףולהב"יל,
 ;בהןרג'ל,םשהםוהעב'ג'דת,הלשדג'דתהאסדצ'אצ'ותאותן(בשדמעבקדרא
זדחיפעהכ'ביה'יג'םהלשין.במ'ציעאלאבאדםבקלט'סחירהדבר'שא'ן
יכר ,")ס,למ(שח'ס 'ד'על(גתין)אחד"(מישג)כלימרד'אי'ן",ראר"הן
ולאחשבוןראיבנןרידארגנויחשבוןריןספררתי.כמיגההיזםעדידרעההיא

משהייבס"המסי'מת,מבת'בהזהגםזהגםאלאהרג'ל,.במיבן'חדדיזהזה
חייןמצדתישבאזמוצאן,עפ"יהיאגר-ןתדשבברהדיןהיאישזגה,חדש

הוא.חידושע"כבהווה,בארץ

יגסהחבירי' '''עמישגהבאיר )א(דבר'ס.שג'ללמידב'תןהאמירמן
 ==ותישבגר :מליסשתיהסמכתי IIערביןממשסמיכותע"יביןבלעדיה,

לבני,זכחי,זבהרותיכבגדי ,)יל"ב(דבר'סחכםילאבבלטם ;תישבנר

ישיב ;אלמנהאשהארם,פראיכבגדסיצדק,אמתיבהי,תהי ;לם) ג"'(י'קרא
שנ'ס )ב(ועי.רצ'יז,בתבתילתאיב,בטלתאשתמםירשת)(בסמ'כיתכבגדס

בכד'לאיכי'יק'םינכיזי'צ'כ·אמת :י'יתדשלשההד'ןהיאאלאדיקא,לאי
אמ,זהכלל'המישגשלמשל'םכבאירבאיתהןמלקשלכזהבשםעבאמרו

לאדםשיתגל,שאפשרצדדיה,כלהמחשתלשםהמישגרם-תפרטים,ע"י

כנסתאנש'שלהעמיקהכייבתםאתגםלר,ב'ןעל'ביזהמצד 2,מש'ראל
'יתר.ילאיהכירא,הנבירהברילהאביחברכחבמטבעטבעיאשדהגדילה,

רעיוגי"מהןתי,אספקטגםישאמרם,שמדע"הההיסטורי-הלכתי,האספקטמלבד

נחיצ'סהלליהתאר'םששלשתה"ני,ני,ירחבתנכתבישכרהגירס,ביידא'יהיא
-נריל :לגב'יהמשמעית"םהצדד'םמכלהאחרלתם'סתמ'שראללאדם
תגיבתימצד-כיראהאדם,בעילםפעלדמצד-נבירדעצמד,מהיתדמצד
חב'נא,ר'סבדדהשעה,התרגשדתפ'עלעל'הסהמדס'ףאל'ו.ד'חסדהאדםשל

שא'ןמקר'דח,מל'סהדספת "'עהדאשדב'םשלהאמת'תכבסאתמדיקןבמצא
על'דאמרמדע"האף .),הכמגלהלג:,ברכדת(רע" 'ת'ישותילתפ'סתממשבהן
לאארהמסי'מת,והס'טארצ'ההשעהלצירדערד.רהוכרזןס mמלחהמ,איש 'ת'

מהדת'ה.כללית,תפיסהבדרד
 :יהאהמילוליותרגומההחבור,ו'שלמיוחדתשליחהאפואהיאהבארר Iו

אדפס'ק·לקביעגסב'תןהזסכת'בתביבדרד ;רה"נוכלימר,שהיא,יהיא,
פרטשלהשת"כותדעלארהקב'ן'חסעלמדדהכשהבאדרבמקומה,כקירתים

דב'תר'זבר,במקומהלקבדעגסב'תןהמפשט,תחוםאלמרחששלאוכללאל

אביררהם). 'ו(ידרשוהמדרש 2
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• 

היאהיאזןןרבןתא ,שבבאןרהרבותאעלמצביעיהןאכישל,ווהאדיוק
הםרגםז,,אובהםרלןמרניחז l%אוביהםרבמקים '.יאיתהשלכיינתהעיקר

 Cגיוהאהסר, :המיחרתהרבותאעללהצביעהיאהאמתיתכוונתו ;םאתשל

-האמת ;ש nמןפרט,-החסר(מעשההאס,:-כז.ת"יס Kחש"יחםו, ;"סת
אםיכ ,ו;ז'לימראי(קריכוחילעחים .ובאתזעליהיאהםר, ;ממשט)כלל,
מקורלא .ח,תכלאל ,אשמואלהןיקהאחהמבארוח ,וכוי"כמשןשב,ש,

מקלאדלבנה,שלמקלהואלבנהזנקלוטים,שפםמיכוחכצרופיןכוןדוע,

 /האובןבת.;ה'ןזב ,'האתאםכיףר,שלאיננהוה;יייאתשככעםסקלהואנסם

בה!םאובה =

עלאהןבההיאוביחודהראשובים,פרשבינוכלשוומאדשכיחהזוו'

המלהאל :העגיןכאורכתודהקשןתהמליםפרושאחלכלולהבוטהרד"ק,

 :מפרשהןאג)לייט(חהליםבעכרכאב' '.ובאוחהפירןשהיצטרףהמפורשת
ג) ".ו~ם(ה'בזוץ iבווכרצט ;בשחת)כלזזבר =(ונחשתנעכרשכאביאעפ'''

יד) "(ושם ;הבצועאחמשבח)(=כלןמרוזנשבהבמרדהרשע :פירןשו

דיבו,הענ',אןוההחל.דיעזבעלידכי :שזרה"חאחה C 'י,תהלכהיעזבעל'ן

ל"הזמל"וומןכאותכה.ליאשיןמי)(=הדייבוומיהיחוםעוזרהייח ...כי

הגככ.דהמחברשלל"הבבמאמריבמצא

יטחגוש '''עפאחח,אחחקראןהגמומובאותיוכלאתבכדוקזעתה
 .)שםלפרושיו(והשוה

• 
 ; )ובהסמכהכהיתהו,איכוה,ז ....היתהי,- )בזאיתשברא(יבוהתוה .א

זושגראה,-הבהועלוהיאת-הה, : '''שרשלמדרשולפיפשוטו.לפיכך
זנקרכביאיביבהושלתהואולםכהו).כתוד(תהיהבכהוחהו :ם"ראכוובתגם

איח' :לראיההמובאת ,ל"זאר"םדוגמתאתגםלמשרנראהיכוי. l/רשלפי'
 .)ההגשמה(להרחקתרוהוכלוזנר-טו)זנ"ח(ישעיהיווהושלהבי

(שהוא'!:בהרובךזהכלוזנועצבךכך,-טז) 'ג(והרוכן.עצבובךב,

יחייבכוסמיכוחצרוףאובלבדשל ;הווכךשלוהךאעצבובך,אומקורו)

הראשוו,ךהכנויאתלהשמ'ט
 ;טולרת"אל )ו("הר(ארצי,אל-ד)(כ"דזנולרתיואלוצ' Mאלג.

לע'ל.ור'מולדתי),ששם(ארצירד Vבן"ומבכוינתגםה'א

לעיל,מבואר- )כטז"מ(אומתהםר.ד

 )אוה:!'(והוא ,חורמקצו- )טו'מותש(ק.:'זזרהיומעבווחוכקצרה,

 .ממטתשהמחייבקהשטוכרהשלוא'לו ; )וטבה(מקורקהשוכטבויה

כלמסלו:בל' ,)וועדח 'ה(דבריםוכנגדי ,)דכ'(תופבהוכלפםל • 1

 '.וגובשוכ'מאשרתמובהלב(כלווכו)והו"פסל,-אחדומשמעםתופבה,

שהפרי .לפס:"היאיתמינה ,תמןגהשהואפסל : "שניםי"עאחד ..בחבלםה-כאן
הפרוטטחלהכאחמובעהואוכן ,זוכוונהמבל'טא'נותמוכהכלשלפסל

 ...בוכים , ...בארץ , ... Cבשוכ' :כהמשדהמכווז

 ;סופה(רה"כו)בבלה,-ח)כ"בטו,"ייו(ו'קראוסרפהבבלה , nן-
שבבלתו ,מעיקרוטהורדברלפרש'")גם(וזאתכלומר ;סופהגםשהי"בבלה,
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פרושאללהול,כבועשויטופהשלנכלההפוושאיןולפעב"דטופה.עושתו
כפשוטו.מבינואניואין ,"'שו

הימנווטוביםכאן,הואטובשל-לג)(כ"האחוזתוועיוכיתממבוט.
אתביותוהמבל,טהואאחווןולשון ;אחוז,זוכעיווהואאחוזתו,שכעיו

גפסוקיותועודבולטתהמצמצםהגאורמגמתאגב,המיח.ךהצמצוםנוונת

הלוים,ועוי-אחזתםעויכתיהלויםועוי : )!(החברוו'בלא ,)בל(הקודם
תמיםהצור :(כגרןהיחרדמשפטיע"דלפרשרראין ;אחזתםעויבתיוהיינו
התורהפתחהרלמהעוי.אלולאהלוים,אלשב"םהכבויע"כשהריפעלר),

מקווועולםנאלתשהכלללהבל,ט,וצובהמשום '!הלויםבעויהפסרקאת
בהן.רמנהגר

כלומונ'<הומות,והם- ) 1ח'(דבריסותהומותעיבותמיםבהליאיץ .'
 ל~'מרסגוהראהפירטית,הצררהמצדלעיבותמקבילתהרמ.·תכי ;תהוםמי

תד"משעמיתהבהרהלהבהיוענינר)(בתרדהכתרבו:גמתהענין. T.iמהכל,
התהום,מיאתומעליםמעשיריםאשרגשמים,שלבעטיםטרבההארץכי

נשואיתעיניךיהיוע"כהברכה,אתומביאיסוכהרבבקטהיוצאיםיהללו
ברגליושהמשקהמצוים,כאוץשלא ,)ר(א'ה'מצרתאתושמותלשמים,

כאןמובלטתזאתמגמהי-יב).'ייא 'ר(היארילהאללתפנירהיארו,ממי
הוא,נכרןתהומותשלעינותהבארו.ו'ע"יתהרמותהעקריתהמלהבהדגשת

עלתהרמר,זהמלהאתמשליטאיבראףהנ"ל,המגמהאתמבליטאינראד
הכתוב.כל

שבמקואהפיוטמדוכיאחתכג).ט"י ' )1(שמיאלהפצוותופיםואוןיא.

בו"י),(המחיבריםשביםכבגדסמיכית)צווף(כגיואחרביטייהקבלתהיא
קסםחטאתכאו ;כג)ד/(בראשית ... iלמבשיכנגד ...וצלהtורהמשקלעל

ומבחינת ;אחדמתידהעני(מצדשחים,תמידהציריתמצדרתופים.א~ןכנגד

החכיר,וןשגים.שהואואחדאתךשהםשגיסהרעיונית-הפיוטיתהסינתזה

-רתופיםאון :לבאוררפעמיםרצלה)(עדהגוידאלחבררשהיאפעמיס
כלומר"קסם,'חטאתעםזהההואהריבר)לקסרם(אליל,זופיםהשואאון

זרה.עגרדה

אח.תערדכמרבן,פשרטר,לפי-יח)ז'(מיכהפשעעלרעוכויב.

חז"ללרעירןאסמכתאעשהרררבא ;עון)נושא(כמוהקב"השלממדרתיר
של.גםראפשדפשע.עלשעוכו:והרא,הבארור'בגזזות

.רכן ;לימספואשיןוילק,-לד)ק"ה(תהליםמספרואיןוילקיג.

 :"בסמיכרת"בצרפםאםגםהפריש,יהיהזהכה).(ק"דמםפוואיןומשושם
סתםהסמכהדברשללאמתרמספו).איןשל :(ולאמםפואין(ומש)ילק
 ;ב·(ירמןן.מספואיןימיםגםוכן ;הבאוור'במקוםהסמכהסמיכות,ולאכאן,
חקויאן(כגרןאחריםבשלליםבבטוייםהדיןהאורער.ךו:רבליבבפודלב),

גםוישלהם.חקושאין-ט)ה'(איוגחקוואיןנוולותעושה :וכדו')

מספו::אין Iעי-(שם)מספואיןעיבפלאו,ז :מע :iמזבאיתיעיעי"צרוף

בכלם .)י'ייא(איובמםפואיןטרוכפלאותחקואיןטינרולותרנן ;להן

אפשרי.שלאין
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r--------------------
היחסרסימןרןשהראכנרישרב .) "1"ז"'א"(דהילכרתיובמבכיתידי.

היאמקביל,םלשניםהאחדהפחחאלוםף-של.ההנחהאתמעכביםבשני

 )תיםשי Jlעאחד(הםמתאחדיםיבשהעכיזולהבנת ,הבשגבההלשיןמדרכל

זהחופפיסנעשיםהמושגרםשניכמלכות"!.כלוסר , I"בב"ת-הבאורו'י /Iע

כך.י"עבחשיביתםעוליםושניהס ,זiןאת

וכז(שם,הכותרות:לו,זכננריב)ד'דהי"ב(והכותרותוהגלותטו.

 r ,שככותרואוהכותרותשלז,הגלו ,לכאורה- )מןג-אבז' 'אמלכים
דבראלאאינזכי ,נראהכ"אעפי.דודמצודתפ~מאנםיכרהז,

מרכאםיכמלכ .זכרכל(בנפח)הכרחרוחיחשלעאיזהימיםבדבריאח.ד

עליהןראקנמןששבלב,דתוהכותרנקראוםשו ,)טזכ- '(זהישהעםררט

 ,נקראר )ראילךמ(הכלליהסיכרםבחרךראך ; )פרנקצירנליחארר(ן "I"תפקמצד

דרךעלגלל),(משרשהכדרריחצררחןמשרםגםהרכתרותגלות ,י"נדהכמו

 'הגלותהןרהזשתים,י"עשניתןאחדלעיל),ר'(צירןבתכתרלת"רס,פר"
ז.,הכרתררהןרהז

אלאהמתרברי- ) 11ב"לב"דהי(האלהז,האמוהדכריסהארי .טז

נראהרררמצררת " 0 .זרצררףהראהאלההאתובשלרהרבריסכאן,נאמר

שלדירקןהאזכת.ווה~\:רהרטבוישע )כאיי(לדלעילהכחרבאלמכררןלי

 : "שבשחים"האחדי"עובשד"לפענאפואנחפסרכוונחוהכתרברןשל
 I'מןוזבכל)טס =(אהרי-האמת)(==דהייבןוהאמתהמעשים) =(הוברים

ההסמכהשללטעמנר, ,ניסרחאלאאינרשבסמיכרתהצררףכאשרהאלה,האזבת

זז,אנאמריםלה'\:יב )כאב"כ(במשליר"רבלימרצאאתהלכך,בדרמהו."בו
 ,אמתאןבריםשהוישאכגנד )אמתהםשאמרים =(

השקאירה ,השקרןשהלאכן .)כ 'דתשיברא(ומקנהלאהושביבאייז.

רכי .)ידר f/ ,ב"ידה( 'יגןהכונהומיהאלייגםללמדהבאהכמובאהמחותלא

 .רועיוארבעליראםכי ,באהל,םירשבהמקנהאיזרהלאןזבקבהשלאהלמהר
 ,במקראהיחידיםרהם ,אלהאררכיםצררפיםבשבימקנהלפרשנראהלםיכן

אתלהקלהרצרןמשרםהזנה, Iמ~בעלזבקבה,אישבמקרםקצרהכלשרן

 ,בובשהירהאישגשמראת ,מאליר ,מעלההאהלשמרשנמשרםהןהאריכרת,
אהל, כ:\ייואבי-ובמלראשררירהפ .)עמרראחרעצמרןשמר(מאל,רכמובן

 ,המקנהילבעכלומרים,להחאוישב"-בחקהזבילאהםשי ;נהקמאבהריהינו

 !ג 'סלעיל 'ר- )אב"'יתשברא( jזםםזלרת jזכארג.יח.

לעיל.מביאך- )דג"(כזושב"נרלט,
בתחלת-שלתרגרםקשיינא).(מ"אאביביתכלראתעמליכלא,זכ.

הבלטתלשסראםהפירטדררמשרםאם.תים,' '''עהאחדניתןשרבהמאמר.

תינימעןמעמשש ,ו)ט 'אםטיופשט,יוט"עישה(וכלכתבכהנזכריתיתלהגנרמל 3

אל" )וrtוריברכיתרית(יתלגאלאקראמכעדרא'ין ,)גללרשןשהאואף ,לג(מלשין

 ,כותרחאיאפהיאאף ,)ב-ג 'רכריה(זהזהברחרמנשבראשידג.להםיהעמדוישבראש

 .)וב"י(בקהלתאשרי,וכדורעגרלכדבמשמע ,הזהבגלתיכן
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l 
 ;אבישבכי,!'כלאת(וביחוד)דה"נועמלי,כלאת :יחדגםשניהםאוהעני!,
לאוהואשבו,הטובמצדאלאאביוביתאתלזכוראדםשלדרכושאי!
בבו.הולדתעדהעמלמזכרונותלהנתקיכול

לוחותאת-יב)כ"ד(שמות:בהו .rהווהתיהר iהאבווחותאתכא.
בפחותוהמצוה,התירהשלגם itלפריאפשרוהמצוה.התורהוהסהבאן,

 .דרכנואתיותרלמיס iהלפעב",דוראב"ע,ר ffרשפ'יאר ;הבלטה
והואמלאכה,ככלשאר-לא)לייהג,(ל"אלאכה .rוכבלוכרע!"כב.

בהשמטתרקאפשרישלצירוף ;הדעתשלתחומהלבאזרהחבזרז'צירזף
ככל.ב'

נית!ד,לקזזרקהללז,הכתזביםנכלישבאזרשלז"זיזדבר,שלכללז
ו:בלאהבאוריםגםורביםלבאור,הו"וי!במקרארבזתעודבשל.להמיר

(בהסברתלעילהבאתיבזספותדןגמאזתכמהכאמזד.ביביהם,הבדלזאי!
אוסיףובלעדיה,בו"ואחרות,ועוד ,)ז fIטג, II' ,Jטו' ,'אובסעיפיםהתופעה

בה).מצויותהזאףהנ"להג/ובאות(שרובשבידימקריתרשימהמחוךבזה

לדשאפרוטשלבאךדואחדיויא),א'(בראשיתאשדהאץר 'א':.דת ) 1
• 

שללפשוטולמינו,פריעשהאף ; ...פריעיו ..עש.בכלזמר :הארץ)(מעטה

פריעי!הפרידפרוט,כא!גרסשלא ,'''שרפרי.עץשלבאוראלאאינזעני!,

כללישם Jב;הח',,ובהההבחנהאתללמדנןכדיישאאלשעבוצירףלעצמן
פרטי.לשם

יד) 'ז(כנףכלצפוןכלנא), 'א(כנףיף ..r ~כלהשכיחהבסמיכותהן/ה ) 2

מקבה).האלילעיל(כמוכנףבעל \(כלכלומושפירושםועדו,
כרוביטיtב-ה :ואחריריח),כ"ה(שמיתוגך'זהבם I"כויכ'זננ"'םו'ע~יית ) 3

• 
" liIL -"!כלונונ[ס'נך1ון-(רט)ךגI " tאחר,כרוב ר:~~נ

-כפתרכלוגור-וכפתר(לה)ואחריו ,)דל(זפרחיהכפ,זריה ) 4
ונוי.הקניםבשיתחת

(לאעו,כושאיןכלזמר-ד)לייב(דבריםעזלזאי!אמזנה ' 14 ) 5

ו:סםר. iוא' )ג"'(לעילור' ;עול)אי!של
הרובזאתרבותאלשםמוסיףודודלד),'ייזא'(שמואלהאריזבא ) 6

(להבהמשךגםניכרתכוונתו ;עמו)הדב(אפילותייבעסכלזמר _
לו).לעומת

בילקוט.כלימר- )מ(ובי,"וטלואשרהרועיםבכלי ) 7

להסב'רמנסהדד"ק ;כע'ווכלומר-ג)(כ"חוכטירוברמהזיקבוהז ) 8
אחרח,רמהעזדשהיתהבב.דזוצריכותא

לו.כחשכלומר-ו'בלייח), ג"'א'(מלכים '.~כחש ) 9
האר'ן·סביבוהוא-יא)ג'(עמוסהאיץוסביבצר ) 10

• 

הרבותא,לציוןכאפכם,במקום ,)' 'ד(וכאפכםמחביכם I\בא;'יאעלה ) 11

לאף.אותזמביאהכשלעצמההסרהןזהעלאתשכז ;מכושבאפכםכלומר
(דהי"בהארץכתזרושהטףהבחלזאתהמעינותכלאתזיסתמז ) 12

 ;ל,רןשליםמהזץשאדלים) I1(=הנהנהלכלאתלסתוםאפשראי .)דלייב
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להובישכלומרלסתום,כדיירושליםשבאזורהעמינותכל Mבסתידיאבל
ז\:ב.ריס :בדייקמפסוקגןהמשתמעיזהו-האלההגחליםבלאתבךי /Iע

ונו!הושט,'הנחלת IIכך) "'עו(כלומרהמעיבות,תא"כל
ד"רבשםשהונאו ,הכתוביםבאותם,ר nב'יותועילתתאמתשיטתגן

סרוט '''עאלאמחש-ביםאינםהסמיכוחו'הנחחלאתרשגם ,מילר"םף
כלשוגס.אוםתמפרשחהבאור 1'המליס.סרר

נד, :II':oכמכוחתנפרש-ד) 'ד(בראשיתיחסלב"..ז 'אJJצמבכדידתא)(

 r ,·.נכדר ··מחיבנהפוךדלאהקטיר),בלבדלנים nהאח(שהרימהלבהודיהיבי
ו"הן).מהשמטת(עםנאצד

לאר"למנחתן.ל IIכלןמ-.-(שס)מנה.זיןאלהבלל IIה'וישע )ב(
• 

-בז:חתןאל"ענינית"פניהאםכיחלילה,(הבל)האדםפבימשואכאזהיה
זהרמז .ת"השילרציןהמניעאתמפרשתאיבהגםאםהתירה,רימזתכך
הגבויוהשמטתמנחתןהקדמתתוד"בפשםות",בפר'~אםלתדדעתנו.יגיעלא

• • 

הבר).מבח:ואי Iז'(ויpשארוהמלהו

רהייבו)או( Cחו Cד' :1 "-א)קי"א(תהליסועהוש'יוםבסןד )ג(
י'חדייס,סריישבםגילא :שתיס(מליס)עי"אחד )עניו(כאזניחושןבעךה.
ישררם,כולהשעדהאיכדעההמלןכריםישריסא"כ ,סתםעדהבפגילאאף

ן:וב{יהרמיקדםאיןאיחיה:ברכיב"םגיסשוהמשב.י "'עיזןהמכ ג.:ז' iהמתרנהגד

מרכיניולשנימושגלהפרידבפיוטהנטיהעלגםהמאמר).בתתלתלעיל 'ר(
די). ' 0(לעילעדמנוכנר

• 

• 

תווהאיסורשלחששמתיךחסדמניעת

פירותלומונרים ,לשוחטהיכולשהואמפניבשביעיתחורשתפרההארץלעםמרגרים

תלויןלתלות,שאפשומהרכל ) (fמשבההפרק(שביעיתיכוי,הזועבשעתאפילן

 :זצ"לא'(שהחזוןכעלרז"ללהיתר.

ןהיחעוןלנפ'(ליתןאסןווראימכשוליספק ("אעבספקחכמרםיהקילורהאיבואה

שכמנעמכשלונעש;ןנמיבסיפקיתלהחמירבאנרראסמשיםבסיפקית.להחמירראיי

ילחיטיבלהחייתסאבחניוחייביועייהוקהוןומהסמעצמנוושלויחייסוררביחסר
. 

ועודתשכאלאעליעיבריו ,וביניהםבי(ינורתחררתשנאחלהרביתשלאכ IIרכשעמם,
. 

 ,ממבואותםלהצילבאיןשאנוזחמאיסורקלאיסורןשאיולאויוכמח

טס'יק Iיכטוישביעות,איש,חזרו

73 

אתר דעת - מכללת הרצוג 

www.daat.ac.il



למערכתמכתבים

א

החסידיםשל"ספרד"לנוסח
• 

ב) IIתשלניסו"המעין"וייזר,ש IIרשלמאמרו(בשולי

ניסחרים"הארמימחצויתיצאהדוריתשבמשי"עד : 37 'בעמכוחבהמחבו

 , nסםדר'נוסחפבינןהקרזיהנסוחוהאדייותראךפחיתו'ס Oנב

מדפיטיס.מיייאלא ,רים"הארמומחצריחזהנוטחצ"אלאהדברשללא'lנחי
היהלאשבוסחם ,~ /Iהאךניסחעפ"יסידוריםמצוייםהיןארמי"ךיםבחצרות

בשינוייםאשכנזניטחע"פ-רשניתבדרכים-ערייאלאומיוכב,מוסלא
מואסקובשבתאיו'שלטיריויאתלזרכרישמהםהאר"י,מכווניחהמתחייבים

שבתפילההברכיחשטיעטי ,יעקב")(,,קילממיריטשקיפלעיקבר'שלסירירייאת
וגיבוב.הרכבהמעשהעי"ולאכאן,איכאןשיונייםאגבאשכנזלניטחקרובים

אהרןבית,,(קאןל,ןחטיריש:לטירורםאתלציידישהמאוחירםהסיייריםמן

צילםררעסריומציייםבברדישסיב,שנדפס ."נד~וא"כתרהסדיוראת ;ישיראל")
"סייורסלבניטחועשייזה(סידורומארץ"ישראלהשיאהשאחרמגרמניה
שהיציאישראל""חמרחסירור ;אשננז)מניסחבשינוייםהממעט ,ואריייל"

מגוטשאשט,רא"רלהגאין "קרושים"רעחסידור ;שםירארח"אממונקאטש,הרבי
מעיגלים,בסיגרייםאלהספודיים,וניטחאותאשכנזייםניסחאיתזהגצדוהסמבא'
ועו.ך ,מרובעיםבסוגר"םיאלה

לחחלאדעהןשנתןהיחידיםוים"הארמי"מןה~לאל"זמאלדיהרבכזיאם

 ,נךעלשהקמדיי ,מלבדואדמו"ירםיכמהנמההייפרא':להשחנוחלנוסח
ו"מ/מחניים" Iב ,"החסדייס"תפילתבמארמיזהנוסחבעיתזבכלבזהוהארכתי
תש"ן).(שביעות

• 

אלאארמי"רים,דיימעשה-כאמיר-איניוהמורכבהמטולאה"נוסח"
לתתהתנייניזה"ספרד"נוסחשלהואשיניםהרםיטיםמדםיסים.דיימעסה

• 

יניסחהכנסח,בביתמחמללשכהיאאשכנז,נוסח :נוסחא'וונשיהמתםללגידי
האחדאתשמוכללובדרך ,"ב"שטיבלאוהרביבחצרמחפללכשהוא ,סםדר""

הין"להדד"שרצןהמתמלליםסיגרי.םיוביניבשבישביהםאתאיכסרגריים,
 ,הסוגרייםאתלהשימטהתתיל,העממייםהסדיוריםןדמםיסישביהס,אתאומרים

המירבכ.הנוסחנתהווהוכד

ירושליםומן,מאיר

ב

שנדםסוהנפיריםייםענודת 'הלהרמנ"םעלנהעריתישכחבתימהעל
מרצבךיונה Iרהגאוזהרבידןריהעירני 'גאזת "המעיז,.ש:להקזדםבגל,זז

מנמתההשניהראשוןמת"ואםשמ/שי'הזאם flהרמננרנודשהפשטלשיס"א,

חיניךצריךאינייכן'פסלובישאירע"ני( :הקידמימדברייעלמןסבתחחיי"
הראשו(מתיאםיכי'הראשיןבהשיפסקמעבידהימתחילמחנכתיעבידתיאלא
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היהיזהnוותוי","מתמנה-הכפיריםביוםבכרעשבדכולמר-השני"זה
מקוסאיןזהופליתחתוי,יעובדוהסבינארשוןפטולשיארעמארבדירדנו
להערתי.כלל

הבכוביס.דבויועלשליט"אהב"להגאוןלהונומדהוהבבי
םפרירבאהםתשל"באייר ,זחבב"א P "עי,ריחשלם

• 

ג

ניחוחכם"בריח,אריח"ולאלמאמרתערית

 •תשל"ב)ניסו(המעיו,

, 

ביחח"לויחאסהתקיטוחלבם"ארתשהספוקמם;וש'אלז,נזבחיםא.
לחלקהבצ"ייבלעטבתזהלעימקוסואיןעסח,קונןעלגםבדרשיז)יח,(נמדבו

ולאוכו'בזנחהזנחדבויםששהלשס :שביבוונמסבהקרנבו.תלשארפסחנין
קרבבות.לשאופסחביןחילקו

-הוה,נזמןלהקויבאפשראיעסחמקרבןחש:וץב"הבצישיטתונעבין
בחיוח" 'Tזו"מעטם'לאאבלולו)סי' ,"וי(הודיעהבתשובתוס"החתפסקכן

בדבריו.רבותפלםלואחריוהבאיםאךאחויס,מטעמיםאלא
בזה"ז,קובנותל.הביאביחוח" ;"ריחשלמביעהאיזבבמה,שכמרההוכחהב.

K ניחלשםשלחיובאיןבבהמלפעב"ד.בראהיבהm , כיהןווכו ,במזבחכ"משא, 
ב."ןכיןשרתכלי

וצויהבכוובהקרבנותהבאתשללדוגההגענואםחשבובותלעשותאםג.
קודשברתלאותאוקדוששבתלמנוחתראוייסשאנולדוגההגענווכי-וכו'
לעשותלנויששנציוטנומהאלאזהקדושהכתווהללמדואוולטוטפותלאותאו

נשמתנו.לחקוןלשאוףזאתועםיכזלתינו,כמדח
דהאמעכב,איבו mניחדלסס,למלךהמשנהלעדתהוכחהלהביאיש.ד
,ןהק!טמכחווקאהקטוד,וקאלאאזריקהמקוםבשוםנאמולאביחוהלשם

עי'כשר,אימוויוהוקטרושלאעצמוהקובןואילובסחיטה,ניחוחלשםבעינן
הקובןאיןלזמגוחוץהקיטראסגםדדא.זוהכוחהלדחותישאךב.י,זבחים
ערדופסול.בחזר,אולמחולהקיטרחיסבשחיטהבעשחאםואילו ,בכךנפםל

ראוישאיבוכולבר,עמכבתההקטרהין Kוכו'ביחוחשקםלהקטהרהרא'ףדכלל"י
וכהבהבקג,(נמחותזיואר'שלהידועהכלללפיבו,מעכבתההקטוהלהקטוה

ירושליסבבבצל,באיגדרבש"ס).רבות

oמחשנסל"חזלרוכותקטי..,חלבםואתהIכזבחעלתזרpודמםואם"מהפסוקא.

חללאשהלימדולומרישהנצי"כשיטתלפיאןהמזכח,עלואימוריןדמיםמתוטעון

 ".לה'גיחןחלךיחאשה"הפסוקטייםעל

גי cלצריויםאינםשהקרבנותרכ\.ביםשישנםרכיםכמקימותהזהירןהנכיאיסב.

ירל'שרמיראחהשם,חילוללהיןתעיויההראשעלתפיליוהנחתגםל"חזלפיה."הקב

שונליהםיי'ויבפי'ה Xיר Kמם,שבח\במאירי nנחסןם\ס\באג,הלכהב,פרקברכ\ח

' f , .ע .יג, 

, 
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ד •

 :אחדיתהעריתארשיםהמאמר,בעלבקשתלפי
עץיהבאתםההר"עליהנביאחגימדבריהיכחתיעל ג"' v.מ 64בעמ'א.

היושבינביתשהקרבנות )'"א,(חגי I 11ראמראובכרהביוארצהביתובנו

ה"אר Oחכתיבה"ואכבדה"שמלתמהאדדשרוע"בכ"איימאגממראלצרין,
שיםויבדשרהריאהאינידברים.חמשהחסרישנישבביתללמדשאב"יאכבד"
בפסיק.מפירטאשרוארהצמלשיןלהיכחחיסתירה

"ילאשקללתמאשר,כיהלידמהרי"אמחשיבתמבאי 61 60בעמידב.
לריבשמציביתמיהנחקייבזה.שבחיכחהכללאכיבחקיימה,לאשבתיכחהאריח"
עיי!יא.א,בישעיהימהםלררצ!,לאשהמההקרבביתעלשבבאיהבביאיםבדברי

, 

עיי"שי"ג. : nהשרע . pודר"בתרגוםעיי"שכ.ורירובהישם. Pובדר/ובתרגום

כ"אכ-"ג.ה,עמיסר.ט,שםרז/'ק.י IIבתרגםורש

ישניחיח.בריהצורדאיןפסחשבקרב!הבצי"בשיטתמביא 61בעמודג.

הפסחיםומ!הובחיםמןשם"ובאכלפסחשלהבגדההברכהמנוסחוהעללחמיה
בירהרמב"םשלההגרהבבוסחהואיכןןי'לר~מזחבךקירעלדמםיגיעאשר

לומרק mדרלרצין.הדםזריקחשיההיצריךפסחקרבןשגםש'מרמעהחזקה,
לב.דהזבחיםעלקאילרצוןשמלח

ריע"ובהקדמתשכחבלמהבחי"ל,מקורישאםבהערה, 69בעמדרד.
 i:'זעונרקיבהביחהרבשיגרקשאםז"לומילבאהגאו!בשםציי!דרישחלס'

רצ 'כI(תבחומאמבדרשלזהגדולסמךישהגאיהל. ,!,מתביא ,,!,מתהקרבן
יכלילעילהצדקזבהיחחפוץאיכ!ואחריציוןאחברציבךהיטיבה"זש"ה : )ד"'

צייןאי!ב"ההקדישלנפיעילהמקריביןישראלאיןאםכלימרנ"א)(תהלים

מקריבי!ישראלשהייעילהקרבןבזכיתאלא i!נבב'ושאינ! ' Dלננבהיירישלים
ש,קדאמפגיכילןד,קרבגיתמכלייתרעולד,קרבן אג'!!יאמיב"ההקדישלIכגי
יהבאחייוכליל"עילהדצקזבחיתחפיץאזב"א)(התל,םשנאמרצדקיבחי

 '.באיחקIכייבעמידהקדרשהרבספרי

אלא-אעדבמהר"א-צדקהלו"ןיחשנה )ר' Iדט"ו(בראשיתובוש''' .

הקרבניח",ביכיתהקב"הלימארבה,יתקיימיזכיתאביזההודעינילמנייאמר
"חורתבספחהעברי""לבבעלזצ"לשלזינגרייסףעקיבארביהגה"צימיח"ז
"ימאכןאלי '''שרדבריעלכחבק"ס)(איחמחשרכעתהנספדהחירהעליחיאל"
א:קרבןלהעליתנמשםעלנתנייאלמליהקרב!,חשיביחבדמרששכחיביממה

הגאיהל".באכבראחר,במקיםככחיב
 Mפשיירנחוםשמה

76 

אתר דעת - מכללת הרצוג 

www.daat.ac.il



;ךבעל"טתשלייגהשמזטהשנתלקראת
1 ' 1 ' 1 ' 11 ' 1 '" 11111 ' 1 1)11 1'11 IIIII1I 111111111י It 111' 1 111 111.11 11' " 1 1111111111 111' 111111 111111111' 11111 '1 1111111111 11 111'1111111 ' IIt l 1111 • • ,1111111 1111' 11111 .. 11 IItl "" 

החיבורבע"ה(שלם

יוסףשביעית-משנתמסכת

כרכיסדן

(כוווסדרצחבלשוופרסיהלכלהמסכתכלהמבארים

••• 

 • :כוללהספר

ונסחאותושיבויציוביםעםחמש(חלשוו

מכתב-ידמוגחהשלםהרא"שפירוש

במשבהוהאחרוניםהראשוניםשיסותתמציתים II'חמםרשיטות

הש"סובסוניותבירושלמי

ספריםממאותנדולליקוסמקובצת,שיסהאחרוניםתוספות
• 

וביאוריםחידושיםיוסףמשנת

••• 

שביעיתבמסכתכוללתידיעהלרכושאחדלכלהמאפשרשימושיספר

שמיסחןבעניני

. 
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במערבתנתקבל

• 

• 

 ;הרא"שפירןשעם,שביעית.משנה?,יסףמשנת,-שביעיתמסכת
 ·חלקיןטף.משנת,אחיונים,תוטפותהמפרשים,שיסןת,השלם,
 ,ן"קןנטרטלביעןר"ארצןתשלשייקןנטרסעםט-יפרקרביעי,

I 
 ,תשל"ב.ירןשליםליברמן.יןסףהרבמאתשביעית".פירותביעןר

• • 

• 
• 
• 
• 

I 
 iןשקר,אמתאמןנה,ןאיבה,אהבהדעית,ה.לכית-יחזקאלבית ,

' I 
 ·הרבמאתהקנאןת.בעיתפתיחה-עלעםןעןד,וענןהגאןהבטחןן,

i תש"ל.נרקבניןוייס.הלןייחיאלמשה

I 
I 

• 
• 

I 
• 

רני'הגאןןמרןשלחייםפרקיאיגרןת,הלכה,חקריישראלהצבי
פראנק,הרבמכןןדירןשלים.דאתראמראזצ"ל,פראנקפסחצבי

 •תשלייא.ירןשלים

, 
• 
• 

. ' 

~',~..J 

 •מאתןהנסתרהנגלהע"פתורהחןמשילחמשהפירןשיםישריססיד

 ,הובאמראדזין.אדמו"רזצ"להענידחנודגרשוןרבינןהנאין
, 

 :תשל"א.ברןקליןלייבר.מ"יהרבנינןע"ילדפןט
• 

הרבבעריכתחמשה'עשר.ספרבהלכה,בעיןתלבירןרשנתןןניעס

תשל"ב.ירןשליםשלמה,תורהמכיןהואצתכשר.שלמהמשה
, 

• 

דובחייםהרבבעריכתתשלייבניסןלה,חונרתתורני,קובץהדריס
, 

תשלייב.ניו'יןרקבאמריקה.הרבניםהסתדריתהןצאתשעוועל.

-

בהוצאתשטינברנ.אברהםד"רבעריכתורפואה,הלכהבעניניאסיא

התורהעל'פיהרפןאהלחקרז"לשלזיננרפלקד"רע"שהמכןן

תשל"ב.ניסןירושליםה,גליוןצדק.שעריבית'החוליםליד

לבירןרהלכהלבעיןתטכנןליגימדעיהמכןןפעילותימעשההלכה
הציביריים.ובשיריתיםבתעשיההתורהלשמירתהנוגעותשאלות

תשל"ב.ניסןירןשלים,ךגליןן
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לננהיצחק

זקניםמושבס'
(חמשד)

ה.נספח

אימרםשם i:רים i:ד

יקראלהלן . Irlבוא 1דושלקטןמסםראלאלהביאאפשראיזהמאמר rlר 1במס

הבדסמ.זקביםמושכ ' 0"הספר"בשם

 . nהרי""ילאבין

שבפרשהמקראותכלהרי"ח,שלאבייהקשההשביעי.בחודש . 4חבואשית
מבולשיודדק"לותדעעשיוי.זהואישביעיזהאיולומולהעמידןואיןמעורבבין

אלףאחרא!ב'הפלגה,דורגביבב"וכדאמ'העילםלבויאתיתוב"יאלףבשבת
השבהותוב"ואלףובסיףהמביל,בדירשעז!זהכשםמתמוטטהוקיעיתוב"ו

שניתאחריתיריסשניסבןיששבהבאלףשהויתדעאדר,בי-i.t 'בווהיומתעברת

תוב"ו,עלב'ות'שםמחזזרים]ה'[עלהמחזיוים)(שלשביםה'מאהלכלהעביר.
עיבור.לעךלםממחזירוג'יתיריס, Iגנמצאוווט'ייטארחםוחסיר ,ן· Iתשהרי

חצרפתי.אהרי "אהר" "
• 

 •אהרןמר' ,) 2שררה I(עמ'קיןויאמרבד"הנספר s.דבראשית
אהרןר'הר' ,) 5שירהכז I(עממשמעהנאוא Iרה"כדבטפך . 31כרכאשית

הצרפתי,

אליעזררי

שהשביעמאחרואמרןהיועציםבאובמצרים,נאריןןיישםי"א . 26נבראשית

לעילםיצאיילאאוםתימצאוולאאיתיבצביעעמהםעצמותיישייליכיייסף
ביליסבגימ'ייסףאמרוכיבבילוסאותישרמימתכתשלאדוןו'יתקבהלכומאוציבי,

אליעזר.מה"דייסף.בגללוהמלכותהמיםשיתברכוכדי

אליקים.רי

• 
"לאאחדישבספו.מזושובהקצתבצורההמאמרמבוסח '''ככ • 15מיבראשית

 jמאשרתזריעכיאשהדדרישאיכאהמפלחרבס"פאליקיםו'ותיו :בתו"היתה

מאלהזיליףהאיכיפ'ל '''שרהילןכלאה,בבימאלהזהדדרישואוכאתזריעכי
ךיכייא).פי'(השהולאה.בני

כריד· "

שהירכתיבההמהטבתשמשיבאסרויעיפותיחייתבהמות . 19חכראשית

 I0השימר'"להם,בבאיםיערטות Iוחייתבהמוחיכיוק'ולקי.שמשווכלבעורב
לאבחכיצרעוירםרעביםהיויעופיחבהרמתיכלהמשגלתאותלןאיןצועודרעכ
היהעורבאבלתאיהשוםלהםההילאלכןבפשהשבתנדירקלאכלולהםבתן

דתכיבקטביםלעורביםכמושעד~לציררשלומציאההבבראיםיתושיןברייח,מאכלו
כמותאהרליהיהלכןימיםג'עדמאכלומעגלאיבובמ-יכלבצידו,לעירביתןמי

ז"ל.ברירהר'בארץ.
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שזד.בכזדנ/ש,

(עי'הבחטה.(ש)לשוןשזהרלב"שב'רהשמים.אלקיהשם.דכדבראשית
שלפנינר).ב"שיוסףר'בפ'

שמחלצירלצדקהלהק'חשבהאבהרםפי,'דצקה.לוריחשבה . 6טרבראשית
שהאמינועללאברהםצדקהחשבההשק'לערשואיןהארץ,אתיורששהואיצא
ב"ש.שר"י.מןולהפךהאנמן,בהאליאמיןלאמיכי

 2שורהקסאעמ'(השני,אשהאלגתשואלד"אבד"הבסער . 15יטשמות .

 .ב"שמלמטה),

שהרימדייןכלימכווערגסיחוןכלינאסרולאלמהב"שהק' . 25כאבמדבר
היתהועוגסיחוןשמלחמתות'ימידן,מלחמתקדוםהיתהועוגסיחוןמלחמת
דחזיריכותלישהריהגעלהלהם[נאמר](נאסר)לאהאץרובכבושהארץמכיבוש

כיבשו.רלאנקמההיתהמדיןומלחמתטוב,כלמלאיםובתיםשנ'להםהותר

• 

חיים.י'

כתיברהאתימו : '''הכינוסחלרט,הפרדאחריבד"הבסםר . 13יגבראשית
היהלךלרמחתילהלוכשאמרפ'יהוואואימר,אברםאלי Hיויראמיניהלעיל
רזא).פענח(השוה ..שנפר.דלעיהעשטלפיפי'שזהונ"לחיים,מה"רדווקא,עמו

לעילע'י , 20כ'ורהקלחעמ'בו,תשברולאועצםבד"הבספר . 46יבשמות
.דנספח

• 

 .יי"חחסיד, nיהודהיוחסיד,

במצחולוהיהא'שקרןשורהקריבהראשוואדםלמהשאלה. . 21גבראשית
קרב"םיב'לישהיילהקריבלוהיהלאוכימפריס,מקריןפרמשורלזר'ייטבשבו
בצמחוא'קרןרקלואיןוהואלהזיקרשותלושש"מריריקטבשראהבעבררו'י'ל

חסי.דלעגל.דומהמריריעלקטבלולהגןהשזראתהקריבלכןלעגל,דוזמה

היהכראלא :כה"יזנוסחהאיש,אללבןויץרבד"הבסער ·. 29כדבראשית
דרןהמעייןאלכוחובכלרץמידבההורגלשלאמהכןכלכששההתהמעשה

חזרשאיננהוכשראההאישאלורץועולה[מפסג](מספג)ופרדסיםגכנותקצהר

א"נפיר"ח.חזרה.ישרדררכיבחזרתובופגעהלאהיאכיאמהלביתישרדרר

 ....כאישרץמתחלה'י'ל
ובנותויאחוותבתןלמהע"זערבדהיהשלבןכיוןרי"חהק' . 50כדבראשית

וי"לעיקב,אלקיאחירילכובבותירכיויודע[אלקיו](אלה'<ר)שונאאשרלאיש

לכרעתיחתלהםלהודיעכדיעובדיםהירע"זשגםאלאבהק'מאמיןהיהשלבן
ע"ז.יעבדולאאםחשושי'הירלא

צריךהיהמהכיהפשטלפיפזרהחסידיחדיו.העםכלויעבו 8.יטשמית
כלאמרושישר'ה"פאלאהמב"ח,[תשרהב]עליהשציררדברלאאםהשבה
ויאמרוכת'לבו,שיתראהלוואמררמלכרשאינואותונראהאמ'רגו,''י'ידבראשר

• 

אודברלהםשאתראהדייםהק'ל l/אהענן,נענאלדיאבאנכיהבהמשהא.לי"י
לראשמררי"יאלהעםדבריאתמשהריגדעמרבדבריהעםישעמבעבררעמר

ידבראלאבקבולטששוחקיןכדררהואמכשפותשמיניגסבורשלאעמנושידבר
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גדולהטהרהןקדשתם,להםאמןרלךא"כהב"הוא"לטפקו,תמכלנצאואזעמנו

עדמם..אשדברצריכיו

ו'וי.

• 
שמואל,בזיצחקר'הדיעו,התוטפ;תלבעלכובתואיזכללשברדך(מטתבר

השומתהדיובכתבבטרפם iמקבילמקומותבכמהכימאורליאנש,יעקבלר'אלא
יעקב.)ר'למהטג"נ'השיה ..צו"עוכד',אדןרלואכשמאןרליאבש,יעקביר' ,",

 ."'רהגזל.קירהולכךעדאכלו,אשררקבד"הבטפר . 24טזבראשית
יעקב.)הר"רבשםשואבפענח(השוה

וא"תמלאכיס.קראולוט'גבי.פשו"יהמלאכיםב'ויבאו , 1יטבראשית
אנישם[טדום]אנשישקראואותםיאימרוונ"ללום,אלהאנישםואימרווהכתיב

בחזקוני,(בטםתהר"י.דבר.תעשואלההםולאנשיםאלאאנשםיקראזלא;ןןוא
רוא.)כפענחריכ"א,בפ"ימשם

, 
יךאעדכפרעה,כמיךכיבד"הבטפר . 18מדבראשית

יעקב.)הר"רבשםרזאבפענח(השוה

-
 .'''ךהמ"ל.קייס

 .'''רה:בסופריעקב,יעקבייאמךד"ה-בספר . 2מיבראשית

יההמשךכי,'חלליקלהםאיזעד(הארשיז)כבדד"הבטפר . 12כשמית
מ Ifוהשמכביכפרתהריגיוצ"לככידבללנהוגצדירבומתראעדןהתםאוימ' '''כב
עשוידינן'היוי"בדלאחרהקי'ופיוזלה"ה,חדושי"באחראבלחושרב 1/יחיך

אלאהונשרמתהמתיםלהזכירצריךאזיזפטקמכאזיותר.ילאשיר'םיעשיאפי'
ששייהמלהם,ניכסריהלאדיםבדכברמשיםמזכי'יםדמ"סחדושי"בתיך
שמםולאאבלמתשלחיבהאלאאיניחישו'י'באחראיפ'שמזכיר"אדםבני

 ."'רהדבפךי'.דיתךצרידדלאכפרה

 •ר. l/הך :בסופי , mכי"ריחאשה/ה Iדבספר . 10וטבדמכר

ייסף· ' 1'''

מר'מצדיקים.בילידםלהייתעדאחיהדמיקלרד"הבטםר . 10דבראשית
יוטף,)ר'בשםרזאפענח(השוהייטף.

-קיא.ייסףיי

הג"ן.מס,'בהבאיתעד' . 13ידבשארית

• 

יעק.בר'
, . 

 :למימראיאכאמיאחרינח,התהלךהאלקיםאתבד"הבטפר . 9ובארשית
 .)!התסופוח"נעל '''דחדיינןיעקבר I1"הרבשםרזאפעגח(השןחיעקב.הר'

סבר.יעקבר'

טבר.יעקבהר' :אחירתימילחאאחריאמרי,'בד"הבספר Aגבארשית
• 

• 

ישעיח.ר'

ה;ן"אשילולגנאיאותישחשויזמרבית'שיפרש'"בדיריתוי. . 9בראשיתי
לךאארהאנייהלאישעיהה"ריהק'לכלםו.נחשבה;ן"לאאברדם.שלבחדו

'. .. 
הםיאייבודנאילנחאםכידכתיבגמירםיצדיקיםשלבחרי'אפי'צריקשהיא
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למ"דק'יגםגמירים.צףק'סשלבדיריחםאסי'היהגמייצדיקכיאלמאינצלי,
כמי ,ואייבודניאל ·נחאםכיכתיבהולאהיהמשלאלא ,נבראולאההילאאייב
ןצ"ע.זה.היהכךאלןשהיו

ישעיה 'הריהק' . nמאיצטבניבוצאפרש'''החוצה.אוחיייצוא . 5טיבראשית

אמראיךא"כבמזל,'אלאמילתאחליהבזכיתאלאימזיניבניח'יאימ'אבויהרי
לישראל.מזלאי!הש'

"ובתב.אני

ואבי : "ילחושכןארירע iJאחרי ,לירההיאגםיצלהד"ה . 22רבראשית

 ,ייתרכללחלדשלאכדיהשקיהאזג'איבביםב'שיהדלשלאחרשמעתיהכותב
 , ..במיאי

• 
 • ."'ןל

 ,יצחקשלאיבידאשיחעדמ, 'עמבספרבמרחי.אחזימכיר . 33הבכראשית

דבריםארשאי'טםיחלבית!ל mד 'קלאיא. ,תשראעשייצאיהלאח"יא
 'איתיכ!אחרי!האועהתרארש!שהיהמהבמצאחזרימריקייחיזרפופרחשב

 ... '''לועסוח.מקחהיהולאלמכורליכוההיגיגטכ"אש,במדר

אבי).(מוריט"א

הילההיאכיעדתעז,עמ'בסםרהאבשים.באולדלקרואאם . 20כככמדכר
משהו'החבוב! ) 1למיולו',"ידוכךולבחש,לקסםכףלבדיהואמ"אפ"

מ'א.בשםיצחקור'

 'זכןלTiימבעיחאסחילאא JIמהשהקיעדתיאלכיחטאתי . 34כבבמדבר

 ...האחתיוחראבשמפרהיהיכ! ,יבשלל,יטיבתעח, 'עמכסםרכמי

מחר"ם. Jמשחריומ"'

מראי!שבחוחמיצאייבכלכצופר!,חלוקי!עיו.כחביח . 21גכואשיח
למההו"מהוק'לאור.שיאוחיעדהאיחעלמכוכי!דאיןהאירמ!יבהבי!בצסיון

גלאהזההעילםמןלהניתשאסווכיי!האיומןשהנבהשעהכלמרבכי!אי!
השמשיאירחדש,דברעלאםכיהבאיתכאשרילאגירפבהאבת ל'''ו ,כרכה

י"ם.בכלשמתחדשממניאיריצורעלי"מברכיןש

משה,ה"ר ;זקו"ומר"לאחירזקן,ארכרתםא"רה"דבספר . 1כדיתשברא

ליבתןגדילממי!אלאהבכירהלימכרשבחבםחאומילא 33.כהבראשיח
העלוםשעישי'כמולזכרוןאםכיהיהלאעשדיםובזדיוחלםהככיוהבעביר
 )רזא.ופעבחחזקיבי(השיהמשה.מה"רייבקףו.שקיו"

הסר '''בכהאד ,עעמ'כספראחיד.שולםאתראהנאלד .[ r 4לברא'שח
, . 

מהר"ס. : "משםשילכו"יאחרי ,"ד"א"עד "היהמ"שכך
יבערבחירםערהשכההילםימ"ייצה) 'עמבספו(השוה . 10מזיחשבוא

ארץדרךללמדמלכם"לניתבביהסלשליחמלכיםדרךשכ!אנימל;בביתהיה
שבייןכיכמהלןשאללכדיצחקשהיהסבירהיהערחהאביייצחקראהישם
 ,מש.ר"המ"רחייר.
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.. --

רשנ"ס..מואל,רן

שהוה'דכתב"ניסחאיתכבספחע"ובכירתי.אתי'מכיר . 33כהבראש'ת

 .'מ Iלעמחסרפ",נוסחתעלעדיופת
שים'סם.ב'מ'נכבתהזישפרש'פרשב"םהמלכ'ם.ארלה . 31ליבראש'ת

השרי Pןע/וכספרי,כרמקשינ'ובי'משהשםעלונקראתחסרס"חאפש/וק'

כישבראש'תבפ'שפר'ש"כמיהעת'דשםעלרכ"שמד,שתכ'מקאריתכמה • • 

גמגי! . 'T'העת"שעבמקראזנכת'עד"וה'ילרא;אשיר
, .. 

 .ן l/ב ,,"בשרי

מלמדס.) 4שירהתס,בעמ'כגיובספר,ג"כבוכרהראהכרגה,למ'(א'ב"דרע .. ,_
 : '''כבבמצאל'''י :בקמיםמלמהט 6שירהבאעמ'·בסרפ . 28כסבשאר'ת .

 ...וראי/ל,ד'וכ"ז
ז."שכמה'וך :האממרבסףובכה'''הכנענית.בזול Kרש . 8מיבראשית

 : '''הכוז"ל . 18שירהשמד 'עמבספר ,תיראןיאבייאמואיש . 3יטייקרא
ל'"יב"וח,"בתיפליגתאחמ'למצ'דאכבהד'אמפרשדקדיש"קיידבםלב"ויק"ק

אשהלח"בתרארל,למהכ"וק"קימ"מעדבספרכמירכר'מח'ל,דלבכידר
יב"וח"בית,יבש'ם[גרמא]הומושא"עשהשמציתל,תפיק[כמירא](במירה)

אשה.ילאא'ש 'כתכא)'(האבלאש"כת'בדלאה'כאמ"הל"'

 .נספחי

 •כעזים

רפא.עמ'בספר , 4'אי'קראא/שקיר'והחלבמו .טבי"א
אשכבז,בלשיויכול,דה,ל'~יוב'לעזיבשלתמייחסתילדהב"ל .היג'ציב

לעוזי.בסייא'וסאעמ'בספרהמקב'לבמקים . 4לדבראשית
גליו. :כא 'עמבספר , 1'חברא'שתג/שקיר'וכאליו ."רבגל'

העילםשעי'שםכרמלזכריואםכ'ה'הלאעדש'םיבזיילחם .קיףב ,ר
ל"נקיןף. :שםתאבפעבח 33.כהרבאש'תי'בקיף,שקיר'ו
בספר , 20כאי'קראבלעז, 'להיאחלזיופרש'" .'יאלאי ,ו'אל

שעג.עמ'

(מיכא 8'טשרמתבקבילס,ששיחק'וכדררהיאמכשפיתמ'נ' .טלקבי
 . Koboldהגרנמ'תהמלה ,)ח'ר'יחס'ו,אצלללינו

 ל"'אלאא/הכליהלאכשפ'םלמעשהדש'םמעשהב'והמ' .קלרקי .. :.
יא'נימאיהמראר'םיא'בושריא'ולעילםשדרמהע'גיםאח'זתאליכשמ'םמעשה
 . Gauklerהגמרניתהמלה . 11זשמיתק/ראחייקיר'וכלל'שדיםמעהש

בקעטיםנמצא'ם 2 'עמלי'שבבמארששיוהרבארחםשמבאיהלעז'ם'תר
הדי.בכתבהחסרים

, 
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• 

I ז.בספח

הנ"ומספרהבאית

בסטרילתגנוזים lעד"רלבס~'לתליה'סשטרלהרבהתבבלהדתספותילבע

שבחררהטרשייתג"נםשעלהנקראן,"הג ' 0היאמהםאחרידי.יבנבתיגיתש
עלרזאפרעחנ 'כספעםמבאהנזכרזהסםרהכהז.אהרז 'נרייזס 'בדאהרז 'רל

ששכ"בעלשתמשהתזקרזבולעת'ס(זקניםבשמז 'בספעםיםשלושכ ,התזדה
כהררבזרידםכמקזמזתגזכרזכזמקזרו),אתהזבירלילמכז"הג 'כס "זקנים
ככתנישמונזכראמיךדלעזר,מידנא,יעקב 'רבפרזשייהזרה,במנחת ,זקנים

שלהקדומיםהםרוישםאחרהאוהג"זשספרמראהזועוכראקרזכות.לעתיםהיר

וצרפולכזבו,שהשתשמוהרבהשמושמדתרניכרתוחשיבזתו ,התוספךתבעלי
לכה"פכפרוש,עלהיםנקראהג"וס'ששםהציטטותכלפריס '''כמתורכאו
זה.חשזכספרטינזשלעללעמזדכךי ,יתשכראלס'

א. Pרפ

 .)"א'לבראשית"המרשובנספח(ערב.ויהי )ח(
 .)סש(בארץ.ירביעהיף )ככ(
 .)(שסאדפ,נעשה )כו(

ב.פרק

 .)סש(השביעי.בייפ Dאלקיייכל )ב(
 .)םש(אח.דגויהקהש .)ם(ששבעיי. )ס"ג[ )פ"ר(

האממר.כל ,ג 'עמבסרפבאשתו,ודבק )כד(

ג. Pר 0

האמרמ,כלג,עמ'בספרתגעי.ילא )(ג
פורענות.שלשסעדה,עמ'בספרחוה.אשתישםהאדםייקרא )(כ

למלרבםלשרתבבשמיםמריחיזשהיומלמדבשם,וילבשיילבישם.(כא)
 .'וןגראשרשחרכרחיבניריחביעקביצחקהךיחלכרהכבור,

.דרק 0

המרמא.כל ,ו 'עמבסםראשתי.חיהאתיזעיהאזם )א(

המאמר.כל ,ועמ'כספרעוב.דהיהוקיז )ב(
אהתאבלמירתישבהיהלאאנכי.א.חיהשומרידעתילאיאימר )ס(

לאחרו i!'נrמשסוברלמלךזומר,הדברלמהמשלמידי.מרדתשלאמיםשבההיש
נויאחנל"אגסשיהדאחרהיסרלהמורדףבהמ~תוגנבוליס'tנסובאייימסריס

כי.'סריסלשאלליאלשחלמהרלהמ

ר.פרק

אבל :המאמרבסוףמוסיףהדייבכתבח, 'עמבספרינחמני.זה )כט(

כישמיאלשמיויקארכמיהמקרארררחהל"ידינחמני,לקראוליהיהתימ'
אשול.אםכילקוראולוהיהלא ,שאלתין ""מ
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ו·קךפ

ואומיו'נתחם,אדםובןז'כזבאלא'שלאבבךכויומקייי".וינחס )ו(
טובהלחבזו[לעשות)רוצהשאדםפעמיהם,נחהמלשוןע'נ"נ'ינכ'שוךבכור

לאלוא'וש'כולשמבוךיDדעמלו,כוזבוזהד'ולאלש'שפעמיוחמחךםרעהאו
מק"םאלא"כזב.אלא'שלאנאמרהביאלוועלאונס.משוםבע"כומתנחם'רו

ת "1I'לשנחמהש'אבל'כול.כלהואכ'ב'רושא'ומחמח .ו'תנחםארםובןדברו,
עליהק'דבראםכגוןהג'רור!מחמת!אלאהנרררמחמת!לא! )ה(באשהאונס

במדיחםיעמדישאםא fכה'הרעהעלרדאיביגוהבגיעלכגיזלהרעיממלכהגיי
להת'דבראםלהפרוכןשמ.''חיאמחזדבר'ואפרמחררן'שוב'שרברראם

זררנחמהדברת',אשרהךעעלרנח'מת'מרעתרההיאהגר'רשברלנתץורלנחרש
אםכיגדרלאiחכיראערתאידרעיסכל mמתחרטאיביהק'כיבבוראאיבה

ניחתמיכאיל,עצמיאעהשהב"האמדדהנאעשיתיכיוניחמתיבתאי.על
שחטאר.הדכ'ארעתאאםכ'מתנחםהבוראא'ואמנם ,מעש"תם

גישרארימגיאשהראלם'בפסרקגיהר'נח,התהלךנח,נח, )ט(
וא'וב,רנ'אלנחעולמרת,
הטףו,עד "ח'מה,מ,אבלט,עמיבטפרנח.התהלךהאלקיסאת

לרמרצר'רלמהת"ארהשחית.כינשחתה,,והנההארץ,ותשחת )א'(
 .רגזל mער' ,, <I'רגרצ'חה ,שב'דםעב'חתיגכנגרל""השחתות,יג

דמאמ.ר,כל "יעמבמפרמלמעלה.תכלנהאמהואלו~ז)
המאמר,כל "יעמבספררכז.'התיגהאלוגאתו'ח)

ח,רקם

ה'הלא!\ייכמרגל'חצהרד"למח'מיהתינה.חלוןאתנחויפתח )(ר
וצ"ע.פתח,רמהחלרןלת'בה

המאמר,כל ,ג'עמיבסרפויקחה.ידווישלח )ט(

רברנרהב"הלפנ'ה'ונהארמיפס'ןערש'ובםיוכןפרש'''וית.עלהו'א)
זרם,בשרב'ד'כדבשמחרק'ורלאב'דרכז'תמרור'ומזןנרח'ש'הורצרו 'ה'ש"ע

• 
כזיתים,תמוקיםשבארץח lIתאמ'והלאותומומרודים,הםרזיתיסמשמעא"כ

ז'תנקראהא'לושגםרתדעמררר'ו,רהעל,ועצמרהא'לואבלמחרקשהפר'י'"ל
אבלמרשהזיתמ/ Iוי ,מנמימדבאילנותלךשאיוז~תזה 'יכיעץויירהיכראמ'
מחוק.השמן

מנתעלם 't;עלקבלר "יפרשההינה.מןיצאולמשפחותיהם )'ט(
 ' (1'תלרמ.דצר'ווהדברהם,רלאלמשפחרת"חלקבם'רא'את ,במ'נןל'רבק

החיבהז,'כהיוצאיסהאגשיםאבל jבמיבילהרבןתלדיבקעליהםקבלןהבהמית
לגררמה'ם nמכלנראמררכ'המטהנתשמ'שרהלדבקעל'הםלקבלרצרלא
כאשרהבשרכלושחתהמבןו 'הקיביאלמחראוהירם ,יוביהבפרהיעסיקל

רעה.'כשבחק'שתכטיחסעדכברעשה

ס.פרק

שמראהל"ר ,דבר'סמשארקשתנשנתהמהקיקשתי.אתד"א )ג'(
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כמראהראיתיילמטהמתנייממראהביחזקאלרכח"הקשחכמראההכ"המחני
הקשח.

י.פרק . . 
ייכפלג.לננישקראענרהיהגדילנביאפרש"יפלג.האחדשם(כה)

שמהנק'להמשאמ'בחתהתםכמיליגרםהש'אלאנכיאהזאהאיזתימא

שמיקראדלמהחרא ל'''יהושבחות,במינילמקוםשריויהרורממנהשיצארות
נימיוכיבומעירשהכתובועורהדור,באותושהיוארםבנימשאריוחרפלג

מסורס.)המאמרושםי,דעמ'בספו(השוהבבואה.היתהא"כהארץ,נפלגה

קיא.ופ

(יא)

(לב)

יומית.בהםנתיבלנוערטו,עמ'בספרובנות.בניםויולד
המאמר.נלטו,עמ'בספרבחרו.

יב.פרק

(יב)

, 
המאמר.כלטז.עמ'בספריחיו.ואותךאותיוהרגו

יב.פרק

להםאיזאםובומדועאר"חאבר.ם.מקנהריעיביוריבויהי )ז(
ואיבארץאזוהפריזיוהנבעבית"לאחר,ממקוםהרבהיקחוזהבמרעהדי

במקומו.להרחיקחו'.בלגראיפשר
• 

י.ךפרק

היושהםלפיוי"ללמלחמר,אלובחעוררוולמהוא"חמלחמה.עשו )ב(
בו,מרדולנולעבדיםלהםנתנםונחחםבביהיווחביריווכררלעומושםבבי

בעברות.ולהנניסםלמלחמהעלהיםיצאולפ;כן
נמווכו'טעםליחןצריךקראיוסףהר'פ"העברי.לאברםויגד(יג)

 .המאמר.כליז,עמ'בספר
(בשבוי).המאמרכליז.עמ'בספרשלם.מלךצדקומלכי(יח)
א"כוא"תבהן.היהשםלאברהם.נתזשםמכל.מעשרלוויתוד"א )כ(

קודםלאברהםשביררבשבילאלאמעשר.לשםליחןלאברהםלוהיההדיןמן
מעשר.לאגרהםליחןצריךהיההשיפהבהפךלר,קב"ה

טו.פרק

אחןלזועךכנרד,קב"הא"לוהלאוחימ'אותי.יורשביתיבווהנה )ג(
היןצאאםכיזהיירשךלאהנ";ךאר"לעדיח,עמובפפרבמינן'הארץ,·את

 .הכלמןנח"רמיהזקיהיהממעיך
המאמו.כליח.עמ'בסרפבתר.לאהצפורואת )י(

יז.רקפ

המאמר.כלכ,עמ'בספרערלתו.נשראת(כה)

חי.פרק

בספו,מסירסהאממוסוףהאממר.כלכא,עמ'בספרממרא.באלוני )א(
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באליגיליגקואהאליזשםערלגלג"ו,שקיו"כאליןגיושישאועד :יגכ'''
ממרא.

צויכ"היישגיםיהלאתימ'הפשטלפיעבדו.מעלתעבו'גאאל )ג(
שהלדלאיתיאלאאמרשלאהפשטלפייי"לאבוהם,לרפאתיא'לכשרא'ל,שאר,
ד"אג"ז.יחי.דגלשיזארמלכדבשארםהייזהבלאהשניםשאלרסדיםאחלהפיר

עג"באיבחדלקראתםייתכת'כשברתימ'כן.מארהק'פוש'''תעביר,באאל
עמי.השכיגהחזרהיכשחזרש>כיגהגסתלקלקראתםכשרץיי"לסדר,ישאמ'

לאמרשצחקהבצחיקשחטאתהד"הלאתימ'לאמר,שרהותבחש(טי)
לפניילימרלכחשפשעחטאתהעלהוסיפהעד"ואלאעדגהליהיהתבליתיאחוי
פסיליתשגש'םמכאויתכחש,ד"אשצחקה.גלי'הב"הילפנ'צחקת'לאהק'

 .המארמסיףעדזכי'לשגיתשמיתופרש'''לעדית.

 .ט'פרק

ששילטתזיגהנקואתילכועדכהעמ'בספראיש.ידעולאאשר )ח(
 .-;:'דאב

המאמו.כלכו,עמ'בספרבסגורים.הבו(יא)

כא.רקפ

כת"רחלוגב'פק'דהכת'בשרהגג'למהת'מ'שרה.אתפקדוי"י )א(
הממאר,סוףעדנח,עמ'בספרכמווכו"זקנהשהיתה הר.:,ז'גבייוסףהר'ןתייזכירה

כג.פרק

ח"יחחלחייראלסיף"הפרוש(בגספחהחמור.עםפהלכםשבו )ה(
שרה").

 .)םש(יכר.אליוויקרא )א'(
 .)םש(האלה.הדבריםאחריויהי )כ(

כג.םרק

 .)םש(יכר.:שמעאלגב'יא"ת .)םש(שרה.חייויהיו )א(
 .)םש(המכפלה,מערתאתליויתן )ם(
 .)סש(חת.בבימאת )כ(

כ.דסרק

גע"מ.אישערלא,עמ'בספרזקן.ואנרהם )א(

בכלליהיהבןדאמ'איתרביחניךביבחלקיבבל.אברהםאתברדוי"י
יבא"חבפשוםבכלשכזשמהבכויליה'תהכתיי"מבן,בג'מ'עילהבכלשכןשמי
בת.בגדמ'הכל ול.:,;'ב"ש

וגר'חניבה.שהיחההמ'להעלפוש'''ירכי.תחתידובאשים )כ(

אסיויהלאכשםנשכעה'אדשאל"כהמ'להוב'ןה'דכיןמפס'קבעדשה'ה
מיבפרקבכוכיחכדאיתאבמ'להנוגעאיויאהשהיאבשעהזם Iהןאתלהזכ'ו
בעשתמכסיןישהעריהדרראהאע"גמילהבשעתלברךשרגילרמישמתר,
כזיח.ש'אכלעדצראהרי pמדלאצואהלעביןכדאמ'ערוהבקראשלאו'"אהבוכה
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עדלא,עמ'בספרכמייכד',אבהרםהשביעהיכיא"ת •ראשביעך )ג(
לגניהיי~כס"ת
שלאשאליג'דתעבידתבפ"קיאמרי'ארמר.אשרהנערהרהיה ) "1' (
אפ"יכיליבי,']אליעדרםשניאדמרדשאדלהגלעדידיפתחאלעידריומבהכהדגן
הה"לאיאזסדמאאדחגרתהיתהאםזהרדאההיהלאדכיתימ'סומא,אוחגרת
זכף,הרהבכיבמהירותכןכללהביןידכללאשדמא ל'''דדבר,שדםלהשזאל
מצדייןכהיגן.שלאערתימהאכובא",רוצ"ע.יפתח.יכוערלכ. 'מ.'כסםר

" 

הג"ן.בשסלב-לגעמ'בספרגם

הבערהיהיתההל"לקאיאבערהדאיקאיאבערהלאייההיהנערה.רהיה
אומךאשרהשנערההזההרנריהיחןה"קהאיבפשי'באפהימילאתוההיאלא
ממבהשאשאלמהליתעבהיהיאאשקהגמליךגםליתעבהיהאיכו'גאהטיאלי
 ' Dבהאמזריתכללמ"דייסףרביבייהק'זאת.תעשהומגזגימזתיפהדמעתזדאי

ואמ'ומכשףמבחשןכ'בריצמאלאבפשרהותכיבעליימוזהרנחבומכ'.ף
שריומיבחש,איבישאילבןוכיובתןאברהםעבדכאל,עזרשאיבובחשכל

כמייבי,'בחשאיניזי"לבחש,לעשזתגמזריםצדיקיםשהייויובתןלאליעזר
בערי.לזרזעדוהקשה)(בך"הלגעמ'בספר

המאמרמזרכב 'T'הבכתבאבלהג"ו,שלשמזהמאמרעלבקארבספרגם
י-לג.לבכעמ'שכסםרשיביםמאמריםמשגי

עיניימלאסמיךלשםבאועדרץמתחלהא"בהאיש.אללבןרירץ(כט)
להבהילי.ז:זלאבבחתהלךיאת"כ

שםאליעזריאמרלהירגושרצהמלמדהגמלים,עלערמדרהנה )ל(
לםייסי.החחיליאזהאוירעלופרת

והאזא"תמע"ז,פי'הבית.פניתיראניבחוץתעמרדלמה(לא)
מרחקבארץכיידעבטיבדמ"מיי"ל ,?"אשעדאכרהםעבדשהיהיעדלא
בחיר,לאלעיבדיםהיילא

היילבובביתהדאיי"לידע,'מבאחימ'הדנר.יצא '''ימויאמרו )ב(
עתדיי.תמגידיסרהיןתופיס

כה.פרק

המאמר.כללו,עמ'בספריצחק.תרלדרתראלה(יט)
לשאיר'אבטיגיביסזהפרש'"'לז).עט'בספר(יהשהדגרים ' Jש(כג)

למציאיבילדהיכלאפי'ךביתייהו,מהיא"תתזרת.ילאצגיןלאמשילחבםעסקי
האיא"תהמאכל;ילעכלהסעוהרלקבותשהוצרכיעדאכליכ"כאלאזה,את

בהגתייאלאצבעותיב"יגעתיאמ'ר'עזליציאתובשעתכתיכיתבמסב'קתבי
דר'"ל 1'בטיב,כךכלאוכלההילאאלמאשל"הקטנהמאצבעאפ"מהם
דמסתאמילחזרתלצביןשיצטרךטוביסימאכרםמעדניםב"כאוכלהיהלא
דבקטוהאאימביתיתורתוכיהזמןכתעגוגימתעסקההילאדך'למימרלזאית

להדבקטהיאשילחביא~כלישמוםתזרתואלצבוןלאמשילתב'עסקולארש"י
צריכיםוהייטיביסומאכליםמעדביסאיכל,ןשהיוילחזרתצלניןצריכיסשהיי
הרגה.יאכלושמאמהםזהמבעשלאצדקתיומשמיעביולתזרתלצביז
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בספרכמווכו'ש'נה,י"גבניהשיופרש"יהנערים,ויגדלוד"א(כז)
הג"ו.בםשרמבאבטפרוגםמת,ואזער"לט,לחעמ'

הי.ךבכחבחטרוהמאמרהג"ו,שםעליונקראלטעמ'בספרצי.ןיודעאיש
הג"ו.בשםשםוגםהמאמר,כללט,עמ'בטפרתם.איש

כו.פרק

לשוו,אריכותכךכלאמרלמהתימ'קצתבינות"',אלהנאתהי(כח)
אלהוזש"בגלוליםאםכייחצקבא"להילישבעאבימלךרצהשלאלםיוי"ל
הגלוליו,בינינרזזהווהלבידלהליוחרגילהשהיא

ז.כפרק

יבכיוו'מדהמלאכיםהעקדהשבשעתלפילמה,וא"תזקן,כיויהי )א(
, , 

עיניו.ותכהיולפיכךבעיניודמעותלוונפלואותםודאהלמעלהיצחקוהביט
פדיס.בכ"יהסרהקעטמג,עמ'בספדמותי.יוםידעתילא )ב(
באכשראהואלאלמה.אלויציאותשתיתימ'יצא,יצאאדריהי )ל(

יצא.ואח"כעשושבכבסעדהדלתאחרעצמוהטמיו
שאנוא'לפביופתוההגהבםשראהעלא'חרדוחשתייצחק,ויחרד(לג)

חדדלאיעקבקולכשתכיראלאחדך,אמאיוא"תהבדכות,קבלולאעתהעשו
בכלמשוז;1טוחעיביוהק'אגלעיביכהרכיתים'זהואיוטעיחיאבי,אמראלא

ראויא"כידיעלהק'שהסכיםואחרהבכורלפביהפשוטלכרךעליהסכיםוהיאך
יהיה.בדוךגםלכךהוא

מד.עמ'בכפדתחיה.חרגךועל )מ(

כח.פדק

תפלתחיקושיעקבשא"רמאחרהג"והק'ועודבמקרם,ויפגע(יא)

הג"ו.בשםשםוגםמז,עמ'בספךכמווכו:עדביח

שכווי"לעולים,'ואח"כחחלהיורדיםהל"לוא"תויורדים,עולים(יב)
עלולםבפסחיםוכווירדרמטפסך~ולהמטפסעידוביובמסכ'דוכתיובכהממציבו

' , 

• 

מז).עמ'בספר(השוהוטג.בכיויצאטובבכיאםרכ"בס

 ,מח.עמ'בסםדעליה,שוכב(יג)
מבקלושהיהוי"להשמ.דלוהיהמביווא"תראשה,עלשמןויצק(יח)

בשארלואשדכלאליפזשלקחואע"פללמו.דלהדליקהוביאוחלולהשהיהשמו
כו.'עברתיבמקליכישב'המקללו

ט.כדקפ

עדבספדכמווכו'מעל,פקקמכעבידפדש"יהאבן,אתויגל ).י(
מיד.הגשות

נא.עמ'בסםדימים,חדשעמווישב(יד)
נא.עמ'בספררכרת.לאהועיני(יז)
הבכידה,יעקבאשללאולמהוא"תהק'ג"והקטנה,בתךברחל(חי)

יחזורהבכירהאתאשאלאסאמרעשו,שלשלמויושבתשהיתהמלדמאלא
כיוווק"לאשתי.אףאנסתאלאברכותישבטלתדייךלאויאמדעליעשוויבוא
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בעביו ל"'אי:ןת,לקחלמהלבסףוא"כלאהאחיקחשלאמעשייואשהיה
לאואמיתליעיהשהיהלאשאםבע"כאיתהלקחלכךומאיתלבןליעששה

בוצין.אותהלוקחהיה
אליהיומהח"ואלוחל.סימניןשמסולפיפוש'''ככקר.ויהי(כה)
הנר,ןלדהקתוחלהנדהל"ריהסינמיי,

D ל.קו

ולכלווניהפויהשלאותהיאשה'לפיממנה.אנכיגםואבנה )ג(
שש"בלההעלטכמהולכךלהד,יהלאדחלרקיהןנשמות ',דלהוהיוהאמהות

י' Iורק"לאגרהםוכיה'בהחיהשלדאבשדהמתחלהביוכיואצההי/ון,בילה
לה.וא'לןא'החי"ןלב'ליף nוה

בחלקי.שגקבועדגג,עמ'בססדוכו:לוומזבג.זד"א(יא)

לא.פוק

עמ'בטםר :רכראליעזדדד'בםירקיהתרפים.אתרחלןתגנוב(יט)
[און].(כזנ)דבויהוחפיםכיערגה

משמשניח.שהיתהערבר~גו,עמ'בסמורחל.באהלויבא(לג)
בטמדכמי 'יכואכללאאילים '''פרשאכלתי.לאצאנךואילי(לח)

ל!כj1גנקאר ב"'רש mכבשבקארחשדי"במי'המלגט,אתלובותערבר, 'עמ
חרשים,'ייגדעאילקדריראיןמשמעא"כאיל,לכללבארלאכבשמכללשיצא

חוליןאבלחשדגייב"אלאאיללשםלהקדיבםאילנקואלאקרשיםרגביות"
איל.קחייומרבואם"

רמאן.בכסידמאןיעבדאערבו-בזעמ'בטפובנותי.הבנות(מג)
בז.עמ'בספרהיום.אעשהמהןלבנותי

כלנים.עדגו,עמ'בספרעמנן,אישאין )ג(

אגיאםדה"לחימ'הזה.הגלאתעליךאעבורלאאניאם(גב) .
 .גןעמ'בספרכרי:הדדהדאאעבוו

גז.עמ'בסםרנחור.ואלהיאברהםא'להי(גג)
" 

לב.מרק
ייכ !Iישעיה'ה"ררהק' ,ממשמלאכיםפרש'''מלאכים.יעקבוישלח )ר(

רכתיכישו'גביא"כ ,ממשמלאכיםגאמדמלאכיםבמקואשמצינומקיםבכל

גאמרכ"אימחחגבירכומלאכיםמשהרישלחוכוסחירואלמלאכיםישר'יישלח

בבלקשהריכולומדאיפשראי •הירממשמלאכיםאלרגםרא"תממש,מלאכים
סתיםובלמררהיו,אגשיםכרחרבעלואוחם 'רגרנלעםאלמלאכיסושילחכחיב

 'רחיממש,מלאכיס '''פרשולמהארםבנייעקבשלאלושגםוגאמרהמפורשמו
וי';;להל,הוסזביךאלקיםמלאבינויפגעי Iמיגיהלעילדכתיב '''רשמז!זדטמד
עמ'בסםר(השרהממש.מלאכיכשהיו 'פייכך Dולשיגרשמארחםמלמדיעקב,

בח).

לירש.ערקל.בשגייגח,עמ'בספר.כמרלעשילאדיניתאמריןכה )ה(
גח-גט.עמ'בספרוכ:ובאהמצותשקיימתמאחררא"תעתה.עדואחר
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גטעמ'כטפרכמווכו'וא"חשלשים.יבניהםמניקיתגמלים(טז)
"'קולמצ"אלגמל,םאכלוכו'כהמוחבשארדכשלמ'בגמל'סובקבותזכר'סעד

ובג'הםהגקבוחהז"גזמג'קוחגמל'סאמרולכךעבר'זהא'ןוגמלוחאלו,בשמוח
ששלחדנךדכ'וגקנות "דזכר'ס'דעבאממ'אל iלה"גוכולסב'ןהכזר',סה"בו

החמור'ם.דמ

שהה"מםג'עדטע'מכטםרכמווכו'ח'מהיעקב.ירדכףיתקע(כו)
הטוף.דעוכו'גגעלכךכמוחזמלאךשהואטבור

•• 
 .. : .rלפרק

מקארותאוחםעםכשמעםמובהב'רשולמ'כשמעם.השדהמןבאי )ז(
' , 

ו'חעצבו.כשמעםלומרו'כולכשמעםהשדהמןלומרד'כולהכרע,להםשא'ן
ה"והזבן ]'ט'א]חג'אלוהוצ'אובס'הכרעלהםא'ןשאומ'כולםעללחמוהו'ש
ארורמחךמשוק'יםשאחהן,ואלוהכרעלהםא'ןהחורהמןמקךאוחה'אומ'

• 
וצאמחךמרשקד'ם,גב'ע'םאךבעה·משוקד'םאשת,חט'באםהלאשאחוקם, , 

וב'ךושלמ'וקם,אבות'ךעםשוכבהבךוקםאפם,אךוךאךוךמתך,בעמלקהלתם
• 

הג'גחהדאהכךעלהםש"לכולםאדךגהלג"ןות''מדהכא.כשמעםמובהדע"י
 .ומוכ'ח.מכך'ע

בפנו'הזאפ"עדטא,ע'מבטפךכמווכו'לע'לאדמך'ג'ח'מ'יעשה.לאיכן
, 

אטוך.

האךץעםחש'העדטב,סאעמ'בטפךהשלישי.בייםייהי(כה)
מרוב'ו.

ה.לקךפ

טב.עמ'כטפךייעקב.עשיאיתיייקברי(כט)
,. 

ו.לקךפ
 •טו.עמ'בטפךקרח.אליף )ת'(

• . 

 • 1דקלפ

 3(שוהרטיעמ'בטפךכמווכו'השפתו,תבג'דזמלול"פךש'''ועל )ב(
ב'ה.ואטה'ד ) 2(שוךהטחעמ'עדמלמטה)
לאלותמ'.בד"הטטעמ'בטפךלאלימתי.יתשתחיין )ז(

• 

וגו,'ה~גלוחאתו'ארעד ' 17עףנבטפרחברין·מעמקוישלודהי )ד'(
הד'ןגנמרובפ'זוכרו,.ךבשמתוךד"חמתוךאלאחמברואדם'פוטלאוי"ש

שם,וצ"עהארכתי

עב.עמ'בספךאינני.הילד )ל(
 .. "עב.עמ'בטפרעזים.שעייוישחטן(לא)

ח.לפרק

ען.ע'מבטפרכון,'חבי',פביאדםלהל'בןשלאחכת"בכמהאמר'גן(דכ)

מ.ךקפ

עח.עמ'בטפרנצה.עלתהכפירחתוהיא ),(
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, 

מא,'פרק

 ל'"אאלימים,ארמלהמשנתיםדארמכיוןלי,תימ'ימים,שבתים )א(
ימיםת"למקועט"שנתיםימים,אורמה1ז'לאדאםימיםלומראצסרי'דלכך
גזט),עמ'בסםר,(השוה,לע.תמעןו

אותיאמרלאראםול"נל"למההאחרוןאותיOלתימ'אותי.ויתן ),(

במשםרהה'האופיםשראבלהטבחיםשרביתבשממרה"תישאניאומרה"תי

עיןאלאמחכמתופתראלשיוסףאומ'היובייוסףעלשמגיח"היולאואזאחר
האסורי'בביתנתוןהמםשהא'ראהואוליהאסורםיביתכשניהשניםאלהראהבי

שאיןשמוביחחלשאסור"נביתראהוולחברולמיתהשהאומוביחשהדברחזק
חכםאינוייסףאבלטובפתרולאחרמיתהלא'ופרתיוסףביוןולהבירבחטאו
 • kפעמןנספרכמידכן;מ"ל pעליןמשגיח'יהיילאוא"ככ"ב

שהיבויוסףאדויאלאהשיכי,יסוףוביתימ'כבי.'עלהשיבאותי(יג) ,
אחרהולביןשהחלוומתמכיוובוהיהלפמרעפורחההיאוילולו'שתפרבמו
 ',)אפעמ'בספר(השוההופ.

'כוגלחהיאךא"בעדפאעמ'כספרבמיתימ:שמלותיו.,ויגלח(יד)
 ...וי"לביום,

שפתרומהכלבלאיבריונתפרקוכשחלםלפיפערה.בעיניוייט,ב(לז)
חזרו,מדייוסףלושפתרעדלמקומוחזרולאחכמיולו

מ.בפרק

,במויא"ת,הבה.הקטןאחיכםבבוא]אםכי Jאת)(הביאו(טו)

 ..היו,רקוכקוהמביוס'אחרלאדםחימםהיולשאערגפ,עמ'כספר

• 

מג,רקפ

פו,עמ'כספרבמווכו'שתו,היאךתימ'עמו.וישכרווישתו(דל)

מ.דפרק

ההכריםבלשנמצאא'הדבראמתהוא.כןכדבריכםאתהגם )'(
עליוילהקלהידןמשורתלפניםאתםכאעהשאניומי'נתפשיםעומשנמצאו

בגבנתו.ונמברלואיוראםגכנבאלאיומתולא
חיימא'שאםמפיושקרןכצויאהדי,היראהמפניפרש'''מת.ואחיו )כ(

וכברמתואחי':עאמ!במהליראלהםהיחיותרדאדרנהוק'לי.הביאהויאמ'

ק"ם,אומתהואאםדיענואלאינבימשמ'"ל 1'אינגו,בדכת"חישהואלואןכ'
ותימ'שאמרת,עיןישמת 11וביפרש'''עליו.עיגיואשימהד"א(בא)

עינילשוםאשמרתימההל"לעלייעיניישישיםיוסףלהםאורמהיהאםאופ"
הד"פוי"ללתלותו,ויינוכגניכהלקחתויעתהאכלאבמוהואאםחקאעל,ו , 

צ,עמ'כספרוכו'אותחנתא,אלי,הררידהוועכדיךאלותאמרמקראשל

מה,פרק

 ,הזקןאביבםהשלוםלהםשאלבכרהולאותימ'חי. )'כ(אביהעוד )ג(
חשכהואביחישהואהלםהאמיןלאשתמחלהוי"לחי,עדרנוומא'אמרםתאשר

כהשבתמבוקשםשיישגובדיביגוואביהםימות!!'בכרהזאתבעתאמרואוליבי
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 .) 1111עמ'סנפר(השהובמא.תלדיערצה,לזהחיהיהלאאיליאבלבנימין

 .,מרקם
ויהואשה' ·שלבוחדעצג,ע'מבסוסכוףאאוביתימ'אחותס,יסרח(יי)
צו"ע.אשר, Mא'בתשרםושמחרג'

• 
מי. ·פרק

• • 

ש.םכל,ל,תןעדדצ,ע'מבטרסאומת,חסד(כס)
וףכוהלאו'טף,אתיעקבהשבע'ילהמיא"תלי.השבעהויאמר(לא)

לאעהתאבלבעצמותיי·תתקיםיההבחטהשאמשב mו'י'לעדצז,עמ'בטםר
יעלוהו.

 .מח.פרק
יעקב.לאעדאמ'מציעאבכבאחו,לה,אכיךהנהליוסףריאמר )א(

• 

אבןבהדשpתיןדמא'ותימ'ואיתםח,·דחלישההואלאלעשיועדחולאשהוה
א"כבחהמ,יחגהלופא Mשוואהוחולהוכלאבוהםשלבציא,והיהטובה
המק'חולההיהלאאביויעקבעדתיריישעהייהו'קידם,תיליםרהייש;.כמע

אדםשהכםכגוןאדםמןו"לכףחוהלובל Qאלברההיחהטובהאבןשאומ'ויה
שנאזעהיהלאה IIמקבחולהאבלתמראפהיהו'אוחחהאכשהיהאזחנרב

דסבהאמבןנרתםאלאולהמהאםדממהבחילההשיהישמעאלהוריאר"תע'קב.
שהמשהוכראמ'הערמעיואלאהאדם Mמ"ההילאאןישגםתערזאברהם,

ה:זי(אל)למה Qאבוהעד"קאבוהם.אמבןבחוטאלאע"כחמהדאוחזוחעיןבו
כ" 1!אלא ,ויחוטאשלוטיבהאבועללהסחכללוהיהלרפאחווםאלשיבאצירך

רראפהן.ראפלשבאעדטיבהאמבונתרפאלאכ//יעה/יהוכבהשיהבשבילכראמו

הפעולהשוכרבפ'מ !Iבביאמ'מהאקשהעוידעצומ.מתירחבישדאיןל IIעוי
ואיתםח,וחמיבעא[אלישע!(אל,הו)אחאיאחםחחילההיהלאע 'C!1אלעד

שהרימחרפאיןוהיןחולייאברהםבימיהייכבררחמיבעיאלשיענעיהיהזזסכ
אדםשיחלהוחמיםלבקשאליעשצריךהיהלהמא"כונחראפחלהישעמאל
ואילךמאכןמיחהשלחול,חילשאהוהאליעקבדעדמס'וו"חוצ"ע.ויתרםא,

צז).עמ'בטםר(השהואליעש.עדאזחםחההוולאמיתהשלחול,אזיחלשההו

דבריםלספויעקבצוי,היההמרכ!עלימתהמפדןכבראיראבי )ז(
• • 

במעותאמוקבותךלשאעלעליבלבוישיוטףשמאע'קב 'אמל"ב ,ל,וטףהללי
כדררשםןאקברההדבו,פיעלאלאהה"בצרוניאלשלואבדירוכ.כםהל
בנימיןבחלק",'היהבניהבחלקהמםדקאווחשיעלהדיעתיכיףכ.היאאפרת

במעהדלחםבב'תקבותהיראםבנימ'ןבבהבחלקנקבותלהיות illבכויזוה
שאינובחלקקבוו ק't'דנמצאאדכמ'בכךדהזהאין 1היורהבחלקקבווההיהת

בנימיןבגבולוחלקבוותעםאנשיםשםיצמאתשמואל"לשאשאולגביזכןשלו,
הולאשמארלבמםר "'פרשהשירותימ'בביימן.בחלקל mקזנווחש"מבצלחצ
בהםזכשתפגערחלקבוותעםעכשיואלאלחםבביתיר~דהבבבולרחלקבוות , 

בתסדפ'שניוהוכןאודום,צחדךדיהנק'הק'לינחצליושרלםבבימיןלגבול
אותוויקברוביר\שענרכתי'שבטיםלזעביבחלותלהרויחשעדחויו"לדסוסה,
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• 

העלואשריוסףעצומתואת 'שנאפריםמכביהיהיהראארפים,נהרחרסנתמנת

בגו,פנחסבגבעתואעלרראפריסשלחמלקישהואבשכסקבריממצרים

 . : " I • • : _ .•םזכק :,·מ

ל,יסף.בכררתיינהנתהנכררהלולהייתההיה'יורמואתה.בכורי )ג(
[לבכר]; )(לבקרייכלאל 'הואמיכו'בותהרשחכ"מהעלגתמה " II 11הררתימ'

 '''עאאללובאתלאוהבכורהדהואילל"ייפשום,הרבוכרבכורהפשרםלעשות
צ-טק),עמ' :בסמר'(השןהיכ;ל,היהבוטבלקיחה ,

הגקבות,מועדק,בספרעמ,מיהדזה.שבםיסורלא, ),(
 ,חחלה.בשמןעדקא,עמ'בסרפידסף·פדרתבו(כב)

ג,מרק

פערהעלבדיכןיוסףארמאאמית"קצתפרעה.באזבינאזברו )ד(
 .קב.קאעמ'בסמרןכן'בעצומהואאל,והלן'ולא

 .ויי 1בשםשםיגםקב, 'עמבסרפמנשה,בןמכירבביגם )(גג
, 

• 

f , " 

• 
, 

, , .. • .. 

• , 

• 

• , 

• 

• 
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יבכרך

דאגליונותיב,בכרךהמאמריםרשינות

• 

המאמןש~המחרבסס

עסל'(((ריעקבהרבצוואת "' , ... ' P • ~ .. " ...... ,. nי.· '."~ \'"--: .... ,,'",...

שרצי""השיתפיםתמללםעל ף'ן;,ד"רבודנהיימר,

אשכנזנוסחהאחרווהנאוןאברהסהרגביק,

ז:צ"ללבובהשיליהישעמרכיתשובהאברהסהרבביק,

(נצפרירר"שספרישלהביבליןגרפיהעלנפתייד"רבן·מנחס,

דופוייצאתרא",יחיאלד"רבו-כין

עסלי((רז"יבישיבתהירשר l/שהרבמרדכיברויאר,

 Nנסלאןיטש"סהדפסתעלתשיבהזצ"לבנימיוהרכדיסקיו,

פסחשללהגרה,צ"לר"צהרב .הופמו

הילרסחיימררר"עעסליבגוי"למאיו ,הילוסהיימן

החסידותעלמוילוזיוחייםרביהשקפתובאין ,הילדסהיימי

התפילהניסחאןתשמעוןוייז,ר

כהואשתשהפרישהנחלהשאלהיוסףהרבכהן.

אשכנזחtוידיקלמרחרבכהגא.

ז"לעסכיבנריעקבמהרבמכתביםקלמןהרבכחנא,

שלבמקוםרא"ןיהרדהפרופ'לןי,

מרתימיתיעקב'ר Iרכוי.

ראשןןדפיס-התירהעכפירש"ייצIןק Iלרי

ם IIהרמבלפיהעולםאימיתאצלהנבואה(עקבד"רלויננר,

 )א(פריסכת"יזקנים,מושבס'יצחקלננה,

 )ב(פריסכת"יזקנים,מישבס'יצחקלבנה,

כ"יוהעבודת 'חל QIIהרמבעלהעריתאברהםהרב .סרפר

 )א(לפטירתןשנהמאהלז"יעקבהרב ,עטליננר

יב)לפסוותישנ;ןמאה

נמטנהןמשמעותושפט

לז"יעקנ.הןבעטלינרג.

יונה ,עמנואל
• • 

הקרנבותחידשו(גך "אריחולא"טענתיכוה ,עמנואל

חדתוהחינוךרי J ~כליפידאזלת

חנוכהבנרירושליםמנחגעל

קצבלנבי(וריחרבעםמכתביםהחלפת

מדבריו

יונהעמניאל,

ל"זצצ"פחרב ,פרנק

"לזצצ'יפהרגפרנק.

ז"ליחזקאלפרופ'קוטטר,

- -

n עטןדגליין"
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עטןד nחגליןומאמו n '::.שחמחרבסם

 7ב(המשך)הכתיבסגניןיהודההרבקרפרמן,
• 

 10ג(סירם)הכתובסגונו(הידחהרב ,קןפרמן

 3דישראלמרינתתקימתעל"ל tt:::ופאלהרבקצנלנביגו,

 11דחורהמכתבי'יל t:::זרפאלהרבקצכלנבןבו,

 72כברירהמשנהע"פחניכהחל'קצש"עןאליקיםחייםמשהשלנגר,

למערכתומכתביםתגוביתמאמריכוללתאינהזורשימח

• 

• 

• 

• 

 :זהבגליייהטמתתפים

ירשווים. , 26צפניהחר' ,ענמאולייבה

ברק.בני , 4פרלוב mהילרסהיימר,מאיר

ירולשיס. , 45חבריןדרך(אשלרי),ביק uאברההרב

חיפה.א, JOסמילסנקי!רח' ,!מ-!כיחאילר"ד

 . Anwandstr. 65, Zuerich, S\visseלננה,ציחק
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