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איןשנה.סיימנושובתשל"ג.שנתלקראתצועדיםאנוכבדבלב

לנוישהאם [החולפתהשנהעלהנאמנההיהדותשלדינהיחרץ

ותשל"בשנתאתנכונהבצורהעברההנאמנהשהיהדותתחושה

 [הציבורייםמאבקינוניהלנוואיןןיום-יוםבחייבמבחןעמדנוהאם
קריאותוהמסורה,התורהבחוקיתועיםיפגעולבלצעקותינוהיוהאם

הופעותיהםהוסיפוהאםןשמיםלשםהיוכוונותיהןכלאשרנאמנות

התקדמנוהאםושמיםכבודהציבוריותבבמותהדתייםהנציגיםשל

יושרעקביות,המדות,סוהרעםומה !כמחנינו-אנוהלבבותבקירוב

לרבנותובבחירותמקומייםרבניםבבחירתמדוברכאשרשמיםויראת

 [הראשית
,שובתשל"ג.שנתלקראתצועדיםאנוכבדבלב :דברנואשרזה

והחולפתהשנהעלהנאמנההיהדותשלדינהיחרץאיןשנה.סיימנו

השבע,שנתהיאתשל"גשנתאלינו.זורחתחזקהאורנקודתאן

אלמןלאאותנו.לעוררזושנהשלביכולתהוישישהשמיסה.שנת .

למצוהאמוניםשוכוריםחקלאיםשלןעקשניקסןציבורישראל.

הארץ"ושבתהמצותרציניים.וקרבנותויתוריםהדורשתזוחביבה

שביעית,שומר,ירקןאצלרישוםבשבילםפירושהאין--לה'"שבת

עיבור,שנתשלתמימהשנהמשןקשיםאיסוריםעלבפועלשמירהאלא

ובצירה.קצירהעלויתורואףוזמירהזריעהעלויתורחרישה,עלויתור

כהנמןיוסףהרבאמרהשמיסה,בשנתשעלביםבקבוץבביקורו
• 

עצילפנינעמודלכרמים,נשכימההשדה,נצא :מפוניבזהרבזצ"ל,

שאבעסנוס--שלום"שבתוהתלהבותבשמחהלהםוננידהפרי

 " 1באוימעלין

לגבוריובמיוחדואתהאתרבכלישראללכללסובהשנהבברכת

הקודש.ארץאדמתעלשביעיתשומריכח,

המעיןמערכת

, 

זהבדףהחזמגחתלישאתלמלאןתקיראינןאתמבקשוםאנןהחדשתחסנחלקראת

בחקרם.לנןןלסליח

 . Cמלויןחדמי(כןלל $ 4 .-י,.ייבחיץביסראל,ל'י, 10 .- ח)יtנ'«( 4 (לסנחמנןודמי

לובכ,

חמעיןמערכת

 16צם(יהרחוב

ירןסלים
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כ.א.

מניי.דםי nבזומצרףחמעיו" 'ליסנתימגןיעלבזהחיתם"ריני

---------------------סשה

-------------------תביתכה

(חתימה)התאריך
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כהגאקלמןהרב

השבעשנתעם • •
• 

כ' "על,הםמסופרבה,להת'שבאוצהתקס"חב'~בתא"הגותלמ'ד'ולכ';ע
ובהו'קרא(המדו';עלבהסחמכם ,קוקעלעבדותעכודהכל' ,מכו';:אתםלקחו

'טעוןובכסואחדאחדכלה ':tמהםלאמולאוץ';'בכבסוכ'ון : )הכהקדו';'ייס

האיהיינינטיעה).לוריטעויצאמכרשייטעון =(נציבןלהןינציבייפיקמנושיה

ובעטת.םהארץאלתבאוכ'דכת'ב
מ'וחדאחדעלבהסתמכס(תקע),צפ"ת'בשבתגולהלא'גרת';:לחוומהארץ

חויםמרה'המפירסםס~ד nההאמיתיהגאוןבפשיניד'יר"כדעת-הנר/יאמתלמידי

ומחעתד'ס ,"לקוקעהמחוברתחבואהעם"קוקעקבוכ'והדו'עו,מוואלאז'ן" '''ב
כאדץ,התלו'וחהמצ,ותבהםלק"םכד'קוק'~ות",עידלקונת"

 ,דאבצ'גאבהוםו'ו!('וסםח'ברתקעב,בשגתארצה,ייתםלעתח'לתלסמן~

המצ,ןתכלאחהכןללצדק","שעו'הספואחאדם"חכמת"ו "אדם "ח"בעל
 )(תקצוםיי'רן::ול,בשבתמנן,לאחרג'ס ':tכמהבוןהחז'קוהחוהבאוץ,התל,'וח

בצ!(תוהדפ'ס ,ארצההעוליסבואשהעומד'םא"הגרמתלמיד' ,משקלוב";ואל 'ר
ע"יערןוב';'ולחןבתבארולאאשו .הארץמצןותהכולל "בןלחן'הפאת"ספרןאת
קארו, '''ןהר.'כמרן

'שראו'ארץעם cהקודמ'לדורותשה'ולקסר'סהמ';רה'וואלהפעולןח

העליהתקיפתיבלםבארץהתלןיותהמצייתמירת .u 'לביותרכרירהעדיתוכה.ניויי

"אורבעלמתלמ'ד'סבגוב'ט'"~מעאלח"םאברהסר' ל,;,במכחבומצאבוהזאח
ומצאגו :כןחבןהגיאס'ףבכפרב'קורןלע ,'הקד';:גארץמסען 'המתאו ,"הח"ם

:J זריעההיאומלאכתםגדולהובחידרתבטוב סיב":,'יהםבתיםילבעע':ירהוכינס

כיזירעיםאינםחק"ביחזו הנ':"התרימה,ושורפיםמע;':זרןתונותנים ,יקצירה

 . n:יע':ז:היא
המש'כו<בצווח'ה';:מייח cעהקד'~אוץ ל:;' הבו:;'"לשלבאלה Cמאמצ~ ,

בחשב'ןתר,'גאןחותבתקןפהבארץהחקלאי וב;:'''ההחחדשעםגבהדוווח ·'לגרן

חייס""עץ":'יבתרא':גדץ.לחס ל:;-·רבהכהניי.בחמיה ה.:.י'ב' 'רמפרסםא"תריב

 ,בקצרהןכספיםרקעותקשמיט:וד'ב'לפו';; "השבעשבתקןגטרס,;ב'רו'.ל'ם

ולשמרהלעבדהוזכןק"באהתובחל"אחוזותלהסא'.רה,ללאמ'ועדה'הח'בורר
ה'.בעשבתקובהכ'יאחו'-הלקסאשו'-.בארץהתלו'ותהמציותולק"ם
 ,"אלןבהלוכחבק'א'םלה'ותעל,הס

ובירן mהשמ'טהאתשבארץהנועטיםהחקלא'ס';מרוב"תרמב'.בחואמבם

ת"בפהאוץ החב:':'וכבד :''סל'ר,ששלרבה ,סלגטש<בןאל'רןכדבוי ,שרןתיהם
הלו'.'ע,ה'ל<בעצוווא'ןבזההשחדלו,לאהשמ'טהשבחאת

 • 291 'עמ .ח"תשייםשולירניהשהדיראמישראל,כנטתהכלליוןyהרנ-את .ה~םדדסד 1יב 1

 . 92/3עמיתרצי. ""תרביץ j . 30-1ס 'עמה "~נ~ס" 2

ימ rידסקיומרדכיילרלרדכידכייגםיוע . 477יעםכצייזחיכתלתלודותכתביס 4

כג-כד,
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ככמהלאי pחיישוכהסמחעםהחל, ,השמיטהשנחערב ,ח"חרמכשנחאד

בלחיהמעשיחהבעיאהיחהאזגםאמנםמיטה,שהעלהמאבקהארץ,מקומוח
כי ,'באמרול,ל,נכלוסליכהשמ "משכיל'ס"המגדוליאחדכדעלהעידובה,שח

ברררההיחההמגמהאר ",זהבסבילהעילםשלהרעיכדאיההילאהדברבעצם"

מםני "עיקרכל'מיהטשהאחלהנהיגולכלילהימחחלמחמיר'סד'לחח ,לב"ל
לאזןןכמלחמםת .יימיהטשהאתלהתירריתיפאפםשיעירתהיה"לאאחרתש

עליור~א'סלנט,שמואלר' ,הקשרעירשלרכה ,ראלישנאוןאתץימלהשמהיססו
האררבהישוב.לחרבןב'~מהטלהשתמשומבקשפהלנייושבנוראאריב" : 1)כתבך

ציוו".שונאיראשהואסלאנטשמואל 'רהדכרכלל ...סלאנטשמואלר'הוא

נוי, '''עכחלקולעיבודם,לגויקרקעותלמכירתשעההוראתהיתרניחואז
גדוליעליושאסרוהמלחמהועלההיחרתולדוחעלנחעככלאישראל. '''עובתלק
עלגםנעמודלא . 7אחרבמקוםכדעלעמדנו:!לאחריו.'הדורוחוגדוליההואהדור

ראשיהיוהאחרוןבדורכד.עלנכתברכוחההיתר.לשההלכות"םהצדדים

בבסםרזז"הרידכוביתשביעיתהלכיתבספריז"הרירב ,מרבןהר,יתרגבדהמדברים

הלכוחבספרואישחזוווכעל ,השוניםובקונטרסיו ,)כ"חרעייושלים(השולחןפאת

כלןלהנוומאוי"כ,שתבשבתבהוספןתכוואחרי ,ו"חוצנתשבעישהופ ,עיחיבש

ואיןרמלהיאצוידהיהשמהנאמרזהבעביוכיי,לנדמהוועים.-ש-איבחזרן
 ,'יותרכדעללהוסיף

תרמט,שנתהיתהלהיחרונהשהראנהשהולומר,להוסיףעלינראחרמצדאד,

רה,שעשלשההטימשהסףעלם 7עומדואנרניםשכעשמאזטפרנופעםרהשע,םיתש
לשכהיתרוהמחזיקיםיכיםשממהשיומאזאחת,חסרמיטיןשדותליוכנישכלרמר
כצורה ,דכריםכירורללאומיוהדדיוואשללנרמה ,כברביםשועה,שהוראת

מיטהשהשלגורלהונחתםחוזרחדרים,בחדיייח :1 'חריאנחהמתוןאולי ,שגרתית
שעה.הוראתשללהיתר

 !שנהלתשעיםקרובשל "שעה"הוראת

הרבריםפניהשתנוכמהעדאחדכלרגישולאחלילאהאםזה,עליחראד

"מהבהסביריקיק.הכהןיצחקאברהםר'לדעתן, ,ההיתריסדדרתאחביארמאז

שסמכונראהולא c,\oמעונמצאולאהמכירה '''עמיהט t 'ההיתרעלסרמכיםשאנו
, 

• 
, 

אזבים mנשהיישמביין" ,הראשיןבנימיקי Uהואכרתב "רבים.הקרסהחכמיםזיי 1ז

 ...ישראלדשלקרקעותרובאטוגזירהמשום ,נכריםבע'לגםשביעיתפירות,איסור
מניעהאיוכברש ,יושעככןשאיןמה ,זהבאופולהתנהגאזרשאפהיהלאהלא

 ,"דמיעוטאמיעוטאהם '''כאלראשישלקרקעותשמפניזו

זנענהמה-ומיעוטאמיעוטאנאןאיוה"בעוכישזנינוואנו

 ,קניןמלכותחקס"עהיאהקרקע" "יכ ,על ,לרעתוההיתרמגוססאר.'הוביו

 • 131/2יעמ ,גרליסלעבורדרן:בספרי 5

 • 478 'עמככתביסיע-יהררהבןאליעזרשלמתכב 116 'עמשם 6

בסםריי'זצ"לקיקהגרא'''שלההיתרלהוראת,, 1הזמביס"כמהלךשסיטה"במאמרי 'עך

 ,השבעשנתבספךםירסמיהדבריםתצמיתשמץ 8השבע.שנת

יקיט.קעזהדאי"ה""אגרות 10נט-ס. 'עמהארץשבת 9
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שלכקרקעאריסיםכמואםכיאיבולם"זהאדמהעלהיושכיםוריזיר"ההמלך
הענייואתלהשויתירצותקה",אתהממ'כלה"שתתבעהפחדקייסיכן , /1ישראלאיבן
 •ן Iיזיעיפיקייגאיר'שלהכרזחיעם

ללאעלוםשלמלכושלקרקעךהקרקע ,חייםאבושיראלשכמדיבחזכיבוואבו
התובעת.והיאכאמצע.גןר ל:'ך 1

שמהלחיבםולאקל,היהלאפעםזאףשמיטה,לשמורקלזהאיזואמבם
אתרצייתי :ניצחתתשובהבחנהאףוהיאנאכל,מה :השןאלנפיסאלההחורה
כרכחי,

להיאבקהיהקלהאםן לאר;:!'בארץיהודי,דשובלהקיסחיהקלהאםאד

מםוכחיםאבשיםאחוזוח,וכעליכלכלביםךהקר';:כארץעכריחעכורהלמעזוללחום
לבבוחייחכזלאכימלהסביר,הפסיקךלאכצע,אוהבירכושביםגםאךיזמה,ובעלי
עכריח,עכודהיסודעלחלוייהבלתיכלכלהלהקיםייחכזלאהארץ,

שבת-שכתוחשתיישראלשמךואלמליברומביזיורעאינבןהמאמיןיהאם
שבחשומךל-zד'יזהוהיאר .)ג"עקדהבת-:i '(נגאליםמיד-ה:ו:גיסוי;:בתכראשית

כיעור,לאחרשביעיתפירותאוכליםספיחים,אוכליםצוריכלללאא:זרמחללו,
אתאשך ,שזגההיראתהיתך ל.:'במסוהזהיכל ,ביעורמצוותבהםשקוימהמבלי

שומרשהבוהחקלאיםממשפחתואחדמעיראחדאוליישזההיחרשלפרטיו
עליו,

1 

, 

I 

שביעיתשומריחקלאיםשלקטזקומץייאמר,כזגםשכפביםפביםוכלםי "'
היאךמחלכט,דרכי..סמחפשקטזקומץזו,יקרהכמצווהשמיטוחכמהזהמחויק

קטזוקומץמעמ.דלהחזיקהיאךשמיטה,של',.מירחההעויבתככלכלהלהתגכר
 1לעידדוזכאיאיבוהאםלעידו,רראןיאיננוהאםזה

ביישוב,במריבה, ,פסולהאיגנהזןגםכיאםמדיבר,מיטה itוהקוןעללא

כאז,קיימתאיבבהבו""והחזקתמצוזתהאםאכלהוקם,ומגכיותקרבותעלא'ז;ר
 1במשקוככלכלתו,-כווהחזקת

ירקותלגדלניסוייםנעשיהקודמותבשמיטותןאמיריםהדבריסמהכלפי
בכשלו,אלהשבסיובות.לומרזאיז ,,'קעלמים,על ,חצץ ל.'שוב'ס,גידולכדרכי

הר"שדעתיםודעל ,השבןיtכהלפניוהונבטו;:ביעיתכערבירקותנזועווגם

איסורמשוםבהםאין ,ב'~ביעיתשנלקטואףבששית,שגדלושיוקיתןהומב"ן
בגדבזה,להקלאישההזוזבעלוכראשםחרוביםהאגדולישלוכהוראתם ,סםיחיז
ס./הרמב/

פשוטה,לכךןהסיבהאלה.נסיונותכלילמעטכהופסקוזושמיהטבפרוס

נחרהשביעיתירתשמבהרוצהחקלאית.עלחיאיבואשר ,בארץהחרדיהיישךב
אלה,מירקותליהבותח iרואיבבוהואלספיקות,לה'כבסלולמהקלה,כדרילו
לקרובתרומהחובהירייצאהיותרלכלמיותמת.השאיר "והחזקת"מצוותאת
מיטה. iZה~

ענביםלבצורשביעיתשומוילמשקיםכדאי:האםהשאלהכעתעולהכןיעל
האםךדיזכיתכאוצרולשווקםדיז,כיתכאוצרייזמהםלייצר ,דיזכיתכאוצך

• 

 .כיסנהדריז 11
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• 

'זLמאאי !דיןביתמאיצרלקביחןזה,ל"ןלהזדקקשירצישביעיחשימרייימצאי
בי'עתלשפיךמיתרממנהשאריתאשדושמיניח,ששיחייןלקבותלהסיהיהבוח

להחמירכאןקלכךכלהרילהספ.ך'ולא-לאכלהשלחששכאןואיןההבדלה,
 ,דרכיםהרבהעידישהרייהחזקת" ..מצויחילקיס ,לעצמי

הנכנסיםבירקותהחמירמסוריםדיןכיחהקיריב,ות.מיטןת ;tהבאחתזכררגי

רצון ,כשהחעוררהפסח,חגבפריסאךלבעיוח,להיכבסרצהלאלשביעית,מששיח
אזאומאז,כמבחגסבחזרתדוקאמרורמצוותלמשמעחו'לק"סמחסריסכמחאצל

בששיחשבבסהחזרחאצלסלחפ'.שביעית,שומרימשקיסאלהדרךבמצאה
בסיג'דיקא'מדרבבן,הזהבזמןשהבה ,מרידמצויתלק"סהרציןבשביעית,יבלקטה

שגיןלמחלוקתבקשרפקפוקים'זLדחההואהשביס,כלבישדגיליסמרורשלזה
" 

דחתהלאבו""והחזקתדאורייתא'עשהמצותספיחים.בעניןיהר"שם Iהרמב'

 ,אבי,ומפקפקמפקפקביראהעריסבקראזהאסאחל,כעיןהיסוסיס

• 
ויובלות,שמיטיןבשמירתעד"ןנתח"בולאלארץ,ישראלבביכשנכבמי

ה'.ניסאתולמנותלהתחילהחיובעל,הסחליחילקזה,הארץאתשכבשולאחררק
בשנתנה. ilד 14ארכך "והחלוקההכבושהשמיטה.יטנתהשביעית,נשנהןלשבית

גבי-"זzראלשהוהכלמךל'זLמיטות,המביןהחללארץכביסתםלאחרעשרההחמש

מביימהם ,שבה 850א"ז ,ייבליתעשרהשבעראשיןביתלחזרבןעדבארץ
מוניםם""ברמבהמקיבלתההלכהולפיהיית ,"שביס 836יייבלותלשמיטית

הבאה,השמיטהממנידואיבנהיובלהיאהחמשרםושנת:'"ביסיZiובעעמים (Eשנע

במשךאחד,ויובל'\;מיטות 7'בות rלישראלבביעלהיהשביסיובלשבכלייצא
שבים, 133ס"היובלוח,-16ישמיטות 117.'שראל,לשבוחבביהיה'על'שבים 836

הזההמספר ,'''בבהםשבחישלאייוגליתשמיטות 7טעבריןזהראשלחירבןעד
 ,שבהשבעיסהעםבגלותשבתהשהארץ ,שםנאמר . 11הימרםבדכריבמפירשבזכר

עבורהגליתעונשבארצ.םבהיוחס '''בבהסשבחולאאשרשבהשבעיסלמלאות
'~איירחיםוממפר :חז"למזהילמדובתורה"במפור;:'בזכרהארץשביחתאי

 .י aמאליהתסמטהיאאותהמשמיטיםאתם
פרטלבןיתברר~ביעית!האתבהזשבתישלאהשביס,פירוטעלנעמיראם
י"נעבדןבהן-שהשביסאותןהןהושביעיתבהןשבחושלאהשביסמענין.

ביתעווןשבוחותשעיסמאות ;;יל:ז'ב'חזקאל"נזכרותבפירוש ,"זרהעבידה

עייןאפריס,יביתיהודהביתלחלוקתשק;מוהשביסגם 'בהן(ובכללותישראל
לגליתית i.t ',מי nהבשנהבאמרהההיאהנבואהיהודה.לביתשבה '-40ושם),במפרשים

 436העיוןשביתהכלסרהיןזהלפרשבים, 6עזועכרןהגלןתיעד IDיהיייכן

אמבם , 20שמיטין'ויובלוח 69 'לח;לצריכותהיוכסדרן,היואילואלו,בשביסשבה,
'בהןהשביםשלככולןרובןבדיוקלצייןאפשרותיישכסדרן,ה'ולאאלישביס

, 

, 

, 

, , 

• 

יב,עךביופיעלג"והב"הי"טייובלשמ"טר.הלכןחס"ךמבע' 12

 .מהשנהראשחנימםשלדעתם-ןו!ה"יפשםרמכ"ם 13

לד-לה.כו,ןיקרא 15כא.לןבהימיםדבךי 14
, 

לח,נתודר'אבית 16

הברחזק,:'רש"יע' 20ב.א:ם v. 19הו-.דיהזקא' 18כי,עןלםטררעייו 17
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זהלס'יאפשרהנביאיםבטםרישמביארמהפיעלהחירה,מדרכיישראלבניטטי
'שראל.בנישמרילאי'יבליחשמ'טיחילקביעאילולד"ק

מלרעגליןבימיאתת.שמ'טהשמרילא "כישןב'מ' :הןלפרטיהן 'יאלי
י'יבלשמ'טיתשלששמרילא "'טיסראבימישמיטית.שלששמרילאמיאב"

לאעמין"יבניפלשת'םגימ'אחת.',מיטהשמרי"לאמר'ןשעביד, 'מ'ב,אח.ד

במלכיתאח.די'יבלשמיטית 6שמרילא "פלשתיםב'מ'מ'טית. 6 · 3שמרי
 34מאדמתםאפריםמלכיתג'רישלעדינמשכהשלמהאחרהחלהאשר'שראל

עדאיתזשמרישלאי"גליח,שמ'טיח 58הכלסרהןאליייבליח. 5י"'שמ'טיח
עגרישבהזלעיל,האמירלפי ,הניחרית'הייהמלכיתשלהשנ'ם 46אפרים.לגליח

"כגיס 22בי :האלההמלכיםנימיחל,':,מיטוח,מרן t !לאובהז ,זרה 'עבוהדו"נ

מרי :t 'לא " ) 33ת'.יבהעשהימהן'ז!נה 55 'מלר(מנשהפנשהשלרשעיתישל
שמ'טיתשלששמרילא-שנה 22 ~יצדקיהייהי'קיםשליבזמנישמיטין.שלש
 .)שמ'טהבהןחלהלאאר ,זרהעבדי'עגידהשגהן ,אמיןשלשניםשת'עיד(היי
ינשארי ,נשמרישלא ,יייבליתשמ'רטח 64אלהבד'יקלדעתאני'כיל,ם 'זהלםי
לד"קבי''ניוא'ןשנ'ם. 38שר,בפשחלי ,יייבליחשמי.טיח 6עידטחימיתלני

חב.קביעןתם

א. .,טעמיםמי~ביןבה it 'חהשביעיתבהןב'~מךה xל Z:יהאלהניס .iiה'קביעות
ישראלבגיבהםעבדואייz.ראלן,בידl.גיסדקנשמרהלאשהשמיטהלנו,מראההיא

 .זוהגזורהלמציהגםנאמניםהיולהינאמניםהיןאשרבשביס,אבל ,זרהעבירה
והימנעותה'ענודתכמצויתזמיטה ,z 'ומצוותלמצוה.מצוהביןשוניואיןהיה-לא

שלהשמיטותושלשאפריסביתשלהאחרוניםהשמיהטיהיובלב.זרת.מעבדוה
שמ'טהבהזניהגחהיחהלא .רב'שלדעתבזמזחליעל'הזשמרישלא'מנשה,

חזרןלראמבשהוחציגד ,ראובןהשבטיםבגלותהירככרהזהבזמן .:: J'התורהמו

עלישראלשכלגזמןאלאהחירה,מןשמ'טהאיןילרבנן'אש'ה,שלבזמניאלא
ל 1I 'גםהיושמיטה'~מרםלאעלישראלל z: 'הגלות תוג~'::'יוצא,זהלפיאדמתן.
האלה.השניס

גםאכןכ'להנ'ח,ירצ'חי .?"זצאישחזיזבעלמרזלפנ'בדבר'םלדיןזכ'ת'
ולפימדרבנן.שמרטהאןנהגתהרי ,התורהמןשמיטהחובתהיתהלאכי'אם ,אז
 ,מדרבנן 'שמ'חטשמירחאיעלאףנגזרהגליחז.ר

עלבאהשהגליחלימראפשר .רא'המכאןאיזכיל,"זצמרןהש'בניאר .
גלישיהס lIמ'ידיעלכיהשמיטה.בשמררתחייביםהיושלאכך,'לדיישהביאו

כליעל-.רשמ'טהשמ'רחחיבחעל,הםחלהשלאלכרהגירםה'ייהםהשבט,םי
גלו.';כזוושמיטהשכיטה

להיגזראזגם'כילהרע'םמעשיי '''עממציהםטירל,ד'עצמימב'אאדסאם , 

עינש.על'י

ח.ג ·שוםטיס 21

ן-ח.ישם 25

שםיא. 24 .גאדשס 2.3י.ד. ,יבשםשם 22

א.יגשם 26 קב.סבהרריו 'ע 2ד ,

א:ישחזרווע'חם-.חל' '''סוייבלשמיטהה'ם"רמכ 'יעלו.גטיוי"ררשלבזרכיוע' 28

השופטיםשלהשניםחשביולוח ' J! 29נא.זהארץתורתע'אךח,גשביעית

לגדא.אליהיר'ע"ימחדששבעררלהגך"א,ייהודהישראלומלכי

ך
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-

לדברים.מקבילהוהרי

בשבהלעשותישראלבבי.להצועללבומסופר )ט(כמדברבהעלותךבפרשת

ספרהראשו!.בחשדבאמרהזופרשהבמועדו.הפסחאת'ס.ממצרלצאחסהשביה
במקום, '''רשלבוומעירד,שבי..לחדשבאהדשבאמרהבפרשהמתחילבמדבר

בבות!השאימפביפסח)(שלבזומחחלאולמהבתורה,ומאוחרמוקרםאי!כי ..
זהפסחאלאהקריבולאבמדברישראלשהיושבהארבעיםשכלישראל,כל

בלבד".
יכול,םהיושלאבלב.דזובשבהאלאאותהעשולארבותיבודעתעל ..והבה

שהזכירו,הטעםמ!אותםל,מוליכלוולאועבדים,בביםלהםשבולדולפילעשותה,

פטוירםהיייאם'מלימול.פטוריםהיוהריסכנה,היתהראם .ס~ Ilלסכנהלהםשחיה
ברורים,שהדבריםאלאפסח.קרב!להקריגיכול,םהיולאהדי!מצדהרימלימול,

במדגר,צפוביתרוחלהםנשגהלא-בעגלאוגל'סבמר-שחטאוידיעל
בחאטם,באההקרב!להקריגוהמביעהומכיו!לימול.סכבההיחהכ!ידיועל

מספרהיספרלהתחילתורהרצתהשלאכך,כדיעדוגבותל,;"ראל,היאגבותהרי
לאהשניסשכשאךמכר,תמע :tשמימפניהשביה,נשבהפסחשהקריבוגסיפור

הקריבן.

לשמיהט,זכרמאתני.הזהבזמןנמנעתהדיעות,לויבהתורה, jמהשמיטה
בגעטחלילהואבו ,בזה ·אתבוגמלורבהסדו.חכמיבלבוקגעומדרגב!שמיטה

איתמהא.הזה.בחסרבן

 ,הראשונהלממשלהליושבה,דורמלכותדלהחזירלעמוד,עתידהמשיחהמלך ..
מקיים,כשהרינימיוהמשפטיסכליחוזרי!ישראל,בדחיומקנץהמקדש,ובובה

כך-בתורה"האמורהמצוותהככלויונלות',,מיטי!ועושי!קרבבות,מקריבי!
 ."ם"הרמבאותנומלמד

עלישראלבלביע"בתהקשורותבגית,הקשורותהמצוות,מכלולמתוך
• • 

התלויותמצוותשארלאוהיוגלות.השמיטי!עבי!דוקאהרמב"םבהראדמתם
בבית.התלוייםמרוביםמצוותפרטילאהטהרות,מערכתכללאבארץ,

אוראורייתאהזהבזמ!שמיטהכיסובראםהרמב"ם,בדעתמחלוקתיש

מדרבב!,הזהבזמ!שמיטהלדעתוכימכא!,ראיהלהביאהרוציםוישמדרבב!.

התורה,ו:ןלמצויתהיחזירההמ~~יחהמלךורק
שלייןיסנןהתורהמןהזהבזמן'~מיטהאםאףמןחלטת.איבנההראיה

להחכייו.ם"הרמבלכילילןההגית.בזמןאלאנוהגשאיננו;"כיעית,תוספת
בתררה.האמירהמצוותהככלשמיטיןןשיעיחשהמהמלךיךיעלכיבאמרן,

למלרכמהיםכולבווכלמדרבב!הזהבזמ!מיטהשאם ,יהיהלאשאיראנל
מןהזהנזמוששמיטהאיהחירה,מןשמיטיןלבישיחזירזילמטרהגסהמשיח

השמיהטשמירתלבושיחזירזולמטרהנםהמשיחלמלךכמהיםכולנווכלהתורה
זי.מםיסקאהמשתמע'~מיהטל :i ~ערכהבעלהרמהובמה-פוטיהלכל

לעשותבזכהזאתובזכותכיום,עלינוכמצוותהשמיהטעלונשמורנשתדל
בתורה.האמורהמצוותהככלויובלותשמיטי!בקרוב

• 

• , 

• 

 , )1ה" )'!"יפמלכיסהלכות 31שס,בהעלותךהרמב"ןזברי 30
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מיהודיפהגימפלמודכיוביאגות

 ,השמיטהבדבושטעוןהוי"זלחתנו

לןר\'לצגאל : J:1הרס\ nייגב'זQ cח

העושיםגדילרביןבמנהאוזיביושלרבהיפהגימפלמדרכירניהנאון

ובאחריתמקייםונאהדושראנהולמעשה,להלכהישראלארץישובלמעןים o\והמע'
יהוההיאהחשרהישובממושבותבאחתמושבואתקבע ,הקדשלארץעלהימיו

 .'האחרונהמנוחתומצאנםשואהבהאשרובארץ
ים.הדיינמחשוביהערשלר,ליבאריהלרבי ,תצמח"מארץ"אמתבמאמר

בשנתעודציון".חובביגדוליבין"המצוייןהרמ"גתוארירושלים,רבניבשם . . 

יצאבנגדההתנגדותוהווגשהישואל"אוץ"ישובחבותנוסדהכאשרתרלייב,
רבהה nוכ'ח"כתבימבורסקעליאשברגטרדכירביעםריחדלעזרתה,הרמ"ג

וצ"ל,וולאויןחייםמוה"והגדולהגאוןשגםוהעידוהזה,הקדושהעניןלמתנגדי
באוץמושבותלהכין mאבעצמוהואזצוק"ל,[הגו"א]אליהוי"ע .מיםציקאשו

אוהלמיושבישאינםאדםבניעל,הםלהושיבשם,קרקעותולקנותהקדושה

נחםוהציוביהמבiדיגשלעריחוהיאהירניססתבעדותצייךיסארם , Sתררה"
בעםהזההועיוןהתפשטלםניובותשניםגחודצרין,בחובבי"הגדול ,סוקולוב

עלהאדמהלעבדותהאהבהאתולעוררלהעירהלבנון""בנמרציםמאמריםכתב
 ,לפעולותלצאתההטורלבווריבנולהיוסההמושבותהחלווכאשר ,יהודההרי
 "הקדש"לארץונסעהובנותכסאתעזב
שחדךיהחילוניןתההשקפותכנגדבמערכהעדמומבעוךיוהיה,מלחמהאיש-

חייו,םרשתאתחתםמחלליהנגדהארץקדושתעלובמערכהישראל',לתחום
הנמוצ.תעמריתועלהיאעדותידומכתבלדפוסבזההמובאתוהאגרת

הרחקאחדכםרלשבתולוכחוהקדושהלארצנובבואואשרהזה,"האיש

באיזויילכדשלאבשבילושלם,בירלהתישבאוםןבשוםחפזולאהעיר,מאדם
זהרזכועולתעודה,לחורהוקחייוימיאחריתאתלהקדישיוכלולמעןמחלוקת,

• 

תש/וב,כסלי ,ז'"םגלייןשנהגבמישירשלהמיוחדתהחיבותראהתולרותי,עלנ

לואחרוגה ,""תשיירשולםיפהבנימיןיבכירמיחירהרגלפטירתו,שנה"מישםבמלאת

 .הרחית,הציובותשלבאנציקלןפריה(רטאל)יהזוהבתגאולהעליישכתבהבערר

(תרוי).ירישלםמדרכי,חכלתלםםריבהקדמהיכתבייסמרייל p ,S38 522 'עמכ.הלק

 . 109עוכ' , 27גליין ) 1889 (חרמ"סהצם'רה 2

קקו,הוכד C1מ Iהצרקלישו,לד"צציינייםבכחביםוהובא , 23גליין ,חולייבאנכיעגרינ

שמה,עמ'

 . 148 'עמתרנ'י,זהאסיףשלהשנהסטר 4

חוכייטהלבניומכתביראהפיגסמיכליחיאלרביזביניהרעיונייםהדעותח'ליקיעל 5

ומ~רנושטרן,זכריהייסףובילחתנוהגייימכתבוjכר,בגליייושס, Iבגליין

תשלייב.כטבחו'המדודע

, , 
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 .• ' .~.,-ר'-'-"~-"
דאידהמלחמה,מכשיריבכללמערכהפתאםדיצאזמדעמגדרן'?'אזיצאאיפוא
 " 1קדקדאףזרו~,יטרוףאשרעז,לנמר·זויאלמהשה·תמה,פחאםלפתענהפכה

גמערכחעמידחיהסגיריכדגהספדי',פינספין:זליריחםר'ביחינאמןשיאל
בריר,והימיניכמדרכיברורידנן.מרדכיר'יהודי,היה"הרמ"ג-השמיטה , . . -. -. ." , 
מצוייהזההשםשלמהיחיפירי'שייא'תיהירי,גכיביייאסתרגמגלתהמצייין
ה IIהקבשלמי i"' "שייחדלפיהואימיניוהלאיהירי,שמונקראלמהרבהבדמרש

I • .' , 

גזרתעליעיגרהיהיכיקב'חרןי;:;חחיה,ילאךכר·.לא.עילם.הה':רבאיכלכבגד
• • • • 

ל,ביעלדרהעבידהחקקלהמןוהשתחויתאחשירישש'צהדבשעהאילםהמלד,
הרמ"ג"כלים ..,..פישל,ר'יריחםטועןכאן'~אףלע"ז':שישתחיהכדיובתכיין
היהילאההיגאיסוריםמחמיראיהבידב,הגאראןגדרת.עלעדיגרהיהקבתרן , . 

ימקדם,מאז'בפשומשאת,ישראלגארץהישיגחיזוקעדלישראל,שלממובםעלחס
השמיטהשבת.בעבידתבחפצםהגרין],[פקידייסיעתוש·.יידימכי,'-ודעשהי'אלא

שיידחיהידי.מעולםהשמיהטדיןלעקירתאםכיהישיג,לטיגתכיובתםהית;ן \1ל.
 ,ישתחיה".ילאלא,יכרערבןמרדכילכן,לבםעלזרהעגידהחקקייסעית;

המישבהמתישגישללימיבםגההתיצגשהרמ"גלמערכהמנויבים'הדגר;ם . --. '." --. -

ובצטמצםלמתישבים,הברוןפקיךיביןהיחסיםלסקירתכאןמקיםאיןע"דון.
פרקיםבראשי,כאןיאףהשמיהט,גש.בתלעבידהמסגיבבמאבק~התבהלגיביהם'

 , , ,גלגך.

עלייתםעםמידשהחלהעקרין,תי;:;בייביןהבדין,פקידיביןהמתיחית
בפריסיהגיעהלשיאחאריכה,חקיפהבמ;:;כהד,התישב.יתםמקוםעל~ויכוח'לל, iב'

דרישתילעימתבש,מיט.היעבךישלאהיייעיעקריןתישגיתרמ"ס.השמיטה תב;:;
לרבנינאמנותםעלתצהירו _ , 1'היתר'ן /Iהיסירעלבשמיטהשיעבדותברוןפקיךי .-. " . , 

ביןלמתיחותגרמהבשמיטההעבידהפרשתהעבודה.אתהתירו'שלאירושלם
חמירהאילםבש.מיטה,ששבתיהמישבית'יתרמתשדגי'יב,ןאל;,'חגררן!('קידי
ארצה.להעלאתם'שסייע'לרמ"גאמינים'(!מרישתושביהבעקרוןהיתהבייתר . .' --

בהגיעיפבייאתלקבלליפוהגרעיעקריןשתיסבייבשעההאיסרים,עלבמבההל~.
האיסדרעללייהם'סיפרדבשביעיiד,העבדדהבדברהלאשדבהשאלתדה~תהלארץ
הרמ"גהביעכהלכתהשביעיתלשמדרלדשהבטיחדדלאחרל'ם, v,ירדרבבישל
 ."רדחיקדרתאת

אדילףעמדעקדדן,תשדגישלרצדבםאתלהכשילשביסדהברון,פקיידבראש

קושטא,תודכיה,'בעריה"אליאבס"שלהםפרכבתיכמדרהלפביםששימשגלוד

הכירוישראל"'ג"מקוהאליאבסשמורינעוד,אולםמצרים,,שלאלכסבדריהאיזםיר,
לרעיוןלגמרךזרבלידהיהחקלאית,געביבימסיימתהבבהלהםוהיתההארץ,את

תרעו/ג.ווארשא /זכרונותמררכי 6

תרמ"ג.מיינץהמעלה,יסודבריליחיאלשלספרוראהך

לדפוסשניתהובאשנהובאותה'תרמ"ט,שניבאדר Iביבעתונותנתפרסםההיתרנוסח 8

המתנגדיםירושלםרבניכרוזיבתוספתהשמיטה,רנרבקינטרסןןלנשטיןרא"א ';'ע .

 .תרמ"טירושלםלהיתר,

 • 14הערהלהלןראהלחשות"עת"לאבכריזיהרמ"ב 9
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, 

, 

השכלהגעלפנקועזקשה"אשיהiעזrעליומעידיםוידעיו'ישראל,ארץ 'ישוב
הסריםבאנשיםמרההטילחפקידוובתוקףשוקרן"מדנים'אוהבמצומצמת,
איתםוראה ," m.מגבהחיחסהמישבותלאיכרייבפרטריסזrהידי iללמשמעחי,
 , ,"הבריןחשבןןעלהמחפרנסיםכקבצנים

חרמ"ט,כסלןבחןדשלציןןבראשיןשנכחבה'הבוןן,פקידןתבהןדעח
יקבללאזןבשנהיעברזשלאמיש"כלעקרןןחןשביהןזהרןבמןשבה,ןהידבקה
החשוביםיחרילי KIלעברזהחליטןמעק;ןןמשפחןח 'שחירקאןלםחמיכה",

הגתלעהבריןמקידיתעםביסףסכסיי ,' 0בשביעיחמעגידהלשביתהחילטי
המשקכלביהלולידהלמסירהפקידןתלדרישןתעקריןחישב'החנגדןחבעקבןח
לצרכייקבלןזיימכמיתלפקדיןת,החכיאהאתלהביאחדשה,שיטהלפיבמןשבה

בהמןתאתלהחזירהבחןפקדיימהםדרשיהתביאהאתמסרןשלאכייןביחם,
 ,"בהןצירדלהםאיןיעבדילאאםשהריהעבןדה,

שהתבןררהרמ"גiעללעזרחןעקרןןחישביםני'הברןןתמיכתמשהיםסקה
מחכי·"דגריבעל , rייסקמרדכיר'אתלעקריןג"הומשלחבראשינהגיי,י.ד

עקרןןחןשגיאגללשלים,גאזנזrסלהטיףחקיה,בפחiוהמת;שגים 'ןמראשיני
הרמ"גהגרןן,שלהפקידיחידיעלשנשלחשחששיכייןלדגריי,להחיחיסרצי'לא

מנחעללציין,בראשיןהברןןפקידלש'יד,איחיהפנהשקרהמהלכלשהאזין

נחיהשהחלטתןכיןהרזיעבזעםפניימעלהלהגירשיאילםלשלןם,למציאדוד
אחרים,צעיריםןלשלןחלבריןש'יכתשהיתהזכאדמתס,עקרין 'חישביאחלגרש

• •• • 

 , ,"במקימם ,רייקים
שעלהגיממל,מחכירביימגינםפטרינםהחיצגעקריןתישבישללימינם

יכאןהשמיהט,שמורילמעןהקשרעידשלעזרתהלגייסלירןשלים"'במיחוד

שלדעתםמההמישבןחפקדייכששאלי"ד'יןליברב'שלבדב;יינשחמש
אחישמרןהםכיןמי,תיכףיעקריןםייח'בניהגידיכהלנה,יהשיביםהרבנים
בביהישירםהואבריםהשמיטהשנחשנכנסהאחרי"מה.עליהםויעבוךז Iהשביעי

עיבירלכללעיניהס,כינסיין,ל'דיהיבאןאחריגםאףאמןנחם,שמרןיעקרןןפ"ת

לחםמבליגםנשארייהםצייןיתיבביהנדיבמפקידיטיבהכלהישפעהעבידה
ילאמןנחני",לדתניבחנןזיאמריכי' ,לאכיל

קשרנילעירמהםיבאןיעליירעבי,רשיעקרןןבנייהאכרים ,יכהכה"יבין
הנרזעהחכםהגאיןרב mןספזrם,נשיהםעםהרעביסבלןלבליעזררחזביםלבקש

, 

, , 
, 

' , , 

ויסדרו . 332עמ' ,'א pחלקלויןנן]-[להלןקלויןנןי'לד"רבאזלועדמקטוביץ 9י

 .צייוחיבתלחלודותבכתכיםלדפסו(הובאתרמ""בטבתי;'במיוםפינסשלמכתבי
 748. 'מסב,נרדר,."אנוב,איבעריכת

, 

 , 9גליזרתר"זכטחבצלח' 10

חילשכרישמתויורכזךהערהלעילהמעלהיסדרבריל 'שלסםרןראהזןפרשהעל 11

 .) 618עמ'ב,(כתביס 1895מאלכ"ייסחןן"שנדפםןביל"ןמאנשיחיסיו

לעילפינס כI"יר,.שלרבריווראהתרונ"ט,ןרשרלםריסקיו.מרדכילרימרדכןדברי " 12

ממארנו,בפתח
, 
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יבעצמיבכבידיבאציי!",חיבביגדיליבי!"המציייןב"ייפהגימפלמרדכימי"ה
שבאיכלדם,הכילליםראשיכלאחשמהיהקהילשבירישל.םהכלליי.עדלביח
דיילחמיךהחייבגידללפביהםיהציעכסליח"יה'בייםלכבדדי,קריאחילקיל

• 
הזההגאוןהובהוע"ככזה,גדולבנסיוןהעומדיםשביעית,שומררהאלההאכריס

 ."הגי!"בעזרלהקיליביסחיםלעזירהכולליםמראשילבקש

אילםהכללי,היעדבקיפתכסףהיהלאוכןזיבאסיפההיבעישיניחדעית
שימרילמע!הרמ"גלדיישנמסריפרנ,ק 500בסךהליאההושגהדברשלבסיפי

בעקרי!.השביעיח
• 

כיואםארה"ק,מחחומיחרגהבשביעיתהעבידהלפרשתמסביבהמערכה

הרמ"גשלכריזיאחמלהזכירלהימנעיכיליםאניאי!בהלדיןמקיםכאןאין
למעןעליאשברגמרדכיר'שלמכחביבעקבותשפזרסם ',.,לחשיח"עת"לא

 , 1 ;:ה"היתר"

חשיפהיד"נחןהואבמכחביכי ',,נמרצתתגיבהפרסמיירושלםרבבי
לאבבימזבחאבניכלב'ייימיבגליי,עילהפירקיבדידתביבעקריהחיצבלהגרזן,

לעשיתשיקדים,ךי'~לםרבביאשרהטיבים,המעשיםכלבהפכומנופצות,גיר
בנישצירריכדרךלגנאי,כלםידירשפיהם,עלהקדש,אדמתעלהישזבלחזיק

זן.לישראל"עשוים :~ע

חומותיהמ'~רמךיאורב;"טיין,יעקברביהךאשיניםצעדיואתצעדזובמערכה

אישמראוחנבהלבימאד"מהדיסקין,הרי"לשלהקרוביםומתלמידייירושלםשל
כללחרףבקןליינעיםהמדינה,ריסיהמעריבאחתהרבנוחמעילעיהטיהיאזקן

 ,"בכללאה"קיחכמיחייםאלקיםמערכת

רבביכבגדהשמצהבמערכתפתחוהקיצןנייםהמשכיליסוביחודצייןחרבני

פרסםיח,דגםהגילהיחפיציתאר"יאתשהקיפהזי,סערהובעקביחירושל.ם,
אחרייתעצמיעלביטלהיאבילחשית."עח"לאהגליימכחביאתהרמ"ג

התליייתמצייתלקייםמנתעללעליתלהםעזרשכןעקרין,תישבישללעמדתם
• 

זו,מצוהיקי,מןהראשיבההשמרהטבשבתולפחותבארץ,

נאלץהיאאילםצביר,בעסקילהתערברצהלא-מצייןהיא-בראשינה
הקדישהעירחילילעלבקרבילבי"נקרע :ירושלםשלבבידהלהגנתלצאת

 • 2הערהלעילב"הצפ"רה",הרשלרדייןליבר'ל Iעמאמרו 13

בעתונותגםיטורסםסלומון,הרי"מבדפוסתרמ"טאבמנחםבר"חבירושלםנדפס 14

ונדפסחזר . Iך 8 • 9גליון . 1889הצפירה , 25-20גליוז , 1889המליץ :ההםהימיס

 • 894-888עמ'ג'כרךכסוףאשיומלוארםהוספותנכתב"ם,

 • 13גליוןתרמ"ט,בהצבי,וכו 279 , 268גליון 1889המליץ 15

ליברבירדייבא,הסטראשלבמכתבובאהמירושלםראשובהתגוגהכילהוסיףיש 16

בככתה 341עמ'קלויזברלדגרי . 2הערהלעילראהתצמח"מארץ"אמתבשםרייו,

הכוללים.כלוערמזכירריגליןיוסףר'ידיעל

 .) 61גל' ,) 1889 (תרמ"טהמליץ(ראהגמיינץשהופיעלאיזרעאליט,מיוחרתהוספה 11

 • 19גל'תרמ,ייט,חגצלת, 18

• 
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ת"ח·בחיציתיה,קדשאבניתשתפכנתרממשיעכידה,תיוהמלאהיהחמידה,

מק"מיישלמיסיואיס ,המדשריתבתיבכלמלאיסהדח,קמתירתיוההלימדים

קשריצבאחשר,לנבלינחשבראיכההיקייםצייויבני ,פינרתיהבכלמעיניצ"חימ
ושמם,ל"יבחרבקידש'ישראלגאיני'ככיךחלילעלגםלכביזריהלמובזס,היהאיר

 ,"ילשגינהלמשלמניאץ
לכלנאננדהלהגיד ,מתחיבבתלנםשייראיחילחשי.תעתלאכי"אמותי .
לאמלביאמנםאלה,בכלסבותיאבכ'אוליכימזכיו,אביחאטייאתועמי,אחי
נפשידבקהמאי:אנכישיחתיראפרשידי,עלשגגהיצאלבביובנקיוובותמיאך

מזכות[היאעקווו,אדמתעלהיושכיםלאלולעזורמעיוייה"תיהאוץ,ביע'יכ
שמוה,'יללעבדהאדמתהעללישבלאה"ק,לעליתבחי"לאךמחםשיעזכיכתיה],

נםשיבכלשדיתיה,ופילחיםקדשאדמתעיכדיםעמנרבגיכילדעתזכיבוימאד
השמהאחריכהלכתה,השמיטהמציתומקיימיהדתשימרילראותםגםאויתי

• 

•• 

 .שניס"מאיתבמהמעמני
לבםכחוםיוושלם,שלמכ"דובבים"כמה :בדבוייהפילמיסאתמגבההומ"ג

צערםומויבם"העתיבמכתכיגלויהבתשובהיצאריוושלםחכמיככידחלולעל
ודכויהםכגיהים,ק';;יםכדכויםהמדהעלהםגםייגדישוכפלס,שקלידכויהםלא

סעוההטילוכשניתיעידהבערה,לכביתשמוכיציקתהיהויבעללעבתאלו
כעפרלעפרם"העתיבמכתבי·יצאוומסתתריםגלויםסופריםוחבל ,ישראלבמחנה

חופותמיגיככלילחופםןחכמיה,רכגיהעלוקלןובוזילשםןרלםשירוכגגד
 . .דיו,"פיעלעל",ולקרועלהשומעו ~"ש.בזויות,

שמיטהלשמורעקריובישתולררצוהאחוייתמלואאתעצמועלניטלוהוא

הלאמעתההמסיפרמכלשיגיישוםבלי ,הכוייתודכוים"הצעתיאחרכהלכתה
רמלבקשירושלםרבנימהאשיםלכםחדלו ,אמרתהתשחומארץקרלהתתוהאמת

 ..שקך'דבויעלילותעליהם
וארזו,·בשנה·יעכדולאאםחל,לה,אסיו,;,איוכיטיעוהואההיתרגביל

רקאשרנפשות,לסכבתגוגעבשביעיתהע'מירהכיקוליתקוליהשמיעובשקר
 . .מקום',,בריחיקכשבתםבזה,מעטלהקלבחו"לגאוגיםכמהבמצאועפי"י

• 

 'שהלרר"מה :·ג"הרממצייושביעיתבשומריירושלםמרסרותתמיכתלגבי
אור'יעצתי,הצעתי'היתהזהכיתדעיהזה,המצערחטרעקררןל'בביהממונים

מאוגםהישובאהבתיכילכזות,אותיגםלדוזאבקשכיואם ,משוגתיתליואתי

יחרן".צדקיכיהעבדרהיעלהתורהעלהיישניםוגם
ןתלעיזיתאשימותדברוגםכיאם"הפילמוסאתמסכםהואוובקריאחו

שיבה Itעמתהכיריבעלאענהילא ;לקרותםגםלכ'אלאשיםלאכרצונכם,
לאשרוקדבריהיההפעםיגםזולת,רמעירמדאםהרחקהקטו,בישרומלמעוגי
חבס,ורכביהעה"קעללהדע'שהזה,הסערכלבשילאיליכי ,לחובהדברימצאתי
 ~של,ם·תאהבו". mוהאמתהשליםגםישיבהאמתבלויתארמהןאי"~ך

הובאכאשואולםטוב,שכולרלעולםכעבדיהדמ"גהיהומעשיםםעליםרב
מלתמחראתמצבתו ·עלשבחירמכלציינו.תקוה,בפתחהעלמיובביתלמנוחות

כאוהלכושלכתיהודמושבאחלובחררץ Itהלישוב"בחיבתוהשמיטהלקיום
כמצותה'דורלכביהםלהורותהמושביחעללהאידאורויצאומשםהתודה,

, 
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בסערתויעלשםישבשניםשלש·השמיטה.שנתביתת Il1 .בארץ,התלויות . . -, 

 . ., ,-- . •- , 19השיממה"
להיתרהתגנדותוקםת Il1נמכת"י,.בזהלדםוסהמובאתהדמ"גשלנאגרתו ,

כדיעדייש"פ,בדבריס 1Qזבל;ןיתרזבתיחסתבחומרתהזביוחדתפסקאארחמכירה,
והדברשריא"דינא"בידיסקיןהרי"לשלדינולביתלקריתמאייםשהואכר
.נדוליםכלפידיסקיןלהרי"ל.מנייתואתמזכירהשואייתכןכיא~נראה,לא.

לפסח,היתרבנסיון,שהמדוברכנראהלפע"דזה,בפולמוסמעירביםשהייאחרים
מקטניות,עושיםש,היוליי"שוביחודלאיסורהאשכנזיםשנהגוקטניותשל.
,הנעשהיי"ש.לפסחלהת~ךבדרישה,הצפירה" Iעורך.חז"סיצאזר;נתקיפה-

לגיכעמייץפילוד Pהחמןשנתפרדאחר.'דגןמן .ש.".ייה",כיבעטנהדגן,ממיני

ראויבודאיחמץ,שלו,שורשיסדר,שוםל.ואיןוהיי"שמיבדלים,,חדשיסגופים , .-

הנעשה."גסיי'"שכיקיימיס.אסוריםהשתירןהרבניסעלוהסתמךמותך/',שיהיה
בכלאיסורןמצינו. אל."!\אחרידין,ע"פמותרבעצמוהיאהפסחקודםמדגן

לפ"זלהתיר,הנוהנכהדעתושקולהעיון:,על.ר,קלסמורמוכרחיםואנוהראשונים,
 .. "מותר"שהואכלל,דגןתערוב!(ובלךקודםהנעשהביי"ששיטא Dד!'שיטא

תר"מ"~תנשלסח Dבקטניותשהתירמקובנה,אלחנןיצחקרביעלבהסתמר . .-. . 

בהסכמהשבאויחיו,הגאוניםלהרבניםטיבהונחזיק"בואומצייןהואנצו:ית,.שנת
יקרחזוןוהואהיום,עזאיסורושט. Dשנתדברלהתירעמנו,בניהםוןלטובת

להתירבעמני,ענייםאלפילטובח.זהלבבםוהיהיחןומיהאחרונים,ביוחת.בעמנ'
 . .. . " ."קטניוח"לאוכלשלאהמנהגבפסח

הפוסקעצמו,אלחנןיצחקרביעי"נמרצתבצורהנדחתה.תביעתואולם
שיטתוהביא . Iאסעיותב"ג Iסל Mבאי"א l!.הרמשפסק-וכמי~זהןלהקו"וחלילה
החיובאלאלשנית,ואיןלהחמירבאשכנזוהמנהגיסייםקטניות,לאכולהאוסרים

להענייםדאיןרעבון,ושנתהדחקבעתורקבזה,לשואליואיסורלהורותהמורהעל
הןצרר,אשךרואיםאם·הזמן,גאוניעיניראותכפיתלוי.בזהבפסח.,לאכולמה,

צריכהשהשעהבמקוםלהתירביחדהזמן.גאוניבידיכולתאזההיאבשנההלתיר
להתירוכחמקוםשום.איןכתיקונןבזמן_שהשניםאבלעיניהם,ראותלפך'לכר
הרמ"גכנראההתייחסזה,ל.פולמוס ."וכלל"כללבזהלהקלא~ןוע"כ,כלל,זה

זה,בעניןכן,לם.בייבותשניםשדן;לחתנובמכתבזהכלולההנמרצתבתגובתו . , . 

 , .ועוד).קנ"ז-חסימן(או"ח,יהוסףזרכתשובותיווראה
לקיוםבתביעתרחותגיבעקבות,הלר,הרמ"גשלחתנושטרןזכריהיוסףרי
על ,"יהוסף"זכר ...ספרושלהרביעי >iהחלבסיום.כדברירכהלכתה,ש.מיטה

. . 
 , • 68עמ'ימד~דהרב 19

, , . , , 

 , 24גל' ,) 1889 (חרמ"טהצטירה 20

 • 12גליון ,) 1880 (תר"משם 21

.67 ,54;36 ,30 • . . , 
. • - , . . 

 .. • 295 ./~עשביה,שנההפלס,ליפשיץ,'הלןייעקבך'י l/עלדפוסהובא 22

שומרללעזרת'פעילותוניכרת _הגארת,מת.יך . 80עמ'לייגפר,ק;האגדית.תעלןמות 2,3

,הןשביעית,,בביעותחלקנטלהבאותהשמלטהבשגות,·וגםזוכשמלטהשבייעת. .
" .. .' 

שעההוראתבספרלהאזר.יית<,פנייתו(ראההאדמהבעבודתהכרוכותהבעיותלגבי
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-_._-----. - -
, 

טיענתשאיזטובהמדההיאזו ~אויביהם'ועליהוIרשממר~לפסוקהסםראדכךייסזר
מוציאהשאינהנמראישכניה,יהוזהבני,הךךכאובה,שווייושאיןבשעהפיריח

מגדיפר'ר'נשאעץ.כ'ית <Vדשבד' ·פרקשףרבירשולמיעליה,שהםכמרכךכל
אתחרהצאשרעודתשברתהשמהימיכלרכחיב-הזה,בערלםםרירנאששלא

בקירםראשרמאגצבר, :גליבןשמיהט,מכ~רסלהיההחאטבםיבת'אשר.שבחרתיה,
בקרה',אזהארץ,.כשחתשיבהשמיהטבשבחהאח nnרבשב~בההחלרירתמצוח

צאחבןכימיואשר ,)גנבחגאלן(יסעיהבכסףולאנמכרחם:חנם ·ש"ית.להבטחתו
 .. .. . ,~.נםלאןת"יראבר,ממצרים

• •• 
• • 

, .. -. .. .. • 
• .. .. 

 :האגרתנוסחוהרי
• • . . • . .. .. .. -• 

יאודי.''חרמ"ט,לפ"קניסוי"ג.אעבזחד"ת

'הנאווידידולכגיך .ט I ~יושמחת.'-וברכהשלום

.. .. .. 

זכריהיוסף.כש"חוכי'סןע"ההנדול

ילכנםחחיירבקהמ'תתהלל,י"א nlJNהיקרה-הובניתנתירעיתן;עמנ"ושסערו

לכס.הנלויםרלכללכםהעזלםע:דש~וםנ"יוודל'שמראלמיהשלםישניוהיקר

ועלי ,חמץבדיקתזמןעיגישעהבעודאשר ,זןבשעההגיעניאר"ש"בזמןמכתבי

שלאנכדי ,~"שעיו"ט..ביקרמחריוסליפןלשלחושאיכלן,נכדבנחיצה,עתה.להשלימן

יריעהקלבתי'כי ,ובמהריםמעסיס.ירבייחירער"כלכתוב.אולכ.סרםמשביעיותריעב(ר

מי 'בrמ;:.סניער,הויכו _.הרכהאניחןרהגיעגרשלררן"כששיםשחסךתןנ"ב'ווןךר~'

מהללפאשהיאראף ,ירחיסלארעבהקריבחליכתסו(שתהה , 2 ~זהעלרן"כ 125חזקיי

לשיםוכתובםאינסשי''ןרש"ס ,'',לירהנאוני'.כי'יעאלכקבלתם,על 'תשיבהקבלשלא

אימחמשה .השמיסהייערלזה,.נת~חיורק ,תשרבותולאובקשות,שאלותלאמקום

מרבניםרקתםואליממגימכתביםינםבזה,יתעסקישהם ,תיב"בביריש'רי"פששה

שהננויעובr:ילןקח,נתעסקכי-פניהםשמר ~שי'יפיאבר"קהרה"(: 'נלייתועליאלו,

השמיסה,'עניולrרזקבידיעלהכיית"לתקוה,ופתrרעקרוןלקאלא(עסביותרקרובים

תשובת S8 , "ונבמליץויראה ; 26,תכלאתלעקו:ו.ו, t!P'בשהםהז:זלו,'עס,הק~לא~בשני

. .. -. , 
- . 

• .. • .. 

להאדר"תמכחבר ,רראה'כנידוןהעמדההעj:כררנית'לגכייהוקנ"ג),יעמהלרך;צ IIלהרי

קריאהנרסחמציעהראכו, ') 539עמ'ששיח,.שנה "(הפלס 'תר"ס'בני!כן Iכרם,מי

 • • .. . ,'בשביעיח,העבידה'איסור~בהדגשת'כתרס"גהשביעיתשרמרילעזרת

.. 
צוברתקייס,על'השררה 'הושמטהמהמשרם __ ,זה,קטעצוטט Hמיהדו"הרבבחוברת 24

 " . ~ . ., 'יכו,' ,בהארץכשתתישבהשמיטה _ .

 , 32נלייו ,"סתרמחבצלת "השמיטה_עוד .בר(ייח 'כלולהג"מ~"של 'כבייחזקאלתרומת 25 ',

 .. • : ,: 23הע;ץולעילוראה.-שטערו, '''יר,חחניחרימחגםושם
• 

מרחשון ~ד ,מיים "~היכלקיי"ב',בכריזנמסר,שכ~עיחשימר\,לעזרתהקרזה~מת, ~ע. 26 .. 

. : !'I ~ר:t6גל.נררמ"ט,;(חבצלת·,'ו I (. תימ:טלגיוס,ירישלם,ינדוליוכניפרנים;זה'בכרוז

רעבחרפתמהםלהסירכ"א'יייבקשרןנציוותגדילותולא"לשבות,הנכובים· ·:·לאכרים :

היאוהתביעהולחררחר'~,לד'נאמביםלהשאריוכלולמען, ,הזאתבשבהנלחם ·רלנהלם
' . " 

והסיםואספיעצרה,קראו,·חשו~ם,צאונא,עורויטראל,ורועיגדולירבנים"אתם

י~ושלםתישבישגםלאחרהואת".הגדולההמצוהלהחזקתהיעדתלהלהיבאמרים
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כהחמיי,ממשכיליםואףהישריסכלירעתדעתיגסכיויראה , 27שייפינסמ Ifהרי

 ..עבצמסעבדיהחדשים,מןהםבשנםממני,הרחיקיםהקילוניעסיתריעכ"פואנמ"ל,
ושס , 28הלזבמליץנדפסיסיקאוינאיבאליסטאקיקןטנא,מהרבנלםההיתריסנוטח

הזההגדילבעניולהייתממההכרלליםכלקיפתארמכליהבטיחו"וכברככרהחנדבו

כראיו",זילמצוהידםיפתחוםעה"קהדריסהי"והגביריםרגםוסדע,לעזר

המסורססהגאוןהרבע"שתשלחו"והכסףהכספיםלמשלןחהכתובתצויגהככריז

 , Kשלי"טסלאבטשמואל ,,,.,,דומהגאיןהרבו"עששליט"אדיסקיןליביהרשעמוהר"ר

להקי"לחלקהזהבדבריעסקיאשרהנבררים,חטובכ"זלידיהכסףימסדויהמה

לןגיסטיםי'.

להקילו·לחלקהזהבדבויעסקיאשרהנבורים"הרבניםשזניתטורטרלאזהבכרוז

רביעםיחדהשרמ"גמתבררהנוכחיתהאגרתמתןדיכןהעתוגותמתוראילםגיסטים",

שביעית.שומרילמחישביםהכספיםכמחלקינקבעייפואב"דהרץנפתלי

רבינמצוות,מערכותביניהםשניהלולרושלםמבדולישניםפן Mהשהשמלטהבדעו

קדשותלמעןהכספיסבגלוםפעולהשלחפואךשלזיגנר,יוסףעקיבאורביזוננפלדחילס

הארץ.

מןשרביםשמחתיהביעבהזה ~לכרחמוולוויוהצני"בתשובתלצייןהעניןמן

ציון,חובבימנהיגפינסקר,ל'דירשלחכיהורסיף iבשביעיתלשבותהחליטרהאיכריס

ע"מפינס,אלשלעבירםכדיישראל,ארץישובלמעןהאחרוןבחרדששקיבלכספיס

 .) 16גל'תרמ"א,(חבצלתשיביעתשומךיביןלחלקם

בםנמסרהרץנפתליורכיהרמ"גכאצמעותהשימסהלשומריכספיםחליקתעל

תרמ"ט.בדארכבמלרםבהזפירה

במחציתרהרש"סדיסקיןהרי"לע"ישפירסמההגלויה"ה"הודעהנמסרההכריזבטריי
• 

:iגרי,ע":יהןצעומע"יהןולנטוע,לקצירלוזררעלחרישהיחרשוםאיןכי ..תרס"ח

הדין".מצדמותראילנאלאוקסיהאילנותעמבדותלבד

עלתשגיחן"ראלמגיביםהםהטביעיתשמירתנגדהחייונייםהעתןניסמלחמתכלםי

יחלואשרקידש,דכרכלולהשחיתלהבזותיצואיםלכם,בשרירותהמלעיגיםמבתני

מבזימהםנמצאכינאמנהירעוולתדו,'ייק,לד'הנאמניםבלבותםהישריסלעטות

שביתתס Kךיבגליד,בסתרבען"השכותתמחללימהםרגסוהוגיההקדושההתורה

דודבראלוהחרדהשמטה,שנתשביחתקדשותכ"שהאלהלכפיליסשחוקש"קייס

האלך".הטיטיסלהבלייפנהלאשיתיה"ק IIיח

פינפקר,י"ללד"רתרמ"טכםלירימייםמכתבוראהבנידיןפינסשלעמדתועל 27

בעתונית . 649עמ'שם,בשבט,ב'מייםמכחבייכו 621עמישני,כררכתבים,

ל. IIןאכמלעמדתו,מפביבחריףפולמיסהתנהלההםהימים

כרר(פיני,השביעית,ישאלתפרידמןרורר'הגאוןבמאמרוצמייןרינליובנימיו

השתדלוכנראהזהבעניןדדרר'עםינתןנשאפינסשרי"מקמר)עמ'שנאחוכרתנח,

בשתגהדאמהעבדותלאםשרותבנוגעמות 1'מסקולותלצמואמקוםש'שלשכנעו

למינסוכתברעתו,עלעמרברירה,היתהבעניןטעמותודודר'ארלםהשביעי,ת

לחומרא.לדםוס,שםשהובאהדעתו,חוותאת

2B הערהליעלראה.a 
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ענצמיישראלע"י'להתירכיוןלאשמעילםש IIחוכידקיטנאהרהייגמכתבגסיראה

עמהםחלקי .יהאאלב'הגםיםרהמתיכימכתבו,בסיףנאמרושם ,גויקברקעאף

 ,"נפירשדקאוונאק IJיחגאבד , 29שםחיושיבספוליןמרבנילא'לירוש',כתביזהש,"חו

גסדרבנובמלאכותלהקלממנומכתבהיהלפרישרקדווקא,גוייםי!!עעבודהשיהיה

שםימעטהמתפרצים,עבדידשכיחיהיכאנדריסלפרוץמהס,יצאהושגגה , 30ישראלע"י

רבהצורךועודהאכה,הקךכוניותכיזרכתישראל,ע"ירקשעשאוכמי,היעילהיתר

קולשולחיסאשרהשמיטה,אחרשנהשלתבואתהבואעדתמימה,לשנחכפניהס

לאלפיס,לtפריצטרכ(בכ"מנסכפזריוציאסאבמתכיהגדרלרת.נעריםוקמהיכל

שמרתהמשלחיםי"עוגםערך],[לפיע"לפהרבחחושילהיוגדרלות.מעו~ם !כל"רת

שאעמידומש"כהגייים,י!!ערקהתירלאכךנםעצמוקאןונאשחגאב"דפ"ועכהעירות,

אנשיםשםשאלךבמקוםלחלק'ממניפעלןובקושי ,זאתרציתילאזייעלחתוםאני

להםאיה"שאכתובשיחייירןשלמסקיהנרמ"(.ונדוןלקאליניןת,הסמוך.זולת~

 .לישיכתבן

כיעמהם,להתראותאוכלאםידעתיולא , 3נמאוננריךהםהר~ההנוסעיםהובניס

הרבניםנסיעתעניוא. /Iתובב 'לירושהנסיעהכןגםקשהיועללפח,יטורילא[הם]אם

מפניכה,ערכברהיחמאןראפאירקהרבה,עיליםישרגלבכליכמעט ,לפאאין

עםשםןנוסעיםמאחב'''יאגבירספינהנתחדשתעוכ ,בנסיעתםאיכלירוחקהספינות

המכשירים.כל

לאבאמתדקןטגא,הנאוןבושחזרלהאמיןבעיביושקשה 32רזעכסאא IJהרשימ"ש

עבצמס.אחנ"יבםשיענדוע"מכיוןלאמעילםורק ,בןחזך

לאהקדושה][ןבארצנוןבאה"קשמעתי,ולאידעתיאלדקראסאבאזארנ"מהרה

ב. 3אינויחברון 'יכיוושסרכי',אןצבפתאילי ,ידעתי

יככדשליחיריםוהמופתהאותאנ Jכלשאילהקשה ,אדמהתלימקבהחקירותד"ע

דכויסיהלכושביס,ימיםיעברןלקןנהלחםיצאממנהארץאשרערדמאד,הדבר

שיהויולכאלכבותקליםחימהבגינימנסריס,רקמאד,קשהעציםבניןל."אכמעתיקים,

, 

נ"ג.סיושםוואהט,"בסימומלכןישועות,ת"שו ~

זשרח P(בקונסרםוהוןזורףא"וחבונאהמחכווןל'רולשםשכבחבאןהנןכרלמבחבו

קראתיהזחהקוגטרסנרםסשלאבעזו;, : )'גיעמט,"חומירשולם ;הזהכומןאר"י

גאיביהסכמותכליגםימה ,ישראלעבזותהתיךלאהיאכיהנז'ג"מהךהמרטימכתב

שביהמהדורהההלכה","לאורכספרוזייןהוש'''כיןהעוותחילופיוראה , Hו" nק"ו!ה

קצ,עמ'שלישיח,מהרורההשכע""שנתבסםריכהנאהך"קוביןא, 3Sהעוהקיז,עמ~ _

 • 44הרעה

מיוםמכתבו 30

ן. 07גל'ון

גמדלוילעלןתעדמןהזנתןכננתכשיירה 31
• 

• 

 , 1889הצפירהמפריס,לןכעצקי '''חו '''עלדמוסהובאתרמ"ןבניסונ"ה

מל«מרנג,אטיגנאיצחקוכיזבפשוכווג,

שלמה.בכוויבעל Kרועכטשלמהוכי 32

חמדי,''"שדיבלעדמיניחזקיהחייםרבי 33

סופובוגםשמחהרניגיהסיובהרבניס

ועדר,מוינהשםיצרזלמןרבי
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. 
מאהערך-ס,סכקנות.קשהליחירירקלבריאותהמיבחרשבתמקיםאויר , 31זמו

לגזלםלאחב"'קשהוגמליסב, /Iרןיו Jסערדמול,וחמררגמלמזה,ביוקרופרידהב l/רו

אצלם.נמצאלאע"כלע"ע,

בילי'דקרושיחי'ר JIרלללהנאיןכתבתיכבראדבי,ומהאומרמהנ riפ IIחיישע"ר

ואשרעיניי,רמןמהדייכזה,פרוץונדורלסור Nבהםשנהגודבריםלהתירשרלאזינא

ז"לשהנר"אענדי,ישכיחיהיכאבתסיסיהואאמרתיואםאזכןרולאמגמ'ראיהאמרת

לזה.מקיךציין

ט. Jlיןבשמחתמכרכןל l/כהרןשי"טחתנוןנפשכנפשיישלים

גימפלמרדבי

זעיביזןבדהייט.דייןפיזעג"ננרייסגיהאטהאבאירלעכין,טאכטעךסייערע

דיאיןליכטיקייטאריראיו(אבצן,איןרפיאהגאבצעדישיקעוצידירזאלעןןיגער

 .אויגיו

גיפמלרמרב"םא:טערדייןדירפארבעט

הואתרמ"ה,חשוןה l/כמירסהמגיד,עירןגורדון,לדידריבליןיוסף Iושלבמכתכי 34

והראההם,בימיםהעליהאיסידשלחירזםבנראהשהיההירושלמי,הפחהאתמיקיע

אתבפומביהביעאחתפעםבנינים.ובהקמתקרקעותברכישת.להפריעשהשתדל

אותםיירשרוהיהודיםהארץמןלגמדיהישםעאליםיגורשןמעט"עידכיחששותיי,

תחתם,"וישבו

שהירולמשרלים,לםקידיםד mשמתןידיעלהגזירותאתהייעוקפיםשנמסרכפי

שלקייתמעיבדהבפניהשלטונותאתמעמידיםהיולמשל,כך,שוחד.לקבללהוטיס

בלית '1;וביתלהרוסאיןהחורכיהחוקלפיכיאותי,מכסהכברכשהגגביתהקמת

י'ז.פסק

האגרת.בפתחכדברינולעילראה 35

הזהבזמןשכן"כלהמסכם ,'דאות ,'אסעיףתכ"גסימןאו"ח,לשן"עהגר"אבאיד 36

להחמיר".יש

ל IIזצקצנלנבןגיןרפאלמן"רהמרפלאהגאוןעםהאחרונןתבשיחןתיגידוןזהנושא

ברוך.זכרךיהאתשל"ב.בניסו'ג Iכעש"קבייפרשחל/'חמילתאאיסתייעאלאאך
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אויערבךבנימיוצביהרב

תל"אביב

ז"לאויערבדבנימיוצביהרב
• 

לפט"~ז.~שנחואזב .

 )ב"ל~'תאלייכ/ז-ז.רו"כאלול(כ"ז
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הוריווביתמשפחתו

בע"רה ) n (21.6.1808תקס"א"רכ"זב'וםבולדאויערבדבנ'מ'ןצביהרב
(תקב"ג-תר"ה,אז'ערבדאברהםהרב-להור'י"יבוס,בהרעלבובאע"יבו'ביד

 ,') 1785-1864 ז."כ-,ת.ר"(תקמאום:.רייםלב'חרבקהאסחרואסתו ) 1763-1845

הררין,ל .t 'הילדים 16ביוהבכירהיהרצי'ב
• 

• 

"הישר"פיליפהגסיךנתואשרהסרתבכתגלראשינהמרפ~עןיערכך Nהמשפחהשם 1
• 

כזמיגתרבנשבורגע"יאוברבך:כ:דעיירה(משה)יכיסהליהודי ) 19\2.4.14 (רב"טכשנת

כקיר·היהדויסימידברי .•לייבשטי'''ל.נולנטםרןומזכיוהחטרת(כתבבייא:ןיה

 Pfaelzer KoplalbuechE'rב-נמצאהמקיריהוככתג . 1895תרג"הםפךמ"- "~םלז

הכלליהארכיוומנהל Iכהןדניאלדי'רטפי-קרלסיןה.,כעירבארושלבארכייו

שמהמיזבוידואיקה""אנציקלןפדיהשלג'בברראמנםבירושלים).ישראללתולדות
• 

• 

N כיהררי· 1497רנ"זבשנתכברויערכךn ההיסטוריין-מרגנשבורג.ההג'כרןשלצר

ה':סםוכוסיעואמנםהזאבים,"ממשפחת .•אירערכרשמהאתצמייומרגר'מהאנטינירס

בשנתפרגאמהעיראייערכרזלובו)(סלובןהונשטחהבןשלבחותמת(זאב)ורלף .
• 

 • 1619·שע"ט
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במדינתאשדביכסירילדבעיד ) 1763 (תקכ"נבשנתנרלדאבו,ןםד'אביי,
ברידיבעיר 1126חפ"יבשנת(נילראביעזריהו"ראבייכיהןבהאלראס.

החיונתיאמיאביי,נפטרשנים 4בוילדאבוהםו'בהייחהקהילה.כרבבגליציה)
וילמדאוחושיחנןבכדייוומייזא.העיווב-,ןיושצביו'סביאלהביאחי
שמוניםבוזקןכבוהלה,ןיהכאשוסבי.אצלקצוזמווקנשאואבוהםו'אצלי.
תקלייחבשנחאבוהםו'שבכאשרפפר"מ.בעיוללמודאבוהםנכדיאתשלח

לאביקשבציאחימח.פחאיםכיבחייםסביאחמצאלאכבוליידמייזא. ) 1118 (
נכריאוחוהספידוכןהספ.ןהיאישאמקווכיואחדיזרמואםאלאלהספידי,
הגאיואצללמדושtבלפרנקפיוטחזואבוהtבשנה. [ 5כןרקהיהאשואבוהם

מכולאחושנחפוסםמי-זצ"לסיפרמשהו'עםיחדזצ"לאדלרהכהונחוו'
 .סופו."ה"חחםככעל

 18ה"המאהשלהתשעיםבשניח-אברהםר'עברוביח,למידשניתאחרי

בכלהוברתידיערתיומחמתלטבק.ביח"רלבעלרהיהבאלזאסלשטואסברוג-
וסיכןמיהלהיהזהומלכדכאב",דלכהןהקהילהאבו~יאותיבקשוהחוךהשחטי

כלאסרררבספיירכאשרהצופחיתהמהפכהברמןהמצרהבקירסנפשראת

דתי.פרלחו
בצופת.היהידירתהקהילרתהתבססרנפרליארועי"המהפכהתביסתאחרי

הויינרסמדינרתהקהילרת).(ררעדהקרנסיסטראוערצבנפרל,ארודוישתרעפ"י

אשרואשירבלהוחיפשריכאשרלצופת-פיליטית .מבחינה-אזהשתייכי
אברהם.ר'עלהבחיךהנפלהמאידד,הצרפתיתבשפהישלוטןאיttורמחך,ת"חיהיה

הקזנסיסטןארמושבברנה.העירי Iע'גריבייקהילת ל.:'ובההיה 1808שנתעד
ואשיכרבאריעובןאבוהםו'שלהבחוריאחויויינזס.ע"נקיבלנץבעיוהיה

ו'כיהושםבזן.לעיררמרזלוייניסהמחיזיתעביוהקרנסיסטראומרשבהרעתק

אתמילאאהווו'השני,רבניממשותרפדשזררבשנה 1837לשנתעדאבוהם

 .'מקרמר

נצמאהזהבזמן . 1575שלייחלשנתעדלהקבעניתבתא.משפחתשלהיוחסיו·שלשלת

 10לצאיממגן ,.אטבליו'נימבהחקח~לחחשוביעלייגה.הבירהבנוירהמשםחת

מיינההאחריוהגריש(אחדיהתפזרואשר ,אויערכךב l/לרצעדדןואחרירידדירות,

רבניםמר.םכהניאירוםהבמזרחוהמערבית.המזרחיתבאירופה ) 1670ת"לבשבת

איררםהובמערביקאליש,ברודיהררחרב,סאטונוב,קראקיב,יינה,בפראג,ראב"ר

יאלזאם).הריינום(כמדינתוכוכסרוילרכונה,בוןרמייזא,כרכביםהמשפחהםכניכהנן

מלכיתעכורקאםלבעירקינסיססןארנוסדברנה,כעירהקןבםיםטרארכמתכונת 2

בפיליאון.שלאחיוז'רוםהמלרשלשלטיבןתחתצלרפתהשתייכהאשריסספליה

אכרים.לר'הציעוהואהלכרטסט,אישיעקבסןןישראלהיהטםהקונסיסטוארראש·

לרכשרםעוניוד,יחיעקבטוןרסטםליה.בממלכתראטייבולהיותבובהאתלעזןג ,

יאש-זינצהייסדייהג"רשלחתנוהיהאברהםשו'שמיםהןאברהם,כר'אישיית

ועםןהרפתיהתרביתשרעםטוביסיחסיסלוהויןבפריסהמרכזיהקינסםיטואר

הצרפתיתבשפותשלטאברהםשר'משוםוהןהצרסתית,כםםטלהגבוהיספקייים

דיברשהעםבעןדכוסטםליה,הרשמיתהטפההיתה(צרפתיתיחדגםוהגרמנית
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במחיזיתשיניתבעויםד"יאבכובאבוהםו'כיהןשנהיםשמשלמעלה
בנייב'!"היהושכאיבינא,נויבידקולניה,קובלאנץ,בסירבא.ן-יהוייניסאלזאס
בנימין,צביהבכוובניאת •אוסנהיםילביתובקהניהשהתושאלי,לדה

זינצהייםדדרייסף 'והגאוןבת(גיטל-גודולהחדיבתעםוניםשהארמבשיאיו
ילזיס.לןהיןלא )אמיאחיהיהרשא ,סש"העל "דודדי"ם I1נעמהל I 'זצ

רצב'אשללמוזיוושנותנעוריוימי

 "יטוףזאבבבימין"הפסוק '''עפ(וואלףהיושבשםנםבנעוויובקואב"וצ
זה,בשםחתםולסעמםי )ז"כמ"טבראשית-

שלחנעובהייתועודאבלאביי,אצלוצ"בקיבלבקדשדוכוואשיתאת

תלמידהיהלייבר'בקויפעל.וקרלבורגלייביהידאו"הגאצלללמודאביואותו
הבשקואתבתווההגדיליתידיעותיואתוכשיאצלומ"בססדאדלרו"בהגאון

הקהילותשלהואשילובלייבו'בתמבה 1817כשנתהדת,במהוסילמלחמה
לייב 'רעלהיהזהתפקידבתוקףהקונסיסטואו,כמסגותיסטסליהבמדיבת
גבוהגדולובמוצוואשםאתהויסואשוהמתקניםנגדקוובותים riלעללחום
ראל,שינדתבוויםשלהכניסביסךהלבין,ל :.i 'הגהלתןחתת ,המתקניםעליהם.

נגדםבלחםייכל 'ואר ,זהגוסמ "םיתקוב"ועודגלייותלשנישס"יולכטוכגוך
וות,שםללא

וכשלכרונוסףכקריפעל,רלייב 'רלאצהצעירכיי iרלדמניםשסחמ
למדריולהכנת,ותלכלידיעותכ"ומיכשהקדוךשובלר"נתנגדולותי'יעותלעצמו

למדאחדותשביםונונה,מרבורגנאונינרסיטאותהשמיותובשפותבםילוסופיה
ח"תקסנתשבקיכל'יממנובווומייזאבמברגרוילהלקאפיעקבר'הגאוןאצלגם

הרבכ"ואח(הלכרשטםשלרבהאייגר,זאגל Jדעםהתייעצותאחריאולםגרמנית).

שעמדתןנטענהנקאסלהמשרהאתלקבלאברהם 'ררביס )בברןאנשךיייגהראשי

 .נקאסלהיהדויסהפקידיםלרךחמתאימהלאהחד·משמעיתהאורטורןקסית

היתהמשםחתיתמסירתלפילאב.לביתירליהיאשתיבחיים D.אוהירשו'שלבחוהיתה 3

שלמותדאחרי-בשניההתחחנהשאמהייתכןמנויגי,דליפשיץמד.לשדישלבתו

עם ד"'קנלהרבקהואסתרם, I"איפנהיהיר'ז;t. 'רעם- 1795נשבתליפשיץשלמה 'ר

 Theהספוראה .אירערכןהשמר"דהרבהשעות(יסיאךפבההמשפחהםשאתאמה

Fami1y Auerba ch , '12עמ (, 

ילצערכאשכנז.התורהיגרילמאחדהיה ,ואייייומד"אבברנר,מכיילהקי"רןןאנה.ן

הלכהלשוברמבערמהואו.ייחרותליתי ,ידרות Kכתונכיכלשרן,וםפיצמאתלא

צונןייסכדיי ,'"הנאמןוייצשןמר"ברכיססירמ Kיככיתבברגרמכד"רירע Hריעם

כיחבהואממכתבייבאחדי'ויערכר.ב"צרןדןמלתלכתבאשראחדיםבחביסמוחד"ח

סירסשנה n "עליולאממרחשיך 'ה 'כייםיוםה : )'כ'ת'ר'גמרחשין 'הבתאריר(

עלואתפללאלהלשניםוקיימבישהחייני 'דל 'והודישבחובתתיי"הזבעשנילדתי

יכוחאתויחזקומשפטיםחוקיסבניאתולהוריתללמדררכותשביסלישיוסיףהעתיד

בתורתועיניאיריו ,צבאותד'כרםאתומחבליסהמהרסיםנגדצמוהמלחמתללחום

תקמ"ר.חשיוה'אפוא,היא,לירתותאריך ."א"סהקרושה
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לממןשיוכלע"מפר'tכ'סשעוריסרצ"בל,מדזמןבאוחוהוראה,היחר ) 1828 (

היסטוריהמרבורגבאוניברסיטתלמד 1831-34בשנ;סבאוניברסיהס,למודיואת
כרטיפרפעם'לחורה,הקדישהלילהשעותואחגדולמחסורמתוןשמיוחושפות

שללאזרהסנדלרשלנחדרוכחובותמסכתאחבלילוחלמדאחדחורףבמשר
הסקה,וללאעששית

כיהןשםקאסל,י"עביפרונגןבעירמהזמןחיבאוניברסיטהלימודיובחום
ספריתואתב"רצשל'לרשוחוהעמדיאשרבנסוןראויעקב 'רהקהילהכרב

וניםשראבספריהגדולהבקיאודחאחב"רצרכשסשכילשעריש ,'הגדולה
בהבורוהגדוליותרמאותר'ציטטופסקיהםדעוחיהםאתאשרנדיריםופוסקים

 .{ Jא':-כןל"נחל

 _שלו " Festpredigten ""חאת 1834בשנתלאורהוציאבמרבורגבהיוחו
תקירוחשלנספהיםעםהגרמניחבשפהדרשותשלהראשונים,הקבציםאחד

 , "קרלבורג,לייבר'לרבוהוקדש'אשרקדמוביות,

כאתךדעיםמובבחורה ,הגדולותדייעוחיובשללמרתקיםשמעויצאביבתיים
הזיתזןהצעהדחהנ"רצפאר.בהלכהןבנקשהאליןפנחההגאןיקהילת

 ,לפניו,בפתתהיוחרורתבהגדולהואפשרות
, 

דארמשטט

קלמןישראלר'טט tדארמ' ל:,והנכבדהזקןרבהבפטר ) 1833 (תקצ"גבשבת
םמיוהךפירהאמנציפציהתקופתבתחילתזההיהלחדיו.השמוניםבשנת ,מנגנכורג

בדתשבוייםהכניסלוהמוכן'יתהמודרבלתרבוחבטהיבעלרבתפשוטטשברארמ
'גלואסרובמעלליהםהמתקניסהצליחו(מיינץ)מגנצאהסמוכהנעירישראל,

-להסחפקריר"צהמקובלת,המסורתיתכדררלדרושאל,בגרלייב 'רהזקןרבם
, 

ובמקומםממ';'רותיהםהודחוהוחיקיםהגבאיםריאות","בודקלהיות-טעבוכן
רתךהתנצר.ירתךמאוחדאשךבפרהסיאשבתמחללעי//דהקהילהכראשבא

ובהתנהגותם,בהשקפותיהםלןדומרםהיוהקהילהיעדחברי

'~יג~םהדבררםפניהייהסמוכהשטךקנבןרגמדיגתשלובקהלותט.טט!ברארןנ

העליונה,עלםינקתמהידהיתהשטטדארמבעיראמנםבמגנצא,מאשרבמקצת
נימבושטט,דארמלרבנוחשתייכוהאשר-במספרכמאה-השדהבעריאר

יךהדארמשטטייע'פפרבג~:;טטבקהילתהחרדית.היהדותעלהקהילןתכלכמעט

לייבור'וולףאלכסנדרר'לדייביםנצמדוהםשבת,שונ,ריהקהילהחבריכל
כאשרמבגנבורג,הרבפטירתמאזהרבנותעניניאחליריהםנטלואשרזולצבר

הקהילותכלדרשוחדש,רבשלבתירתושאלת-הרבפטירתלאחר-צצה
בעירהקהילהמועדהבתירהזכוחאתלשלולבדארמשטטוהתרדיםשדה,הבערי

הםהחברים,רובלרצוןבנגדומתקרםרבלמנוחרצהוהוערהיוחדארמשטט
ת.יהפשנח"רהו"בכהשדראבל ,רוחסהלראתנהיהבאשרלממלשהםנן

גםהיהאלהביןמו'.מרותם, 'אתהגישורבביםמתשעה-עשרפתותלא

 , 5,10,1812בתאריך , 41 ,מס' Xוושבה Israelitראה 5
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הקהילדתארהמתקנים, '''ענתמראשרמברל,זצונץד"רהידועההיסטוריוז
פנתהנוכרליותהאתלהוכיחבכידזה.למינויבחריפותהתנגדוהדשהבעיר

-מרבורגבאוניברסיטתהתיאולוגיה"ל"מועמדגםבדארמשטטהקהילההנהלת
וע"יהרבותבידיעותיושםלולרכושהספיקאשראויערברבנימיזצביד"רהרב

שטט Iבדארבהקהילהאנשירצ"ב.נבחרלבסוףואכז,שלו.לחגים"דרשותה"קובץ
כיקיווהם ;שלוהדוקטורחוארבשלאלאהתורניותידיעותיובשלבובחרולא

אולםלמתקנים.בדעותיוקרוביהיההחילוביתוהשכלתוהכלליותותיוידיעבעקבות
בעריהקהילותאנשישלולאושרםלשמהתםנכזבה,ותוחלתםבתבדומהרחיש

הרבבבחירחהקלעיםמאחוריתמרמפפד"מרוטשילדהברוזכיספרוהשדה.
אויערבר,

• 

המדיבהמושלע"יהרצ"נשלבחירתןאוכ:רהתקצ"ה- 1835ביבואר 2נירס
אתרצ"בקיבל 6.2.183Sב-וזולצבר.וולףהדייביםפוטררבחירתרעםבבדרבד

 .'המחוזובקהילותבדארמשטטראשירבלכהונתהרשמיתתערדתו
עדמתוחים.הקהילהלביןבינןהיחסיסהיורצ"ב,ל itיכהינתןמראשית

ומקפידאררטיירקסיהיבןלהםבחחאשררבםכילדעתהקהילהראשינוכחךמהרה
מתורנובעתהרבשלזרהתנהגרחרכיסברובתחילהכחמררה.קלהמצוהעל

מי~כרךתואתלהכפיללןהבטיחריהםה'דzרה,בעךיהחרדיותהקהילותמפגיפחד

החלרלתביעותיהם,להעבותבתרקףרצ"בסירבבאשרמתקדם".כ"רביתנהגבאם
מטעמי-ארתרלשחרררצ"בב,קשכאשרבאההראשונהההזדמנותאותר.לדררף

לממשלהפנרהגבאיםבשבתו.שבתמדיבביהכ"בלדרושמחובתר-בריאות

מדינתלממשלתיפנואחרתמבק',,תו,שבועתורבויחזרר'.הרבודרשוהמחוזית
החחייבוירתיר.אתלקייםהרבאתלאלץ.בכדיהסז

דה itה'בעךיהקהילותבקשתבעקבותכאההרבבגדלהסתהבוספתהזרמנות

ערד .'הרבז.למשכורתראתלהעלזת ) 1840ח"ר(בשנתהמדינהמרשלאל
שלישרקששילםאףעלהמשכררתלהעלאחבחרקףהתבגדבדארמשטטהקהילה
לסרובםההבמקהשליש.שבישלמרהשדהערישקהילרתבעודוהמסים,ההוצאות

הרבשל.הקיצרביות"דעותיראלאתקציבית,היחהלאהקהילהועדאבשישל
באותןבשאךיהדתייסהחייס-טענן-כןעל"יתר ." ...התלמדויותופעולותיו

התקדמותכלללאהאחרוזהרבשלכהונתובתקופחשרראשרובוהותרהרשלמצב
 ." ...לתאורביתניסאינסרה C'הועריבקהילותרעם~הארצרתוהבורותרוחבית,

שנה ,) 1836 (תקצ"רבשנתכבדלממשלההועדאנשיהגישודומוחהאשמות

בעחרזמאמד S.17 , 36ביוםהופיעזאחלעומתרצ"ב.שלכהובותתחילחאחרי
שלהכנסםלרגלבדארמשטטבביהכ"נשנערכהחגיגהאודרתהסזשלהרשמי

פקדייהמחוז,מושלנכחרזובחגיגההמצרות.בערלאחדיםצעיריםישראלים

• 
הרשמיותהתעזוותמתיימוכחכאשרהבניןהואהנ"להתאריךאחרות,לידיעות.בנגיד 6

ואחריס ) 1833 (תקצ"גכשנתכברלרבנבחרשצר"בלומרשצרוהיוהסך.ממשלתשל

המדויק.הואהנ"להתארידאד'כאמור, ,) 1837 (חקצ"זבשנתרקלכהונתונכנסכי:טענו

הסוחרשלבחופרנקל,לאהעם ) 1837(תקצ"זלכןקייםשב'םשלשהתחתןרצ"ב 7

ילדים. 3לונולדווככרמויצנהויזן,פרנקליצחק·אייזמךהנככי
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• 

 Gross 'ממשלחהסןמעטסשהובכחבהעחוןוב'ס.ואווח'סכמ'יסהממשלה,
herzogliche Landesrabbiner • בזמנ'סשאמנסיהסכ'וללבביגעבאוסבשא

חאמובהק,לחזזצוודבהן'שכ'יסאבלאון,מע'ןחג'גיתבודעילאחקדמינ'ס
המחבולל,ס).עטבוחאחלהשח'קע"מ'ב"רצזאת 'חרגש'ספק(ללאהטובותיהמדוח
יברטחח.ברירהבצירהעבייהםהרחכעקר'התלמי''םאחהרבבהןמבןלאחר
הטיבהעכידחיעללרבהמלאההערכתיאחהעחיןעירדהכ'עהמאמרכסיף

בוטיחא'בואשרדעזח'הםהמעזרפליחעלהמתכולל,םאחוהאש'סה'פה,יבאומו
ולאהדחלהערכהמלאה,לתמ'כההרבראי'זאתלעימתלבצרית.ילאל'הדיתלא
הפיר'ה.עכידתיעבירשכריאתלהבאגםלקבל'זס'ףזהזאיה'שר'ס,הבביב'םכל

, 

חכבסית'ועלהטעבזתכלאתרצ"בסתרהקה'לה,יעדהאשמיתבגדבחשיבתו ,
יקבעהרבשללצדועמדהמחיז',המישלב'הלאשרבחק'רהככ'כיל.הצד'יות
חמישלשלשאלית'יעלכילטת'!בצירהמיכחשיתבמצאיהיעדש"י''עיתכידאית
"היכחיחעלמכיססותשטעבית'הםמלבדמענהכלהיעדאנש'מצאולאבנרון,

מלור'ב'ס 300שלבסכיםהרבשלמשכירתיהעלאתעלהמל,ץהמישלמוסר'ית".
עכש'ועדה'תהאשךהחתכקביעההרבמשרתאתאושרמהממשלהיב'קש
כלבד.זמנ'תמשךה

 ) 1839 (ייט Jחקבשנחהךב.גנדמהסחית'הםהרפילאהקה'להפרנט'אזלמ

בשםההוארמנההדת'סדריחלמידספר-אמת"תירת ..ב"רצ;;זלטפריהיפ'ע
הקדישחחירתניקפיתשהתיכןאתהכ'לאשרבמ'ניראשיןספרזהה'ההגרמב'ח.
יסדוותעופ//ינמרץבקציר ,יהירייםספךיבחעבירמעינדתבצירהןמצוותיה

ההיספותל'בשהתירהלימד'לתיעלתזהספרה'הכךעלניסףהחדש'ס.החניד
שב'סתור(החרד'םחיג'בכלרכהבהתלהביתינתקבלביהמריביתההלכח'ית

ב'וכהתלהביתהספרשנתקבלבמ'דהכהאד .)!מהדירית 3היפ'עיאחדות
ומעל'בההר'פהבקירתהמתכילל'ס.בקרבבהתנגדיתנתקלכד /דלדברהחרד'ס
הלהיוסט.מוקרסיצחקך"רהרפורמישלהישךאליים"האבאליס I/בעתוןהןפיעה

ה"יעהרכשללאליזהיתהדארמשטט'הרכשלדעית'יכיבכקירתיקכע
-לשבחהיאראי'ד 1/אברכרירקה'רש),רפאלשמשון(הג"ךמאולדנבירג

החלמודאתהואמשמ'סומא'דדכלב.רהמקראמקורותעלמבוטסשספרו mבעוב
לרוחמתא'מותוא'נןהבהמ'ושנותאלושדעיתמכ'וןע."השואתוכןש'ו,ומפר
-חז"ל.מקורותאתמיטו t.:בה'המחברעשהייפהשטיגהריהמרךרני,הזמן

ידףדףכלשכמעטלקבועככד'מספקתשטח'תהטתכליתכילהדג'שמ'יתר
בנההקדיש'סדכרה"ספ'ועליהפיסק'םל"חזמרבר'כצ'טטיתמלאהספרדפ',כ

סםרי,אחב"רצ

שי'עאףעל'ןסטד"רשלהבלעלדבר' "אנאלן"בפןת'בחרענהרצ"כ
עללן'סלחןלאאשרקהלתזאנש''מרצכלפ'ןשנאהתגרורתגרכתרכ'מראש
לדארגמאשרהשםחלןלש'שבמקוסלהג'בהעד'ףהראהי'רע.'יסטר"ברפגע"תר

התנורלמשרדספרואתושלתבתגובתךהכתסקלאהרבולפרנסחן.למבןחחו
זה .רברהיהודיים.בביה"סמוכרלימודבסםךספרןשיאישרבבקשההממשלתי

ד"רשלועלביבןת'רהתקםרת'רהחר'פריכאשרהמשכ'ל'סשלחמחסאחעררר
בעתרנרלהג'בשלארצ"בהער'ףבכלל,יהאירטרדרקס'הכפרטרצ"בכלפ''וסט

• 
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• 

חסישע ..הרשמיהממשלהבעתוןניצחתבחשובהלדעבהזהותחתיוסט,ר"רשל
תקצ"ט). 25.10.1839יום(גליוןצייטרבג"
עללווהציקורדפוהוהםלרב.מנוחבקהילההמתבולליםבתבולאמאז

למצבילבבשיס-הרבבקישויגעע"ףבל"ישוער.היהוסבלוושעלצעדכל
המלודמאתהשדחערינקחילותמקומוכממלאלולאשר-החלשהבריאוחו

שלבקשתואחלאשרלאשלממשלהדפנהסירבהועדנוש"טט.מאירר"דהרב
למז;שלהד1ועדםנהעחהלבקשה.הממשלההסכימההגבאיםשללחמהדנםארהרב,

בתוארלהקראעליולאסורוכןקידושיןלסדרנדישטטר"דעללאסורבבקשה

בדבריסמןמחהאיבנרכישטאךק,ד"רהמחוז,מישלעגהנימוסיתבמדיה"מירבי".
-"וכררבו"לחואראשרהרב.בידיהקידושיךבדברההחלטהאחלהשאיריושאלי

הרגשלכהונתובתקופתזהגתאורלתורהנקראזולצברהדייןוגםמאחר
נוישטט.ד"רשלבוכקהרוגםזאתלעשותשישהריהמנוח,מבגבבורג

fdJ(I ~ QI1d1 feן t, l1"tח Iו in Qj :.ן1 ~וf זQ ~. ן,זוזt'('otCI ס~~ I ןWo Si 
 c( t-r ~ o:um (luו jColdji ~ tlidJ (tlס' ~ ir aןןפ iיי!כ t ~ח,זםס 'obt \·..נןן d, btןןנ
~ t ~'נ~ in ~ t ~'!ח€Sd)eiu' f ן\jtbf ~ (I\1(I ~ 'meib ח.~ m ~ r ןןan ןJ ~ Q\'lt גג:
~ t ן 1ןשt'infd)o.ft[{cl)t זוII g iI ~ ~ I וiנtןןat1fll 1 5) .. ):ז' 1 ) 1 uc זפ• g tזI ~ t jןg 
=~ d rn ~ it b ~,ן 1 ,ח ~סi ~ וallb ti fid זr \'c ~ i!) ~ r! .ן;r: ןן•• iff; bt1 ~ fdJnft 
• I ןQUClt j.'inf ח(jompa!-l!iC "זזןrn, 111,'1111 t-ה[II I ~ ןI ~ -gtb ~ inlll1( וט
: (Mlfd:o.ftt1fub ן(i1 ~ ' r ~ UIUI1 9 fU ז!ז~~ ( fl .. in ן~ile CiI ~ innfi: tt ט:,, <S 
 rUח !! b"ll ~ !1)!!טן '\o :i)ot1 ~ iן( i ,'ן'ן&ן :lחן f'1 נrנ!'.! l1tC ed;oulbנ;פ I ~ Oן:

,:~ irpi .. l";iu!i f 'lנ i .. r ~ gt ןfc עסשטרP אf ןmtl 
~(!\ "& " 0 • on ט. m'l: וז.i( Q)II -ןץ.ז. "N סטתc:ni!ic ןdbrf , ןd3 
, 6tn 1ו ; 11 ~גalttl ~ tt .ןmlln9(I ):ן~untcl·I ~ afl וdtr ~( ןCI ןmfinflba ftf id 
, tG 1ןrbitn .. שr4 כ!ftc זbit . .pa ןI (fנ l ~ mr ~iנ , trpf(i<btt mid) סunb 
: r!im ab ~ I.:n 61I"'{1\t ' j& ןo.b l יtt- ,'r rrl 10' 101\ו >.'" tr !1o.tt 1-rff,'n ~ o 

/0 " .. tich V ,,ןוla ןd[re i ~~ tl: ן! lmu btt!t ש"\ t :ןוןן;'.:ןח,eltgtt' tl 
, bt ~ crB ש~ i נt.)ןןi ~ r :ןni\!c .:ןןסlor1 ן) uitalG (tG t.-arr Qlld ,ןjt ~ t't 
. t זlt 'זf ~ bur זI ןחi, fCU ~ i :ן.. It.-ןJt<1pital clltjta ןait 12ןןdlCi.t.-e ~ t.-a 
, ttt נdcrpf!'i וסdd) bin i ן'XI ן,rt·rI יןi~d;t ןII חb g.c ןנcttc פl1 Gib זidj ן

" • J67 יר, utt""gcn ~םpital a .רJז: I('Iuf ••• bQG nנז~נda ת

תגזל'!,"לא-השמיניתכדיברההדוהפרקמתיזתצלים

אביסןרדוהקטע . 165עמ' ,) 1839 (ראשונהמהדורה

עסקא,ובשטרריבית

הקהילהגבאיעל'ושהכגידובמיהרובהבדארמ:'טטהרבסבלןעםבבדבד
בעבוחיחאליונקשרוהוךהשדהבעריהקה'לותבעיב'ב"רצשלכבודוגדלשם,

הבלחיהרריפותאחלסבולהכחאתליבחבהר t.'Xהיאזןש'עיברהבראהאהנה,

ובקיאיחווכחדהגדולהלומדנותוידיעותיוהחלש.בריארתומצבאףעלפוסקות
בלמחמתוהחזקווברוצמצויו'ונאוםכדרשןשמעומא'דר,המדעיםשחסיבכל
ההידוי.בעולםלהומחוהצגרמנהיברחבישמואתםירסמוישראלקדש'על

נימנההואתרי"אוגשנתארץ"ישראליסוגלמעןרבןתפעלגםתקופהבאותה
 , 0בגרמניהס"הפקואגנאיבין

ביארמשטט".בבי,ןכ"נ,;דרשותבשםבוספתחוברת,ןו"ל )[ 83(זז /Iתקצבשבת 8

ייערכך Nזליגאביעזריד"והרבבביגםמכןלאחושמשופקו"אגבאיבתפקיי 9
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, 

 "של(בבןהיושלשלמההוב ) 1842 (כ"תואוקטןברבחדשבפטובלונדוז.
 ) 1843 (חר"גבפבראוראנגליה,שלהראשירבהברליו),אב"רלןיו,הירשצבי

 , 10מןעמדותםאחהגישןובניםןשלשה'עשוהואשיהרבלבהונחמכווהוצע

 :היובחשבוושבאוהנותויםואובעתמחחילה,נדחומהםתשעה
הנובושלהואשיובה-.אדלומוקוסנתזד"והרב
דארמשטטשל.הואשיובה-אויערברבנימיוצביד"והוב
טייזשוולשלהואשירכה-היושפלדצביו"דהוב
עמדיזשלישהואובה-הישרואפלשמשוזהוב

מוקוסנחוו"דהוכנבחרולבסוף ) 1844 (ר"תרבדצמבררקנערכוהבחירות
ע"יונתמרבאנגליה·הראשיתברבנותמשפחתייםקשריםלוהיואשואדלו

רצ~יבהבוחרים.חוגיככל-רביסתומכיםהייהירשפלדר l!דשלרבאעפ'''המלכה,
לושהתבררלאחרכנואה ,"הסופיתהבחיוהלפניממועמדותובוחזואויעובר

להיבחר.סיכוייםלושאיז

בדאומשטטהקהילהגבאישמעואםידועלאבדארמשטט,רצ"בבשאוכר
בכלבאבגל,היהראשיתלרבנות·םהמעומ,ביוהיהשובםהנכבדההעובדהאודות
זכיהרזדמבוןןאמצעישוםעלייתרילאוהםאגלםםשריכלהדבועשהלא ,אופו

ממני.להפטו
הכפוריםייםבלילהיההדבוהרב.שלמעמדואתסיכזאשרםקוהארעיהנה

נדרי""כלאמירתבעתאשוישראלקהלוחבכלהבפוץהמבהגרקעעלתר"ה,
ר'הדייוהיהנאסרהעדה.מזקניואחדהקהילהרגהחזןצדימשגדעומדדם

ולאחרלרבבמקביל"חזושללציזוניצבהואהיהבחייםדייו Uיזלףאלכסנדו
סובוהגבאיםזה.ובשחתפקידלמלאהנכבדבבדהייםאפרים 'דשדרפטירתו
הדבשלןתפושיהיהוולפסקלו(ול,גמו)חייםבשםשאדסכרעלבחוקףועדמו

שבתמחללה'השוולםסקילמשוםהתנגדב"דצארנדוי",כל"אמיותבעת
יולפסקילומדב"לביהכלבואבבדהייםאפויםד'איחוהמזל,לוועבפרהסיא.

השלטונותאצלבבדהייסר"אהתלינזיוה"כלאחרהחזז.שללצידימקומואתתפס
האשימובעביו,עמדהלנקוסבבקשההקהילהלהבהלתהללופנווכאשרהמחוזיים

השלטןנותהאינקירזיצהי".לאמצעי"הדומהבהתנהגןתךצ"באתהקהילהראשי

זהשתפקירהכךחאיןשאמנםקבעיהלהסטרילמינהעניןאתהעבירןהמחזזיים

• 

צייןא.הבת ;אליאב(מרןכימאלטןנה.לאבאליעזרר"דהרבוחתנךמהאלברשטט , 

תשל"א).ת"א ""ו,,ואגשי

כרבכיהןשהמיעמרנאמר 3כסעיף :מהםאחריםןנזכירתנאים, 22פורטןבמכרז 10

להיותצרידהמןעמדהירשל.טלמההרבפטירתלפגיחדשים 6לפחותכקהילהד"יא~

לבחירתן.שנתייםכמלאתהאנגליתכשפהלנאוםעליו-נבחריאםלגאים,יכולתבעל

רכזתעלןאחריםרשאייםמרכניםהמלצותלהגישהמןעמדעלכינמאר 4בסיעף

הותיקיםjכןניםיהקלםשלציירותיהםלןםירועישהואפקורםחנאיכרב.הכשרתו

המיררגיות.האירופיותמהשפיתבאחדותלטלוטלעיילכרבסוף )!כוהחדשים

הירשרפאל:שמשוןמ"מפפראייזמןהייבריךמרשלממאמרונלקחןל."הגהפרטים 11

 • 1844בשנתבאנגליההראשיתלרבבותומועמדתו
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הבחלט.דחיאישלהייחזהאדםעלאופןככלאך ,הזקניםאחרסלברייויההי
נדרי""כלשאמירתהמגוחכחבעלילהלהשלממפנוהםמכליהם.יצאוהגבאים

ב f1ךצאתהזמיןההסיזהמיביסטרהבטחיתהים,אתמלקייסהיהוריס'אתפוטרת

האוכירצ"כהשיבמוסריח mבגאנררי"."כלאמירחאחלבטלממנווררש
ההידויסכמנהגנררי""כלאמירתאתיקייסהרב,-והיאהמיניסטר,רלאהרב

דלין.אותויתבעחמיניסטראםאףרורותדמורי
חקבעוץ"השאחלסכןרצהשלאמכיוןליח"צבורשכהרבהתפללכ"יובליל , '

צועלשעכרעלידלןהרבנחבעהחגיםלאחרומאנם,ם.יבבנמטפולהיהאשר
 ."חוקיחבלחיהיתחשהפקרוהלהוכיחהצליחבנקלאן ,המיניסטר
מנתעלהנוצריבמלוןגרולהסעוהדלערוןהרבשונאיהעזואחרכ"יובליל
השנה.באזתחמתובסעורההמשתתפיםשכלומספריםהרב,אתלהכעיס

הורעלגבאיםלביןבינווהיחסהרבעלההתקםותפסקולאזאתכללמרות
להביאכריבהםהיהאשרהאמצעיםבכלניטוקולהלהרגיזוניסוהםויותר.ייתר

שעהועשכיומהגבאיםמאדסבלבעבראשר ,מורהלקהילההםמינו'להתפטרותו.
 ) 1855 (ו"תרטשנחשלהנואריםלימיםמונהכ"כמוהרב.גנכראחתריעדמם.

מיסרדית.האשמותנשלבו Iרציייעפוטררשאשאיכחזז'"משבה
אשרבפעולוחהסחפקולאהגבאיםאולםויותר,יותרגרלהרבשלסבלו

שהיאררךבכלבחלוולאבקהילה,הרבשלסמכותותחתלחתורעלולות 'היו
האוכיו mהאשימוהפעםלממסלהנוספתפעםפנוהםמהמסילה.להגותובכרי
אינווכמו"כזהאורחיים,הנשאויןלפגיהרתיותהתופותאתלחוק,בנגורמטרר,
ההאשמוחאתחשריוהעלילה,אחלהסליםובכדיהמורים.בבחינוחכחוקפועל

ט"חקינתשבהופיערשא "אמחתורת"הרבשלהחנוכיספרוכלפיוהקטרוגים
לנימוקיםנוסףהדחיםי.ס"בחיחברובוהופץהממשלהי"ענומבורשואו ) 1839 (

עטזאשרמ"מפפדשטייןד"רחרפורמיהרבשלבקורחואחהוסיפר ,הישנים
אלרמגוחכוחטענרח!נוכח ..נוצריי.םחנרןמספריספרורובאחהעתיקשרצ"ב

למסקנהוהגיעיסו'יבאופזהרבראחההסיחהממשלהשל,החנוךמשררבדק
,לבחיבר"תעולתכספרחמרשאושרספר mיסודן,בשקראלושהאשמותהברורה

כיהשיכוהרבדעחואחלחורתרצ"כאתהמיניסטרביקשזאתעםיחד "הספר.
-להןאחחמטרהכיבירעזהתמרייותמרתשההאעלמתפלאראינרמתפעלאינו

מנסיםהשםבערוהגרעו,הדתיהמצבעלמאתרנניםהגבאיםלהתפטר.לאלצו
הואהמצאירתיהמצבחינרכיוח. mהליטורגירתתקנותיואתהזדמנרתבכללטכל

כמעטהקדש,בלמורימשתתפיםלארילריהסנ"לביהכבאיםאינסהגבאיס'כלכי
• . ' 

האסיפהוכתיםכבראונשייייגהליברלייםהרבניסאטיםתהתקדדמה ) 1844 ( '''חרכשתב 12 •

סמגס"'םורססהתר"הןאאזרבחדושיפה. Cהאלטות riה'ובהםהפרןטןקלוים"פורסמן

האטיפה.המלטוחגנדאירוטהמרבבי 116שלמחאותיהם- "הקנאותחורח"טדום'

אויערכן.באתגסחיחחאןתמהעלהחתיסיםבין

ההחלטותבכללהכידבדרדשהב"רצאלרארשמםסקהילתראשימגי 21.4.1848נתאריך

מפודטכמכתבהקהילהלהנהלתעבהב"רצבקהילה.ולבצעןבראוגשןיייגאסימתשל

הקנארת")."תררתאזורתבממאררחאכךלע(הדריושת.שלררבןאתבתוקףזוחה
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בקהילההמיוביתפעהשההבעלהופוגטבפוהטיאט"ייישבתמחלליהגבאים ,כל
המי~ית-השיהעויקהליתהשמיעילאזאתלעימתבגיי.אתלמילגתןלא

 23כמשךגגחתליגהאף-טtושיאומכובגיח Oהחבוימכלעשיוייתכחשע

ותיפהגבאיםאיןיכלגחשהשקהייהלאאליעיכדיחלאיוכוכ.כהיגחישגית
בקהילה.החייכיחהיהדיחערכיכליכהחרמחובםל 't!כפטיוי,אלא

גבאיהיופילא ,כ"לוצהחגיךמיגיטטושלהחייביירחטיזייכהשתאףעל
במפישוישוד ,ז"חוי- 30.3.1857מתאוירבמכתבםהממישכח.מהטחםתהקהיל.ה

הפטח".חגלפגיעדולמשרחי,ואויאיגיאשר Oמובלשחווםהמיגיטטויואיל"כי
 :ישאליביילiופגהבמב/שלה Oהגביה'הפקיידםשאחדכךליריהגיעי Oהדבו'
הטוב!'מרציגולהחפטרלכב'מייעץהיית'הרף,ללא 'ככאתיתיקפים"היות
רוםזאת,עןשההייתי"ברצין :היתההרבתשובת "~וזאתיעשהלאומדוע

למעיבמלהמתייימשיךתחתייעמידאחרשאייעובךידועהייתיכאםמעלתי,
 ",!הנעליםקרשינן \

ייטוריםלעממחירשגה 23 ל., :!'דקעבידחואחרכ"רצהתייאשלכטיף
גרמההחפטריתובגפשי.היכהלאאךגיצח,אמנםהיאדארמשטם.רבגותאחעזב

לפרגקפירט·דמייןעבוהאר ."דהשהובעריטטשבדאימלחוייםיכאבלצער
היאשכ ) 1857-1863 ,ג"זת-וכ"תרי(ניםשששכפרטיחייםאיוחםשיביהל'

היהעחטם,שבדארמותשהקניתיישכנםמעדיח.עובהדותיהרבלמידעיסק
.ייתומזחורגיותלעבדותויטפייקזמןמצאדמלחמחהרףללאללחוםעליי

עםלינגר '''הגרשלביזמחיל"'(א:ור "הנאמן Iצייומו"שכמוועתוגיםעחבכחבי
ביארמשטט,הופעירשא Allgemeine Klrchenzeilungי· )ל"ז

 :זיתפילחמצייה ) 1ס 3(אינ/ךביבליס j;Iק"של ,הנשמותהזכות,בספר 13
כדדM'ערבובנ"זיונצב"יריטר"חהנרולהנךוMומרנו"'יביברנשמתת Mים 'I-ל ac .יזכרר .'

 ..םנLיiל"כובכתיכרכיםתדרהוהרבי'ןהנילהל I"כלוז.ערוביה'ההרכרהם, Mריףמ'ה
סםםסיקירם =ינ': IIהולעההתורהיערמ~',יירררם Cל:עשר Mוהר:דנ=ם "M, iבjכ'דהו"ח·

C יל'!וסם .ןי'ח'I ליהM םפ'יםרעדפבנ'אתרליידםילמרהנהזנפו''ם'ג'יסיידנוב' 

"ביותם~pה'וכיףב,לילייהאםנ:": ·~רר"ומרהה'זהלדארציהיאו :tר4ןוטגכביד

מהתפתלהםבתף,ר'בכהן:בת.פכפרי"ץר 'ב, ..ב r.Pילם,ףייווהיפלה,על"כהר"!ב

 MגששMרההב'יי' nספועלטזו,בפשות pל Mלי cmוכ.כ~רוחאווו"בהופה",cכפר 'ר

שותי IדבתררתררMרסנייקה~ה Cיבכל~ ת~'יהק~לת;ררנם .,"רז:כשניםבvנם

oםזכIים,לרז; pל,לן iש ב'~עטר:;בo.ד M"רקטרתבפלכ'עלכביכל ..,היה,בת,הכית

ראש Dעההייפצבוררצרררה;תוכסרותהאלדפבהל' ..ייזכרדת .לפ'קותרלייכרל,אל

אסך.שכג"rנצהר"ק~ם

אשיוהחסריןב"לצרהקהילותרחשראסרוהכבידההערצהבוכריםזיתפילהמתרך

ורשומרדארמזסטטאתשועבלאחרשנה 15נפטררצ"בכייצרייןהסתלקותו.עםהררגש

 .ניכרעדיין

• 

28 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 1דמיי oפרגקפורט

סיןןכקלובחברמאיןדארכלכליח,מבחיבהמאדקשרתהירבפפד"משבוחיר

לחרירצהתהרדרתררקמשפחחואחלפרנסהחקשהממשרוחבישלררעקברב,נפשי
ישינחושנרתהיוהנשמיםיקישיילעומח ,"מעמדלהחויקהצליחלאהאשחרשל

אחלכחרבבידוסיפקה:ריויבעי,ררחניח,מבחינהעבוריר mושנרחבפפד"מ

בחרי,החירהמנריליכאחדלהרמחצרהבגרמנ:ריהתפרםםישמרהחירנייםספריי

מלורו',מייזל"חיםיאליהוכר'איריעהמורחגחלי~םמכחבשחל,פתניהלהרא
עלאו,שעמדרלכעיותרבביגעחירהדבברייעי,דרביניבי~':נטע,בחן.רפאלר'

בהירתומייזלם J'חיאל'הןהג"רי IIעלרצ'~בנשלחאשרהמנתבהיא'ענייו'מהפרק· , , 

מעמדרעלהמוכיחבממל,היאאףשההאשרסאלנטרישראליהג"רממלבעיר
 :החירניבעילםרצ"בשל

, 

 ,מעמעל,שבט,יארה'ירםבעז"ה.

, 

לגארוהמפירסםהמאיה"גהרבחביבינפשייידידה'ידידכביד .. 
באד,,ער,איינר"יבנימיוצבימ'ה"רהריםיעיקרסינייבקיחריף

' .. 
באהבה,תירתיישלי'אחד"ש

מכבר,ביניניהמדיברהעניואריתעללכת"רכתנתינישניעהנה

הזהר i:הדימצאעיניראיתלפיאשרחדש,דברבשבילבאתיעתה
' .. 

הגאיוהרב "הידידכייהיאמבוקשי,ימלאכיואיחל~ת"ר,בעיניחו
רציניהנהמע(בעל,בפהכעתמישביאשרשי'סאלאנטערישראלמ'

• 

, 

בהעליםבישראל, 'ילחלקםד'ברכתמלאיםעליםשביעבכללהיציא . , 

בהלכית,פלפולים,גמורים,מגאיניםיתשיבותשאלותיביאיהאלי

;מקראי,יהגדהבהלכהיביאיריםחידישיםהדינים,בכלליחקירית
בד.'לרבקהפצים,החלבביתלהלהיבמיסרישירימליציתגםקידש,

פניםכת"ראתמכיראינניכי(יעומאתיהנ"להגאיוהרבייבקש

ידןהיאגםיתוכיכת"רמאתלבקשבחריקיאנכיאביאכיבפנים)
• 

מפלפןלים,איהיקרים,מחידישייגרגריםאיזהאלי'בשלחועמדי
-עטרה.ייעבדימעכת"רהאדוודברינאיבןאןיתשיבית,ןשאלית

• 

ןאיחלבזה,כת"רפנימעתיריהנההנ"ל'הגאיוהרבלבקשתנדרשתי

 ,בקשתן,ימלאבטיבוכבידיכי

ינפשבלבבאהבתי'קשך,הנאמוידירי

מייזלחייםאל"בכבירימתכבד

וכיבכןמהעירפרנקללזאבנישאהרחלבתי :ר("דיליסילדיי 3.אחהשיאזיבתקיסה 14

הלןיאברהםפרופ'היהונכדסםרבקלזרי Pאביהמסחריהייעץהגדולהעסקוהיה(בםב

וכמפרמ,גובבהייס . pישאה 1נטוביבתןכירןלשים),הובריתןניברסיסה ..Kמרפרנקל

באלמןנה).רב(אח"כבאייכנהויזןלאבאליזערד"רלרבנישאהחנהיבתו
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-

עמודייהינרייובנימיןצביכוי.כויהגאווהרבכבודד"שאנכיגם

ובטובוהנ"להגאוןהרבידידיכבודדבריעלבשאלתינפשיויעל,

מדבריובהקדם'אלי'וישלחכת"רדו"שבקשתיימלאכיאבטח
 , , 'בעהייי,לראשיעטרהואגשםהנעימים

• 

ליפקיןמכונהמסלאנטישראלדוייש
' ' , 

• , 

 • ~'"'' fIזl''/' ה") "J' נ.., . " "

~ . , t J . , 

'(9 "" "'"" t"""''''''''''''1$I זzכ"' r 
• 

, 

 ~''"'''' ,.l\ג@
")('!,,,~.,,,, .. (lJd ''';'';-/~ץ .. I,&,," ciY ~ l . 

1-1 .... , ,, ,M ,,-י.., .... ~ (:1 "' """ ,_ו!f רןJl c:..י "...r 
l ~'יV ס:(וo;' ) U: נ:! 1"-"" •שם ",,, .. "):;~_., ' L ,',Jj" ,>JI'"ilf">'1 ' 

,,,,"""Y L J. ' <;jזJI -r 'ר* I r ' 1נ!"" ,""!N.ZJ,.J.r.J ~ I@ .J.Ir , U",1.'-''''< '' 
,-. 'v 11 י'' ""qי:;י -~ 1" ·  .' 1ז. rI! /II""Aן·'·ן·~ '

• • Ah>f ~ פ.);ו,כG,ן. C.J."iV' ן 'ו.:!וrן;.... '.· IVII ,..,.ן.. ... "', I iX r.,ן <JM!ff 
.IW,I' 'ו...,י iiI ? ,111י\'וי' <!!J זך,וI 'J ~, , 
, { J,., f ,"r.ת. נ;~,,(; וI, I' fJ ג-• p:J '" י»P 1ו>נ I 0\1' IP [,I/ "("/ .כ' /f • J J' ~ J Gf. . ,, ~~ 

 ! . J ... "}Io ,.וIיי:כ '1'J( I '0) \~.ף ... ~ ? ...... ,וו':'
1'!AJIr"U תו.i/.IY /"' ' .. (; 1Iויכ '~פ",,! r ן,ו,,הןI .,.~ן k 111·,. l י"(-,')ו,ן JJb.!' .. , ,.. "J-V-נ.י:: 

t. " . ;:ז "'tV . י_", .'"שן 
(J ן., ;V' "*& ry /(ו !!J I ~ ;I ':ד tyTJ! 12/1"' f r.1' דY' - . '7'!J ~ I ' .,~ו'lI ן?~{;. •• " ~ }J יJ ~יי:ו. 
'@ r שכlp 7ו• b r;..,.fl Jiכ J .';נ 'i ~ I,r., ;נ~ &,g !יJv ~זר~וA. t"'\' .ו!J: 'ו

,UCr.ן"' t'1 " ,~ש,ר Jז;" r ~;:~,~' 

• 

 'מ'

הקדה

;;, ,-;-/ /· .... r 
 'Sו ~

..- . 

~<Wי> AI 
.. ::;cY ,ן~ • ,.J . , 

 A ,- 1 " ,ה( ?'''וi' 1;1 'ג' ?:::' ~
'" Y ." וו

.'(. 1-"" J 'J-~ ...יפ r,('" /J (t ,J /1 "Ii ,' , 
. '-
( r ,,? <;r r "(.כ., • ן D" ~ _ 

 , . ..~~' 'l'-ה
." .0/. , ... /~ (..(;; • I'-" {j"o {': ק..ז(!( 

 • rlr <'Y ?'"~וו

' .. '.,;,..%~ d ",~ 

 'רהיציאושא "החנונה" 1י mיאייותהואזהבמכתבשהמרובומסחבו .

הדורגאוב'השחחפיבויאשוא"חו"ר-חוכבשב'םכממללאנסר e'שראל
יחיאל 'והורביץ,מ"רא ,ברליןח"םר'למיייח,רא"מ(זביביהםהאיציתשבכל

גימפל,מרדכיר' ,ספקטוררי"אבסגזוז,וי"שיק,'סולובייצר l/ריהלר,יהושעור'
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אביגדרושמ;אל'רקלוגו,שלמהר'קאלש:'ר,ה"רצמיושולים,אירעובארמאירר'
לאחוותו.מחד'ושילשלוחנתבקשב"רצוגםועוד)סלאבטשמאול'ר ,סותפאה

ירחובואחלבססחשבישואלר'ס,"הגריאלחד"חרצ"בשלחאמבםאםדיעו
וחלקןבממלחלקןשבדפסוחובווח,י"ברקלהוציאהספיקאבלקבוע,למפעל

קיבלואמבםיחכןטכביות.הנואה,כפיהיו,.ההפסקהסיבוחונפסק.בקנינסבוג,

להדפיסם.הספיקלאארמרצ"ב,חד"תוי"ס

בידרד~פהייםבבימין 'רהפךבקפורסאיהלמדןאלהדוקבקשרבקשררצ"ב
ל"זצאדלובתן 'רלגאוןיירשהיהאשרהמשבןוחסםראחמצאמדרשוובבית

חדושיכחבלאא"רבלכן.קדוםשבהכחמשים-פיסרחועדלמדממבוואשו

ואשרלחורחו,זקוקיםיהיולאשאחריםסברהנדולהשבעבווחבוחומשוםחווה
רצהולאשיכחבהומבליגםדברישכח",לאהמופלאזכוונועלסמר-לעצמו

עלקצוותהגהוחבושוםוהסתפק ',''דללעשוח"עתשלההיחרעללהסחמר
אברהםר'היהלעיל,(כאמורוב"אשלתלמידובןהיהאשררצ"בספרו.גליון

הללו,ההגהוחאתלפעבחלעצמוחובהואה )רב"אשלמחלמידיואויערבר
רבימשבח"לספרובהקדמהזו.שקדלמלאכתשביגמפליאהובקיאוחובגאובות

כובת )בחןרביבתשמוז :ז"טובחמורהג"צבכחובוחל"חזמאמר(עפ"י "בתן . , 

יקיךיבקשתעפ"ירב"אשלוהפירושיםההגהותאתלאירלהוציאהחליטכידצ"נ
אדםזועלוב'~אולאאשרלמחברםעולםזנרלהעמידבקשוהואשרפפד"מק"ק

ממבואשרקדושפהולכבודהחורה"לככודלבקשחםבעתווהואהאוץ,בקוכ
 mהפעבמלאכתאולם ."דו·יעלמיםיצקאשרל"הגזאאמ"וולככודהדבריםיצאו
לכביבתב mלוכי"חחוםכספרהיושהכחביםמשוםוכללכללקלההיחהלא

עיין :בצייןוהיתרדיליויהדבסימנים,הזאחהחייהמשנהאתלןכתבהמחבר
אשר"ישכלוםועלרביםכמקומוחקרועהספרהיהכרעלנוסףכאן",עיין ,כאן
עשוושםבזיקיןבסדרישכבויחדיווהעי!!הועכברזהשקץהזמן,מלחעוחאכלו

את-מפוארדברד'ומחחתלהוציאוהצליחנואשאמרלארצ"באולםכלה".
עללהצטערישבמספרן. 400מ'למעלהזועים,וסדרברכותלמסכתההגהוחכל

יחועלההגהוחאחגםלהוציאהחכובן,ב;וצ' ."זועיםסדררקהופיעאשר
ואבדהושמד(הכלבעזבובואשרהכחביםביןבשארולכרוההכגותהכ?שבה,סדרי

בשארה),

במהלעצמיטובהאחזיק"רלאבחפילהבהקדמחודבריואתמסייםב"רצ
דמחרצבאלווחיבפקב"ושכיבבאאי-שכריזהרהיהב,"ושלבתררחושטרחחי

תפלחובחקבלה-פלאזהוראה ,):ב"ס(ב"מבוא"ברבאכדאמוכוחי'מחב"
רב"א.שלפטירחויוםהואאלול,כ"זביוםרצ"בובפטרהצדיקשל

שלבחן"ובימשבח"עלאובאיוסףד"והובכחב ,"רב"אעלבמאמרו

• 

, 

ב"תשנבשגתשביהכמהדירהלאןרויצא ,) 1.862 (כ"חרככשחנכמםרמ"גדפםהסםר 15

שמהררהרבשלתןוןכהשתדלבזכזחו ,הראשוגהלהןםnעןשנים 100כמיאת ) 1962 (

ב."הרצנכר-א I /שליםאוירעבך

אליהןד"רהרבי"עבביי-;ורקלאורציאאשר Guardians of our Heritage'ב~םו 16

 ,) 172(עמ' . ".,
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, 

להסבייצב"אהיבהצליחובידהבאיזו :ובאננל,ת)חפשי(תיגזםכדלהל!יצ"ב
Kשחי:זסעל·העובהדהצביעייאשי rהורובהרבהראהאלזר),(ר"גהרבדביראת

טבליהנ"ר,שלזהב""לשי!בספרכברםירסמי "בח!רביב"שמבחובהסייישים
כאשרביךיהיהילאייעיבך Kהרבשלבזמנידיקאבידרמאדהיההזההטפרשיף,

במשנייחייהפירשויםכלשלאמןכיחזהדברבח!.י'שלהרישןמםיאחסטיבח
שיף,טבליר'-מרבןששמעמהגםרשםסהואכגראה,שול.היינח!ר'של

שלולהקדמה"הוטפה ..באייערבךמשהד"רהרכחיטיףהאלהלדכרים
רב"אהלךהמשבייחבלמורכהחעמקיח :בחן"רכינח"מששלהשגיחלמהדוחו

פסר

אברחםברית
לי 1כ

המילהסרר •
ובאוראשכנוי jבלשוופר,ונםופזיטזןותםלו'תה
 ,ימדרישם 'ופוסקיםחש'סיסוריעפ'יבגrר~

 '"''' ... ". ... ~..ו, _ .. ,.
, . 

I'I!האונרח חה'כF נעל'ררחi ןה~';'יטם,,ךת!נ'יוחסת' J ם,רנתפיהוב.לoןסרע.ך
ו;ה Iי.רשנהש-ב!עפר ת!;על 'בחר'ו,זתוזנזצא Jנבונא~ע'ו!רכיעל

הם\iסשון\עסבש\לנחוןמנאיי'~יניאגרושועליחכ.ום 1כופאנק~
, 

נה'מדיוגבבנריח ד\.!,' 'ם, Iרק

 "'מ

 ,'ןרנאייערבךבביגזיךצביש'הדוב

 , ,ק'נ~:='

רגזייןפראבקפורrפ

 · Fלם-" Cרכה Nאתנוחא.ם'ר-שnב

-, .' ... 
-'_",.1 'א" E •• .......אז'א' ............ ;:. ...-''''איהע'רררע ·א"~·"ם '1"1..', • - I .'. ' j> 1 "1 "ו· .•/ז' ' '"' j ' 

t SG 0, 

הראשונההמחרורהשלהשערעמוך

 DJe Frankfurter-סרגקםורט"רבגי..בטסרומססד1נ" 'Tד~רןברמדכיהרבךו
Rabblnern . 
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בלונדון.הראשיהרבכ"אח ;היהר .iZאיפרנקפורטילדיל,"זצףשיטבלי 'ררבונזרד

להביחיסדואיןאדבה.שהמסדרישהשלכלהגהותכתב "זהבלשון"בספךו
 "זהב"לשוןבספרכיטבל"ר'אצללמדאשרבזמןהערותיואתכתבא"שרב

להםכתברב"אגםאשדמקומות 15מהןזרעים,סרדעלהגהות 25רקבמצאות
זרעים.לסדרהערות-400מיוחרר"ב"מע'בת"בספרבמצאותזהל'~ומתהערות.

הספר . 18מילההלכותעל "אברהם"בריחספריאתהוציאתר"כבשבח
שטראסבורגבעירהמילהעלבפשומסראשר"אברהםר'אביושללזכרוהוקדש

הבריתדתלהעבירוחבריוראבספנזיררעפקדורשאעת ,) 1794 (ד"תקננתשב
וכו'מצציה ,מילהידביכלכוללוהוא ,"ברחמיוד'ויצילהוזכרו.ולאבדוהמצות

ספרותי-מבואב"רצבתבהספרבראשלברית.הקשוריםוהפיוטיסהתפלותוכל

יודעיבקרבשםלוהיקנהאשרומחבריהםהמילהפיוטיאידיתגדולהסטורי
בחשבאשרהמחקרבשטחתוצאותהעלהזהכמבראהגדולים.הספרותיתההסטוריה

יוסטד"רהרפורמיואפילו ,הרפורמייםהחוקריםשלהבלעדיתכנחלתםאזעד
 ."ההיסטוריתלידיעהזבפרטלמדעמאדעדחשובהזושעבודהלהודותנאלץ

ברפורמים,מלחמתואחב"רצהזניחלאפרטישכאיבפרנקפורטבתושבגס

דרכיעלהצופה"החוברתאתמתלמ"יואחדסירסס ) 1861 (א"חרכ;:בת'ב
מנהל-םראבקעלזגדרהלש "נהשהמידרכ"ספראתרצ"ניףקהתבה :'נהשהמ

מעורפלותהיופראבקעל ל~'דעותיוברסלאו.בעירהיהודי-היאולוגיהסמינר
החקיפורצ"ב ."התורה-שבעל-פהשלהא-לקימקורהלגביבמיוחדמא,ר

הבא).בעמודלהלןראה(הראשוןמהעמודבגלופהלראותשניתןכפיבחריפות

פורשוהואהחורהטחי.שבכלהעצובןהבקיאותואחב"רצמגלהכאןגם
קפותיושהאתולננחסחורלבמטרהוהאחרוניםוניס <Iהרא'ל,"חזמקורוחכלאת

עלהופעיהרשאניותררהמדעיתהיסןןיחהיאזיעכןדהפראנקעל.לשוהנחרחיו
רפאלוןשמשר"הגשללצידורצ"בעמדזודתווובעבפראבקעלבגדהזההבו'~א

צר !"בבי :כוחבהואדבריוביןפראבקעל.שלההודגטיקהבגדבמלחמחוהיר';:
אםלבואויאדאשכבז,קהלותבראשהיושביםהאבשיםערותלגלוחמאדלי

'זtירוכרביוסלתייתנו~ה'נעומהדמי',כהודאהיקה n ~'העםכלויענובחריש,
זרהמביבתיס,אחתבוטלזה-ראיתהלא ,וזדובתיהןשגגותיהןבנלהלאאם ,בה

לחכמיסספוריעביןאלא ,פ"שבעמ!יורהפרסהארשתלאכיעד ,תיסשבמפקפק

עוןמצאנווחכיבו,יםשחמאנחבואלהעדארם ,בקדמוניותוחוקריםהעתים'דועי

 ."!ינמלעוחטאנו

בפולוביא,הרבניםכלבאןבת.הדברהיאבשםהנקראכל"לא :דבריירבהמ';;ד
נקראיסובאיטליא ;מתעיסמהםירביס ,"ואבינר ,,ומוררםנקראיםובצרפתכבז-Z! ~בא

 " ... !לבםבהחנלותאםכיבתבובהיחפצולאכסיל,ם,מהםורביםחכמים,
• 

ם"הרמבהקדמתואל ,מקרבןפהעקשותתבערבני"יאתה.:מסייםוהוא

 .) 1880 (תר"מ ,הנ"לבהר'גאההישנמהרורה .)ן 86O (כ tlתרן.מקיפםיספר nהו'בז.א 18
• • 

 . 555עמ' . 1860שנתמ Israelitische Ann,lllenזיעובשכובכקורתכתבכך 1,9
אי-ההבנהעלהתנצליתואתפראנקעלזכריה Iרהביעספרישלהשביהבמהרירהאמנם 20 . . 

ל. IIחזמסורת '''עםשבעל-פהכתורהאמוגתובדברבספרןשבדכריי
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 !בספרכאמירבחיןמל,ןאזנדאפר,חעהההה"פן Iלדהשמרלבד.תשיםלמשנה

הצב"א."אבא.ביתכמנהגמרדבליהכיתבמירדרבה,באהבההחיתםנאים
מביתכיכאןדמגש"יהאראביישלנםשימסיריתאתרצ"במזכירניספתםעם
תהר"ק.קדשיעלבמלחמתיהאיתגהועמידתיכוחואתירשאביו

כנן-.
I I 

ליבןלס'~ר ם'~1ו!ר ת~\.נב'ה'~כו'ם jiנ~ ';'.כ'לח _ ,.ג "'-אככרחנו
'~",\ , .. -, -;'I ~ J;_ ........ :"א- ח"ש'~''' n-"''!'' I םכמא-'-,'חה ___ , " I;.",_",. 1 .. j;_, ,1' .. '.'1 -. I 11 ',. 1 ' 1 '.י. 

• 
 " . jירבכ i כ,ע:_ Iי I"' •• "j " 1,1 ,. 1 "' 1 ."'''''' " 1 ""יייי L • ' 1ט 0 " ..-ה ... ·" 1'ייה"--,'א--,~, .. ,--'א-ח'- 1 ",- ...

 :iת'זב 1נא'בתאם jא ! ז:''~ננ ~:::' j 1 ~ 1ננשדם ,'ב:הה'ה :'ם .rכ'ג: ~'ק;א

ות nזל ..:"לש!'ם Iשךבקראישסך-.ן', iו-נו jנ,ן~כ'אכד,רלאעבהררנ ....
-, ... " ...... \'"- .... ,., ..:", .•א L-,., _·· ..ה- .... " "-איי"" 1" _.- ,':ר:ר  ,-'_ .... _ •• 1 ' .. 1 " ... " 1 ,. ''' 01 '' ,~_ ' 1 '.," __ ו"~"'~ .'"'.

, ~ t.. •• , 
חלסווניח !tרבאי 'כ'~.נ', i ::-'בחל jכא'ותירא 1 "ז 1הב':ינם 1'סד 1השרו!ב

'",',"' I 0 ' 1ק ·ה· ........... / ..... ' 1 , ..--,,.. ..... '''י'''ל ,.. .... "'"'''ה-'':א """א "א',ח f'''· ,:. ... , 1" ."" .' .• _r -.... : " ... ,. "."," ':'ו,.; ~.' I I 
, , 

 "'ב ''', ........... " 1'אי"· .... ,- .... ,., ..........ח'
.'''-'''''/'''''',", ' 1 ' .. , ':" 1 ., IO "1 'ץ-' "."'.J ' 

 1 :-:ה'לאל!כההזה?ב~~ר jע~כצאתיכ'האלכי, Cהיכי ' i·דע.ןאני

ת· .t ..:.... ...." ... ':':י''י"א"ייב-·'ייה-.'א·"" ...: •• 1 ."., ...-...: ..ה ·"'''"ה  ,/,--- ... '--' .'_. I .... , ... ,,,,,, .. , " • ''י- ,,, ... ,- ••
, 

רניה'כןררבישי Iבה.רריוחר.יוןהררש Jנ-הרעהנחברכס rwך :לךאן:;ךאבי

 .. ............. _, _··א·י··כ ",:"אוניס
... --' ." .. '' 1"" ''""'''"" 

• • • • • 
א'ח"ת יח'"" I ,'"'ח' I- ......ל· -_." "'-' I --. '-~" " 

(סהח'א'ש' ח..ז, .... ..:,. ............ 0ע"םה Iל"'סר 1""ייכ .. • ..א-'ו~"ה .. "J ,., .. j ,,_ I 1'"'יי ... ·' .. 11·_, ,,JI;.). .' I _, 

L , , 
 Itבב~·לה'אינעאםאף-הכ':':בילרא yרך,קניהם.-i. 'ב:דייזן,כיס ,ל~ 1 ר.~,

עצהלסתרןים;"~יקש(ררחנבה :1עקנר iהסכיבקל,א .1 ;"'-חיררח j:בנ' 1
אלקים '" :עליויאטראשרהלבה,ברבלר'גt"ם Fהנקרש ..;';~אשרנמקום
מ I '2;-;ה·אשרני:::: iבררכןאי:':רהרזגב Iעה iןב ! א;;'הגנורהוכפ'רברו

כמי~נההקנןעןrוובחחוכותגדילשחלקשבך,שרןםרש jמ~נחנו

נאיטה!המהרנדברלאזהומיסרריצא;.ה'ומאתמי~ה '~ם

", i .ה:א,ני;'ת ? :::: 1ידר-סr ? בii אמלאהה~ןבןתרji רכהברדר ?כן-: i 

תזרהמנצרינל iכ'ב-ברתלהריסתין 1=;יזבבלר iבד ?ינשאן i '~.('~.(רע'גיי , 

רבח-ייה-'ם ,-- 9 ':א··'"א"'הב ח"'-'ה' ':''א-:'- ...ל .... · .. '"_ ... :.,, ',,,,,,, ',,.',"-,_, I _. ". וי .... , .... ' ..א .,",א.. 

ןפרשכ הת.('מנלצ'רנו,יחציךל'ה i ':וJה ,·, tיס:נאי:':רןלא, , jל'כ:לןהו;ר
• , . 

שבע.לתןרח It 'נה 1האםך Jיפ ;'חנריחאחלעםר ..?ילרןיירם
1 

"האשכול"ספרהגהתהיתד,בפםד"מהפיריותעבודתוש.ביתשלהכדתרתגזלת
כתבישגיעפ"יזצ"ל.הראב"דשלירביחיתנדגרבדבא,אב"דיצחקבןאברהםלרבני

אשוכל"."נחלבפחשיועיטריזהחשיבהלכתיספרוערךעיבדלםניד,הייאשריר
אתילצייןהידכתביאתלהגיהעמליבחר'םות,בבקיאיתהמצטייןזה.בפרדש
ובדבריהגאיניםבתשיביתבש"ס,"האשכול"בסםריהלכההלכהכלשלמקירה

התורה.גחלי '''ענתקבליאשררביםהלכהפסקיבםרדשיהביאכןהראשונים.
הלכיתיי.בםסקיישיטתידתקיםתיהמחבראודדתגדילמביאכתבהסםרבראש
הקורא,יסלחלזאת"גם-רצ"במתנצלבפרדשי,המיבאיםחדדשייאודיתבדברי

ה Kמרשניניאול,אםי,יחראלאחר,ספרעלכתוביםוחדישימדבריימצאאם
אזגילקחהאוכיליאויגונבהדבריאליכזבזכריגייאוליבמחזהראינואחד
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, 

יאיןשלי."ימלהמצאתהיאביזיסכראיאמרתישכחתיהימיםיכרכיתבמהי,שמץ
 nרינ.ו i'זכיתיילאיצאו,מקרוכחדשיםהאחויביםכספריילהגרתילחקררלדרישעת

ואלהזוהכביוהכעברדתויהתעסקיגעוברתשביסרחרקים".לפוקיםאםכימאררם
יבקי"חכםריוצברוג)(אב"דזצ"לבמברגרהליידביצחקר'הגארןתאררלחבם

כעבוררקזכההספרשלרהדפסהגמרלידייארלס ,,!'שדקספרימטמניגבזירחרקר
הלבושטט.ברבביתכיהןעתאחדרתשבים

, , 

הלברשtכט ,

. , 

דט), II(האלבעושטהלברשטטקהילתשל,רבהנפטר ) 1863 (ג"תרכבשנת

היהאשר ,"זהבתירהגדילרבשלפטירתיעםלביאן.(מתס)מתתיהרהרב

בקהילהבאשכבז.החשיביםההיואהמכסארתאחדבתפבהבעברתביתר,מפררסם
גדיליכיהברהחרדיתהיהדיתממבצריאחדהיריתהאשרזיירמיןיעתיקתמפירסמת

ביבםר'מפרזן),איגרעקיכאהג"רשל(דידיאיגרלייבר'חריף,הירשלכר'עילם
אישיםשלערשםהיתהזרקהילהיעי.דרע"א)של(כן-דידראיגרעקיבא 'ר ,איגר

ר'כ"ואחלהמןבהרנדיששכרןכר-גרנמיההידיחשלימיהנדכריגדולים

קהילההירחהאףיעלהירש,הנדיביםהגבירים .ןמשפתחהילרסהיימרעזריאל
החשרבית,הקהילרתעללהימניתחמדיזכחהבכמיתמצימצמת
יהציעהלברשטטבגיאלפגה(מגבצא)מייגץאכ"דלהמן,מאירר"דהוב

נסע 11המלצהסמךעלדארמשטט.שללשעבררכה-רצ"באתכמיעומלהם
רצ"בהרמה.הכהונהאתב"לךצוהציעלפרנקפןרטהירשיוסףר'הקהילהערנס

משפחתר.כניעםלהלכושטטשנהבאיתהעידיעכרבשמחהההצעהאחקיכל
עצJ1בהיאיבאשור.בשליהכ"רצחיאישייתיאתלהיקירעריהאשר' 11קהיהלבתיד
בחירי.המאישויתכשנים-לפטירתרעד-שםבמרריישגיתתשע 'אחתיאר

' , 

הייראלרישביםהגרגיםלתלמידיםתררהלהרביץבידיסיפקהיהבהלכרשטט
כאדרמשטט.סבלאשר",רבהסבלל'עעברררבחמה

הבדיביםהפרנסיםעםידידיתכקשרירצ"כגקשרלהלכרשטטביארמרא'~ית
ב"רצשלמעילתרראשיתכתיוה,גדליתראתהעריכראשרראחיר"היושירסףר'

נתניזאחירהירשייסףר'לדפיס.ילהביאי "אשכולנחל"פרוש;אתלסייםהיתה
חלקיםבשלשהלאיךיצאיהספרההדפסההיצאיתמון,למהדרישהכסףאתלי
ובהקדמההראאףנערדהרביעיהחלק ." ) 1867-69 (ט"-תרכ i "ת;כניםשב

, 

2L -1824-1863 (חרכיובעדר"מתקםבהלבךשטטכרככיהןוהיאמפולניההיהמצואן (. 

אביהםעל-שםבקראאשררבנר",הירש"אהרןלמחכותהםסחר,כיתבעליהיןהללו 22 , , 

שערתיוכלוביצל/ש Iוירח"תהיה,המסחרייםוחרציותולגשרונותיךנוסףאשראהוןו'
, 

אחדותשביס . 1842בשבתנפטרהירש-גטיבבןאהרזדילתלמזר"תורה.ממסחרהפנויות
• • 

• 

, 

 .) 1846 (סהיימרלדה~עזריאל 'לריטכזבתו"נישאהפטירתן,לאחר
, , 

, , 

ל"יייכ"כמיב."ןבארהכארץל"יימטםרשניםילפגיאחדיתכמהדיריתהופיעהטפר 23

רשםאשרוההערותההגהותנליבןקונטרסא l/שליטערנןייאמשהר liןהרבבכרי

לאחרינהנכדן).ביריהיוםנצמא(הסםרלןשיירהיהאשרהאכסמםלרדםיעלכ /fרצ"
, 

הרניעי.החלקשל'הידכתבב l/בארה"נתגלה
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-

נתבקשרצ"באךרביעי.לק .rגםלהיםיעעחירכיב"רצכחבהשלישילחלק
לאירהיצאתיסםרי. ל:'האחה!"לקיאתלהרםיסהספיקבטרםמעלהשללישיבה

רהרבריאישרסיםיקב"לרצגרמהאשכיל"גחל"פרישיעםהאשכיל""ספרשל
ליהיתהבליתיא"רי :במיליםהפרטיספרישערעלרשםאשררישיםמתיךביכר

ערבה.

- nוהתייזה "'כתטלמהימנותידבכרוערריוקםו"לזב"הרצפטירתיאחררביתשניס
הרבניסרסמןיפ .ווהירתה~יבחבאמיתיתעלעריםמרעהכנגד , Hהאשכןל"לכעלסיתי

 'ופרוםמברליןומהוסג:בידדרר'ממיננו,עהרנטרייאחבןךר' ,ובקוטבשירבקיע 'ר

ובתקי·בעוזחגנירכה )ע"ת,(ברליוהצדיק"צדקת"בשםחרבותל"זגרלינראברהם

 '''(כתאחרככת"יהשתמשב"רצכיהוכיחן,הם"לז "אשכולל n"נבעלהגאיןעלפית

 , IIמהכתבתיכנושרבהי"כחואותןכרמולי) , II(כתכייסהמצייהכת'''עלנוסף )מערציג

-הזמןבמאורעיתרנעלם-רצ"בלפניהיהאשרכת'"לאותוכיאמנםיתנןהנןכחי.

זהצודיקגאיושאםברךראךהאשכול","מכעלהושגםחטבכ/ Iשרצהיספותבכ~סו

השחמש,ביאטרזה '''כתלםניוהיהי,יהערותאתל" nנ"בףיוהסו '''סכתוהעתיקבחנ

שליט"א)נכדיברשוח(הצמויכרסוליידכחבטופסעלל"זב-רצ"םשראכוכי .יצוייו

ו"נ:בדףלרוגמאהי.ןכתבי'~ניביזוהשויאותלביגודיםהמתייחסותויג.הןתהערןת

הלכותושארות"ב.ופוריםחנוכהדיניכלכאן"חסריס :צר"בכתבכרמולי "'כתשל

חסריס"חבהלכותואףת"סהל'מתחילותואח"כמערציג.ר"מי l/בכןנדנו.אןלאשכול

הג"ל.ו l/בכמצאתיסיה'ובעע'וגהגאוגיסברבריהרבהופלפוליסהרבהמאמריםכאן

 "'כע"ילינתאמתהעומדעלמרובהשפריץהספרבזהמקומיתבכמהשכתובומה

צילוס).ראה( ", lמערצי

 ~~ ~{'כ'יייי'!. .>J'rf ' 1 "יJ~.Jנ.נ~ 6. ~ו'~ " 'i'Jתנ~~יני ('וf נf'1י
~ j"" J ג., . " 1 'תנני~נ;ז'ק; 'I' J ~ J" ,נה~ב \'ע'I ~ ' ~ 1 ~ J ,J 

, I I 1 · 
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01 ' · 1 
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 ,'יל'המותאחבשאה'וש,'יסףר'סל.הגדילבבו ,בבימ'!וו'ימיםעבוולא
משפהת"ם.שר'ם pל .החהדקוהמשפחיחביזה'דידוחדקשרילאשהרצ"ב,שלבחו

ה'ה(אשרזליגאב'עזריד"והרבךצ"ב,שלגבובשאבוספוח,שביםשלשכעבוך
מךתאתבהלבךשטט)אב'ימקיםאתאח"כומילאבעייךדאהחיכו!ביה"סמבהל
מחוחביםגעשיהיךי~ייסףןיררצ"נ-היידדיםושניהירש,יוסףר'סלבתירוזה

אברהם,-ךצ"בשלזקוביוב!איי·~רבר.למשפחתלהקרהאסי!גםאמבםכפיל'ם.
"י'אמרהעקדהבפך;,חלפסיקב"ךצהגיעעתהשגה,ראשובכלבצעיךדחוגפטר

בניאתבזכךולהתאפקהשכיללאבליקשההיה ',''בבהייאמךאבךהםאברהם
בער.בעדרביאותוקךאה'אשךאברהם

 ך::'אאמח""תורחספרולחדרה.הביערבח'גירב"ךצראהתפק"ועיקראח
• • 

בעירהיהדריהספרבכיחללימודיסוהבסיסהיסודהיהברארמשטט,בהיותוחיבר

יס-:.iלנילימדעצמווהואלבנותהתב"ךהרראתאתבביה"סכחידושהנהיגרצ"ב

ירכשמחוב!מחגרהיההוא '.הלרתרתגאמבותאמהותלחגרוהצליחדריגיםחורה
יכולנפשןעדינותהגיעהכמהערוהנעימה.השקטהבהנהנתיתלמידיולבאח

הרופאממגידךשלהחריפף,בךיאוחומצבההלכאשר :דלהל!המעשהלהע'ד
מתלמיךיואחדאחהזמיו ,זןשעהלנצלכדישעה.נמשרביומןיוםמריסיטויל

הגיןאיש-אחךיהדויגםלטיילנוהגהיהזמן,באיתובטיוליו.אליךשיתלווה

לב"ששלאנך'הרב.עםלע'יחחהחרגליהיאהשדךהבאיתה-.פשיטארוישו,
לשעההבחוראתהרבהזמי!הלמוהמ!חלמ'דיאחלבטלשלאימאידרהאיש,את

 • Zו·מקהלתןהביתבעלאותועםמיז:וחחהרההטיולונשעתוזחרת

יקיתבמחלדעתזחיוזהזאףארץ"שראללמע!בפ'~ילוחזהמש'רכמי"כ
 , t:ב '''לאהנוגעיםשיניסובענינים

"תזלדזחספרומעיראליה,יחיהסתגלמהיריחיעללקהלתזהגדילהאהבתיעל
כוללהספר .) 1866 (לקהילהאהבהמזנרתהקד'שאשךהלברשטט"שלהקהילה
הלבר';:טטגדול,היסדה,מייםהקהילהעלעבראשדבכלדר!שבה 500שלתקיפה

, 

בעדרתודייביהחורני.נערלםובהכרהבהערכהובתקנלהספרזכהלאירהיצאתומאן

(אשרדוד""שאילתשי"חבספרן,כתבאשרארלין pמוצ"לפררדמוזידרןהגאוושל

להעתיקהגבירעתה ... " : )'רסימומקואןתז;לכיתטן"חא,"תהלכית""פטקיטפרבטיף

אשכולבחלבעלהגאין,שהרבאשכילנחלבעלהגהותכלאהםכאשרהאשכולדברילו

יתמיסבדיריגאיןמןגהקרבהרהכיהאשכול,דברילתירמקוםבשיסדבריןהכגיסלא

 .עצמםבעדמדבריםוהרכרים ," ,."רכיראת

יוושליםהירש","בנימיןבספרצכ"אהרבעלאייערכןמשהד"ר'הרבשלמאמרימתיך 24

תש"ח.

זהאכו .. :קאלישררצייהכיתנ ,~"אבההתיישניתבעביוהילדטהריםרע"ראלבמנחבן 25

עקיבארבבןהקדושהגדילרבביבעודרכהביגיעהבזההשתזלתיטבהמשלשרםייתך

יק"קאב"ראויערבאךהשלםהגארןגםיבי.'דרכיעםמסכים,ד,יה ,בחייםזצ"לא;יגר

ח"צראגרית :ררפל~רפאל(ציחק "חריריעןבינהירתילררכנןהמכים ,האלנערשטארט

 .)'לאגרחתרצ"ן.ירושלים,.אזכרה"קובץקאלישר,
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, 

עלגםידיעותהספרמעניקהמקומית,היהדותעלהרבותלידיעותנוסףורבניה.
דבמספדלספרנתוספו . lה-דמהמאההחלגרמניהיהרוישלהמדינייםהיחסים

בשאלותוהעוסקיםאז'עדנדפסולאאשרוניס 1ZCהיסטורייםומסמכיםתעודותז,ל
באשכנז.היהודיםימילדבריחשובתעךרתימסמרמהווההספרופולייזכות.הלבתיות

(ההנהדגרמניתרגוםועםהערותיועםפסחשלההגדהאתגםהוציאדצ"ב

הימיםלפיוטיהערותגםכתבכמו"כ .) l8ד 8-תרלייחבשנתמותו,לאחרנדפסה
אהרן""מטהלוי","מטההפירושיםעםהנוראיםלימיסכמחזור(הנמצאותהנוראים
 .) l864j5תדכ"האותרכ"דבי;:נתלודאיקרוב-בהלברשטטנדפסאשרואחרים,

שלהענקפרושודודי:יד ..ספראתולהדפיסלאורלהצויארצ"בשלבעדתוהיה
ידןתחתהיהדדו""ידשלהיךכתבמפאריז.זצ"לזינצהייסזדוהג",קנו tדדוו
יזמתו.אתלבצעהספיקבטרםנפטדהואאררצ"ב,של

כאשררצ"ב.שלמחותנו-הירשיוסףדינפטר ) l8ד l (תרלייאחשוובהי
באמרוהעלמיובביתזהספידוהמטהאחריכושלרצ"בהלרעולמיםלמנוחתהובא
שלבנפשוקשורההיתהרצ"בשלנפשואחי".משמתלחיותעודאוסיף"איכה
מסיז X(שנהשנהמאותהבנווייהל ..בעתווקשות.בופגעהומיתתוהצדיקמחותגו

לבןקרוםשבהמאהשהיתהכידידותהירשיוסףלריוידדיותואהבתומתוארתד)
הירשל(רימרגליותהירשריוהרבלהמןבערמויששכרריהצדיקהגבירבין

אדלדנתוריפטירת(יוםתרל"באלולובכ"זהשנהיצאהלאואכן,זצ"ל.חריף}
בנימין.צבירבינפטרזצ"ל)

גאלץוהיהבבטנוחזקיםכאביםעלרצ"בהתלונןאבמחרושהחלכבר

הרופאיםלבריאותו.להתפללותלמידיומשפהתואתוביקששעוריואתלהפסיק
ארקרלסבאההמרחץלעירלנסועלןוהמליצובומקננתקשהמחלהכיקבעו
למטתוסביבמשפחתובניכלהתאספוהאחרוגיםבימיומדי.מאוחרהיהכבר
בהלברשטטהתעכב-ומשנפטרלבקרו,מנרליובאהילדסהיימרעזריאלהג"רואף

ונבותיולבניוצואהוכתבממטתוקםמותולפנימועטיםימיםהלויה.לאחרעד
אניעזריהר"רמבנוביקשפטירתו,םפנייולולתורתו.לדינאמגיםלהיותוהזהירם

חזדהקריאהואחריט-כא)לייח(ישעיהוהמלרחזקיהותפלתאתלפניויקראבי
מלותיוגםהיואשרהמליםאותן ...והחייניותחלימני :המליםעלאחדותפעמים

האחרוניםבימיםתפילותיובכלפטירתו.לפניזציילאדלרנתןרי ל;;'האחרונות

בשנתשליש,בדמעותממנוהתפללוהואבידויבקיי"מעברספדתמידהיה
איביוסשובה.בשנתלדרושעמדעליההסוגיאעלבנועם,שוחחעודהאחדונה
כאשדהכרהללאהיהכברהואבביתו.החייקבניהיוומאזמצבוהורעדסליחות

ונכלותולפנייי"האבהעולםאתכבררואה"הנני :עליוהעומדיםאלקדאלפתע
שבים.ס"דבןדקוהואבטהרהנשמתויצאההאלההמלים

הצדיקיםעלמיתהלגוורה IIהקבלפניקשה:לפיכךד'יוחיפרשתתנחימאמדרשעיין 26

להןמראה-עשוהה l/הקבמהלחסידיו.המותהר'בעיבייקדקטז)(תהליסשנמאר

מתוהקנ"הלןהראהלמיתכשנטהאבהןרכיבפיהו.מיתתישתבעוכדישכרןתמו

למיתה,בתאיהמידוגי/לאבהןאלהכל :רתמהשכרו
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• 

מותומשעתמשביותוילמדובתורהיעסקותלמידיוכי"כ iר t!ביק'בצוואחו

 ,כע"פוכיןבכחככיןיקראבי'"ולאוצוהלקספירואסרבעבוותבוחוהקבורה,עד
כיבובימאדםיותראיבביכיע"ה,אוז"לאלאזצ"לעלייכחכולאדציקאוגאון

מתלמדייו"אבי"גםמארהילדסהיימד,עזיראלהב",כךעלשמעכאשרהזה".בזמן
הזההזמןוכלעשות,שוששלשיםכמשךלקבורההובלכטרםהמחמאהלמשולא

וטעייהחפילהלשםאלאהרכשלתורחוברובומהגזחפומיהפסקולאכמעט
לקבוהר.הבפטראחשהובילו.עדחטופה

בהספדיםכולו,ההיודיובעולםבגרמביהבקהלחו,כבדאבלהישרהמוחו

קללותיה"רבואשרכ"שבה(חרלייכ)זושבהצויבה "החקופהבעתוביהורפסואשר

טופר")(ה"כחבטופראש"בהג"רטובא,מאלעטליבגרהגר'''פטירתעקב
ראפפורטזוסיאיקותיאלר'מוילבא,(הרש"ש)שטראשוןהגר"שמפרשבורג,

"האחדאתגרמביהיהדותאיבדההשבהבסוףאויערבךרצ"בשלוכמותוממיבסק,
במיהודקהשאשכבז",בארצותלפליטהד'לבוהשאיראשרבהשרידיםהמצוין

יוטףר'-הצביהחאומישביאתשיכלהאשרהלברשטסלקהילחהמכההיתה
אויערכך.בבימיןצבי 'ור(צכי)הירש

ורכיםאשכבזרחבימכלרכקהלבאהמחרחכיוםבערכהאשרלהלויתו

ההלייהקייםעולמו,לביתללוותובאוומרחוקמקרובהמפררסמיםמהרכבים
לממלאזליגאכיעזריהר"רכבואחלמביתאחדפהוהחל,וטהקהילהראשיהחאטפו

 Dאחד'לעצםמהתירוהומפדיו.שלאייב iרשלצואוחואףעלכקדש.אביומקום
'ד'רהרכחחבובבר,היוהמספידיםוכיןהאכיהדלגודלוככו'שןמוסרדכרילומר

בכיתהדמבריםראשוןהירש.זיסקיגד 'רהקהלוראשמאלטוגאלאכאליעזר
היהביתןבקושיאד ,וככיוכאכומרוכאשרהילדסהיימרר"עהגאוןהיההעלמין
ומחוחבוידידוידעלבהלכרשטטהישןהקכרותככיתנקכררצ"בדכריו,אתלהכין

 .כאתליהיהאשרהירשיןסףרן
"כ iרקכעאשרהגוסחונכחכמצבחועלשכחדכריבחקקולאצוואתו '''פע

כלהוזהירקבורחומצבתעללכתוכז"להרכצוה"כןההערהבחוספת ,"כעצמו
 .".הב.צ.ב. . nדבר.ארםיוסיף

כלבמשדכהםעמלאשרתורתווחדושיידכחכיהרכהנשארולאלצערנו
הגהוחאלםיובהםמספריוחלקהיוםמצויבשואה,אכדוהכחכיםורובחייו,ימי

הגוגעםירכיםובהםלרובהלכוחפסקיים "I1מופכספריוהחורה,מקצועותבכל

, 

 , 40מסי XVIשבה"המגיד"חרלייג, 8ימסיךמסי"הלנגין" '''פעהםדהבריםריב 27

היר"'שכנייובו"בטםיו>ייערכךמ."ייהרבשלימאמרי , " Der ISI'aelit "התזוןן

 .הנ"ל
 'מהרבם"ט :אםכישלימצבהלעדברשיםיכחבשלאצמוהואני :צבןואתווז"ל 28

שבח.שרסלז'יישכתובימל mמראיני .יוכךנפטראויערכן.בגימיןצבי

גמצאלהמן,מאירד"רהרבשל " Der Israelit "כעתיוהופיעהאשרמצבתוככתיבת

בכתביימקיםבשיםנזכרלאזהושםהיוחמשה.-השםגם .בניפיןצבי-לשמונוסף

בימיהזההשםאתלושהוסרםןלשעריש(שמה),זהבשםחחםלאבצעמוהראוגם

זה.בםשחחםלאבצוואתושנםמשום'כרעלידעלאעצמיוהואלפטירתןסמורמחלתן
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ויולדתמילההלכותהאשכול,(ספרמתיםניחוחי :כגוןאקטואליות,לכע;ות
י"ג,סימןומצהחמץמערכתחמד""',ירי'(עייןמכונהמצת ,)םש,ובנחל-אשכול

ר /fלהדיהלוי""ידשו"ח(עייןמשאבהע"ימקוהין), itמצת-מא'בעניןקונטרס
חציצה ,)ג /Iריסלמןהילךסהיימרר"עובשו"תקי"ד-ק"ייז,סימז"'ר Iיובמברגר,הלוי

להגרא"יפאר"ב"חבשועייןבאריכות,שםאשכולובנחלהאשכול, 'ס(בתפלין
ועו.ן )'אסימןסוףעטלינגר,לר"יציון""בנין(שו"תבימן-היהקרבנותקוק),

ואףכרבביסכיהנומביביהםאשרחכמים,תלמידיובני-בביםלבביםיכהרצ"ב

פארכהבורוראחרידורצאצאיו,ישראל.קדשיעכורד'מלחמתאתבלחמוהם
ישראל,בארץכיוםחייסחלציומיוצאימאותהלברשטט.בקהילתהרבבותבכס

• 
נאמניםובעלי-בחוםחרדייסכךת 1'התיי~אבשימחנכים,יבות, C' "בנירבביס,ניביחס

לתורה.

מדברין

 :'טז:כה Iמח' Iפרייוס-א

עבירותמכפר,יוה"כלמקוםאדםשביןעבירותוגו.'ואיז/ובאחטא"האומר
 I!ראנ'''דרשזואתחבךי,אתשירצהעדמכפריוהו'כאיזלחנירךאדםשבין

יוה"כלמקוםאדסשביןעבירות-תטהרו"ה'לפביחטאתיכס"מכלי"ג)(ויקרא
 ,חברו".אתשירצה,עדמכפריוה"כאיןלחברואדםשכיןמכפר"עכירות

'ז.:כין"עכירותהת"קכתבובריסאהמשנה,כדבריהלשוזכפילותלהביןיש

לחגאלןוהיהוז, 'וג,.אדםשבין"עבירותוהאריךע flראבחזרובסופא , 11וגו'אדם

הו"לאורישא,למיכתבהו"לולאאקרא,ואסמכתיהראב"עשלבפירושולהתחיל
ייודיו.הוי"לפביאקראאסמכרהךראב"עולמלמרריסאלמכתב

מצוותביןדהיינו';:כליות,למצוות';:מעיותמצוותכיןאנומבדיליםכידוע,

מצוותוביןוכו'כלאים';יעטני,כגוןאותןמקיימיםהיינולאהתורהצושלולא

וכו'תרצחלאתגנב,לאכגוןשכליבאופןהןמחויבות-התורהצוויללאשאף

בלעו".חייםרעהואת"אישקיומןשללא
לחברואדםשביןעוובןתמכפריוה"כאין i:lלהשמי'~נוצורךאיןולכאורה,

מהחברסליחהובקשתחרטהשללאהיאדפשיטאדמילתאחברו,אתשירצהעד
 , ?מכפריןה"כאין

וללאחברואתלפייסהאדםשעלמאל,ו;;ימובן:הגםלהךגי;;יראב"עבאויה

"מצוהמכחחברואתלרצותהאדםעלאיןאופןבכלמכפר,'וה"כאיןרצוי
שאינוממךועושהמצווהש"גדולמשוםהקב"השלצוויומחמתאלאשכלית"

למקוםאדם.:<יביןעבירותביןהכפרהחלוקיאתפירטשת"קולאחרועו;;יה."מצווה

מכחהלאהחכררציישחרכתרהרגישראנ"עכאלחכרר,אדםניו-:i 'עכירותלכיו

חטאתיכס"מכלהפםוק~פרושמה :ואומרראב"עחיזרולכןתחטרו",ה'"לפביהצורי
יוח"כלמקוםאדםכין :.iדעבירותולכןועושההמצווהגדיל-תטהרו"ה'לפני

חברו,את'ב.ירצהעדנןכפריוה"כאיןלחברואדם'ד.::ביועבירותמכפר,
הצב"א) ל,::'מו iZ(בי

,.. 
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תעבירוהכפוריסבייםלחרשבעשירהשביעיבחרשתרןעהשופר"והעגרת
' it-כ(ויקראארצכם",גכלופר/l טה/(. 

/כ Iאזלחדסבעשירשהואיורעאיביהכפרריםביוםשנאמרממשמע :ייכ l'lן:
בכלשכתדוחהלחשדעשורחקיעת :לךלומראלאזלחדסבעשורגאמרלמה

בלב.דד"בביאלא 'ארצכםבכלשבחדוחהר"החקיעחואיןארצכם
רברישאהכפורים,ביוםת"לומה-למימרליהיהוה :המפרשיםונתלבטו

הגז"לאאמ"וותירץ ?מיותרכתיבובתריההכפוריםויוסלחדש,ג'~שררכתיג
לאלחדש,בעשוראלאביוה"כ,.כחיבלאראיביה"כ,מח"ללמפרךמצידלא

לחדש,בעשןר 1'י:ו~:ייעכהר'~למכתבצריוהרירע"ג ,לחרדשד"יןבאיזהריעיבו

ליתןלגזיךה·שוהמיותראינוי lביז .:.iהיבחדשרא"כלחדש,ר"יובאיזה';.בדעכדי

להרותשצריךוכיון ,ך) l/לבה ..:iהי ;'::אר(וכן'תרועותג'ללבודזהנשלזההאמןר

לחדש,בעשווהשביעיבחדשלמכתבמצילא ,..:.ך'''זנלה"זz.ביעיבחרשהאימיותר
לחרס,יר :iע~באיזהלאיריייצריכימצרירדהאהשביעיכהד'~.מופנההוילאדאז

הוא,אימתיידעבאכ"דייההכפורים,בירסה::'ביעיבחדשר"מבאלכתובפריולה~י

ופריךלחדש,בעשורכלללכחובולא ,;;'לגז''אלאה'.כיעיבחדשצריךולא
לחדש,בעשורלומרחלמודומה-שפיו

ז"ל)אברהםחג"ראביובשםראשון,תלקסוףא'~כול"נחל,,(

 'י'

 :'ט;ז'~בהפ"רכה 1 :':ה tlאר

וכו.' ,"תרועות :.iל, .:.i ".כתקיעהשעור : iוגתקיעותסדר"

-ס"כהלםי'וביזות, ,sתרו' Iכגתקיעות 'ושעיר-ם"הרמבלפי'בין
ל,הסגיוכי :קשיאכחרועה,לפחוחחק'עהוע'עורקח';:יבואשונותדחקיעות

 !'תרועהכהציולרמב"םכתרועה,תקיעהשעירלמדמר

ממתני/,נשמעלאזהד l/לברףכתבארולא ,ת /Iמחתרועות 'דגל IIדקמ :רב"ל

בקסריר"אדאתקיןהאהאירבכשםמ"ש '''עפוג'לאשמועינן,צויךנמי Iדדרבנ

ולאלחרך~ה,יצאכיחרכ'כן 1כגגהוכןכיליל nדמה"ספק,מ'לאחיי.'תח"חשו
המשבהבימישכבריב'רכו'.תוריתככ'יראה'~לאהמבהניסלהשויתרקהתקין

תהי'התקיעהדעכ"פכתבךהר"ןךת. ,sהתרן'מןבאיזהיוצאיןרהיךזה,שנוי.הי'

דתיז;ר"קחקיעהזהימטעם ,המי~כהלשוז II,ר,והעברתםכתרועהארוכהלפחות
, 

ת."ותרתש"תמשלאריכה

תרועית,ג'כמיןר"ל,- "תרועותכג'תקיעהסעור"המו;בהפריסוזה

נמיןלפחותו iיב.תה רע.:.-'לצרירתמידתרתי,אוגניח,אוילילשהתרועהכין
תרועותג'נקט-חועוותכג'תקיעוחש;;ו';:עוופי'ולרמב"םשתוקע,החרועה

שתרקע,ממיןתרועה,י:הגייותריאריךשלאלהורותתרעוהכחציתקיעהולא

דמפור"כת.עקרהריעה jועטמי'וכר',ילילמחציילילאס
ראשון)תלקסוףאשכול,"(,,נחל

 'י'
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"אתהרר eעלז"לדII,סרכרצ"כהרבשלזכחזויזכגל"והעיות
לוי","מהטהפירושיםעםהבוראיםלימיסבמחזור(בדפסוכוננת"
בשגתלודאיקרוב-בהאלברשטטגרפסאשרואחרים,אהרן""מטה
 :תרכ"ה)אןתרג"ר

• 

הרמב"סעינילמראההי'גדיל,בהןיוסיבזליוסיהמיוחםכנרכתאתהסרר

הגחליםגביעלהקטורתאתש"צובר )א"ה(יוה"כעבורתרהלכותבפ"רשכתב
הוציאופרק :משבהבכסףוכתבויצא",עושהביתישתזכלאער 'ם'כ.וזסזסתיווכ'ו

כלבתמלאאלאשם, tלהמתישצרידבמשבהתמצאלאככסףתחפשבהואםלו,
זהואיןלמימרא".מאי"ראלת"העצמןרחקוהתי"טגעשה.וממילאעשןהבית
מסדרהעתיקואבלמפורש.מצאשלאמההעכדוהבסררלכתובהרמב"םררד

שבואח"כעשןכולזהביתשבתמלאעדשם"וממתיןכתובששםכובבת,אתה

העתיקזהוכלהפרוכת",מןשיצאערלהיכלואחוריולקורשפביולאחוריו,
עבןוכסהוגו'הקטורת"וגתןמקראשיצאובראהבתיבה.תיבהממשהרמב"ם

אחרתבעבורהלהתחיללושאסורמשמעהפר"מרםולקחימותולאוגו'הקטורת
אוע"גשיראה.עדלהמתיןצרידלכןהכפורת,אתהקטורתעבןשכסהשיראהעד

הספק.מןלהצויאוכריהביתכלהוסיפוהכפורת",את"וכסהאלאכתיבלארבקרא

עםמוסףכבשיוז'העולהשפרהרמב"ם,שכתבוהטבלותהקיבנותסררגם

בבגרישלישיתהיוםעבורתעשהלבןלבגרישביהובטבילהקרבין, רח",'שלחמיד

תמידאוח"כהפנימייםושעיךפרואימרויהעםואילאיל,החיצוזשעירעשהזהב

חמישיתובטבילהומחתה.כףהוציאלבןלכגידהרביעיתובטכילההערכיים.ביןשל
כובבת.אתהכסדרהכלמסוררכןונרות.הערבייםביןשלקטרתעשהזהבלבגדי

לאחרכףשהוצאתמוריםהכל :מירושלמילרמב"םראי'מביאחיים""מיםובעל
פסולאיןראפלגידבהאאפשרבסרורם,בגמראתבאיםראפלגיואע"גתשבה"ע.

ממקשדבשתיירוכה"גשבי '''ראב"טדףביומאכראיתאכמר,אוכמרעבדיאי

כר"א.הקפתיכידיאומרוזהמ"ה ',דדפרקכת"קהקפתיברגליאמרזהראשון

בבותש IIומכפלוגתאהי'לאיעוזרבןיוסיעדאלןיתמורהבפ"קד. IIתוכתבו

:אמרשםבירושלמיןגצאתיוכןעבי.ךכמרודעבידעבידכמרדעבידוגראהראשון.
חשש.לאהכיןדעבידומאןחששלאהכיןדעבידמאויודןרבי

אתגמורלזככיווה'יהאו ',א" :המחווריםבכלהנמצאנוסחהרמב"םמ"שוכן
כתבוהפר"חכוננת,אתהבסדרכתובתטהרו"להםואומרהמברכיםבגדהשם

בהג"הביומאהמרדכיכתבשכברטרחוכחנםוירושלמיבבבליכןמצאולאשיגע

ברא Cהעפ"ייסדושפייטןכתבע"הבדףוהראב"ןליתא.ובגמראגןיסדשפייטן

ברכתעםה'.םומארידמכווןהכהןהיהודאיבהוכרתו,השםמברכיןשהיודכיון
תהטרו".ה'"לפביכלומרהפסוק,מסיוםכךאהרתהטרוואומרעהמםומסייםהעס

בשם)אבא(כגוןהדווימןר-אז.:וביםב'ז.:זכזתשאףנקט,האזכרזתמןאחרוהפייטן

ברכתןעםהשםלהאריךמתכווןאלאהשםמגרכיןבעודםכלוםאומרחי'לא
"ואףהבוסחשמקורהעירהקדשעבודתובס'עב"ל.וכו')חטאתיאמר(ואח"כ

• 
אחרי, Iמגזוהרכתובמתכוון"הי'הוא
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כתיבלארמיריםסיפרעטיתיזבייים",ימשתחייםכירעים"היייבביסח
ברמב"ם.ילאכיבבתבאתהילאיגמראבמשבה

• 
שיקראהקריאהבהי"אשיאמרצריר :בפ"רהת"יטכתבשהםאנאיבביסח

שםמצינודלאהיהו'/האבאאומרהי'שכה"גהכונהאיזעכ"ל.בשמו,להשי"ת
כה"גאמרכרציהמספרהש"ץבשם,קבמןבספרכמ"שכיבתיארבה"א,פרטיעצם

להשי"תקיראשאזהקריאהבה"אהשםצ"בהואהעצמיהשםלהזכיראסירילי
איזשםאנאהש"ץאימראםאבל ,/האנאבאמריעושהכה"גשהי'כמיבשמו

אנאיאימרכשחיזראח"כאבלכיין,שםלאיזהבתבררשלאלהקב"הקריאהזה
בה:תתהללבה',רבביבה',בשבעכמיבה:אבאאמרכה"גשגםאפשרשבם
יכפר.הגזילשמיבעביריה"ביבעבירבמקיםשהיא

הפ"טןגםתטהרי,אמרשלאחטאח,לה'הגירלקריאתגביהת"יטימ"ש
כיבבתאתהרבסררמ"רירירןמפ"טביםיכי'כשהייהועםיהכהביםתיקןלא . , . . 

ספ/בברמב"סמפיושוכןוכו',כשהיןרהעםוהנהניםחטאתלה'לגביגםהזכיר

פעמיםעשרהז'הלכהםייגבירישלמימפירשוכןהכפרריםירםעבירתרהלכית

םביהםעלביםליםהקריביםבגירלית,רא'בשעירג'בפרששהבירה"כ,השםמזכיר

בשכמלייי.אימריםיהרחיקים

שזיסיכתבשהעטירליהיציאיפרקהריטב"אכתבכיבבת,אתהשסררירע
מתתילעביהדסדרחברשייסיימצאעמרםרבבסרראבליסרו.כה"גייסיבן

ח'ילאאבללעישהיתפארתחיאכה"נשהכבייצ"ליע"כ.א-לקי,"גבירית"אזכיר
שעיר"אףכתיבכיבבתאתהבסרר :עלייהרא"שהקשההאידראלת"ההבית,בזמן
 ?קאיאקשירהמסיקבגמראנהדיא-תימאשחיטתן"ביתכנגדיעמידנןשםשל

אגמרארלאימשמעומלשיבימגמרא,עלייליהקשיאמאיה'יביתבזמןכה"גיאי
ביתכבגד"יקשרכ"איעמידניכתיבלאבאמתשלפביבי(בביסחאסרירא.אלאפריד

 k ו;:'י· .)"רתטיח,:,;ד';
ומירשולמיבגמרא,זהשאיזויצא"עיבין"טמטםשכתבעלי"הקשהעדר
אריך.שללאיריהלרהאריךבטישלאעד-שםדאיתאלטמטם,צרידשלאמשמע

שמיבהשביריביכיבבתיאתהעיביי,""טמטםכתיבשבזיהרראיתיספח"םיבלקיט
השביאוהשניםחע"גע'דףדימא '''תשהביאוומגוסחהרא"ששהביאמנוסת

שבדייבן,בסדרמצינולאהשחך/ןתמידיגישו"הניכין

 :שםראיתאמהאע"כנ"ורףניוט.אכתבדלד""ייבעלהגאל;שרוריודע
ה'ישכבררבה,קמהידנחיתהאי :ע"גלייןררףלמהךדרבא,קימהינחיתהאי

יימא.סיףבר"ןזאתהערהמצאתיכבריאביעבדוה.סררלימרהש"סחכמיובבהג

• 

• 
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, 

עמנואליונה

שביעיתבעניניא Jfרצבדברי

א

ובי"משבתספראתז"לאויערכךבכימיןצביהרבהוציאתרכ"בבשנת

מפרנק"זצ"לאדלרהכהןנתןרבינולעצמושרשםקצרותלהגהותהסבריםנתן",
בצורהנכתבואדלרנתןהרבציוניזצ"ל.כופרחתםבעלשלרבןדמיין,פןרט

אי "ע"צ" ,'''יע"בהערהרכ"אהסתפקולפעמיםהמשגיותבשוליביותרקצרה
ואףקו';"יךתיואתהסביררב"א,כוונתאתפיענחז"לאויערבךצ"בהוכ"לייר".
זרעים.סדרעלא,חלקרקהיפיעבדפוסעליהן.השיב

וירו:;למי,בבבלינפלאכבקיזהבספרמתגלהאועירברבנימיןצביהרב

מעדינתן"רבי"משנתןבפיסקים,ןהאחרוניםהראשיניםבפירןשיהשןלטאמיתיגאןן

ישראלגדןליע"יבארץהתלויותמצוותבעניניהתורהלימודעלחזקהדעות

רביב"משבתרביםשפירושיםאיפוא,פלא,א'ןהקודמים,בדורותאשכנזבארץ

ב"משנתוכןיו'לנא'דפוסבמשב'ות,שם"אבשיב"תוספותמקומםאתמצאובתן"

 .'שליט"אל'ברמן'וסףהרבמאתחלקים) 'ד(';ב;'עיתמסכתעליוסף"
משנהסדרי!זzשהכלעלזצ"לאדלךבחןרבישלהערותיועםהמשביןת

ב'קירובזמןראבליבמר'אותןק'בלאשרסופר""כתבבעללדייכראחרעברי
ה"כתבמח,סי'או"חסופר,כתבבשו"תבמבוארתרב"ה,בשבתבפרבקפורט

מתורועירוביךשבתמשנהבשבתותכראחרשלמדעצמועלהעידסופר"
:'"בכהובהוחסידקדושיס pאלאישדאבא"רבוכחבאשרהגהןתעםאל,משניות

 ,\:זצ"ל"כ"ץארלערנתןמו"ההגאוו

רייןכלינתו"רביב"משבתרצנ"אזבריאתשםאנשיתיס'בעלמביאכללבררך 1

וכולן).ר"הבתך""(ר"החמשגהה,פרקשבייעתראהאךבדבריי,

הובמלראם,הושביעית,מסכתנתן"רכימ"משנתרביספירוסיםמובארםזהבספר 2

בדברישליט"אליברמןיוסףהרבדואחדיסבמקומותפעמים.! 39ס"ה-בקיצור

 .זצ"לאדלרגתןרביבכיובתאחרפירישמציעאףולפעמיםרצב"א

סוטרהכתבשלדעיתוהנ"לובתשובהבפרסבויגרתלייגבשבתנדפסוסופרכתבשו"ת 3

T צII ידעלאזהכלרנ"א.שלוהידוסיוהגהותיועםבמשביותהשתמשואףראהשהואל

כתבשן"תהופעתאחרשבהארבעיםכמעט .)תרע"א(וורשאהאשכולכיפרבעל

היו"לארב"אשלהקצריםשחידיסיו ) 6-5עמ'(שםהאשכולכופרבעלטעזסיער

 Der lsraelitראהממיבכן,זצ"לעהרנטרייחניךהרבאיתוהיכיחוכברבבראן",ולא
יצחקהרבלבנוסיפרמהנתבעברורנ"אטלהאלישהמשביותשום , 4מסי , 1911שנת

בדרןהוכיץ.שרייברדידר'לבנווממנוליכ

ברק,בגיעיריתמיעצתחברנעתב"י,טרייברמשהר'לבנוהמשנייתעבריכךאחר

בכרחרבירתר.קצרותהערותעםרנ"אשלהנ"להמשניותלוטה~וליאישראשר

מהחתםבכ""חידושיםכוללספריו,נלאתבביתושרייברמשהר'השא"רמהריסים

בגורלם.עלהמהידועולאמופר
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שכעי'חכעב'ב'ל"זאז'ערכד Iכב'מ'צב'הרבשלרכ'סוש'ס 'I"לחגוסף
וחק'רוחוש'ס 'I"ח 'Dהאחרכח'כור'וגסמופזרםי ,"!חברב'משבח"כהבמצא'ס

שכ'ע'ח,כמסכח

 , 48(עמ'ס"חהלכ' ',כחלקאשכול",כ"בחלרצב"אדב'יכמ'וחד Iלצ" ~',

א)בח,.(גדר'סהבכל'פ'רשר'ע"פהא'סור"מעל,!ה'חר ' 7"גדובסוג'חא)ס"ק
הב'אהאשכולכעלאב".רהראכ'''ג,מ'~בה ,ופרקכשכ'ע'ח,למשבהו'רושלמ'

ולהחזיקו'רושלמ'חלמורעללסמוד'ש"אםהעקרוב'חלשאלהכדוגמאזוסוג'ה
פ"עהסוגיהבבירירבראשןניםרבוחשיטרתרצב"אהביאכפ'רןשן :'עיקר

שלפירושואחואףה'~ולה!פאחדבר'אחוכ'רושל'lכ,כככל,השובוחהגרסאוח

ממא'לעכ,מא! 'I"פרדדרהרבדורו,מחכמ'אהד

שביעית.בעביניז'ילאייערכןצ"בהרביךו"~י nלאחדותהערותלהלן

• 

ב

שביעיתפיריחאןכליןאיןארמריםמאי tt '"בית :כזבשבהד,פרק'ז:כ"ט"ת

אוכלי!"המ'ל,סעל ."בטובהושלאבטובהאוכל,!אומר'סהללוב'חבטובה

רצב"א::מהט.,"יפ"ןםיידומג"ס 1עי" :ל"וצארל,בתוהרבהיסדףכטונה"

ספיחיאפי'ישמטהפ"דפסקשהרמנו/םלימר"רצה :ההערהכויבתאתפרש

צ"לא"כלאכול,חכמ'סאסרושדרכסלזרועבדברי'מעצמםשגדלושביע'ח
 ", ...פ"הרעמ"שלזרועדרדשאיןערשניםאילןרה ,:iביהנאזמיירי
לאכולמוחרהשמיהטשבשבחלצ"!רב"אשכוובחלומרה I:שק'ל'בראהאך
דבים:"ניעיתבמסכתשלמיספרקיסספחיין.איסורעליהםאיז .:i ',האילןפירית

כב'דו!.הרמכ"סדלכ'יצריכ'סאבוואי!וקדשוחס:כ'ע'ח 1 ;פירותעל
שאוכל'סהמשבהשלש'יבוופ"וד"פס"לרמבבציובוהרג"אכוובחואול'

ויובלש'1נהטבהל'אחדכמקוסוכא.מאיבובטובהושלאבטובהשב'עיחפירוח
מסב'ראךהמן!!בה,לשו!אחהרמב"סמביאובפרקדה"בומקומוח,כשב'אלא

"שלאשלההגדרהבמצאחדכפרק 1וא'?"כטובה"שלההגדרהאחרקשס
כטרבה".

כטובה,ושלאבטובהשביעיחפ'רוחאוכלי!" :טוהלכהו,פרקהרמב"םל"וז

שיכב'סואולושבח!טובהעמדשעשהכמושביע'חפירותלושיח!כידצבטובה
בטובה,""שלאזהמהפ'רשלאוובהלכה ."טובהלושעשהכמילאכול 1nלג'ב
מהכללהשמיטעשהח 1"מצ :כדלהלכהשםוהרכוגה.רלפרקא"הרב !"צולכ!

' i:. וביעיתהארץתזציאtt'הכליפקייאלא ...ונטשתהתי:-מטנחרה'~ביעיתשנאמרב
שלהגדרה'שבהרזבהלכהעמד'!בי 1אב'ואכלושבאמרם 1מקבכלשו'!הכלויד

פירדחלארכלמוחרים I 1י 1שהכלכלומרבטובה","שלאשביעיחפירדחאכילח
הבעליס.רשוחנלישביעיח

ב

הללוכיחהבקרלעגייסהבקראומריםשמאיביח : ICמשבהו,פרקפהא,
לעש'ר'ס"אףהמ'ליסעל .כשמטה"לעש'ר'סאף'~יופקרעדהפקרא'גואומרים
מטושטש.,.יהההעדההמשיאי-:שביעיתהרנ"אהןסיףכשמטה"
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פרקדס"ליהודהר'עללרמזדבאואפשרכונתו,ידעתי"לא :הוסיףרצב"א

'Iתשמטנהמוזיליףעשיריםזלאהכעוראחראוכליםענייםח'משנהשדביעיח כ
לעניים,גופאשביעיתא"כעשירים,ולאאביוניםעמהאביוניואכלוונטשתה

לכלושדהוכרמולהפקירצריךבעורקודםאבלמיירי,הכעורלאחרדר"יולק"מ
• 

 , ," ...אדם

הקשהפה,שבעלתורהלכתובלאהקפידכ"כאשרשרנ"אלומראדקשה
מותרשבעייתהפקרהביעררשלפניכזה,פשוטדברלעצמרשרםרק·אפילראי
התנאים,מחלוקתישנההביערראחריעלרקואילרלעישרםי,גם

אומריםהלל"רבית :במשנההפרקשביעיתהנ"ללמשנההרנ"אכרנת:יאילי
ביתהפקר,בדיןחשרבההערהבוההעירהרנ"אבטרבה",ר~לאבטרבהאיכלין

כמרדהיינרתרי"מ,מהפרשתפיטרשההפקרכדילעשיריםאףהפקרדירשיםהלל
בהכרת"בטרבה"הפיררתבאכילתמכירבשמיטהההפקרגםאךבשמיטה,הפקר
לעשיירםאףשירפקר"עדבדרישר,שילכן ..השדרלבעלילמפקירים,וטבה

למפקיר,תדרהמכיריםאםייפגעלאמתרו"מההפקרשפטררקילאצדגםכשמהט"

הרמב"םכלשרוטובה,שעושהכמיהפירות,אתמחלקעצומהמפקיראםאפילראר

 .טי,הלכהר,פרקשמז"יהל'

ר

וכברהנפההשביעיתעלהח'.ודהלחברתהאשה"משאלת :טשמבהה,םרק
אחושביעיתפירותלאכול-השביעיתעל :הרע"גומפרש'רתנור",ורחיים

לאחרוכר'"החע'ודההרע"בדבריעלרשםאדלרנתורביביעור."בלאהבעיור
"דר'וק". :אחתמלההכיעור"

להךמב"םאבלבערר.לאחרס"גגטיןודשן/,ר"שפרש"כז :מסביררצב"א
ספיחירכלוכר'הקוצרים'כדרךקצרשאםהבעורקרדםאףמ"רתי"טשהביא
מןלהביאחשודהאםהבעררקודםאסררלר"שגםמיהרמדרבנן,אסוריםהשדה

. . .. 
 ."ז"מסיףןהך"שהרע"גכמ"שחיי'זtיגולאספקותדאיכאכייוואפשרהמשזמר.

שם,אנשיבתוספותמרבאיםרצב"אדברי
• 

כדרךקצר"שאםבתוי"טהרמב"םדבריאתרצב"אהביאלמההבינותילא
"ומדברי :ב)הל'ז,פרקשמון/ל(הל' pהךמב"לדבריהכוינה ."וכוןהקיצרים

לאהמשנהאתלהעמידאפשרולכובאכילה"אסוריוהספיחיםכלשיהיוסרפרים
ספיחים,גבילהביעררלםניגםאלאהביערראחררק

לפיגםשהריחיישינן",לאספקותדאיכאכיוו"ואפשרהתירוץעללדוןויש
הביעור,אחרשביעיתפיררתאכילתעללחשודכליםלהשאילחוששיםלאהמשגה

חיישינן",לאספקותדאיכא"כירןספיחיםעלמדברתאינהשהמשנהנתרץואיד
אשה:משאלתאוסרתאינגההמשנההביערר,!!חרישבעייתפיררתאכילתלגביגם

"אבלהמשנהלהמשךרצב"אכוונתוארליוכו.'השביעיחעלהחשודהלחברתה
עמה."תטחורלאתבורלא

לפיהולךאינרהרע"בפירושאחר,לזבר"יו"ק"בצירנורנ"אכיוןואולי

הרמב"ןיז,:.יטתלםיאלאבאגילה,אסוריםהפירותהנלעורשאחריהרמב"סשיטת
והו"שהרמנ"ז·שיטתלפיאןהפיוית.הפקרתע"יכיעיימצזתשמקיימיםוהר//:ז
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לאשאדםלחשוש.א'ןלכןהמקרתם.אחר'בפ'רותשובלזכות'כזל'םהבעל,םגם
של,ט"אל'ברמן'וסףהרבמב'אזהכע'ןמזה.'פסי'לאהשר'ם'רות'ו,את'פק'ר
/ע I"יצ :ה IIהראנמקרינשםאחרונים")ב"חןספרחצןעמ'ב lln (ייסף".,משבתבם'

זלזכותולחזורלהפק'ר'כולההלאבזה,להבצעדמהזה,עלחשודהתהאלמה
ש. 1/עיבהס",

ה

הזהכזמןכספים"והשמטת :מברטבוראערבדיהרביביבפי' :בנשונה ,"'פרק

"השל"ה :רכ"אכויבתאתפירשרצב"אשל"ה"."עי' :זהעלרשםרכ"א ." ...דובבן
ל"בחןגםכספיסהשמםתהארזישרביבזמזכייו ,זהעלמאודהזהירןהתומיסיכן

ביהג,שירכללזמן "האץרישובב"זמזא Iיצג/כיינתהמ"ת".

 Iסימ I/n (וימם'שהתאעפ''' ,זל"ה t "אתרקהזכיררכ"אלמהלעייןמקיםיש

הזהבזמןופרוזבולכספ'םהשמטתיבצותבחש'בותמאר'רא)ק"סאסע'סז,
ה. /Iלשלכניגדומןבהקהלכתיספרהואהתימוםוכירוע

נוהגתשהיתה ."זלמצוהזכרעכ"Iנ"לעשותהצירדאתמדגישהתומיםוהנה,

להחמ'וא'שלכלדא"מאדר"ושוב "אדמתנועלשוו"שה"בובזמןאצלבו
קמובזוצמהרזכר'שכחלבלזכש"לבפווזבולזולצמיהזכרעכ"סלעשות
 , I 'ישראל

י IIעכספיםשמיטתמצותקירסעלהדגשהה !Iהשלבזבריישזהלעומת

 ...ל"בחואףשביהגכספ'םשמ'טחבעב'ןאחכםלהזה'ובאת' ... " :וז"לםווזכול,
א'ךכ'וע."חקראאלוטבבה'וחחעשוככהםווזכלו, 'ד'עללחקןקלהודכר
 ...אחחשבהשב'םבשבעהלפוק'םהכאהמצוהבפרטב'ד'םמצוהאדם'דחק
שערא/חלקהבו'ח,לרחוח(שב'עמכם"אלק'םה'וה'הלמצוהוץיחה'ו

בד).דףקרישה. .האוח'וח

שעשיתחידושבהםשישפגי.יבהסל"הלדבריא"רנרמזשאיליבואהלכז
זהא'ןובדרא'למצוה""זכווקכאןוא'ןכפועלמצוהק'וםמהיהכזה"זפהזבול
ז"בזהכסם'םוהשמטחהוא'להמצוה.מק'וםעצמולמטררכו'העומהאוחכס'ס
השל"הוברכ'י-שלייה"ע' ..כני'רןב"הועדכו''דעלוב"איין Iלכןדרבנן,

ד;בבן.כספ'םשמ'טחמצוחבפועלמק"מ'םפוויכולשכעש'חהדבשה.'שבה
עמכם".אלק'סה'וה'הלמצוהוץ"וחה'ו

ו

המשנה",דרכיעל"הצופההחוברתאתז"לא IIרצנהוציאחכר"אבשנת
ב'חואש ,)טייחו"(ל,פס'אפובקלזכו'ה 'ומאח "המשבהדוכ'"סםועלכקווח
ד'ב'מןסברtנ'שבסםרופרבקל .רכו",אחהאשtנ'א"רצבבברסלאו.לרבב'םךןזב,רש
החורהשלהאלוק'המקוועלברווהקכ'עהכליארכקדמוב'ס,פהשכעלהתווה

בלח'הסבו'םח'דשהמשבה""דוכ'-בעל ..כרעלגםהחועםא"וצכפה.שבעל .
 .מבוסס'ם

כ,פוקהמשבה,(דרכ'פונקלזכו'השלדעחואחוצב"אדוחה 46 43כעמ'
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כיטלדיכנהגמליאלרבזשלא ) 28עמ'תשי"טת"א "סיניכהוצאת ; 27עמ'
נימקפרנקלזגריההנשיא.יהודארכישלכנוגמליאלרכזאלא,שביעית,תוסםת

רבזאהרי'~חישמעוזרביואילור"ג,שללתקנתוזגךאיזשבמשנהבגרדעתואת
בעצמוקובעאחדשגל iלגוהתנגדשביעיתתוספתבדינידז ,דיבנהגמליאל

אהדגלתורהנתתשמעוזרבי"אמר :שביעיתבערבבשזההליחהכלהמתי
פרק(שביעיתהעצרת"עדהאילזובשדההפסחעדהלבזבשדהאלאבידו,ואחד

דיבנה,ר"גשלתלמיזותלמידהוא"וך"ש :פרנקלזגריהסברלגז .)אמשנהב,
הואג l/יבוזהנראהמזהוב".דזרו'גתקנהידעלאכאיל,ש,.כמחריעצמןיעשה

הנשיא",הייון.רןשלבני/ג Iו

 :המשנה""דרגיבעלשלטענותיואתדוחהרצב"א
כתבשהיאםלסתר,הרמב"סעינינימאורשלתירתיעןשההיארראה

עכירחהתיריב"זבימיןהביתשחרבגמליאלרר'ושביעיתבםייאלהריי

כאלימשפםלחריץבזה.ישדעחקליתכמהמדעועדרה."ךעדהארז

• 

ירוסלמאהתנאהחכסיהבהמגעת,שידומקיםעדבדקטרםובהרצה,כלה

מןיותרפעמיסאלףומאמינןשפתיי,לע'תמידהירושלמיונשואהרא,

רלאמיכח,דשםוסביעיתפו'אהירושלמיעלעינישםלאלמההבבוי.

וקאמיכטלה.היתהרביכימיכבראלאהתקנה,בטלהנשיא '''וטלכני

יעקרוא"כ ·ופריךהראשיניס.פרקיסשגיבאסןרהתיריוב"ךר"ג :שם

םרקיסדשניהמטניותיביתנאלמההמפוש(יפרשזהמשנהמוארתם

וביקידסשהי'גמליאלר'שהרילגמךי,המשבהמןאותןיעקרוכלל,

לאולכוהראשון,לאסורואח"כיחזווילחזרר,כקםוושאםומפרקהתירז)

שיסרשלאחרקאי.יהקשי'למימריליכאכן,לפרשהוכרחהומפרשעקרו.

עמרהמםובהחתימתשאחרכירוהמשנה,ונמחקניקיםאנןהמשניית.רכי

יהדוההמלראחרייכאדמית, .lמד·שלאשואלא"כ-והתיואחרכ"ד

במלאכתו.ידלשלןח

סדךאתשינהלאהנשיאהיידהשרביאחדוחרןגמאןתהביאשרצב"אאחרי
הזיז,נשחנהבזמנואםאפילו-ממקומהזזהלאראשובהמשנה-המשניות

כריששביעיחתוספתריביאתהשאירהבשיאהיודהשרכידהסבירךצב"אהמשיך

 :שביעיתתוספתזיזיחזורשובהמקדשגש'בנהשהרישביעית,מסגת
דאירייתאשכיעיתתוספית ,קייםשכהמ"קשבזמן ,היאהריןעקרוהנה

בזמזאכללמשמרת,משמרתרבעינונכרנה, 'וצערתממסחלהסויףוהתקנה

דכאי'שלריםתוספתגםלבטלרשרחנתן ,דאררייחאתסופתרבטלהחורבן

בדמ."ק,ייבנהאבותינןארץאלנכיאאםירעינך.וממילאב,"עג'במ"ק

ב"שבתקנתלהןסיףויאותמה'ית,שביעיתיתסופתליושנההדבריחזיר

, 

כרעללהצטערישאבלחטוביס,מחקריםישנםהשמנה"ררבי ..שכלהכחישאיו .4

אתל IIהמימאתשםקיבלוהמחכרמחדשזהסםרנדמסאביבתלסיבי,שכהצואת

 ."גאין"התראר
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, 

אלייאשרהתקנה,עקרהפרקיסבכלוהוכיררביעבישפיךולפ"זיב"ה.

שביעיתמנהגזהיינן.הפרט,יעזבונקי.ימנה,לידינו.תבאמתי,תשיקתינן, .

פ"אבתיספתאתנןהםכיארשעיירר'חייא 'ר,לתלמיךיוהוההחלבגלית

יזהי ,ה/ Iרעדקרקעעבידתוהתירונמבןי~יירגמליאל:.רבזדשביעית

בקשושאםרתרץזהמשנהמואותןיעקרך :קישיתןעל.הירשולמי.כונת .

דאורייתאתוספתשיהי'צמואע.ת-יב.יאס 15היןנוהראשרן,לאסורן,לחזור:. , 
והלל.שמאי,תקנותתחזורהמקדש,כשיבנה ., . . 

, 
, 

• 

.. , 

הממקדש,'לזמו'שיבבהיחזןרן"לחזןרבקשן"שאםהיוזשלמיכיינתוצב"אלעי

שהתיוןמהאלאלגמריבלטן"דלא :מפרשמהש"ה"עביזה.בהסבולדיוישאד
"בקשאחוב"דיביאשאםלעיהונש'בהמואיתועקוןילאהתיויהשעהלפי'ציוד

"לכד :סיריל,איבר"ש'יכויחרזרי".אלן'בפוקיםשנשבהבמןולאסיו ,; iלח
עטרה,להחזירהראשוניםתקנת-להעמיראחרב"ו'יבקש םא:':'במשנההניחום
עלובשיטהשםליוישלמיבפירישיפילדאבמהו"איכןלהחזיו".'יכיליוליישנה
לחרזוכקשי"שאםהלשיוגםמעאויש.יחיאלרבי ל~'מתלמידיבג,קטומ;עד

הדבואיואזשהוילביא,לעתיד'המקדששיבנהלזמוכ"כמתאיםאינייחרזרי"
 ,"י~'קבב"שאםתליי

"אם :היוישלמידביועלמביססהמשבה""דרכיבעלבגדוצב"אטענתעיקו
יהידהובישלבזמניאםהצדקה,וקישרזילקישיההמשבה"מואזחםיעקו,"כו

זכויהשללשבחילימויישחזקהעטנהזאתשביעית.תיספתביטלהנברהנשיא'
דעתילגמויאתהמבטלתטעבהבהואהשלאאףזי,עטנהשקיבלערנקל

המשנה//דוכילספרומפתח"הוספותפרנקלזכריההוציאתרכ"זבשנתהראשונה,

 :גמליאלובןע"ישביעיתתיסעתבביטילהדןבקטעוהוסיףתוכ"ז)(ל,יפסיא
. , 

דבירושלמידוע-שםובתו'וברש"ידיגיוביתר"ג :ע"נהחוליןועי'

יוחגור'נשםקרוספירביהמשנה,מןאותןויעקרו :איתאשביעיתריש

אמר/ש Iשרבמהקצתיתישבנזהיהנהע"כ,יחזררו,לחזורבקשרשאם

נזכרשלאתמיה,הדברזהבכלארר"ג,שתקומהנללהזכירולאדינו

שנזכרמקרםשבכלנברר'ובמ"אוב"ו.דר"גתקנההר'במשנהוכללכלל

, , 

, .. 

, 

.. , 

, .. 
 ,הנשיא",יהוזה Iרשלכבךג IIרעלקאי"ובי;דר"ג

, 

.. , -.. . . , 
שובינילצייןיששביעיתתיספתביטל,גמליאלובואיזההשאלהיבעיקו .-.' '. -. . 

' c ובישלבניגמליאלובןשזהסרבויםשלמהמלאכת,בעליכןס'ויליאילמה
קאפחייסףהרבשלבתוגימיהומב"םשלהמשנהבפיוישראיליהנשיא,הי;דה
ואשעדהאוץעבידתהתיוגמליאלובובזמןמקדשעידהיהלא"יכאשוכתיב

יואהיכי;.התיו"ו"גבזמןהמקדשבית"יכשבטל,,אצלני,שבדפסכמהילאהשנה"
" , 

שביעית"תוספתהתיר"מיבעניזמש"כ , ri 47-38עמ'תשכ'~הטבתכ"ה~עיז"/
" 

 .. .. ' . , 35-23עמ'תשכ"התמיז(שם
, 

, 

.. , , • • •• , .. ' 

לדעהכסעדהמשנה"מןאותו"ויעקרוהירושלמידבריאתהבאתיגסעיף 41עמו·שם 5

למעלה,כמביאררצב"אמ'רשיכוהנשיא.יהדוהרבילם:~בוטלהשביעיתשתוספת
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I 

סעידתבעג'ןז"לאי'ערבדבג'מ'ןצב'רב'שלח'דישעזרצ'י'ןלבסיף
לם'טיב'ם.ילמעוד'םלששין'ה'יהצימיתכאשרלבאלעת'דבשבתבאבעה I\ת'

ראמהגרא:'ין.ל,יםבשבתלה'יתשחלבאבשעה riמאחר'ן )אה,(גמ'לההמשגי,

 'ב(חלקבאבתשעההל'אשכיל"גחל ..במקימ'".לאת Iםירענאקדןמ'"מסב'רה
באביתשעהכהג'סעצ'"זמןשםמזכ'רההמשגהלמהא"רצבדן ) 18 17עמ'

לב'תייקאקשיר'םיחג'גהכהנ'םעצ'זמןבאב,לט'שבב'גידלמריתחג'גה",
 : 0המקדש

• 

להורותבאב,לתשהעוגחיגהכהניסצעיומורסמיר Kניחגמיוגהכי
• 

בסעדוה(,מחירבטוביסולמועדיםלששןןבאגדתשעההמקדשדבזמן

שבבתהסעירהלעשותיכיללאח) l/רגביהטירכמ"כלמירעש Pדאת

ימיארחם'לשעןתדכתיכננר.שאיניםרריססעידתגב~לעייכרמארינו

בביתחלןיששמחתןאח-ארחסלשען"ן"ח i:'''Dבירושלמיימארסשתה'

היכראיוה Iירססעדותר"ל ,דיזנכ~חתליושאיוצובחשמחתיצאדין.

ולאמאחריוסעדותןלביאלעתידבאגתשעהאףל IIקמנמיוהכילפוריס.

מקדימיו·

לימיסיהפכיך !iכאיהצומותשליהקפםחיובסעלדירניםישנםהאחרוניםבין

ביסףלע'יןהראי'הל"זא"מרצבחשיבההערהעידכאן .'לביאלעת'יטיב'ם
-הצימיתשארשלבתשבגםיכבארה-באבתשעהבשבתהחגלסעידתבביגע
בב"א.לבא,בעת'י

יש ,שביעיתתסופתהתירהבשיאיהידהרבישלבנןגמליאלשרבוה Jה,לםיאר

אביח,ה Mר-המשנהגביףשינוייסעדונעשוזהגמליאלרבזשלשבזמגןלימר

וביתגמליאלשדבןשאחרימקשהשהירושלמ-תימהאיןולכז-במשנהכ,פרק

תיסםתמדיניפרטיםהמשנהמזלהצויאהראיימןהיהשביעית,תוספתכיטל,דינר

פרשתהרי" )(שםהירושלמידבריעלגשירשהמצית,ספרעלן"רמביראהשביעית.

פואיחויעקרומעתה ,ןר Iלחעתידיןינן Kהריהמבלו.דןרפרשתהריהמילואים.

צונןהשהיאיס Kהמילוסרשתעירקעללאהשכוינה ,)א"הגר(גירסת "התרוה

לימרפשר Kהרזנב"ו 'פיי cללחזןר,עתידיןשאיןהםציהסרטיעלאלאלדירית,

יעקרתאהמשנהמןלעקורהמשנה·',מואיתו"ויעקרןהירישלמיכיינתשאין

בנרגמליאלרבןשלהזמובאיתיאשרהרביסהפרטיםאלאשביעיתתיסםתשלדין

חנוכתרבגןתע"יהרקי.זר ..ג rרשב"יראהמחיים.היולאהנשיאיהדוהרבישל

 .)ב "ס(המזבח

שם.שדה,מררמירר'א.ה,מגילה ,' Iאבוה"טיריהקשהוכו 6

לשסוו"ימיסשניהרחוקיסעשושניביתשבזמןסיבר ,ח'"השנהראשאכוי',טירי"הך
• 

עלהנ"להירישלמידבריכ,ס"קשאצמוהחיבורמנחתוראהמספק, ",לשמחה

ו,יטעחום"'ח Iטיןוrח Rבלהלכההוכאןראשןוליוםזבשבתוריס tסעורתדחיית

 ,' Iהסובמסשרישםואה ,)לבס'יחי Iהרלבת'כשף(ילאהאחרוניםרובפסקייכו

איש.וחזרןנזראבניכיהודה,הנודעהגר/יא,הכריעי,כן
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קורמואברהם

ניניהיחירבןהנביאיינה
• 

• 

שלאהגכיא,ירבה "זכה"בישראל.נביא'י;לגורלואפיל,/ובמזלתליי,.כל,,
הנב'א'ובהכ'אומר'ם,'שבתאמתו.חששות'ואףאלאנתק"מו,בלכדנכואות'ו

ב'שראלבב'אא'ןואמנםשקר',לנב'א'חשבוהושמאמחשש,תרש'שהברח
הנב'א,'ונה ' Dכלשנהגו ' Dכאל,ולהתנכלשהרבו
ור'סקרמוררוהםזה,בנושאא·המקרמבקר'.שלעדםתעלכאןאעמודלא

למקורות"חסומט~'מכלוכמעטתר'"עשרשבספרהזע'רהקונטרסאת.לרס'ס'ם
כמציאןתומפקםקיםוהמקובליםהמודרנייםהמקראפרשגיגםבדם,ינים..ומששוביס

בינרה.עללנביאתוביחסבזהוכיצואהנביאיונהשלההיסטורית

ל,חותשכנשלחלאנב'אששוםבאמןולכתמרח'קאףקו'ממן'חוקאל
קו'ממן,שלמע'נ'ונעלמהלאלנ'נוה ,>!.הנב'ונהשלל,חותוש , "Dלגונבוא'ת
 ." "אגד'תולע'רפ'וט'בס'פוראלאזהא'ן ..שוקובע'דבמח'מבטלההואאולם

כ. ,אליונהבםירןשןעזראאבוראה 1

היחידיאינןהראשוןאינןקןיסמן ,אוב .. 401 'עןנ ," I/ב ,"חיהישראלהאמינהת.ןלרןת, 2 . . 

שסםריאמריקדמוהורכיםזה,רלספרזהלנביאנןהמיחיסכארץהמקראפרשניביו

שואללמשל,למה,עמו,ונימוקךאחרכלהיסטורי.סיפיר ,ככיכולמשקף,אינוזה

היצאתלסגל,המקרא"מביא,,( ?מ~יניהנשחזרהנביאלשסוםימוזכרלאסגל,פרופ'

שליטהמרזכרלאמהמשיםשארליםואחריםהיושל,בי .. ) 447עמ' ,כ"אספר,קרית

המקראישמשמשלכהנא).כהצראתיונה(ססר ?לםחותנינחו.של _אואשורשל

האזורייםהשליטיםכלשלוסמותיהםלהזכירבאןכאילןןנביאנביאלכלנרפיהיואןטיב
• • 

ולאייןמלכותעלהמקררותבכלמדוברחנוכהבנסאפילןהמקרא.מתייחסאליהם

אדהיטב,ידועשמוואףמלראזשלטשביון ,היטבלנרשידועלמרותיון,מלךעל

 , 22 'עם , 16חוברת ,"עתין"שמבמאמרי(ראהשבמולהזכירושלאסיבההיתהכנראה

 .) 1הערה

יונהשםנפטרהעתיקה,גינוהסביבתתמישבישקיבלוה ,המוסלמיתהמסויתלס'

יונה),(נביאיונוס""נביה'וםעדהנקראתהסביבה,מגבעיתכאחתנכרהיקבריהנביא

ביקרכי , Iה-במהמאהפתחיהריהנוסעמספרזו,מסורתלעומת . 7הערהלהלןראה .

 .היהיו,וריהגביאיונה" :הלהלןאמר "עאלי."ישובשומרעםחהיונשי!גת·חםר"כ

לאדר "םיוהעמקפה"חיאה(ר "לקבררקרובהגרליסהצעיםמפירותיהגות.לאתהראןי

והיךשלר,קויפזכוסגל,שלבעקבןתיהםהוליאברמסקישמואל .) 270עמ'וילבאי,

 • 9 6יעמג-ד,חוברת , 17נרדב"גזית"זהגושאעלכמאמךן

להעיר,ישלגויים,נבואיתבוסליחותבשלחלאנביאוסשרםקויפמן,שלטענתולעצם

אמךכה" ;הנביאיךזניהיוסלבניאתוממבזנעלמה ,במקראהרבה.בקיאותןלרמית~י

עדפיכנימלרואלזכ,א:סלר,אלארום Jמלי Mולשחתם ...מוסרותלךעשה. Iאלי 'ה

יהדוה.מלךצדקיהןאלירושליםהבאיםמלאכיםביד ,ציריןזבלוואוציר Jמל,יאל
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כברהמוןכרחיומי!עחיקחריעאיה ,אגדיתעיראיגהנוהינשםשגשהוא,הנגו!

דמיוני-מיךסי.אינןהסיפןראףג,םשבןןרשאי"ענבנתהאשרבתורה,

חורבנהעליונהשלונבואחוההיסטוריח,העירלביבוהמחיחיסהסיפור
שלבבואחולאחריתלעשבכא-נחוםשלנכואחואףשבד. 40לאחרנתקיימה

אומרבחוםהיסטוריות.מתעודוחסימוכיןלהויש ,פרטיהלכלהחקיימה .-יובה
 :היתרבין

ואמהותיהתה,להועגלתההרוצב .נזמגרההיכלבפתחן,הנהרית'זt-ערי"

היא,םיבכריכת-מבוהיונ .לבבה!עלמתופפיתוניםיכקולבהגותמ
 .)ן-טב.(בחום "מפבהואי!עמודוערמו ,בסיםוהמה

אשרעצוםשיטפוןכיביותרהקדומיםה'!"בייםההיסטוריוביםמספריםואכן

הראשובה(המאהמסיקיליהגבשה.ידודורוסלופרסמדילחילעזרביבוהעלעבר
 ,)ס"לפבה-4ההמאה(אופרוסבשםקדוםיוביהיסוטריוןעלהמסתמך ,)ס"לפבה
 '''עגםמוזכרזהפדט .'רכבהוחבעחביבוהאתשפקד.עצוםטיפוןשלעמספר

מחבהרחדבריהםאלור ,ועדו •אבףדיבוסהיסטור,'פולואלגסנדר '.אכםגופון

 .'.בחיםל~'נבואחו

אלתאמריהנ :ישראלאלוקיצכדוcתה'אזברכה :לאמיראדוניהםאלאותםיצוית

האצררתכלאתנתת~אניבייעחה ..האדם,אתהארץאחעשיתיאנוכיארוניכם,

בנו,בןיאתבנויאתהגייםכלאיתןיעבדי ...יענדבבלמלךנבכוינצרכייהאלה

ןהממלכהינ..יירהיה ,גדלויסומלכיסרביסיסונכויעבדיהיאגםארציעתבואעד

 .)בי-א ,ז IIכה"מרי( " ...ןאותיעבדילאאשר

דהברגא Pשמאר" : nאחרןמלמכןחעלניכאןשםיאחרסינכיאעלסמרמגםירמיהן

מןרלפנירלפניהיראשרהנביאיםדיעס,לכובאזביבאזנ"ך 'דיבריאנוכרשאהזה

שם( "ולדבוילרעהלמלחמהגדולוחוכמלכותיטלירכתארציתל Mו Mיינ: ,העולם

 .)ז-חכ"ח,

כלנבאראכןכיספק,כללהםחיהרלאבלבד.אגגבזרדזרבבעיהבגעיל"חז

הבינרגדבלב.דהערלםמוחולאביבאובכיאיםששבהעאלא ,הערלםלאומיתהבביאיס

ןן ...הורלאולםיהעלואמרתבתבבאיבביאיסשבעה .. :רתמהאותאייהבראחהמאןראים

בביאותייהןעיקרהנאלישראל.יהויאותינביעקרהתם" ,כלומר .)ב ,ן"טבחראככא(

 .)שם( "העולםלאימית

אףהיאועדו.יעוד ,לי ,ז"לישעיה :לר ,ט"'כימלכיסגםראה;יאי,בראשית 3

עםלבביםגתגלובחפירותלפנה"ס). 1750-1792 (חמיובישלחוקיובקובץמויבות

ס."לפנה 1244-1273מתקופתבתיבות

 • 1 , 27 , 2נרד ,"ניכליותיקי" 4

5 7-1  . Anabusis , 3כרך , 4 , 2

 .פשלןהערותכצירוףןסיאוסכלשככרוניקהוזכריםמהאחרוניםניש 6

צמאולאהם .נחרסכספרהללוקיסוהפסכפיוושהתקשילמקראהמסורתייםםיהמפרש-6

סופרישלההיסטורייםהסיםיריםההיא,בעתשהםלכשטפונןתעלרמזל"חזבאגדות

התגלו.טרםהארכיאויוגייםהגילוייסבהם,התחשברשלאאולידיעתםהגיעולאיין
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עודמתבססותאינןהורבנהזומןק"מתהיסטוריתכעירנינוהעלידיעותינו

בחפירות'הארכיאו"נתגלתהזועירבלבך.היסטור"סןכחביסהמקראסיפןריעל

לאיגרריח.כצורההפסרקיסאתלפרשואחריסעזראאבןרד"ק, ,'''שרנאלצולכן

םדופ'דברילמשל(ראההללוהפסיקרםבהנבתהתקשוהםאףהמודרנייםהפרשניס

שבימינו,הידעלאורהפסוקיםאתלפרששביסימהםאחדיסלנחוס).בפירושוסגל

לגביאייחסותחילההדבריכ.אתסילםונינוה,בחירבוחשובתפקידשיחקישהמים

 . nה~סטרויועיכדותעםמלאכךתיתסתירהמעיןיצרויכךאמרם,שלאדבריס
עלה"כיהפסוקיםאת:יכסבירכהנא)אברהם(הצראתלנחוםכפירושןהירשלרב.

ריאההואבכרלעברר".יכלישהצריםכדיהנהר',שעראתלפתןחהאייכיסביד

מפנילואמיםריב"מפנינחרבהשנינוההיונים,ההיסטוריוניםע"ילמסופרסתירה

איךהפרטיםכלאתכמובן,ירע,לא"הנגיאכילמסקנהמגיעהיאמכאןמיעוטם".

ליפול".ניניהעתידה

אתלצמואאפשרהרינינרה,אתאזשפקדהשיטפוןעלסיפורםנכוןמאנם,אם

לפתיחתזכרכאןאיןבמליצה.שנכתבוהנביאבדברימשתקפתהזאתהמציאותבבואת

כיבנכיאהראההיאהנכוז,היאההיפךכלשהו.מעכרלאפשרמנתעלנהרשערי

יהעירכמיםנמסכאיליבמוג","ההיכלכרעדגאיוהמיםנפתחי"הנהרית"שערי

מעבר,ולאפשרהמרםאתלהירדדמנתעללאנפתחיהשעריםמים".כבריכת"ניניה

כלימרסלה,ממימיהכלימרהיא,""מימיהיהזהיכלמרם.כברינתנהפכההעיראלא

מפנה,""איוכיעמדוועמדואךלברוח,האנשיםניסותחילהשלה.המיםממאגרי

הסכריםשמרמיבמקיםהתורפה,בנקדותנפרצוהשעריםלנוס.לאןמקרםהיהלא

אתולהורידהמיפלסאתלווסתשאפסרבמקרמרתנפרצילאהםהעיר.אתהציפו

הגאות,

כיחסהןהללו,פסוקיםבהסברתהתקסילמקראהראשוניםמהמפרשיםהחלכאמור,

למלכה,מתייחסש"יהך:ב.ב"ט,פרש '''שר"והצוביי,לכטךיביחסיהןהיא""מרמילביטןי

היהזהכיהנגיר,שמואל Iרבשםמכיאעזראאכןלימינך."שגל"בצבהמלשין

כלימר Iהעלתהגילתה,והוצב :האינזריעבץזאבר'שלהערתימעגיינתשמה,

 , 15עמ'כ"ג,ישראל","תולדית(ראההמגדלהיינו"הגרלה"בראשלזבח"העלתה

 .) 11הערה

אתניסחיהנביאיםתי", ,sשמ'זישת~רםאלוקיםדיבר"אחתבבחינתהםנביאהדברי

(ראהמליםשלנימיםבמילבטךיבאמאורעותשלשמקסימיםכזרבצורהנבואותיהם

שהנביאשלמרותייתכן,כך .) 183י· 53עמ'לקירמו,ישבע"פ"שככתבלתורה"מבוא

כאןבתןכיהנמנע,מןזהאיןיעבץ,שלהסברולפ·מסיררמתמציאותכאןביטא

גארתאתמתארהבביאברמ"ף,האותיותמתחלפותכידועהשיטפון,שלתיאררגם

הגילותעלשעלהעדהיצףהאזיר-לתה" ,sהן'גולתה ,)ב("הצוףכידעהמים,

ציריתבבירההיתהההםהימיםסלרכיטקטררה Kהכלאותן).העלושהמים(או

כאשרהעמדו,מונפרדחלקה~ווהכותרןתהעמדו,בראש(כיתרות)גילותעםעמדוים

ייביםכקול"מבהגותהחלובמיםשקעוהעמודיםגרלותכיממרחק,שעדמוהאימהותראו

מים..כבריכתנראתהכשניניהלבבהן",עלמתופפות
• 
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המהימביםהםהאלהרותיהחםמימצאישעכרה.כמאהכיותרהמרשימותלוגיות

עזומה,ספריהשםבחגלתהכה.דעשבערכוהארכיאולוגיוח'החםירותמכל
-20ט,למעלהיחידוח.ככחברשומי!כאשורשליטישללוחוחרבכוחשהכילה

, 

ךיבת"דגשלבציוררביתפעמיסנינוההעירמסומנתהיתידותבכתגבימעניו,אגג

בדמיונםיצרוכילשםזה.לסמלחמקןראחרתולהתחקמנסיםרביסחוקייס . Hבית

K וומשסי .כמרומנינינוה.העירכאלילתירםעלשנקבעה .ידועהנלתימםוייוגתלילה

חלקהיהשלדג ,יונהשלמבבואתןכתצואהכהימהפהעירבתיהצלתאתלסמלבאוה

אותההציליבזהלביברהלהגיעדנךשלכסיםוירנההצליחלדגהידותבה.גכנד

נחרכהלאאשירכי(מכולאחרגסואילדהללוהשניס 40במשרההיא.בעחמחורבנ.ו

זה.נסמלעירםאתתושביהסימנןמכן),לאחררבותשביסאלאגיניה,עםיחד

העירמול ,החייקלשלהמזדהית-בגדההיאההיסטוריתגינרההעירשלמיקומהך

חהיהזוסביבהוק.'קיונגכייםנקראתהגבעהnמורםאכר.מ"ק 11כימינן,מצוול

מןחשיות.הוכחרתלכדהיולאאךההיסטורית.נוהינשלכאחרמקובלת

פלעאשדברטה .יןתאןלרגיארכתור~פ nשםלערוךהטכוליאמפאולהתחיל 184ב-נ

אתלחשרףחןהצלינלהבארכיאולןגהיה ,במצוולהצרפתילוהקונסשלכסרכנו

חשיברתןאתלהעריךכוטהיז"גלאבזמבןאשור.מלךסרגיועלהראשיגותהעדויות

רהרשימןתהתבליטיסהלרחות.שעלהיתידרתכתבאתלטעבתידעלאהואתגליותיו.של

לצרפת.באניהבאוקטוברהוטברוביטהשל

ףחשולייארד , n ,Nיטהכריוהארכיאןלןגהמדינאיבהיסכנאותהחפרשנתייםכעכור

םקריהחו ,"גימרוי ..םשההלחןיבונשכימי )יאי,ח'שיברא( nכלח"כית"התנהעיראת

את .לפענחהצליחוטרםשעהאותהכיאף , mליגהתלשחשיבותןלעריןבעדמו

את ,ופומביחגיניכםטב ,פיפיללואי"המלךמסר 1847במאי Iב-היתידרת.כחב

האשוריהמוזיאןןנוםדובואתהתנ"ביים.הסיפוריםמעולםהראשונותהעדויותאוסף

בעולם."הראשון

באחתלחפורניגשהראת.יהאנגלחבר-המשלחתראסאסלחופרפניםהמולהאירוהנה

האתתבנעיצטעמכ .רפרלחרחרלהתאכזבשבוטהםקיכמלמוציל,שממולהגבעית

אחדוהמבחופגעהןאנוטה,עיהגאליילעומקתמחתמטריםיסנטכמה ,הראשונה

טילישלטתידותיבכתבצעומההיספרגילןםשבינוה.שלםיהצעומהארמןנןת

אשיר.

לייאררגילההנביא,נהירשםקנןרהמוסלמיתהמסורתשלפי ,"יוגוסנבי"בתל

הופסקי,אךחפירותשםנערכו 1852/3בשניסגםסנחריב,שלמארמונוחלק-1851כ

בחפירותנתגלופארארמונותשלסרידיסהמןסלמים.עלמקרשדזהשתלמשים

 • 1932 , 1928נשביסגסזיבסבינה

ככתבאהתתעודהלפענההימאנגלנקסיוהליסוורוהמלוידמםהצליחןן 8ב"ךכ

והתכררתעדוהאותהטרפואינמ-גריהצרפתרקוהחרגסיתןמזדקטנאיתוררת.יתיה

חטעבלחויהצלמוצמאיהםלוזוריי.רהאשהכבתאתפיענחוכךזהיס.ייתםישהתרגומ

אחרות.רבותתעדוותבקלןת

 A, H. Layard, Nineveh and ist Remmalns, London, 1848; Niח e-ראה
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האס"הלכס'קונרפ'ה,והפולחן,המ'תולונ'המדע,הספרות,בתחומ'תעודותאלף
לאבנל'ההועכרוהתעדוותשם,בתנלוועודועודחוז'םהה'ססורה',טחבומ'ה,
ם, mבם'עבמלומידםעסקושב'סועשוות

במוז'אתשוהאשור'ותהמצר'ותהעת'קותבמחלקתהסנןג.ד .'ק.האשווולוג
אשורשלהאחרוב'ס'מ'העלהמספרתשורו,חדדבעלתתעודהסע'בחהבירט.'

ה'אס,"לפבה 609-616לשב'סמת"חסת(לכבה)זותעדוקב'בהר.מסלתועל
תעדוהמססרח.ה'אעל,הסהמאורעותבתוחשובהםשהח"ואתהשבהאתמצ"בת

 612בשנתאבבחודשנ'נוהנחרבהלם'ה , 21.901במספרבמוז'אוןמסומנתזו

 "לפבה"ס

בפי .:i ~האמיתיתהקבלהאתבעקיפיןמאשרתביגיהלחרובןהמדויקתהשבה
בספרהמוזכריינההנביאעםתרי-ע'זzךיבכספרהנביאיונהאתזיהוהםחז"ל.

ששלת'וס 'מכנגראפולהסהאר'דשנה ) 40 ( 'מ"ב'מוסר'סגסהס .'מלכ'ס
 ." " ...כמת'סונכלעוהראשונ'סלמעש'הסשבושנהמ'ולאחרלנ'נוה,'ונהאת

גיווכתניביה, ל:;:חירבבהעלהנביאיובהניבאאימת":החשביןאתבערןראם
ב'ןהזהותגםתתאמחזהחשבוןבעקבותהע'ר.נחרבהשבה 40כעבורבד'וקב'

בפירוש,שמיאתהמזכירהזיהןמלכים,שבספךןהנביאותשר pשבתרי·הנביא
 , 11לירנהיחיסןהל IIשחזזןהון

בן('רבעס"הוא :אגבכבדרדאמ'ת'בן'ובהבשסבב'אמוזברלראשובה

ראלש' 'אלוקה'כדכרהערכה,'סדעחמתמלבוא'שראלגבולאתהש'ב'אוש)
הנבראה" .)כה.זוו(יהחפר"מגתא:;ןרהנביאאמיתיבןירנהעבדיברידיבראשר

לפחווהחלבטו'שראלחכמ'אתר.עלהרד"קאומרבמקאר"הוזכרהלאהה'א
 ,)א ,נ(יונה "לאמורנש~תיונהאלה'דברויהי" :אימרשהכתוגמאחרזו,בעיה

בשח'נכללחא'נהזוייובבואהשל'ש'ת"לאעמו,נרכו"שנ'ת :לדמוומכאן

• 

ypographie Ninves, Berlin ר'~ veh and Babylon, London, 1853; Di 
עמ'תרפ".ד,טבתד,חרברתג, /Iמכרר.,השילרח"קלוזברפררס'שלמאמרווראה . 1917

342-3J6 • 

כתבהןנתק ,היתידרתכתבשלמדוייקתהעתקההטבלה,גיףשלציררפירסםגד 3

נינוה"שלנפי('תה"ןכספרלאנגליתהטבלהותיוגים ,ררמיותבאותיותהיתידרת

1923 , C J. Gadd, The Faii of Nineve, London ; פרופ'שלמאמרזראה

שם."השילח"קלחנן

םדלכזלכשםכפיריעזראיאבןק"רד '''רש ;א ."" 1ינמרת ;-כ""פי "רבהערלם"סדו 9

א.א,לירבהקרא '''מהר ;כ,ך,ר""שם ;א ,טב"

ג. Hמפרקאליעזר,דרביפרקי 10

ראה iא ,ט ,בלכים(מ " ...יואמרריהנביאיםמבנילאחדקראהנביאואלישע" 11

 "הנביאתיאמ"בן"יינהבשמובשניהמוןנרהוא .) 9בהערההמוזכריםבמקורות

 .)כה ,ד"'שם(מלכיס

שלישית" :היאהגירסהשכ"ה)רמז(ידמיהןשמעוניבילקוטכא.פרשת '''רדמכילתא 12

 . 11 , 9העריתראהעמי".ברברלא

, 
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בבואהליובה וס,"'חז"לכישמבאמריותרתגדלהתןביההשבתרי'עשר.הבבואות
 , 'בוסםת.

אתהטילרעל,ן'.,"אלישעשלחלןב"רהבביאירבההיהחז"ל,קבלחלIכ'
ידערגםחז"ל .)-1אט,ב,(מלביםישראלעללמלךיהואאתלמשרחהחפקיד
זיעובדה , 14אליהןהחיה'אשרהצרפתיתהאשה ל..;ז"בנההיהיונהכילספר,

זו.לחקוסהכרונולרגיתמבחיבהיסהמ'~תלבח

אין ." ~ 3ו, 09 (ליצירהק"טאלפיםג'בשנחנםטרהנביאאלישעביידיע ,
הכלל 'מחמת 'ח,ירביאלישעבערדעצמאינבביאלהינבאנשלח,שירבהלהניח
איםיא, 'אנר,רשאים ."לכךסירחדתרשרתקבלא"כאלאהרב,בםבילהרררתשאין

שלפטירתובשבח,התקיימהביביהעלהבבראהשלבייחרהמיקדםשהזמןלהביח,
שנה, 2.621לפבי'כלימר; ,) 5,ד 3,109-()3 = 2,621 (ליצירה 3,109שהיאאלי'זwע,

 651שנתזו,בייחברר ,) 2,621-1,970 = 65(והספירהלשבותזהמספרבשוהאם

החורבןבלומר, ,) 651 ' 40 =, 61(ושבה 40הקב"הלהםהאריךכאמור,ס,"לפבה

שביניההארכיאיליגייתהחםירותמאשריתכמאיר,אוכן,לפנה"ס. 6ו lל-בועד
הבדל,מפאתקרובוחלעתיםבונעאחתבשבהההפרשלסבה"ס, 612ב'נחרבה
 'בראששהיחההראשון,אדם'יצירתאןהציירהשנתניןחז"ל,במקורותהחישןב
 • 17באלולבכ"השהתחילהליצירההשגיההשבהשהיאהשנה,

שלפטירתןלאחרהחחילהיונהשלהעצמאיתנבואחוביהאמור,לאיר
בנבואה"שנית"הפסוקהרגישמרוענביןניניה,לבעייתהתייחסהוהיאאלישע

, 

בעניןבזהכיוצאיואש,בזררבעםבעניונביאתינושא.לאיתושהתייחסההשביה
שלבשליחיחר, 'זאחעשההראעצמאיח.נבאוה ,היחהלאלמל,ךיהיאהמשחת

, 

, -

 • 11 , 9הערותלעילראה 13

אתא",קאראליהןמחילא"יונה ;יאצ"ח,רבהבראשית ;ה"אפ"ה.סוכהירושלמי 14 , 
טז).עמ'מ"ז,ארתויקהלפרשתכי"א,רס.ןלם,פירישעם ;ע"אקצ"ז.שמות(זוהר

לאברהםזמנים"סדרי" ; 12עמ'תרל"ב,ווארשא,דיד","צמח ;שםרבה"עולםסרר" 15

עליגיהמקובליםהתאריכיםכו ;לטענהמקיםאין .י)" P '(ג 152עמ' , K, 1943עקב'היאר

שנה 6OOכ-השגיהביתעמדהי(לפשגה 2OOבכ-הבדלרשישכול,יכב ,נכוניםאינם

כיחסןכדומה)מהמקובליותררכזמןנמשכהבבלשגלותאןכמקובל, 420ולא

אצלהטעויותאתלחפסישפוס.מלכישללכרונולךגיהןביחודהכלליתלכרונולוגיה

בעיהלביררדהמסגרתזןואיןידוקם.באישנודעוודימוהםהפרסיים ,ההיסטוריוניס

נן"יוגה :אגבכדברךכןתבצורףאפריס'שמים.בלובכרבתפסיסשרביסחבליי.

לפבישנהכמאתייםלםבה"ס, 744-784יראשנווירבעסעמוסכיסיביבאאסיתי

ת Kהולמיפהללוהתאריכיםאין .) 52עוכ' ,א-בחרברתי, l!כחרכר,(בשרה "החורבן .

 .עלינוהמקובללםהחשבינות

ועיד.ועדואב"ג,יומא ;אג,"סעירוביו ;בא,"לברכותראה 16

 ,"מניס r"סדריישראל",כזתרלריתשבשמטהשנה .. :עקבי!)שימאלףמאמרראה 11

ואילד. 301מעמ' ,ו'נסםח
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_ .... • 

אימרהפסוקשבעךר ,/הםשבהנביאדיבריהיאלשהמלכתןכעחגם . 18עשאלי
• 

המקוריחהנבואה ,כןעליחר .)אט,(שםאל,שע·דייעלנשלחשמפורשןח

שלשל,חושהואליהוא,מסרשהואייחכן ."הנביאלאלהיונמסרהיהואלמשיחח

לרוחאחרעלזכהשהואייחכן,גםארבכחוב,יוזכרשהדברמבליאחר,נביא

אצלשמצינןכפי ."אליהושלאואלישע"שלרבנבואימשפעכחוצאה·נבארה,

נביאי"עשבשלחמפררשותרמנאלאייאש,בןלירגעםהמתייחסתבנביאתומאנם 18
. . 

אןכיתיבוירנהעבדיבךודינרראש .. :הכתיבמסגגןוזאתוילהבגיחןאדאחר,

לאוהדיביו ,לימרבאה "הנביא"ההדגשהכייתכן .)כהר,יי' Iבמלכיס(ה:ב~א"

נבואתואצלמצינידימההדגשההכי,בלאיבגיאשהואאע"פזנקוריתנביאההיה

"אשרשנתיבבמקראהמקומיתביתר .)ר"'פרקא,(מלכיםהשילוביאחיהשלהשניה

נביאכימוכיחהעמודיברשה'העיבדהכי ,גביאשהיההירגשלא " ..בי.זחידיבך

השניהשבנביאה ,איפואייתכן .)אפ"א,עדורןתתוספתא( "נביאהזי-ה'דבר" ,הוא

ואחיה" :מורגששםכי ,)רויתלמהנב:אאליהן(אלריאחרכנביאהשייוניהיאחבעזר

י , ..ברריגעלאלאיוהשהבביאהאיווהלא "משיביעינייקמייכ ,לואיתיכרללא

"אין :באמר )שםבדרים(ש"הוארושיבפאמנם .)א ,כ"צשכת ;א ,חייל.בדרים(

ה"אפ"ז,התיוהיסרדי(ם"הומכמדכרינראהכרלאארכקביעות",-שורההבבואה

לכך,בוסףשם).התורהיסודימשבה""לחםחאה ;ביילח"ב,בבוכים"מורה"כוכעיקר

זכהלארבנר,למשהפרט ,נביאשוםכיברוראיני ""בקביעותהרא"ששלהמרנוג

לבבואהכברנחשבתשניהשנבראהפוא,יאייתכןבכר.שרצה ·אימתנללנבואה

הדוגשלאמהמשוםנביאיתשתיבאינילןניהשהיאחגםאםועיי.זאתשכקביערת.

כיחם(מדיכראחתבנראהעלזאתלעימתךהנביאיונהצאלשהודגשכטיהדכר

אחרים.בביאיםצאלגםראמקהזאתהיגישלא )רוימזכשהמקרא

 .זאתהמדגישאתרעל "'רט;ראהט"זט,"יא,למכיסראה 19

 • 11הערהלעילראה 20

מאדו,רבהיאהשפעכיאחריס,עלגםבעקיפיןעימשםשהוא'יש jנבואישסעיורד t!'ב' 21

אברבנאלראה(לקיוםמשהברהייותררבבשפעמוענקבבריאהיברשכלםשנ

שםכ,למלניםבפירשוווהתשוכהשיתיהחמאלהשהא,ו/תרעמ' ,ב'כרך ,אסימלכ . --

. , 

יקעב"עין ..על ,יאלמונממחבר "יעקבגאון ..גם;ראהו"טשח"רושליסיה'תרי 'עמ

על ,טםעבטיבאוהאףכיחןמאלבויוסף 'ר .)מסקנהלאוחההגיעט ,םשגדרים

עלמצביעכאברבנאל.רואףאזזלתו.עלנכ'אבאמצעוחנבוא.רתחולתשלאפשרות

ביותר·הגבוהחהנבואהלדרגתצמריםיצואיאלףמארתששזכותררה"מתןשכשעתכך,

 .) Kפי" ,גמאמרהעיקרים,(ספד " ...משן,וכאצמעותאליקיכחסדאליהוהניעו ..

צויינהלאמהמשוםרוזבטהליוסףלשלשאלתונהותשגםכאןיסהאמורלאור

שאלהסמךעל 1אחרנביאכלצאלצמייוהמקראשנפ~ירנהלסובבאותיהתתחיל

כתיכתזמוברבר ,לכתקוחימרחלמסקנותםש ע~"מהואהסרבה,"להצאמשלאזו

יכיל xלהמרקא .) 35 'עמ , tHתרנ'ואשוארחנטחל,ל "אטינו,דור ..ואה(נדומהורהספ

מקיריתכנביאהלאאצלוהתחילההיאכי ,הינבארתתחילתיינה'אצללצייןהיה

לאצעמית,לנבואהומשזכהאחר.נביאכאמצעותנבואילשפעכזונהאלא ,עצמאית
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• 

I 'ככחוב ,רבבומ::זה ל;:בבואתומשפעבבעבבואחםשרוח ,במדבר'שראלקנ: 
 .) 1 'אי,(במדברעל,הם"שומח'על"אשרהרוחמו"ואצלח'

 .לטת nמןהתחלהזיחהיה
 "אלרכרןחר Qביישפיבאיהי"ו- :והמההבפסוקרומזמזאתלראיתגםאמשיאלרי

מהקרים,שגייספזלהעניקרשאפכיצדרבי.לאליהךאלישעובארש )טב. ,בלכיס(מ

אליד.ו.שהחיההילדאיהיונה .כאב"ראך .להבהירןמתקשיםהמפרשיםשואליס

"הכוזרי" ,"דמבר"מומובדיחמדרגה(היאחייסשלמירחרתמררגההיאנביאהרןח

השפיעאלישעלוייאבלבדאחתפעםירנהאתהחיהאליהך ,)ל"טסעיףא,מאמר

בעניןיבשניהה'בשםיהואאתלמשוחכששלחךלראשינה :פעמירםנבזאהרךח ' 7על

יראש.בןררבעם

במערכתנתקבל

ומבו'מוסברתפסוקההלכהולמשפחה.ולכלהלחתןחייםמקןר

 •הלוידודחייםהרבמאתובאגדה.במדרשרבותינוממקורותאר
תשלייב.תל'אביבראשון'לציון.העיררב

• 

פרסומירקובר.נחוםמאתהעבריבמשפטוההרשאההשליחןת
מוסד . Z6מס'הענרית.האוניברסיטהשללמשפטיםהפקולטה

תשלייב.ירןשליםקוק.הרב

ארנטרויהכהוהנוךהרבהגאיןשלהתורהעלדרשותהמנחהקמץ

יעקבע"יהמחברכתבי'ידמתוךתורגםמינכן.דק"קרבזצ"ל.

תשל"ב.חיפהוכוורחבת.מתוקנתשניהמהדורהכהן.צבי

ביו'דתיים.נכתבי'עתמאמריםלכובחרמוארכופתחעיניםמאיר

הוצאתוונדר.מאירבידיערוךתשנ"ט.בשנתוביבליוגרפיהגרפיה

תשל"ב.ברקבניתורניות.לספריותהמרכז

• 

סוגיותברורי '.אחוברתשעלבים.ישיבתשלתורנימאסףדעתשעלי
"דוככומדורובמחשכהכהלכהוארצו"ישראל"עםמדורוהלכות.

תשל"ב.ניסושעלניס,ישניס".שפתי

:ד"רהעורךורפואה.הלכהבעניניוסקריםתמציותמאמרים.'אסיא

שלזינגרפלקד"רע"שהמכוןע"ייו"ל '.וגליוןשטיינברג.אברהם

ירושליםצדק.שעריח IIביהי IIשעהתורהע"פהרפואהלחקרז"ל

תשל"ב.תמוז
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 , ,סנדר,יצחקהרב

החודשאתלקדשהתחילןמתי

האמצעיהחשביןלפי

א

מסיבילמשההלכהזה"ידברהחרשקרישמהל'בהלכההבפרקהרמב"ם

קיבעיוסנהרריושםשאיויבזמוהראיהע"פקיבעיוסנהדריושיששבזמוהיא,

חוה"י"החשבון 11 ...לראיהנזקקיזואיזהייםבומחשביןשאבןהזההחשביןע"פ

מלאאחדיחשדחלקים,יתשצ"גשעיתיבייםכ"טשהיאהאמצעיהחשביוהייבי
מסיףזה,בחשביןלחשיב'ישראלכלהתחילי"ימאימתישםגיבהלכהחסר,ראחד
בימיאבלקביע,דיןביתם '1tנשארדלאישראלארץשחרבהבעתהגמראחכמי
הייישראלארץקבעיתעלירבאאבייימיעדהגמראחכמיבימירכןמשנהחכמי

 :בזהמתכייןתקיפהלאיזרלחקררישררבא"אבייימי"עדכאמררסימכיו",
דעית,חיליקיקיןביםלזהרביחסמיתם,אחרי,ג)חייהםבזמןכ)לפביהםא)

' , 

מפרושזה ... " : 1כ/ Iשכ-"לפניהם"-חיאהואידז:.נ"'םורייתבעלשיטח
שכברןרKב,אנייימיעררקהיחההראשינהההבהגהכיל) /Iהנס"הרמב jבדבריי

, 

יאמריבןבגמרא,לגמרימםירשיהדבר ' ..השמדי.תימיתחלתזמןהיאשזהנתבאר
מיחרתבזהבילדהאמררבגלירתשלטרביםימיםשביאתמר ,ב,דביצהבמסכת

אסידרככייתהיזירארבאמרזכז'בזהאסררהכזד,גזלדד,אמןאסירדב'בזה
כירתיהאבייאמןיימי,תריעבדיבןרקאדירחאבקביעאידעיגןדהאדיבאמסחברא

רכר'כיתיםבטלייאלייכר'משיאיתמש,איןהייבראשינהדתנומסתבראדרב
מתםישלחומשוםיומי,תךיעבדינןטעמאאי,יכייוחאבקביעאדירעיבןןה.'זLתא

וכן',אבותיכםבמנהגהזהרו

שביעשיכברחבריזיראיר'אביישבימי,הגמראבדבריימפירשמבראר

ראביירכי.'אביתיכםבמבהגהוהררמתםדשלחראםכיהספק,מפבילאוטבים,ימים
התקבהימילםנישבהמעשריםירתרהראשזהצח"צטאלפיםד'בשבתבפטרכבר

כברשבאמתרכמרקידם,,ערדהייבהכרחיאבייריראר'רדברי ,אי:;'בה,הללבימי,
יהכורבה ..אביי,ימייתחלתייסףרבימיבסוףהייהראשיביתשהשמדיתבתבאר
ישראלבארץגםבבבלגםסמכיכברההםשבימיםהייבידירחאבקביעאבקיאין

 " ..לב.דהחשביןעל
היתההראיהס"עשקדיושא)הראשיביםדיריחבעלשיטתמהב"להמירם

מדרבתהב"לבביצהשהסיב"ב)בכלל,עדלראערדירבא"אבייימי"עדרק

 "דירחאבקביעאירעינןש"האידבאב)האמצעי,חשביו-חשברוס"עבקחש
, 

האמצעי,חשביןפ"עלקירישמוסביםשביהם- "דירחאבקביעארדיעינןי"השתא

, 

בימיישראל ' K"נשימםרקשניחלקהלוי,אייזיקיצחקהרכמאתהראשונים""דורות 1

קצח-ט.עמ'הימים"כסוףהקביעותותקנתהדור

השדמותיסיתחלת-יוסוור'ירנה, 'ו"לדפרקח"בהראשונים""דורותראה 2

ח. Cסימןסרגלירת,ראובןמהרבחיה""גםשבסםריראהשםי,'הכוללות
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, 

ובאמצע ... " :הצל""כתב 3א ,בביצה :חיהיס""בזמן-היאהצל'ייהישטת
יתעסקושניוכ IIכיוסוכאאמרשלנו,",ות "I7הקכנתחדוסורכאאב"וסלימיהס

ראיהע"פמלקדששפסקולאחרה"נוהללווכאדרברינלע"ר 'ישראל,במת! Iבו
יומיותרידירחאא "I7כקבידעינןאוז Tינ "I'שכות "I7חקבע"סלקבועהזתחילו
בזמןאבלקילשני 11 " '1לכךאבוחינובמבהגהזהררמחםדשלחרמוסרסרקעבדיבן
מראןרייתאשבויו"טהריגמיעיםהשלןחיןשאיוובמקםרראיהע"פמקרשיושהיו
קאמרבכלל-עדרלאעדדנלע"ד ,,,"באעדדכתבכםייהוהדמב"סשרן_ Nריו"טכמר

 '''",רנלשרח "I7הקבהחחילוובאאב"רבימי
כלם"."ועל :.,מרחם""אחוי-היאל flזטיקצינםי,'זניכלל Mיה'הרבשיטח

יאה, ..נ'יהודאר'שלבנרבןהנ"שאהללר' '''עסדררהקביערחש:סדרידיעכבר
פטירתאחריק"כ,איקלווחד"אבשנתהיתהשזיהדירותמסדךיכלבפיומוסכם

בקדה"ההרזנב"סגםיכמ"שהחלמדר,חתימתלזמןקויבשנה) ' 11אי 'ז(רבא
היוי/אר/קביעותעלידכאאבייימל"ערשםהרמב"םראמךיהא ... )'ג(פ"ה

שלפסקרעםמחאיםוזהררבא,אב"אחרייה"ביבכללעריערר"לסימכין"
מיו"טתבסיליזעחבאדם"מערבדרכאשדיבי' ,)ן Iט' ,ן"פ(ירווטבח'הרמב"ם

אומרפההריהזה,"בזמןולאראיהע"פשקשריבזמןרקנאמרימחנה"לחרבר
שלרנ",הקביעיחהיחהבטרםמרבושרבא

לס'וגם "בכללעדילאש"ערהואשוניםדירוחהבעללס'להעיריש iUהז
החשברןהא ,ראיה 0 " 17מלקשרפסקיכברירבאאב"ימישבאמצעהצלייח'וסיטח

חכמיימיכסוף-הנשיאהללימיעדבחקנרלא-האמצעיחשכין-שלבי
הללימיעדודכאאב"ימיביןבינח"םעשרוהמ-החלמדרהחימחעםהגמדא

 :כעצמי'הדא-;וביםדודוחבעלהנ"לקשריעלאנבבדורענהכבו 1נשיאה
כברזהככל ,,,'''אבבי"דה'יעד"ןשאזאףנהלל]לוקידםהדכהזמןכבד יכ",,,

יהליגןיוסייר'יובהר'מלמלכברזהרהי' ...החשביןע"פוקהקביעותעיקראזהי'

אב"ימימחחלחיה"נראריל"פ"גאלפיםד'עדרמןרהיאהשמדיתימימתחלח
עשהאשדהיאיזהלגמרי,"אחרעביןהראהלל,בימיהתקנו.עניןאבליובא,"

לגמריכליומפנהישדאלכיהאותרחבאריככר "1'אזלתכידאוכייב",זהאר
ועהפניקדמיכןעלכי ,לוהלשיכהד'יוחמיאשועדאייבבירלתתהמארצי
לרירותהזההחשבוןלםייהשניםהחרשיםאתילקרשהקבועהתשכוןאתלקביע

 "ערלם."

קמי,ךיחיבהוהרבינאזנ"השסוע'ישראל.בויתעסקישניס"בירכאםארכד".ן 3

אשי.דרב

 Kבתעניתיתיגהוירכאכיברייהכןוכמורש"נ"בגהלכהחפרקשןבח"ב"אור 'ע 4

יריביועמוסיכו'לרבאשלחוי"בובסנהדריןכויתיה.אשתכחחדאזיסגאיומיחרי

בערבט"גדחלהריאבייעלהלייסכ"סןבתענ~תכי'אחדנציבלקבןעבקשונחשין

 ." Pירן"החשיבוןלפישאיןםהשבת
עמ'גאו"קחיםיקגחלקטוקציבסקי,ם~כליחיאלהרבמאת "והמקדשהקודש"עיר 5

הקביעית".סדןר"זמןרכט

קצט.עמ'שם 6
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הרמב"םבלשיןגדילהשאלה,"יש : 1שלמה""חירהבספרשאלחיגומצאחי
הראיה.פ"עמקדשיוהיוירבאאנייימיעדא)זמניסשבישהזכירגבהלכה

ביןהיהמצבאיזההשאלהכיי Kזהבחשביןלחשיבהתחילוהגמ'חכמימסוףב)
חתימתזמןהיאש 'הגמחכ'/בסיףעדבערךב'אלפים'דשבתירבאאבייימיסוף

לפרשבראהילערחיבזה,שהעירמיראיתיילארס·ה,אלםים'דבחשהתלדומ
הלליס'!'רתיקןזבימיהם ,הראיהפ"עקשריאזב~לליעדירבאאבייימיעדש"מ

לשד"בביילחהייהדברעידיןאמבםהחדישפ,יקבעישעל,..ביןשהחאחהבשיא
כלעםהחשביןפ'!עהקדיושכי ,החשביןפ"עהחדשאתקבעימחישיודעיוא"י,

החשדגקבעמתיספקל"חילבביוהיהפרטיןלכלמפורסםהיהלאעדייןהדחיוח
סדרבחחםככראזיאיש,ורברבינאאחריאומרחזאח ',הגןכחכןכיסוףעד '''אב

כחביאחרי , ..בןוב tלח'הוחחילוישראלבכלבחפשטיןכאזשערין,כד'החשבין
 " ...לדבריושכוןנחיזראיחי 8איר"חחלקאפריםביחשי"תלידיבא

ב

שיםחירשאל'ב'~יאהשהללהראשיביפדדרדחבעלכדברילאל"בלםעב"ד
עדןכיןכידקד:;וירקוהללכןלמניניהגכברהאמצעיבדןשבחשיןכדששהדבר,

כהאיןכך,םילאראיהפ"עבקדשומדדברבביהצשהסדג"'כהאדמריםדלא .עלום
פ"עדגרחמ '':-הסןביוללהנברךהאמצעי. iחשביפ"עמררבךל Hהג 'שבסןגי

, 
ירבאאביייימבאמצעמסקיראיהפ"עשיקדו-האזביתיחשכןוהייגן-חשבוז

ביןשח-חשכ;ןס"עבהגייאהשבללהעדימאז ,חייהצלרבינןכחבשכןכי
 .'לחיווההאמצעי,ביןשחע"פןכחשביןדאילךזמכאןהאמיחי

יששבזמן"ש :ח"קדהמהל'בהלכההבפרקם"הרמבדבריבזכרוכבר
. 

 !'האןכצעיחשביןפ"עקובעיןסבהדריןשאיןדבזמןהראיהפ"עקדבעיןסנהדרין

אםהסבהדריןבזמןאףלחקדר"דיש ':הסהר"אבן ..ר"מןשלבספרוראיחייהבה
ערנביםעביםהיןאםאדהרשעההמלכדתגזירחןכשיםראיהפ"עלקדשאפשראי

 , ,'האמצעהחשבןןאדבוהגאם,ראיהע"פלקדשאפשרואיאחרחשרחרשבשמים
כזמןדהלעב;ןהדישהיאסיבהאידהמשדפראהיע"פלקדשאפשרשאיכידןשאדיל
סוףכלסוףאבלבמציאדחסבהדריןשישלןמעוילשמהנוהג,סבהדר!'ישאין

ח"שי" ·בספר 'עו .vדיעמהמרקיגחלק ,'''בכשךמימנחםמרר.ב "שלמהרהות"ך

 .מגסימורא,ישפמיכלצביויצ/'להגר. Hש r I ק.,ציז

 . 179-178יונמגג,שאלה ""אירחלקמרגליותזלמוםיאטרריל.וגי "אטריסכיתח"שן" 8

 :ל"הנאמריםהביחלעהשעירקל.טימןחייסאןר"חלקאי"שחזןן ..בראהברם
ףדיענזיהאזינאקאמרז",יהלאבקייאן.היי xלגחמזייברכאיביצ"נודוכריי .....

ינותד.דידלאאתיןאובא.ר"(יקאמיבחמדרבהלא,דעדלךןכ"שלאיתבןלאגם

 ...זיע]שהיא[משמעו\רחאבקניעא

 'הג.מאחהתארירקושלמקומיאדוןתובריסומסקגתהלכהבירורהמהר"אגן"ספר 9

 ,ט t1תשישגיההוצאה-ברםהצראתצימערמאן,חייםאהרןר'דרבימוריהצעום

 , • Mמעמ'
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ר'למאאיח"מההאמצע'תשכיולנהיגצר'רישיכרא;ןך,ע"סלקרש'כיל'םא'נם
אףסנהזר'וש'ש·בזמואבלממשסהנזר!'שא'ורקבאמרהמס'נ'למשההשהלכה

 10 " ...האמיתיחשבוזפ/ 1עקיב~ייראיה'פ 1עלקרשאשפראיאם

אבל ... "- : 11השביהגוזריהוא-דןמטהכפרבדברימפיושזהדברוהגה

כשה'ההרא"הע"פמקזש'וה'יתרבני·אתרשנ'םיכמהק"םהמקזששב'חבזמו

שע'ר.מפנ'איבעב'םשמ'םשנחקשרימחמתאפשרה'הלאאם·אמנםאפשר,
להתנהגמוכרת'םה'יאואחרע'כיבא'זהמפנ'איבמצירבאההסנהזר'ומישב . . 

ס"עלקרששא"אהסנהרך'ושבזמומפירשהר' " ..המול.דבם'רה"ניהתשבוו,לJכ'
 .~האמ'ח"תשביופ"עקובע'והרא",

צוררא'והשנהעובורת"שבקזההמצות"בספרהרמב"וש'טת'רועהבבר

ובספרולקזש.לעכר'כול'ומומח'םוהם.שלשהשלב"דכלאלאהנריללב""
השעילאנה-.iZהיועבןרהחידש"יקדיש 'האומותהשיטהעלהשיגשםהמצות
הגדולשב"דהואברירדברוהנה ... " :וז"לכלכד"הנחלכ"זאלאלעולסאוחס
ארבע'סכמ"שנרילב'"רז'ובהסה'השלאל"רהחרבוקוזסואס" '''אמבטל
מכלנפשיחר'נ'בטלונרילהסנהרר'ומשגלתה ....יכוהב'חחרבשלאדעשנה

הגרולהתלי"סבב'"זהר'נ'סכלכטלושעהומאיחוהתרבו.לאחרכ"ש ...שיראל
י'זועהחרבוקדוסשנה.הארבע'סמזמוהרא'הע"פלקזש'כול'סה'ולאאר"כ
ובקשר " ..התלמו.דלסת'מתקרובעדכועוש'ושה'יכנמראמקימיתבכמההיא

הסנהדר'ושלמקימהשש'ני'הרמב"ם"מפרש'אימר'סהרמכ"ושללעטנחי
שארתפק'ד'השלגב'בעידנפשיח,בד'ג'הר'ינ'סעלרקהשפ'עהגז'תמלשכח
בחקיפתבטלהשהסבהרר'וצ"לם"הרמבילפ'החרכו.לאחראףהסבהזר'והמש'כה

 ;יבהלכהידםרקסנהדךיןכהל'ם"הרמב .t:1 "כמהסנהרריןפזיךעתהשניהלל
שהיהתהגזיתכלשכחירשכיןהגדילבי"דהיוהמקדשביתשכגכנהלה M"כ

גלומקומוחולעשרהלמקוםממקוםגליה';<ודהוכשבחקלקלה ...'שדאלבעזדח
הרמב"סלש'טתמבוארהד' " ...עהתערנרילב"דעמרלאימשםלטבר"יסיפו

שקדה//חכייןיעידזאת . t .והאחרווהנשיאהשביהללימיעדהמשיכהשהסנהרךין
שב"דהחזקהה'רלספריבהקדמתיהרמב"םכתביכברבנש'אתלי"סהשנהיעביר

• 

• • 

מודהיתיאינהאחרתהלכ.רהיאהייהליחבפרקהימאבםשכחבהללמ"סזה ' Dלוצמנא .. 10

המאצעי,"חשבוןלעניןה"בפם"הומבשתכבמםינילמשהההלכהעם

 .'ניטו.דידוומהוב "דן"מטה 11
פרשתזוטותימהםםיקתאהראטין,לצרראי'הביאטם ', IIהסהוב"אגןשליט"אמוויו 12

לקרטא"אאםנרהגואיה'ם Iעשקידושבזמןשגםבהפםיקתאמפירשהרי ... " :בא

הפסיקתאשהלאהאמצעיחשבוןוהואנרהגהבעורטידשאזענניםשמיםהואיה l)1.ע'

שםןדהךי 'העיבןךסדרתקנתעלישואלעדמווכן'קבןעבי",רא:יןיוכשגלןאומות

וע"ש, " ...בגלותשנוהגהאצמעיחשביןרן,אהנגוןי

קגנ.מ"ס 13

שם.' "שמח"לכיכאסתר" nכ"גמיליאה 14

אירטבי.בתןמהרבוהסמיכה"הסנהדרין"כטרלשלא nתשךי"המעין"כהירחוןיאה 15
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'שואלשכלוכ'ון,רשאלעדתכלשלכ"דגח'~כ'ובוהגש'א'ובהגמואחכמ'של
 • 16הראיהע"Eכלקשרבכחסישדלבריהםלשמעוחייביס

ש'שכזמןכ)סנהד"ין.ה'תהנ"שאההלל 'מ'שעדא) :הנ"למכלהמווונ

מולדחשכון-חשכוןפ"עמקד'שןהרא'ר,ע"פלקשדאפשר ' )1ארהסגהדר'ן
Kכזווכא,אב"ב'מ'פסקהוא'הע"פ~הקי'וששלמרותלומך'שולכןהאמ'ת'.

נש'אההללמ'מ'ווקהמא'ת',החשכוןפ"עהחדשאתהסנהדו'ןקבעוהללעד
האמצע'.החשכוןלפ'החדשאתלקדשהתח'לו

ג

מותותבזהגולדהאומוובגל,ותשל'ו"טשג'"אתמו :בדכב'צהשג'גו
הא'אחתקחהשאס'רכקסכול'מאבזה.אסווהכזהנולהדאומואס'וובבזה
הכאועב'דל'המסםקאספוק'אס'רבלחבוה'.טכאמ'ומאמבד'לאס'וביהא

'דע'נןדהא'דנאמסתבואאס'דובכוח'הז'ואובאמולחומוא.והכאלחומוא

דתנןמסחכאר,דובוכוח'האב"אמו .'מו'תו'עבד'נןוקאד'וחאבקכ'עא /

וא'לו'וצא'ןשלוח'ן וה'"::התק'נרהכות'ובמשקלקלומשואותמש'א'ןה'ובואשרגה
ד'ער'נןוה·.תא'ומא.חדעבד'נןשליח'ןדמטיהו'כא'יאמחדעבד'נןכית'ובכטלי

במנהגהזהוומתובדשלחומשםו'ימ'חו'עבר'נןטעמאמא'ד'רחאבקב'עא

 "לאקלקול'.יאת'גז'וההמלכותדגזויזמג'ןב'דכובאבות'כוב
העיגורבחשבוומריברכאורביהצ Iהשסיגדשאומריםראשוניסהרבהיש

האמ'ו', ,הו'טב"אמהובהאמצע'.חשבוך-נש'אההללשלחשבוןע"פה"נישלנו
השיניסמהם,אחדיםדקונציעדן.קשייםהינהישזןשיהטי cלבדםיעי.ךהרא"ה

המלכיתדגזויזמג'ןיכו'הזהוומתוב"דשלחוזיה'אתדשבהא'זיא) :לעג'ג'גו
בתווז;'תעסקושלאהמלכותגז'ותמחמתד'לאמ : "'יפו'~לאקלקול,"יאת'גז'רה
'שתחכד'למאלחשושמקוובא'ןהאמצע'החשכיןעלהאהע'ביו.סיד'שכח

כמיו'דועוג'לחשבוןוהיאה'דיע'ובבכלל'ובתלי'הזההחשבוןהו'כ'החשבון
ובבדבו'ב) ."ללמדו"'כלו'מ'ובכמהלאחות'נוק"שאפ'לוהומכ"ובשכתב
ל.ב'וובנילדאובתולדתושמחשב'ן :ד'וחא)בק;ן'עאק""ל(ד"הפוש'"ז'וא

במילדלנמו'מעיג'ג'ובא'גגואגוהו'האמצע'החשבון ' Dלהחדשאתבקב'עתגי
עלהזאהמדיבואובג'סאולא'דר ."החשבין ' oלרקמשתמש'וביאניה'יתהלבנה,
קב'עתהו'הלבנה,במילדז'ואוגשלבק'איתלנימוע'להמההוא'הע"פקדיש
 ~ O !ירושליסשלבכי'"רקהיהחליוהחדש

• • 

ת"שן ..וגא.ם~מןקאל~ש.ו"אב Oןןאקלאז«רחיםיר'מהגיחי,ן"נמשיב"דש"תראה 16

ישא.סימןח Hאורמםיכטשןב, ',",דפנזר"אנני

יא.פרקהנ"לשלמה"ןב"תורה-אב. pאו"א Hשצמיתחינור"ב"מנחתראה 11

 :יר ·ביצההקשההסוגי'"באיר Iרלירלאעמ'הנ"לוהמקרש"הקייסכ"וירראה 18
הקביעות".עניןעלוהשקטות

שם, 19

 8.כהערההנ"לאיש"ב"חזןןראה 20
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.קך~ועד"ןאס'ורבובבימי :זובצורההסוגהיאתלהסבירליבואהולכן
ע"פהחדשקדישלום.אתהיטבידעהעתיםמיועדישהיהאסירג-הראיהע"פ

שככרהריטכ"א'~כתבכטוהמולדע"פלחשובושותלוויש-הלבבהזבולר
להגנע'כול'ס'שראלארץז:לוחישאיןמק,וםשבכלמס'בילמשההלכהבתקבל

היהביל, :iב'טוביום ל,:.,ני Wיוםילבן- 21חשבוןייפ 1I "'החדשלקבןערשיתיש

הגמראוהבהחכמ'ם.תקנתמפניוזהטוב'ם.ימ'םשב'נהגזאת,ובכלחול'ום
הגמרא,עובהוע:'ז.וכו'ראשוןיוםבסוףמברילהיהאסירבהריע"זשואלת
ררבכוותיהאומךזיךא fרהדרכים.בשתייבהגבחומרההתנהגספקותיושזבפני

לפילקדשחדלוכבושבזמנוהיותר"לרירחא"בקביעא"רירעיבןמסתבראאסי
גםולכן-הראיהע"פמלקרשפסקואבייימישבאמצעהצלייחכדבריהראיה

הrר'זz-~רז .ידעינןבבלבביוגםהאמיתי.החשכין-החשבוןע"פקדשן '''אב
עו'~;םאבוזאתובכלירושליםשלבי"רע"יהחשחקביעתזמןואתהאמיתי,"

עגהיע"זהנמים,תקנתמפניהםימיפשני-:.i 'אומרזיראשר'נראהמפהימים,שגי
, 

היהאילךכיספק.מiווךסבההיאימיםל'~בישהסבהכרב""מסתבראאביילו
• , , 

• • 

ושאר ... " :וז"לדמאמרהפרקש iIIךר~תלמייישראלימהג'עולם""יסךדבספרראה 21
• • 

 · . ...המלחמותמפנלאימקומם,ריחיקמפניהואליהס,מגיעיסהשלוחיסהיישלאהגולה
בניה'ןהמןלדחטבןןע"פאלא ...להלהזקקרשאין,ולאכלללרא"נזקקיםה'ולא . -.. 

בר"ההריטב"אשיטתהיאוכן ...המורעיםושארויוה"כר"הקובעיםהאלוהמקומות . . .. . . 
קדע-עמ'קרה"חחל'על IIלשמה"תפארתבספר"<ראהבבבל,איקלאדלןיבסוגל'בא

' , . 
 .קכד-בקה.עמ'יג,חלקהנ"לשלמה"נ"תןרהוראה :קען
ד~כ"מנ,ראהוא"כ ..חשנונות,ב'הללמ"םשנתקבל ... " :ל /Iןוהנ"לאיש"ב"חווזרע'

• I . • • 

.מבוארולפ"ז ...השבוןללכונןלחשיברשותלהםישלהגיעיכולים '''אשלוחישאין . , . · 
שהיושבא"ילהועדמסלריוהיואלאבוהחשבוןלהםהיןלאעדושהראשוניםהסוגי' . . .. .. 

אתלהםוקישןי l/בלישבואח"כאבלמספק,ימיםב'עושיןרהיי,ראיהעפ"ימקדשים . , 

היו'יסיוםאתרקלעשותלהםאיןןמה"תלחן,שתקנוחשבוןע"פהגולהבניחדשי , . . . . .. .. . 
 " ...וכדמסקינןימים 'ב;שעשןאבותיהםמשוםאלאחדסבינם,ע"פ

 · .. . , . . :וז"ל l/דוית"ידדודובשםשהביאאויערכוצ"בלחרב IIאשכול"נחלבספריראה 22
הנ"לביצההש"סכינתזהסידיעל ...הלבנתוחשבוןהעיבורסידנעיביםשנישיש .... "

. , .. , 

הוהרומתםשלהןדאמרלנןהאיכןדירחא.בקביעאובקיאיוואבייזירא 'ר"דאמרומה
• . 1 ,. ~ 

 '.. '. ...ר"אמתםדשלחוב)(יוכסנהדריןכואמרינופיתבןר"איהיאאבותיכם,במנהג
לכן , ..ישכחוהיושמיאגזירה '''עשלחישישהרכההואעמוקעמוקזהשסדוומפני

ואפשרמתם,יסלחימשיםמבהגאמשיםאלאשמיאמטעםאינוהזהנזמןשנייו"ט

,שהל'טעםשמדאגזירתמפרשואבייאבותיכם,במנהגהזהרואלאמתםשלחודלא

 ..עכתי"ד."הזמניםכלכוללהתקנהאבלל, /Iהנהעיבורסדועניןעלכימיושייר

ירקהראי'ע"פ '''אבהחדשאתקדשוידעיןזיראיר'אכייבימיא) :דבריולפיהרי

חשביןהיינורירחא"בקביעאדירעינןי"האידנאב)התעים","יורעיהיובבלחכמי

האמצעי,בחשבוןשקרשיבזמןהיינו IIIוכו,"השתאג)האמיתי.

שבימ'היינוהנ"ל,ררדעלהסיגי'אתמפרששגםוהמקדש"הקודש"יערבספרוע'

האמיתי.מולדע"סהחירשאתקדשוויראר'

• 
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לעשותצריכיםה"בוהמשואות'~יטתאתמחזיריםאפילוהיואםחכמים,תקנת
מסיבתרקשזהלהגידמוכרחיםולכואחדרקיוםשעו'שםנראהומהמשבהיומ"ם
 ;ספק·

בטוחיםאנךשאםאב"דכרילפי-"והשתא""ושואלתהגמראבאהועתה
הבקיאים-כבבלאנומדעויו"ט,שלאחדיוסרקלעשותעלינור"ח,ביום

שמיביםע"ז ?טרביםימיםשניחוגגים-האימת~היבבןןלפי-החדשבקביעת

ובקיאותרבבלימודתלויהאמיתישהחשבווה;ותישתכח.שמא-מתםשלחו-
האמיתי.החשבווגם'"ט,תכחתירהל,ומדנגדמלכותגזיזרתתה"בהאםיתרה
 , 23יומייםעושיםילכן

• 

באריכות(ראהי"יישתא""האירבא"המליסעלמיןחדלבשמיםזהבעניןהעיסקים 23

שלהספרותיתהיצירה"עליבספרוהלאה.קמאםעמויאפרקהנ"ל IIשלמהב"תורה

אחרילזמןמנויןן Iש"האירנאהאומדרםמהם ,] 92עמ'וייס,אברהםמהרבאמןראים" ,'.

למריתדברינילפיאבלהאצמעי.לחשביומניון"השתא"יגסהוצגהאמצעישהחשבון

מברססתהגםראזאתככל"לפיכר",מיכניאלאתאריךדוקאאינךהשתאשלשהמוכן

האמיתי.החשבוןלפיהתקופהעל

. " 

" 
התורהפיעלהחקלאותלחקרהכוכוי . " . 

ישראלאגודתjכועלישע"י

תל-אביב 11044ת"ד

, 

• 

" • • D' 

הופיע

• 

שביעיתמסכת

ועיוןחקר " 
• 

 :לליכ "

נוסחאותשינוייעםהמשנהא.

צדקמלכיבויצחקר'פירןש

משנץשמשוןר'פירוש

יהערותביאןריסבצירןף

ר'נוסחתירןשלמיתלמןדב.

סיריליאןשלמה

הש"סמסןרתבצירוף

לירושלמיסיריליאןשלמהר'פירןש

א-הפ;קים

• 

ע"יראשוניםודפוסיםידכתביע"פונערכיסודרו

כהנאקלמןהרב

ונספחות·מפורטמבואבצירוף

-עמוד 320-

• 

-" 
" 

" . 
תל-אביב , 5ביל,וחיבגיטלו,חייס :ית :.iדא'מנידה
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ברויאר-ברושזאב

גבירולאבושלמהלרבירשות

לצאתנגזרושש

 !קצהואיוסוףאיועבודתיושני I-רוצהפדותעבדלצאת,נגזרושש

ומוצאוצרמצוקביתילידוביד Iאמהלבו,עבד,מלכיאהילמה

מלכי,אותי,תענהמה Iדב,ראשמעהלאאוחילליוםמיום

ותפצהומה

 !אצאולאעולםעבדלךאהיה I ;עמךפדותאיואםלקחני,-הנני

אוהקצר,העמדובראשהקצרההחנועהבהשמטתהארוד, :השירמשקל
 ..המחפשט

ב.כאשמותע"פ 1 •

אםישראל:העבדכדבירמיהוע"מ ;כזיז;ושםיגבאבראשיתע"פ 2
מצאוני,ומצוקצר :קמגקיטחהלים פ"ע.-ומצאוצר;מצוקהואביתיליד

פיהו.יפצה :טולהאיוב E)'Iע-תפצה 3

 .יז.טך,טו;רבדים'וה,באשמיתע"פ 4
אבךשלהמלר'קדששירישלורבניצקיביאליקכמהדורתפורסםהשיר

 • 242ע'אשירמך,ח'ובפרובאנס,בספרדהעבריתרהךירה , 4ע'ב,כרדגבירול

זררשרחנמניתהמבנהמבחינתהגארלה.שנושאהרשרח,האוזהקצרשיר
פררצתכאךגם .'בסרפךקכרעה'~להןהמרקדשנקרדתקטנרח,יציררתארחןעל

(פראנהט),חידרדשלרבנרסחבמפתיע,האחררךבביחהשירבשררח

חיסבתהיאהאחחחטיברח.לשחיחלרקהעליצביעהשירבבתיעירך
אחמציג 4שניתבעןד , 3ביתסוףעד 1מניחהנמשכתתהייןת, mההרהןדים

ביחכשכלשררים,קעטיםלשלושההיאגםמחפרקתהראשונההחיטבההפחררך.

עלהפחררן.אללהרבילשסרפומסירים,מחשבחיבחהלידעצמאיתחרליהמהררה
שמלר,חפישהביתלכלזהים.הםאיךהכתים,שלרשחשכעטנרתהדמירךאף

לה.רקהארפייניןתציפיות,ומעוררתתמיהותהמעלה

שצדקתהכתרעומח,'ב,נוסחיםדברוי .'האלפונההמשורראיךהראשוךבבית

מסחמנתזאתעםרישפוט.לו,שנעשההעולעלהערלםישמעכל.לעיןגלויה
"שש :מזונוחשלרוחנושבתהביחכדלחזה.ביתבמסגרתגםהתפתחות

שלשעתוהגיעהעחהתקפה',ופגהעבדותגזירתתמה !לאותו , 1tש'-נגזרו"

העברית(השירהרערבי'שחךיבכל'שחרתיך :כגיוג, /Iלרשבנוספיםשיריסהשיךה 1

שירייכן j 193שםרב','כאבי j 236ע'שםהיותי''טרם ; 238אובפרובאנס,בספרד

 ,. 599שםאתה',אתמאל'אמת ; f 599בשםנפשיוהיות Q'בטר :עזראאבןאברהם "

אתוהן"עבדות,שביתששתגוירתאתהיהיאמסמלתהכרע.להאין'גנזוו'מלת 2

השישית.בשתבןהעבדשילןחגזירת
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, 

רוהצ".פרות"עבר-משמעיוחדברורוחפצוהחפשי,רצונואת,לבטאהעבר

עצםלאועצב.סבלשלנימהבסוגרשוררת ,שבדלתהתקיפותלעומת
המונוטונית,החורההתקוה.וחסרהאיבסיפיהמשכהאלאאיחי,מקיממתהעברית

משמעיתטביעהבןייאיש.מלאחנכאיםכאנחחנשמעתקצה",יאיןסיף"אין
חייביתקיב,יטציההחיביחלריבשברלחבעירהסיגר,תיביחמששחאחתבכלזי
דריר.'של

חיובית,האתתהאוירה.אתהמשבית _ ,תפגיותשתיממתמנותהבאבכית

האנחה :אחרחבחמררהזיפבייהוהימללאידן, !האלעחהפיבההמשיררבאשר
רקעההשראה.אוחיחבזיניכרותאיןלאכורהמרה.לקובלבההופכתהחרישיח

הייחוס. ,חסרפביעליחרזכוייתלעצמיהתובע ,מפובקיל,שלהצרעולמיהוא
 1הביח"יילידהאמה"בןשלגורלישפר,ולמהמקופח,אביהמשורר,שואללמה,

שגרה,שלניסוחאוקילמוס,פליטחויפשטביח,ראייהאיןלהלן,שייראהכפי
 ,נובעתהיאואמנם ;השירשלהרעייניתבהתפתחותהגיובישלב'מסמנתהיאאלא

לשאתיכולתוקוצראחגילהשםהריהקיד.םשבביתהמשוררמדבריבמישרין
משמצאהתלונוחיו.אחלשטוחיוכלשבפניה ,לאישיוחאיפואהיהזקוקולסבול.
הפנייהאמנם,אביו.עלהמתרפקתיבוקבלשוןאליופבה,ה,"הקבשלברמוחי

ללמדנןזאת-בגורתחיסרעלרהעידהמלסוהר,ומטעיתהיתההנוכחית~ציךתה
מכן.,לאחרהמשורר

משמעותבעלתלחמורהעריםאנונדלת,כנרהתמונה.משחניתשיב 3בבית ,
אנונימי,שומעיםקהלאל,,עריכהתלובתוה!אלעירפונהאינוהמשורר-

לעמנה'אלאוכלות,עיניונשואיחהגאילהאלעורלא :בפיוהשחדכשעילה
פעמיםארבעלביטייבאהזיחוחלחלשיא.-מייחלהאר ,בלשהילמלהה:מאת
עצםעלומעיםשאניבתחילהומחמירה.הילכתאיכןינהכשמשמעיתזה,בכיח

שתיקחועליהפליאההחמהימיבעתלאחריה ; "אוחילליוםסיים" :הציפייה
עלחזהראלאאינילכאורה,הסוגר,דבר'!אשמעה"לא :ה'שלמיבנתהבלתי
איגהזןאולם ,' 1; ,אלהמחורשתה~יהיוהואחדש,יסדובושיש.אלאזי,תמהיה
מאסינ'סשאיןהיא,ייאזorשלפנייהעין.למראיתאדנהייתהטונית,מבשרת

אתחושפתאלאאינהההשתיממותקריאתעלהתכופההחזרהגםתיענה,כיבה
מה" :בברורכן 'עלרומזאףהסוגרכלל.ייעותלאשאמבלבו,המחל.חלהספק
אם ,עבורימענהאתןאיןאמבםאםכלימר, ?תפצה"ומהי,מלכאותי,תעבה
 !ארגעלמען ,מלהותארמפיןאתתפצהפצההלאלטעבות.'בשיהלחפץאיבן

בפתרו.ילאנסתתמוקושיותיו,נסתיימו ,השירמהמשןלמריםאנוכאן,

ובכרמעלה,כלפימטיחיכביכולהמשוררעומרעררמפל,א.דברקרהוהבה
הואשבפיושעהחדשים.מחשנהנתיביאחרי'בסתרותריעשתונותיוהפליגו

שמאהחש,רלבו'אלמתגנבגוברת,ובעצבנותבטחוןבחוסר-,קטרוגיועלחוזר
השראהחוסרמשקפתרק 'איבנההחזרהמכביותבהוגן.שאל!לא Z ;משיםנענה,לא

בהשמח,הלכיםיקמ iבובצילהאחוריהשמ, ,השהייה 'משםיבלייצורתאלאוקפאת,

יוצרותמלות,איחןשלהנלוייהלמשמעותנינידתכליתהמביגדים ,מהפכניים
ההשהיהי.

הגםמלה,באףזיהתפתחותעלרומזאיבניהמשוררןזאתכללבומביין
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בצורהנגל'חה'אאולםלהבנחו.והמפחחהש'רצ'רלהלן)ש"ראה(כפ'שה'א

וביזהיאן~ינים,הבתיםבשלישתהשולטתהחזה,שביןהחויףבמעברעדינה
 .""הבג'-אחחבמלהמרוכזזהמעבר . 4מב'תלפתעהבוקעתהאבט'חזה,

בכלעחהומוכן ,וללב'טולהרהזר'וקץשם.כברהכר'ע.המשוררכ' ,שה.שפ'רו

ברכשתא'בהזיט"גללאבכיבית . 4בב'ת'צהירעל'המט'רוח,לאיחהבפשיב'מ'
הןאבלהמשירר,ד'ייחלאעל'הןגוקבות.מחשבוחלהקדמיאלאאחח,בבח

אלק'ם,קרללאאם .,לקראמ'רכ' ."'בנה"-זימלהמחרךלפתעמטבחחח
 1ימפתהונפחרל'רמרחךאל'רהדרבר

• 
 1' 4 ,בביתהגוימההאנטיתוה,איפןאמהל

יב-eלהיאיןאםכייסביר,פשטניפירושפגיס.בנמהלפושרניתןזהבית

מתדרהעבדרחגז'רתאתולקבלבדרת,הערעםלהשל'ם ש'~'חר' ,'המאחפדרת
האוייג.מ,ןפדותתהיהזהפלרושלפי"פרותי'מעות-.iZמ·אהבה,

כדא'א'נ'אםלאמרר,התנצחרח.שלנ'מהלכךלהיט'ףעשר'.שנ'פ'ררש
י"גטלמרצין,העבדיתקבלח '''עגזותךאתעוקףהו'נ'לח'ווח,לצאתלפב'ך
ערקצה.ממנה

'שירוה.ממנרוכנובע 3לב'חכמתקשו 4ב'תלפרש'שכ' ,בואהאולם
הואמענה,העדרועלהגאולהע'כובעלמתאובןבעדווכ' ,לע'לנאמוכבו
אי'Uנאהיאןתההמצבי,שושיאתלהביוחתירהחיךעצמו,עםנפשחשבוווערר
א'ןאם :רעיוןבןמנצבץ·ולפתעשחוורו,אחלמגןעשעשו'רתהט'בות,על

 .במט'ררתןהחפץרתמרךאל,ו'ח'רהאהבהמחרךאלאזאתא'ןהר'עבהמשחוו'ם
 :להכשעבודאלאלעמ'ם,כשעבודלא ,הגלוחמשמעוחאתכךהמשרורמשהב'ו

הללוא'ןהר'האמה.בןוהעדםחק'פרחעלחרערמוחיררבטלוחלרנרח'ר,אחגנז
נןמחזיקראםלה:אםכימשיעב,דהיאלהםלאההי'lוגחה.בי.י'מכשיראלא

זהפ'ררשלפ''פדות'משמעותלערלם.להשחחרר'רצהלאהר'אהבה,מחוךה'
הו,מןפדותהיא

שחלכשם'פדרת:לח'בחב'חט 4לב'ת 1מב'תמשמעוחגלגרלחלכ'נמצא,
ה:עבדאלאלפדרח,הזועקלעמ'םעבדעודלא :'עבד' ,לח'בחב'חטדומהגלגול
בזמןבןשחללש'נו'זההרראה 'רג';\'מקב'לאחדמצדבסדרת.חפץשא'נר

צירפםכא'לוהר'המל'ם,באוחןבהשחמשולא'דך,המשןרר.שלעןלמובהשקפח
המשןררהפג'ןבכךבהן.שדבקההםטולההמשמעןתמןןט'הרסרע'ובות'ו,בכור

ביעדושמאוכיל.מכילעהתשיללןיכ'ימענית'ו,טענוח'רמכלבוחזרכ'
שלהעמרקהחרטחיאחעד'נהבדדךלבטאהמקור'חהמשמערח'שלהט'שטרש
אחרח.ררחברה'חהלפנ'םכ'להשכ'חב'קשמשלהמשורר,

(דבר'םאצא''לאערלם:'עבדהברצע,העבדבפרשחשמקררםמרגחקש'בוץ
עלה'אגםהמצב'עההמעמד'ם,שנ'.ב'ןמאלפחאטרט'אצ'המעלה )ז'טז,טו

תחושתאתב'טלהלאדרנ'רהגרצהשאהבתכשמ'גלרח.'המרשגשלחדשהרא"ה
הגלותבערלשעברדהאתהארמההפכהבןלהאריבה,ב'קששאףעדהעבדרת,
שבשמ'כ.באב'הרדב'קרחמט'ררחשללב'טר'

, 

.. 
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כהנאקלמוהרב

הערותשתי

לעשןרכסהביןנישןאין

ג"ראיולעשרתשלאגהרגיו :גאמודסעיףק"לס'עויןשלחןבקיצרר
בקיצרוצוייןרהלמגהגכמקוות!,,ובה.ימילעשוחהיאהרכורגה-אלרבימים
אפרי.סמהט :שיווע

 ל~' "דברירכהבנתטעהת"כ nבמש"הקצש"עאחדבספרמובאראיתירהבה
מספו.העווחלהעיובוצרגיכןעלאפוים.מהטבעל

אשרזללה"האישחזרובעלמוודבוילהביאראריהדבוים.לגרסחראשיח

 :ל /Iןזכה,עמ'יחזיבן"ב"האישבשעתןדייעלהועתקי
לי 'היוקשהוברחיגו.גגדבדבוגרבלשרננוליזהרדחרבחנרלהעיווצוני

אפשררחרשי .זצ"למהוא"זהגאוונגדעסרחבמלהששימששיחי'ר"כחלשון
אלאערדרלאוברחיגר.בפנילדברכרארירמכרבדתגק"בלשרןהדבריםלבאר

שכברדמפגיחכם,גגדשכחברבעחמחילהבבקשתהשתמשרהקיימיםשדרורת

המחילהבקשתאצלגו.כןלאובזעיי.בוחחמדבויםוהיובלבבם,קברעה'ירבם

השגהבשעחהחגבורחצרירמאדרמאדגכרגה,שהשגתגרהדעחחקיפתאתקרבע

איןהלבחרבחראםהתרוה,מגילויוקליהגות,צוירשאיגוממהליהנרתשלא
ליזהר.בידינרבלשרננואבלבידינו,

דבר.שלרלגרפר •

אפריםבמטהגםראמנםז."היעבשלבסידרררהראאפויםמהטדברימקרו
באמוםשכררנחםלפרשראפשר ,נדליהצרםעללעגיוסמרךדמבריםז"היעבנם

"בימיכרביםלשרןהושגדח".ביןבזבזגר,שחלביןגדליה,לצרםאלר""בימים
ב"מלמדגםהדבויםהביורכןתשרבה.ימילעסרתהפיוושנםמאפשרתאלר"

כתכ i:t 'תר"ב,בסדואפריסמפהבספרראיתי :שכתב )'אסי'(אה"עלהועיל"

בעשי"ח).(דהיינואלרבימיםני"ואיןלעשותשלאגרהגין
';:למהכמח nבקלרנרשלמהו'ידיעלמתאשרחיידהםעלהדבריםרהבנח

וכןכ."ירהאחוערנשיםברשאיושאיוהמבהגהבה :הכרתבתו"ב), "ס(ח"לא

זה.מבהגשו"קמבמקדבויררבהמשרזה.מבהגהביאאפויםמהטשבס'ליהרגד

היההכפוריםירםלאחךעדתשובהימיבעשרתנשיסלישאלאשהמנהגהרי
המבהגהרבאאפויםמטהשבספולרשהגידמיוגםקלרגו,שלמה 'לוגםידרע

תשובה.ימילעשותיחסו
שהביא ,)ג"כארתרכלהחתו(מעוכתדיביםאסיפחחמ,דבשרייערייןרכו

הקצרש"ע.כמראפויםמטהבדבויהביווכןהבדרן,למבהגסמרכיו

ררשיר nבהילדסהיימועזריאלו'שבשר"חערדברסיףעביושללגרפררהבה
להרעילרבמלמדכלל".בזהברהגיםאיו,~מדיברתיברכתבתר"בסי'חייםלאווח
כחברוביהפויהשקייםלמיארבחפשט.לאשהמבהגשכמררמה ,כחב(הנ"ל)
 /TIרלסו"סשחמהוכרבשו"חוכןןהיעב"ז.אפריסהמהטלדבריאפשראםלחוש

 . nסי'שמתהשאריתרבשו"ח
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הבימההקפתלמנהג

• , , 

מגוססמנהננא.הושיעהוהואנ;;לומרסוכותבימיהבימהלהקיףמנהננו
םייזלילבהלכותם"רמב.ע"ולמקדש.זכרוהנוהמקךשגביתהמזבחהקפתעל

• 
 .ס'/תךסי! Mאו"רטירהכ//ג

האמירהלנוסחכקשרתנאיםמחלוקתמוצאיםהננומ"ה)פ"ד(סוכהבמשנה
והןאביאומריםיהירהולר'נא,הושיעההואבאאומריםלת"קההקפה.בשעת

כת"ק.(שם)הרמכ"םוםסקנא.השויעה

בחח.קותירץ 'מנהגנו.עלפיק"ברל,וישע"ר'תמה "למשנהסדרוב"יש
מאירר'ביושבמחלוקתוו iשמכגאוןצמחר'שלהכרעתועלמתבססשמנהננו

מקרהעלאףזהכללמחיליםאנויהדוה;כר'שהלכההואהכלליהודהור'

(חקרשהרג"הפקר"שורבמאמריזבשנה.כסתםמובאתמאירר'שלשדעתו

 '''רהלדברי'וצ"נתי '.אלהגאווצמהר'דברי ,עלבאריכוחעמדחישני)ספרועין
 ..הנ"ל.ברל,ן

קו;'"דחתירץ,ג'ס"קתר"סס"עטלינגריעקבלר'יעקבבכוריובספר

המבטאוהואנילומרהנהינוהוההחלובנלוחזה.עלוהחולקיםאיבםיהודה
אייךיות"קתר/וס).סי'אן""וטורע"א ד.'מ'סרכהחוס' 'ע(בצרה"אככי"עמו

בצךה.אנכילעמולרמווצורדשאיוהמקדשבזמן

בדבר.חולקיןיהודהור'ח"קשאיולומר,ק mוד
כח"ק,הלכהמזכחבהקפחבמקדשאכוכיל,תא.מעיקראדקושיאל,ובראה

ההלכהכלליאיובאחרוניםבראשןניםדיוןעודבוהוישהךמנ"ס.שלכפסקי

ועיוןכ"חקרלדכרים(וצ"נתילמשיחאהלכתאשהםלעניביםש"כיםהמקובל,ם
אהלכחאגםההלכהכללימחילהרמב"םאופוככלאדבהערה).ה"כ 'עמג'סםר

בו·דבולאאשרנרידא,מ;jבגהואנוהגיםשאנוהבימההקפתאכןלמשיחא.

(שם) 'בכורים'בתוספתיעקבבבכוריוהנהכלל.יהודה'ור'ת"קבו'חלקוולא
הלכהבכלל,וידועההקפות.בשעתוהואניאומריםשלפיוו'זהרלתיקוני'ציין

במקרהאבלנמרא.כחראזל,נןשלנוהנמראוכיןהזהרביןסתירהשיששבמקום
ועל ;בגמראכלוםבץמ.רלאלמקדשזכרמנהגלעניושהריסתירה.כלאיןדדין

ס"ו "'סרא"נמגוע'והן.אגיאמררנןברמהובהקפתזהר,-חיקוני-·בתראזלינוכן

הזהר~אחריהולכיםבגמראמביארשאינישבזנךש.םל .ptהיובמחצית ' nס"ק
במהרהלמ,;:יחאהלכתאהמזבחלהקפתהואהנמראלפיהרמג"םשלופסקו

בימינן.

• 
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(רינבלטאפריםחרב

רבהבהןשענאהשבתליןםשירמזמןראמירת

, 

השבח,ל,םרשירמזמיראימריםרבהבהזשענאאםנשאלחיפעמיםכמה
אמריהראשי(שאדםמביארקלייחדףחרימהיבזוהרא'פרקנח(דר'באביח

אניילכדיחידשהמשהיבאהשירנשחכחאד ,בביקרהשמשעלייזרחהכאשי
בקי(פגעדאדםכ"בפרשהסיףיבהבבראשיתיע"(בוזחריח.זהאתאימרים

ידעחי,לאיאניחשיבהשלכחההיאכדר.אפינחפשרח.'חשיבהעשיחילייאמר
שיחרכמדרשער"(שמו,עלוחידשהמשהובאונשחכחוכו'מזמוראמרמיד
חחמ"גר/בזחהליםבילקוטובעיקרבזהטעמיםכמהצ"במזמורחהליםעלטוב

וכףמזמוראמרמידוכו'בקיופגעדאדםקםייטעמודבראשיתלועזמעםובילקוט
מובאמ"דםייזדחמידיבמשנהוכו'הח'~ובהבעניודבריונחקנוזהמזמורכי

ראנייבספרזהמזמירעלארודכלאורבחםא'''יעיי"::"השכתיוסשלשידדזה
היטב .בבארוכמיבאזהזמור.מאומריםג"כטובביוםט,"קנעמודח"אחפלה

שםמסקוכןהשבחליים'~ירמזמורהפסוקט"ביולדלגדאין '''סקנ"אסימן

בדיר"בספךיראה.ד"מעמןדבח"נמהךי""בליקי"טעודיעייוב."כ Pבסהמ"ב
כס'אבלהשבח,ל,םרזופרשהחוכןיחסנבחארלאשכחבס"דבעמדושאמר

לזה,יחסיששכחבנו

סיכההוכוח"לבמהרי ,הנהלאמרו,שירבהבהשרעבאאםאב(נחזיועחה

שבחשלהמזמוריםדאומריםכחבולאוכו'ס"יובבגוןגדלואומריםדבהו"רכחב
ט"ביוכמימזמוריסשמרביסנוהגיסייך iכהכחבר"חרססימןיבטורירו/'ס,

אבלנשמח.ארמריםואיןחולשהואלתרדהמזמור Cדאומר'כחבמשהובדרכי

שנדוג.יםמקומוחוישמועדשלחולוכשארמתפלל,םכחבר"הוהל'באבודרהם
בחולגםהלאהודוומ"ששבח,שליוצרואומרבשמוקראו 'לדהודולהוסיף

'.הריחבה'מדבריווכדמשמעוהאומריםאיודבהולדעחוואוליזה,אומרים
אלאלאומרהמבהגיבואבלוכו'השמיםומזמרררכר'הודואומריםוגםשכחב
סימובובכלאבלודו"ק,בהולאומראיןדהדוודסוברמשעמוא"כויו"ט,בשבח

מזמוראףא"ויכמובעיבחדזמרהפסוקיכלהו"רביוםלומרובהגוכחבב"ב
כ"גארמרהשבחל,רםשירממזמררדחרץרמשמעהי,כלבשמחרארמרלתרזה

מספריםהשמלםואימךןז"לשכתבטירנא '''מהרכמנהגייעייןלתרדה.מזמיר
ארמריםראיןחרלשהואכירןלחרדהמזמררג"כשארמר"לובט"וירב;כבתכמו

בלבשו 'ועי .ארמריםכןשירמומוראבללאנשמתדרקרמשמע ,ל"עכבשמת
הנשמהשאיןבשמחארמריםאויןיר"סרמזמררילתודהמומרריארמריםשכחב

טוביס,ימיםכשארזהייםבשמחחמחאמצח

ט,"בירכמרבמזמיריםלהרביתדבהוגיםכתבתרס"דסימןברישהמתבר

אימריםדאיןכחבימדלאלחרדה.מזמרראוימריםנשמחארמריםדאי(כחבא"רהרמ
 ט"'לביצהצייןסק"גהגר"אוכביאורואומרים,ש"מ ,השגתלליםשיךמזמור
כחבד"קבזףח"גמהרי"חיבלקרטיחרדתו,אדםמביאדבחוה"ממבראררשם
וא"כבשמת.אומן~חי'ב Iרג/השבתליוסשלרמזמיראומרדהיימצאנו ""רבשם
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הנאמרויו"טבשבתרקראומריםסבריהשבתליוםשירמזמוראומריםשאיןאלו
ושייךתשובהיוםהואואזטוביוםהוארסו"ססברישאומריםואלובחורה
וב"אלומרושלאלזםרמנהגיםג"כישובנשמתאמרו,שארםתשובהשלמזמ,'ר
ולמנצחלתוזהמזמרךאומריםכתבבא"אתרס"רסיומנדיםובפריכמבהנו.נוהג

בתורהכקוראאומריםג"בהשבתליוםשירמזמוראף(ומשמעמזמוריםושאר
עלושאמרוברודלפני Iוכומזמרך ל," .itיכתנאברהםןבא'זtלל) IIעכובתהלים

כמינןוג"כעבדישפיר'שאומריםאליייכ Nולאמךו Iחלומנהגוהריבלשינן,

קומרנאבמנהגיאבלסק"אתרס"דטי'חייםבארחותוע"לתוחד,מזמוראומוים

שכחבנוכפיאבלנשמת,ולאהשבתליוםשיומזמוואמוושלאכתובתק"הסימן
הרמ"א,נמ".שנשמת·לאאבלמזמוודאומויםמודיםכולםשכמעטמנהגיםיש

שאיןמקומותוישוכו'מזמורראומריםרכתבסק"אתוס!'ד ·"ס'יעקבבכוויועיין

באוץלייהס"אחווגהל'המנהיגבספוהובאוכןחוה"ממשאולגמרימשנין
• 

מנהגני~םתתק"ססלמומשהנמטהוהגהההראשון.חייסכאוחותועייןספרד

מבואווא"כל"א,אוחמרדכיבבאוו.עיי"שמזמוויםאומויםדאיןפרנקפורט

לוישהשבתליוםשיומזמורשאומוומיכמנהגוינהוגוכ"אמנהגיםכמהדיש
לסמוך,מהעל

גווסברגוח"זהרה"גמידיריהתווהעלחנוךחיי·ספרלאוריצאוכעת
סמךל IIבומזהרכו'ספכ"בר /Iלבב lfוזי"אבעמודבבראשיתודאיתישליט"א

שבתשנקראכיו"טלאואפילוחולשהואאףבהו"ר,זהמזמורלומרשנהגולמה
אנציקלופזיהממחכךזהובעלםתרס"רסלותשובה'בשעריהובאג IIבפמ(ראה

שמזמורכיוןבהו"ר)אוחואומריםשאיןשכחבתקלייגעמורח'חלקתלמודית
עכ"ל,וכו'לתשובהשייכותדילוישזה

לאלוגדולמקורישוא"כלועז,מעםבילקוטכךמבוארשכתבנןוכפי
לחודה;בזזמורגםשאומריםאףהשבת,ליוםשירמזמוראומריםשבהו"ר
לתודהמזמורשאומריםבלוחונדפסברמ"א,כמובאאומריםדאיןמשמעו"נשמת"

ראומרים,ש"מהשבתליוםשיומזמוראומריםדאיןהובאולאנשמתאומריםולא

סוכהשלעראילדירתמביתוגוליןתשינההואדהו"רשכתגבהמנ,.יבש IIרעיי
דיןלודישהריביו"ט,כמו·רבהוקדושהשבתשלמזמוריםבולומרטובע"כ
השבת,ליוםשירמזמורואומריםטוביוםכמו

,בעל ,ל/ Iזאןיערבדבגימיוצביהרבעלאחךיםרים jמאגמופיעיםהזהבגליין

הבאבנליווחשל"ב.-תיל/יבאלילכ"זהמאה,הזכריןייסלרגלאשכול,נחל

ז"ל.רצב"אעלמאמריסבפרסיםבעז"הנמשיד

רצב"א,עלהסטוריחונוראומכתביםתורה,חידושילןשישמילכלפוניסאנו

"המעין".מערכתעםלהתקשר
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• 

וונדרמאיר

• 

שביעיתעלהספריםרשימת

ג)(בזליאיס/

 :לשמיטחמשמיטחשנתחדשאתלחוסיףישחקןדמותתינן.לישימן

בכיללחברמיכליחיאלב"רויבנטישלז:המאתשביכית/כעניבי Cי\ןנטן" 101
 8 " '.ע I 38, [11 .ו"ג.'ה .ד"טשסענדודפוטיורק,גיו I ...אויהגור

 ""כדוביוסהוטברצחקירכירבןמככימיס .ויברלסיחי 'רישיכתתלמידלמחבר,

שחירשמרסרבהקדמהתשכ"ו.שניפסחברוםפיינשטריןמשהודביו,"תשבאדלר

 :שכספרהעניביםשביעית.מככתבכוללכשלמדושנה,אותהשלבחורףזאת

 .כשכיעיתס"עכןיידמחזיק~וזיבד ,בשביעיתיאילודהשענויתאיכיךכריו

כלהבדיןהביעךר,זמואחדשביעיתפיריתובארכורשביזניתפוריתתעריכתכריו

כדמעמ'להפכ.דולאולאכלה.שוהוברעורןהנאתובין .1ב'הערותהשדה,מןלחיה

קייוק.דידהרבמחותנןרים, t ~ nבעניביםחידושיסליקרטי

ושביעיתפאהמסגתעלוהאוותהעוותוביאוויסחידושיסוללג ,ב-:CIךיד 102
פתח- Iפייננכןים. לא'"' I .ט' I'הרב ...והגךז,אהרמנ"ססיעלוירושלנןימ'ז;,נה

 .'דמת /ו."כ·:'~ת ,תקוה

שמיטה.גיני pעלכספיםינןהראשמניםיהסא"כ

2" 

בהלכותוביאודיסחידושיםהלכתיברור ;בזשהאבזרי"ייח-יצז:ק .. 'קונטרס 103

משהגוטל,ב,משה[וחתניו]פלקם,·-צח"מאתבאגדה.וו'~יוגותשביעית

להרבשבתמסגתעלחידושיסב:חלקיצחקשעריספך :(בחוךקל,רס.
 4 "רח.-[קנט]עמ' I .)ו"תשגירו;:ול,ס Iפלקטו.יצחק

ומשקלהליאהונעכרשמויב.שביעית.לעניןבותנהגידוליא. :העגיניםתוכן

בדיור.כספים.שמיטתד.ובלילה.קרוביםברייניםפרוזבילג.שביעית.בפירית

אילז.דשהבדיןו.דיגי.:ריכיאליגמלרבןנתקתבעניו .ושביעית.ספת,ת

n . ובתסופת.בשביעיתמלאכותגדרי

• 

קרקעות,שמיטת jהזההיוםעדשניביתמתקופתהיזבזביטההשתלשלות 104

 /חשכ"ול·אביב, n /שכטך,זנורכ~ה"י~כשביעית.תוספת ,כספיסשמיטת
 '8 '.ד 90 ,] 4 [

השמיטהמציתקולימהצורהובאיזומררהבאיזולתארהמחבךמגמתבהכפלה.

הרירות.במשך

התחיה,רפוסירושליס, /יוברר.מאירשביעי,ז.עי-פרים Cה תמי:!''', 105
 "8 '.ענו /ת,'טג"ך.

שראעםובתרפיס , 72-26עמי ,תשכ"וטבתהןבעיו""ברבעיןתחילה·ברפסה

בחיברתשםנדפסהראשינהותיקוניסמלואיסישימתמפתחות.ותוספתמיוחד

הרישןבותבכל . 60-77עמ'תשכ"ו,תשריכחוכרתשניהורשימה , 72-71עמ'ניסן,
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אתעתהסיף iלהישלזההשיטין.ניוכעשריםועורממןספרים,ערנים 100

הגובחית.הי~מה

קש '''עה "IIהזרכדכרלמעשהכהלכהרחבה'קף ; t\ק'גדןי'קןנטרס 106
 /ב'רז;,יסרו IIומאח] ..חצץ,רגדיל'מ'םגדרל'כד'ן'כרררגםכשב'ע'ח,
8 .'עכד Iט."תשנכסלי ,ההלכה""םארישיבחוישולם, ' 

וסדרברכוחנזסכתעלהכהן,זוסליואלכסנדרי"ממהרהאבודה:טפר'(ובסוף

 .)'ערז-קפט] Jתשכ"ט.ירושליסבמהרירתי.זרעיס

מצטטקשגידיליבקונטרסושביעית.מסכתעלהםקלה-קמהעמ'האבודהבספר

וכtומ"כקש.בידולילהתירשלאטעמיםר'שישזילכר,בנימיןרביאלמכתכו

הבית.תיךדהן~מותרבבחחתומיהו :ממסקנותיך '.אסי'דיפקין"לימהרבשו"ח

כךזהדאיןהיניקהשמפסיקמשוםלאאבלמרחר,פלסטיקשתחתהטעםוזהו

כצמיאות.

מדרש ..מכין'רישלק / ,]'ןל[='צהקבעל"פהמאחלמקרש,יזכרהקהל 107
, " 

8כרטיסים).לפיירשמתיראיתיר(לא .'ע I 8 .)?- "תש jשלמה", Q 

על ..יפריזכיל,כסם'םשמ'טתכהלכותיב'אור'סח"!'וש'ס .. ,"·,םנחוסםר 108
הרבופריזביל, הט'מ;:;רןס"זס'מןהלואההלכותמשפטחושןערןרשלחו

 ,המקורדפיס'רושל'ס, /ב,"כאגו'''קר'האב"דגנשזטס;סרעמרםכ"רי \Iנ
 J. "2עלב Iתשל"ב.

 .)' iךiנז • 14ו .'-טפרקרביעי,חלקל~:רן:ן. ;r~יםלהרב ) 91 (ף C '~דכב:ת :(nבור

נתקבלאווהשביעית,מסכתפרקיכלעלספרואתלהשליםזכהליברמןהרב

מפהעםלביעור"ארצותכ'לש"קונטרסנכלליסזה pבחלהלךמדים,ביו~פה

לךנ;רףכמו-כןשביעית",פירותביעורו"קינטרסהמחבי,ששרטטצבעונית

פרוזביללכתיבתחשובב~ת·דיןכעניןפוקס,מענרלמנחםו'מחתניתורהחידושי

t,ו:וסיףהמפתחותשניס.לעשרחנירךאהדהמלוהכסוגיאיקךתיאל,ר'ימבנן

כת Cכןכלשלולמשניותהחלקים,שבכלולעניניםלספריסהרביעי,לחלקהם

שביעית.

ורוביכסולין,שהופיעתורניקובץלבסךףנזכירהשואהקדושיזכרוזומשום

בשביעית.עוסק

סיקיל'ק'אבד"ק Yמו:zוקוכ'אםר'םמשההרבבער'כתחורב';מאסףתופיות 109
רה jחלהרבצתהחבירהטרגיב,ו"מבוב.ראבד"קפיהרערבבצייןהורב

 , "8וברות, nשת' / , y"nתר ".ס'ז'רז"ו'ראת"שמ'ם

, 

קריאתבשערם~צאומאנו ,כח-לאי,ט-וכ) 'עמ 'אאררמ"ורשא'בחוברת

 :הכאיסבסימניםהמשתתפיסיאת .שנא'"השמ~טהבקרזלתמוךהמערכת

עלפיררלרב"צתשובה ;פרידמןמשה'ביורבימבויאן-קראקאהארמו"רא.

ה"ר.פ"אשביע~תהלכותברמב"ס :וידנפלרנחוסהרבכ,שמיטה.בעניניחידושיו

ב:ושקרבי'ןלרמ"א:תשובהבדראהאביטשור"מרבנוססעבבירםוולףזאבהרבג.

החומיםעל ;םירררכ"צד. .'''אבכו"ם vלקביןישואםהזה,בזמושביעיתבענין

, 
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• 

• 

יהדוההדבה.מקראם.שמואלהרבזקנוחידושיכיללסקייב,ארריסס"זסין

פוידמזזשואאיכסנדרהרכ .י .ס"זיסיא"הרמנדכוי :סימלאנד"אבסייוליכ

 :ושארובאזב"קליפםא '''אהרבז.שביעית.פירותפרייובענין :מוךארשא

ריביקציורשניעית,כענינילתלמדייסהררכהכמו·כןשכיעית.כפלריתהמקדס

שאיותמזרשיו.םאסטערנאקיהיסעהרבמרבנוהצורבאע"ימלוקטיםטמיטה

ספרים.פרסיגרלןיה-תריםוהפרביושפיטר.,ניידלקיצןר .

 :מאסטראוןצאר'יהאדסו . n :משתתפיסיח "גט-יעמ ,גיסומחודשיבבחוברת ~

מכירתכעניז :דיח"לר"מפראמערצגיאריההרבט. :ככדףדמכות 'בםחני .' . 
מ"'ןיןך Kםלהלייהמטלהרב .' .םסטרנקיהישעלהרבתשובהלגכרי,שדה -. 

הכהזמיכליחיאלהרביא. ."חסד"חויחס"מחבסטאליו Jישראל/"ביתבישיגת

א"לרמתטובה ,וכחלהכככוריםשכי:עיתתייבעל : '"כהומארי"ס'/מחהאללענרער

אבר"קבלאנקמאןאברהםיחיאלהרביב.ץ. l/חרחתרומה Iומירםמושקוביץ

גרעת :ןנרpעניץבלאנרןןייןלך.אליבצגיהרביר. :הרףבמנחות :שעברשיו

 :הבנורהמןדמטורהשביעיתמפיריתבהמההלוקחובענין .סז Iסלהתימים

יקעבאברהםהרבטן.מסםאנאוןצע.מ"ציבלאקאייסקימאיריחיאלהרב .יט

אגישיח.ביח"ל.מקוטנאצי"מלובארטידואמררכ~הרביז.מוואראןןיץ.שלייו

כעניוזענסקימלדרילמאזנחםמומנחסל,"'חתלמידמסאמכארשורב Vפינסט

שביעית.גזלת

סררבוללויר",שמש :גרנםמאיריצחקהרבשלספרןאתלהזכלרקוסמהכאן
• 

רפוסלדרז, ...השמרטהלשנתהפרוזבולנוסחוגם ...החמהקירוש ,לבנהקירוש

אתרק(טשייסילעכרנםשהעתיקוכןתנבהקדמתו '.ענ 2ה."תצובעסקינר,יל

 .)הקישורמלות

• 

 :הבאיםהדבריםבתקכלוההדפסהכאמצע

פירשובוסחאות.שיבוייעםהמשנה . Itכוללועיון.חקרשביטיתסםכת
והערו.תביאוריםכצירוףמשנץששמוןר'פירושצדק.מלכי'כןיצחקר'

הש"ס.מסורתכצירףוירליאו.יסשלמהר'נסדחתלמישירותלמרוב.
 ...ונערכוסודרוה.עדאפרקים .לירושלמיסיריליאושלמהר'פירוש

זאבבניימןלאאמו'רבןקלס:דייעלראשוניםודפוסיסידכתכ~פיעל·
פיעלהחקלאותלחקרהמכוןהוצאת .חייםחפץפעיה"קכהבא.זצ"ל

 8 • '.עשרי.ד .]ב(חשלייב.שיראל.אגרוחפועלישע"יהחו~ה

iחרםוסיסהידכתביפייוטונצמאהמחבר,שלעבורתודרדמרסכרתמםורטבבמוא

בשבייעת,שוניםבעניניםדיוןנסםחרת, :הספרבסרףהשתמשבהםהראסונים

בראשונים.ופיררטיהםכמשנהשהוזכרןשינרתעבדוות-עבורותולוח

יצחקהרן Itהרבמאתשביעיתבהלכותוביאוריםמחקריםהשז.:יחטל'~בת 111

• f 8 • '.עסד . 14 (ב.ייתשלםלנםקי.'רושליס 
המ:"ירה.להיתרסניפיםגרלרבחלקוהערות,מאמריםאוסף·

• 
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u2 תוויi לקארתהקלאי' t: הללאבוהםהרבבעריכת::'~לייגה'~ז:"טה:ת

הדתיתהמםלגהבישראל,הרבניםחבר '''עי"לפינס.כפרגיליברג,
 I '8ע 52המזרחי.הפזעלשלהמישביםאניי-לארמית
שאיגםה nc'להיראיחיכוהפכירה.חריהעללסומכיםיחקלא iהלכתי "תדריר

המכירה.נהיתרמשתמשים

שביעי.תימרישקיםשלמכלכל,םיתחשיבםירונשיהם.שבנתהחקלאיהשו:ק 113

 I '4ד 13בשכפיל.תשכ'·ט.אדרהתררה.פיעלהחקלאיתלחקרהמכרן

הכנטיח . 3-4הלכחיית.הנחיוח . 2השימטה.לשגחהחקלאיהמשקויתכנ . 1 :התכוו

בשנתבעלגידולי . 5רגילה.לשנהבהשיאהשמיטהבשנתהייצורמענפי

שנחלקראתהזריעהכדאירחכחיגות . 6 8אחרח.לשנהבשהיאההשמיטה

כיתנה . 10אחרת.לשנהכהשיאההשם"טהכשנתשלחיןגידולי . 9השמיטה.

מקרוןת.ריכיז . 13 .הדריס . 12טוכר.סולקאספסת . 11שנתית.די ,.. 
המסמריםסדרלמיחדשות,היצאיתשלמילראיסלרשרםבבאורעתה

 :המקיריתשברשימה

רתיקרניםהרספותעם !השלישיתבפעםמחדשכעתמיפיעה.צרק.שטרי 3
ד"צתשכ"ר.יררשלם,הנספחים.מא 'בעמ ,)מייחדענינים(יתוכן
 .תש"אהיצאת

הצראתצ"דח."תשכ ,"בבימיןדי,.היצאתירשולים.ן. . iשהלהפתא 4

רבמנקססמריבשילי'.רשםהמחברידמכתברהעררתהנהיתעםתרע"א.

 ,בהחחלהמינץבנימיו 'ר '''עכתיביםיתולדותיירבניאגרותבצמת.הכילל
קלך~קלי.רפיםבסוףכהנאקלמןהרביהנהרת

• 

ביעיתשבמיניםארבעהקרבטרס :םשבמהספרתדפיטיח. I!שכ''ת,הלכ 411

שליםלמשמרתרברכהח"םטפר :בתרןזילבר,יהרשעבבימיןהרבמאת

מרקנםראהזהיבעביןתסכ"ו. ,תל-אביב ,טשרביאקשכבאשלרםמהרב

המינים.:ארבעתו"טפישאלהירהרבשלבטפררבשביעית,המיניםארבעת

ב-בנ. 'עמח."יתשכ"זתשכ ,ן"תש ,ל,םשירי

משהרבי ...מהגאוןכטפיםושמיטתקרקערתשמיטתריניהשבט.'\בבח

מבראבתיסמת . y "בארההחקלאיהישרבחידרשעסחרבר ...כהנירנחמיה
נערל,ץ.מענדילמבחסמאחביררשליסהמחברשליפעלרמעמריעל

ההצראהצילרםדפרסב.ייתשלהסחבר,כתבילהצראתהערדהיררשליס.
אלכטנדררביאלמכתברובטרףשוניס,שעריסשלופקטימיליסהראשונה

ב"לבנין".שהתירמראס"ןלמידות

5 

• 

, 

עלמפחחותבתוטפת,ו"תרנהוצאתצ"ךח."תשכירושליםב,יכר,יכ :Iרכ 17

הסימנים.סדרפי

מטםרביוחר,נרירםיעמוךיםארבעהמציריםמהלמןבאוטףככיררת,הלכה 18

כבראה.תרמ"חב'דzנתהקידמת,בשמיטהבירושליםהדפיסשהמחבר
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הערותבשול'יםשמיהט,לעבי!אחרתעדוהבה :במלים Mו Dהכותרו!
רוזנטל.אברהםמרדכיב"דטוביה :חתימתוזבסףוהמחבר,י'בכתב

עםתרע"א.הוצאתד"צתשכן'ח,ירושליס,ו.;~םקיד.מהרי"לשן"ח 22
ישראלר'עו"-ןשו"עס IIלשמקימיתומראר-והוספותתקוניס

קלםהולץ.

24 

26 

ןבה. Itהךא'ההוצאהר"צ .תש"לירושליס .כ~,כתך.זכרוןשז"ח

מגביתלטובתשםרסםקוראקולשניב'י'בןנשתמרן .ויינפלינהוםהרב

שניהםמדרשות.ובתיכנסיותבתיבכללהדביק :בהםומצוי! ,ה'~מיטה

והשניראהאטי!,חייםדםוסכלעמבערג,נדפסהאחדתר"ע,משנת

.Lהכתובתלס'יפהבעי!לתרוםרביםרבניםקריאותבשביהםבמונקאט·ז

 •ו'ידנפלדהרבשל

ג."תרעהיצאתד"צתשכ"ו. ,גראסמא!הוצאתניו-יורק,.ביוי.אשילת 35

וטאלתפרידמודדרןוהגאיו :ריבליןב.שלמאמרוראהעמדתןלסיכוס

 . 149-143 'עמי."תשככסלן ,נחכרך ,"סיגי"בהשביעית.
• 

מחדשלהוציאוהמשםחההצליחההנוכחיתלשמיטהרק .ץ", IIהב.תיית 37
צילום.בדםוס

הרםיעהראשובה,העולםםלחמתשלבעיצומהשהיתה'ן Iתרעשמיטחלקראת

הורכיץאברהםו"בח'יסשאולהרבשלמדועתיזהויבדטוס.שמהןזאתבכל

 :כמליסםותחחהמדועהדד"תרעכשבתאוליביושללים,שנדפסהה Jמראנראין

עבורהשדתלח"תרמכשגתכיכהמםורוהיאנפיש,עליןאשפכהאזכרה הל;;'(

לקראתיכעתחותמים,הורבהסלנסומהר"שדיסקיזל"מהויבסיןעהשמיטהקון

כדימאז,דבויהםאתןמדפיסחרזוהיאהרבו,יישכחשלאכדיתוע"זשמיטת

לשובתים.לעזרובידןשיתמכו

הלכהמדרשביתידיעלמוקט!,צ'לוםבדםוסמחדשנדפס.בואץ.יני pמ 53
בהסכמתומידהאו'ערברזלמ!שלמההרבהמחברב.ייתשלירושל'םמוריה

ק'וםחודמתהארץלראותהלבכאבעליוכתבים,יילמלרתשל"במביס!
שביעית.בהלכותהערותקובץמיוחדבשערבסופווהבלכה.כדתמצוות'ה

-]קמה] /תורניים.וירחונ'םציו!"כרם"מסםרישנלקםומאמריו'ייא
 4° '.ד ] 6Jקסח,

המחבר,שלבסםרובתשכ"ונדפסהחדשהמהדורהכ.השמהט.רכרקונטרס 76

העמודיםבחמשתהלילים.נעט :ערלהעלגרוסברגזונדלחנורהרב
מ'וח.דשערעםהאחרונ,םי

בבPיניסהלכותביארייואשת,חלקהייםנהליספרלאררגסציאתישיי"בשתנ

לצייןראשיךשלרבהמאתשביעיתבעניניוכסרטבארץהתלריותבצמותשיניס

חרל'ייIכ.זבולןןחייסהרב
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המכוןםךסומי,רשימתבסופה .'מע, 32כ.תשו"נ.השמיהטשבתוקארת 85 • •

ר Iו"'~מעוזהרבביקורתעברהזוחוברתהתורה.פיעלהחקלאותלחקר
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 "בירושלים,סופרחתםמכוןעי"'י'ל ,) 76(ברוסברבשבעייתדיניקיצור

תשכ"ה.ירו'~ליםומורחבת,מתוקנתשנהימהדורהכהשמיהס.על 87

 . 108לעילראה .ייוםף.מנשת 91

יורושת 92

וולף.

אברהםהרבמאתשמיהטעלמאמריםאוסףלאוריצאשכיטית.

• 

 • ',ע 128תשל"ב.שכתוז.שנת.ד 93

ומנהגיםחידשויםהערות,הזמביס-,הדרכה,חידבים,כ.הכלכתה.שהביעית 94

שטרנבוי,משההרבהמחברקוראבמבואתשלייב.השמיהטשנתעניניבכל
, 

לנכרי.הארץמכירתהשנהלבטל

עניניעלסובברא'~וןחלק :חלקיםשניובוזרעים,סדרעליסקכקהלות 96
ר 1I-סימניםו"חלייב. t ",תברק,בניהוספות.עםשביההוצאההוואשביעית,

• 

 2° .'מעמ'

ספרוברא'~'זהקונטךסכללאהרינסון ." v,מיהושעהרבמ'Iבה.ישוטת 100
 . iט-סךנעמ'הםא-יגהסימניםתשכ"ז.תל-אניבמשה,ישועתשו"ח

השמטותהעריתהכוללאחרין,קונטרסר~דשבעמ'הספרבסוףושם
שקיבלשוניםומכתביםהספר,ועמודיסימניפיעלותיקוניםהוספות

ותיו.העיעםישיאלמבדולי

 ,. Sefer Kav Shevuothהואלשביעיתישירותקשורשאיניספר
• 

 ...ופוסקיםבש"סהנמצאיםשבעהמספראודית ;שכטייתקבספר
לונדון.צבי"."ילקוטבעהמח"סברטלרברמ"אהירע'צביוהמחבר

 '.ע 56

המלקט

ט.י" :iת'

8° 

, ' ", , 

• 

• • 

. ., 
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למערכתמכתבלם

, 
הדתיהחינוךבוגויכלפיידאזלתעל

• 

הדתי"החינוךבוגריבלפייד"אזלתהמאמרהופעתאחבברכהלקדםיש
המעין.שלהאחרוןבנליוןשהופיע

שלביוחרהחמורהלבעיהמאדנכונהבצורההחיחס"עונמאלמרלערתי,
וישאותנילהטרידצריכההזאתהבעיההחדש.הדורשלבארץהדתיתהדהדות
המחברדחוף.באופןאוחהלפחורלנסוחמנחעלהקיימיםהאמצעיםבכללפעול
Iהדתיםיםיהצעירכלאתהפוקדתהרוחניתהנדדיות" :נכנתוצדוק I הנורמתהיא

, 

 , /Iהדתדהביעך"בשיותל

שבכלמהעלהציבורלידיעחלהביאבדיהזדמנותאחלנצלכאןברצוני
בתיים.כ~לפגילמייס.';-הייךיהסטדונטיםבקובהחירהלימירבשטחקייסואח

והאדישותהדתיתלריקנותכתגובהלהתארגןהחתיל,":;,יברתיוצאיסטירנטיםכמה
 :הנקראלסטודנטיםשביח"מדרופחתודתייםסטודנטיםלשהחורהחלמודכלפי

למורלנאיםהדתייםהחוגיםמכלסטדונטיםערבמדי ."לסטורנטתורנימרכז"
הגמראעלבעיקרמבוססהלימודקבוע.באופן ) 10.30עד 8.30 "מ(כשעתייםשם

לשרצונםילפים,ממחקילזהנוסףיבוח.שביהמקובלחיטהשהפיעלוניתן
יךיעלמודרךזהכלהשבוע.פרשתאו~קםה"הכה,לבהשיעוריםהסטןרניטם,

המדרשביתלצערנוהמדרש.לביחכוחםכלהמסוריםצעיריםרבניםשל,צווח
חעמולהחוסרלבגליאולזאת ,שםהלומדיםמספרבחינתמרבהבהצלחהזכהלא

בהצלחהזכההמדרשביחזאחלעומח .)ערבכלסטודנטים 15כ"עחה(לומדים
שליוםאהריהמוצאים.לסטורנטיםרוחניחעזרהובחורהלימו,רבמחינתרבה

תורה,לשאויהר ,חוללימודי

בארץ)(שחונכוישראליםטטודניטםשלהקטןהמטפרהיאבולטחאחתנקדוה
להביןאפשר ,זומצערתעובדהל."מחוהבאיםלסטודנטיםביחטשםהלומדים

 ".הדתיחייללדואגיםאש"להיאבותיהטאחתבמאמרו.עמנואלמרדברימתוך
בקלותיכוללא ,רצופוחשניםכמהבמשךחירהללמורשהפסיקשבחורברור

אותורהשיעוריחארגןאלהצבאיתהרבנותמדועהתורה,ללימודשובלחזור
 !"ל"הצביחדיותהדחיםיםילחיילהיהדיתעלהרצאות

שיעוריהשנהכלבמשךהתקייםהמדרש,ביתלכתלישמחוץלהזכיריש
האוניברסיהטלשבקמפוסמתקיימים ,כןכמובית"וגן.בשכונח ,לסטורנטיותחורה

בער.שכפעםלבנותמחשבהושיעור ,בועשבפעמייםלבניםנמראשעיוריהעברית,
ואחדאחדכלועלבמדינחנו.כיוםהשוררהנוראיהמצבלתיקוןתקוהיש

זה,בביוןלופעולידלתתמאתנו

מרצןכ"לי
ירושלים , 68 'וגןביתרח'

 '.אקומה 14הרצלשד' :שהמדרביתכתובת

79 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



לב:לתשיתמשזעדקלינראהאשדמהפתריןמתעלםהמאמר,שבעל".תמהני
הביחרצעירייכלבהםאיבריחדגםיסקיילרייםתירבייםהשכלהמיסדיתחיסר

זהמיסדהתירה.בלימידלהמשיךאחר,איטכביאקדמי,מקציעלימידלעצמי
אחדיתידהימייללאפ::-דיתליצידהיחרייהפחדיןליעתי, ,ספקלכלמעלהיא

קבעןםישעיריםכתירה.דיאלייםה::וגיםלחלמידיאפשרדשאסידדכאיפןחיכין

מקציעיח,השכלהלרכשדאפי;:ריחלכ,ןניסףכר.עללעגיחיכיליםאיגםבליליח
לימדיביןלהעדיםשאביהניילההגשירהאחחמנע ,חירניחבאיירהאקדמיח

זאתהמטרה,אתהחטיאזומשימהבכעיןםקש / Iהמזסרש"יתכןהאוניברסיטה.

ילחמיד.אחתפסילההאיהזישהפעילהאימרחלא
וייליציינריחחשדההשגישללאמשיכבעאני ,זייטהשיכחגירחדשכעילה

בזמגהשה;ת;'החגגדיתאיתההבעיה.אתגפתירלאעל"תיכיגי,תיונילחיגירזי
בישיביתסקיילךייסללימידיםחיכגיתשהיאלאיזיתקיםתיכיגייתלישיבית
להרתע,איןלדעתיגביהית.

מאירמ.ייי 'פריפ

 Iליסשיוי
, 

• 

, 

, 

 :זה iבנל'ירהמשתתפים
חייס,חפץקבץוכהנא,מןלקהדב

ירושליס. , 9הכותלשומרייח' ,לנדריצבלאל

אביב.תל , 5םמןלנסקין 'וחזאיערבך,בנימיוצביהרב

אביב.תל , 19דובנוברחן ,קורמואברהם

 , North Whipple, Chicago 6620 , 111 , 60645סנדך,יצחקהרב
ס.ירושלי , Sלנקולורחיכרריאר,-שבריזאב

 ~ 5S6 Bה ,femphis, Tennessee ~ rfield Rd 38117ברינכלט,אפריסהרב

ירושליס.מטרסדןרף.קרית . 13מאירותמביסרחייינדו,מאיר

, 

י
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