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ברייארמדרכי

ל nחואנדזתעלל nוצהישררפאלשמשזור'מאמר

רדברידיכתבישלתשיבאיפףמהזמןלפנירכשהבר·אילןארניברסטיח

כןעל·דייבשעתישכינפרזצ"ל,הרישרפאלשמשרו 'רשלמזעכרניזרמס.
שלככיתהשמרריםיהייענ"מ,מפרנקמררס"לזזנגרייסףר'הירש,משפחת

בחיפה.הו'עגריסמןאילההגב'בתי

 •שאלרתאיגריח, 400מ·ירתרמכילשבארסףהעברייםהדיכחבימדרר
הרבניםמגדילירביםנימניםהאיגררחכרחכיעלשינםי.רמיסמכיםרתשרברח
ר'גרסמכר,אליר\'רכמברגר,דבציחקר'ביניהםהישר,הרכשלשבדררר
אלחנןיצחקר'סלגס,שמראל'רמרהל,בר,שמראלר'הילדסהיימר,עזריאל

דגרתהאיגררחמורברתקאלשיר,הירשצבירר'עסל,נגריעקבר'סמקסרר,

שניתשלהפרערחבימיררסהיהירדיהצלתכגרוהחשרכרח,עה.השבבעירת

 500מ·למעלהישראל.בארץרחפדחינרךרמרסדרתהכרלליםרשאלחהשמרגיס

ההידיחשלהתפחחרחהאתהשאר,ביןמשקפים,הגרמניחבשפהדיכחבי

הרפיםדברימדירשלאחרןו.יבדוךהישרהוכבימיאיריםה wבמערבה"חוח

רבניהישרהרבכחבישלבמיניחידיארסףברשי ;חידיית 1000כ·מכיל

הצירכריתםעלירתרסביבבשעחרשםירסמירבםיפילמיסדברירכןחרגר,

 ~הירש.הרבשלרהפפררתית

שמהפנחס ,.,שלמעטיאיגריתממםרצמידיתהעברייםהדיכתביביו

בהלכהבשאליחהירשהרבאללפנרחרגילשהיהייכסלר, )"הילע .. (אלחנן
בעזברונשתמררלאהדבריסמטבערהדרכה.עצהקבלחלשםשרטחרבבקשרח
האיגררתבשיל,שרשסהעררחרקכללבדרךאלאהירש,הרבשלתשרברחיי
נתברר,רהנהלשראליר.שהשיבהתשרבהאיגררתבשבילסירסהלררששימשר
מלארתתשרברתשתיבארסףנשתמררררכסלרר"השלאחחלפניהישבקשר

מעדיד,כךעלהעקררנית.רחשיברתזהמירחדערכזמפאתבנראההירש,הרבשל
בנראהשהרכןבהעחקאלאבמקררונשתמררלאהתשרברתששתיהערבדה,גם

רניכרהקרדש,בלשרונבתברהתשרברתהירש.משפחתמבניאחדעל·ידי

וסיימהין,האיגרותראשיהושמטובהעתקיםהישר.הרבשלהאופיי(יסגנוני

מחכררריכפלרה"ראיגררתשעלהתאריכיםמזאבלחאריכהיו,ר\שמסרזבן
הכתיבהבשעת .) 1816 (רייתרלשנתרתומזסירוכחדשיםהיהכתיבתושזמו

שפפרוימתנצלהיאאחדבמקיםשבןשכמרנקםורס,בכיתרהישרהרכש'כלא

כמנהגי, , '"1הקחדשיאתשבילהלודראיקררבכתיבתר.במקיםערמאינס
האיגררת.אתבתברשםהסארנרס,שבהריםאלקנשסי!'הקייטבמקרם

יסרדי,לממארמצסרפיתשהובכך,הםהאיגרותשתישליחשיברתוערכו

בפערכתחז"לאגדיתשלמקרמןבדברהשקפתראתהירשהרבמסבירשבר

האיגרתמכך.הניבערתהחינרכירתרהמסקנותהיהדרתשלוהדעותהאמרנרת
שיסתשללמר\תהשאלאשרררכסלר,ר"השללפנייתרתשיבההיאהראשרנה
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הצגתלאחרחז"ל.אגדותלגב'ה'רשהרבשלספרוב'תהנהוגהההוראה
חז"לאגדותהאםא, :נשוא'םלשלושההבע'האתפ'רטהכלל'תהשאלה
בכוחהאמונהשב'סודםחז"ללדבר'להת"חסש'כ'צדב, 1מס'נ'קבלתן

אפשרה'אךג, 1ןבכ'שןףבשד'ם(אסטרןלןג'ה),הבוכב'םשלההשפעה

 !באגדהחז"לדבר'אתהסןתרןת'ד'עותבהןש'שחציןנוית,חכמןתללמד

שנהארבעיםכברהירשהרבפיוסםהראשוןהנושאלגביהשקמתיאת

מ"זשלהעבר'חבמהדןרהחסרהזןהקדמהחורב,לספרןבהקדמהכן,לפנ'

שח'רגםאחדלקטעפרטמעולם,לעבר'תתורגמהלאוה'א ,)נ"(תרנאהרנסון
 , 15עמיתשנ"ותשריהמעין, ,'/כרנ"נן~ןשיבהבממארך"לבהשלמההרב

 :לשונווזד,
השקפותמ"צגןהואה'ותמח"ב,א'נן(אגדתא)השנ'במפעלהנמצא"כל

במפעלהנמצאעםמזדההשהואבמדהרקהכרהלתבועוזכא''ח'ד'םשל

הסת"םתוכנן,תכונתעצםתוךהראשןן,המפעלהלכה),-(שמעתתאהראשון

של.דמש'ןרהשב',זה,לעןמתהשמעחחא.אסןףעם ,הגמראחה'מחעם
ןגדןלהולד'צ'רחוחופש'בואו.ב'מ'ם •להמשךונחוןחופש'הואהאגדחא,

ועודמהןשלם'וחר,ןמבוססעצמ'הוא(השמעחחא)הראשוןשהמפעלבמדה

מהשנ',ןהדרכההשפעהסובלא'נוהראשוןשהמפעלובמדהעצמןברשוח
 '.''נשהאחמכווןדוקאאלא

סיעלםירושרבהקדמתל"זצהיפמוצגידידהרבהגיעדומההשקפה
המע'ן,עמנואל,'ונהו'וקופרמן'הודההרבשלדבר'הםכדעלוראהו'קרא,

ןא'לד, 24עמ'חשלייגב'סן
אתהירשהרבמרצהווכסלרר"האלהראשינהתשובתובאגותוהנה

א'נןשהאגדות ,העקרןנ'חעמדחןאחןבהעמקה.בהרחבהעצהמזןהשקפחן

דמבר'הלכהללמןדא'ןןראשןנ'ם.גאונ'םדעחעלמבססהואמס'ב',קבלה
אגדןחלב'ןםשוטןלפ'שפ'רושןאגדוחב'ןלהבח'דבי''נושא'ןשמוםאגדה,
"תכונתפ'עללפרשןרשא'שמ'םו'ראתורהבעלוכלומל,צה,משלשהן

-כפשוטועכנא'חנורבמעשהמאמ'ןבעצמוה'רששהרבפ'עלאףנפשו".
אחרתשדעהשמימסכיםהיאאיו- !משמעיתרבתאשייתהורעהוןיהרי

אדוותעלהשב;ןיהשאלהדבברהד'ןהואחכמ'ם,אמונתמגדר'וצאלו
וא'ןולרמב"ן,לרמב"םחלוקותש'טות'שלגב'הםוהכ'שוף.האסטרולוג'ה

אלהענ"נ'םשכןשכזאת,בהכרעהצורדא'ןואףב'נ'הן,להכר'עבי''נו
אגבמתודוהה'רשהרבוהמצווח.החורה·שמ'רתלגב' 'Dומור'ד'מעל'םא'נם

ותח"תהבאעולםבעב"ןוכןאלה, D':rבענ"בעצמוחקרלאשמעולםכך,
עצמו,טעםמאותוהמחק

חשוב,פדאגוג'כללה'רשהרבמצ'גהשל'ש'חהשאלהעלבחשובחו
 :ארץזרדעםחורהשלהח'נודלש'טחפס'כולוג'חהארהמשוםבוש'ש
החיקרםידביישכל jלהאמיעלולהמדעיםישארהטבעחכמתלמדשלאמי

 . 21-20ינבומיסםהנווןךהערתבםעייו Iלהעשרהוצאלכואךי,ביתברמהלאזומלה •
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אתסותרםיהאחרוגיםוהחוקריםהשערותאלאאיםנוהרי ,לאמיתהאמת

חולשתאתהתלמי''גלההמדע'םשלש'טת'ל'מודעל-י''רקקדומהים.דבר'
לב'וחז"לדבר'ב'וטת'רהושםפה'מצאאם'זדעזעולא'תפעלולאהמדע
הטבעחוקר'ה'ולאשחז"ללזכור Lז"זאתעםהאחרוב'ם,החוקר'םדעות
(השווהמדעאנש'בתורדבר'הםאתאמרולאמקוםומכלהמדע'ס,ושאר

 ;הטבע'ת"הטבהמולדברחכמ'םבאו"לא :הגולהבבארמפראנהמהר"לדבר'
-המהות"עב"ועלרקהגשמ'בעב'וכללהשג'חושלאחכמ'ם"עג"ו
החוקר'םב'ובזמגםהמוטכמוחעלל"חזהסחמכובדבר'הםהששי'),הבאר

ההלכהמבחינתמשמעיתםכלימרשבדברים,היהודוההיבטאתהרטעיזבן

המדעאנשישלהיגדיהםאת"קדישו"לאכרבעשותםהיהודית.והמחשנה

המדעמ'מצא'לב'ול"חזדבר'ב'וטת'רהשוסת'תכושלאומכאוזמגם,בב'
חז"ל,שלומאמרמאמרכללגב'כבודב'ראתס "I1להת''שזאתעםהחדשי,
בפ'רוש'םאותול'שבלבטותמאשרע'וו"ב"צר'רמוקשהמאמרלהשא'רומוטב

דחוק'ם,

מלאארורמכתבווכסלרה"רכתבה'רשהרבשלאלהובותשתעל

שהשןיאתעמדתי,עלחורהיאהשניה.באגרתהישוהרבהשיביעלהיןהשגית,
חיבוניתסכנהבחרנהטומנתזבסיבימקןבלתהיותהמבחינתההלכהאלהאגדה

השמעתתאמוצא :בשמות'הוכברבולטואגדתאשמעתתאשב'והשונ'גדולה,

החכסשהגדי"מההאגרתאמקןרואיל,מסיבי",משהמפיהאוזן"שזניעת
זו,השקפהלחורב),בהקדמהכברמצו'זה(הטברגפשו"ומסברתמדעתו

כללאגדהדבר'שלוחש'בותםערכםאתמשפ'להא'בהה'רש,הרבלדבר'
גחל''שראלחכמ'דוורדורבכלש'קומוה'חההתורהגותוכוונחוע'קר,

ותבונחוהומןהמקום"כפ'ולמצוהלתורהשיראללבאתו'משכווה'ראההתורה
רצרייםהאלההפשייסדרכיסגםאשךספק"יאיו . "הדררשןתכיבתהשומעםי

שבדבררהמעשרםסיפןרישביןוודאיתורה,דבריבכללוהם ,"המקיםלפני

שבמטרומשוםלאארכמשמעם,פשוטםשא'רעומעש'םהרבהשיאגדה

שלהמעשהס'פורדורוח,מדור'חו"לבי''קבלהשה'ומשוםאלאמט'ב',
וח'שובעובדח'ח,ה'טטור'חכאמחלקבלוהכרחא'והראשווהאדם'צ'רח
המה"אלאחשבוםנ,אחל"חזייסדועל,ולא-בפרט'והקשורהלבנהמולד
תח'לתדעלאחורוחשבובזמבםהלבנהמולדחכמתם ' Dעלבב'רורכ'וונו
תחילתזהפיעליקבעוושעותיה,ירמהיהציירהשברתפיעלהלכנהיצירת

בםימניהם"~החשבין

הש'גשבוה'רש,לרבשלשי'מכחבוכתבשקטולאבחלאווכטלרר"ה
גראהארהמכחב,שלהגל,וובשוליהערותהע'ר'ה'רשהרבהשגוח'ו,על

אלאב'ד'גונשארולאמקוםמכלזה,גושאעלהמכחב'םבח'לוףהמש'רשלא

בעזבוו.הנמצא'םווכטלרה"רמכחב'כלאחנפרסםבט"דבלבר,הא'גרוחשח'
וו,מעג"נחא'ש"חאודותעלחנו "IIי'אחלהעשירכד'בהם'שרשאמכחב'ם

חלק'ו.שנ'על .כלשונוה'רשהרבשלהחשובהמאמראחאב'אלהלו
והשלמח'ח'קבח'וכוביד.'שעלהככלהעב"ולפ'ת'קבת'המעת'קטעו'ותאת

ח'לקת'ווכסלר.ר"הבמכחב'ה'רשהרבדבר'מובאות ' Dעלמקומוחבכמה
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ומראימסבירותהערותוצירפתיפיסוקסימניהוספתילפיסקו,תהמאמראת
מקומות.

לד"רמודההוריני , VI A 200-201הואזנגרבאוסףהדיכתבמספר

הרשותעלבר-אילן,באוניברסיסתהגולההידותלחקרהמכוןמנהל , pוליוסף
לפרסמו.

א

דעתידעתלבקשהרבתכיענותואשרהאגדותלימדואדוותועל

אדויעאלאאחרישלאמ"מכדישאיכיואףכזה,עניניםעלהקלושה
נ"ילמעלתוהוגדכדובומהאשרבפרטנלע"האשראתי Oנלמכ"ת

מקצה.אםכיאמתייםאיגםאשרבפ"פספרינוביתלימודעל

החכמהורוממותלגדולערראיןספקבאיןהלאאומ,ךאניר"ד'

ודואיומדרשיהם,אגדותםדבבירחז"ללנוהמציאואשרוהמוסר
התורהממעיניוהנעלההטהוררוחםששאבהדועתבינהמיכל

• 

פיארוכןועלפרדסיהם.ערוגתבתורנאמניםנטעינטעווהמצוות

לאהובאותוומביאיוהאדםלבמושכיושהםהאגדתדבריחז"לושבחו
לימדו'צריכיןת"חשלחוליושיחתאפי'ואםשבשמים.אביהואת
ירק.דברבוואיןומוס,ךלימדודררבכוונהשאמרוהדבריםלכלק"ו

גדולגדרומ"ממתשיג.קצרששכלנו ..תואממנותוא.ריקואם

וההלכתתשמועהדבריביןתקימוובצורתנשגבתוחומתחז"לגדרו
משיביןואיןתאגדתדברימןהלכתלמדיןאין :לדייכומסרוגדולוכלל

אינםתאגדהדברישכלמלבדדתאלענ"הבדיןוכו .'ועליתםמתם

אלאוהנשמעתנעשתבריתנכרתשעליתמסיניקבלתעלמיוסדים

לושישמישדואיואףדעתו,באודובתםתמגדי[תחכם]סברתרק

ראשויכוףחפצהונפששמחבלבולתשכיללתביןאדםולבבקדקדומוח

מרוחאלאהקבלהמבארשאינואףמחז"ל,וחכםחכםכלדלעת

יו mימכולנווכשגבגדולמתםואחדאחדכלאשרמילן.הוציאביכתו

תישראלי.חיובמכללאינומ"מנגדם,בעינינונדמינוכחגביםאשר

מחכמינןאחדמסברתנוטהשסברתומייחשבוכופרכמיןלאוגם

נם)(דבריםבהרבתשנםבפרטלהאגדת,השיירמהבעניןו"ל

פלוניכדבריהלכתכללנאמרולאמזוזושונתדעתם[מקומות]
בשמעתתא.כמובאנדה

דתאאגדת.מדבירהלכתללמודכללאפשראיתלאזתמכלחוץ

I יבר.ראס

ב.באסוכה 2

א. Kפאהירושלמימז,לבדבריספיעל 3

יפיוהיר\שליונ :.דב"יסהמקרררתאתזהלגינחןחכלםר;ריי,הביאאגרותיומכאתח 4

 .כקלבתראבבארשכ'"ם ;דהברכיתסוביוםתוסםרת :י
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חכמים )ה(דבריומליצהמשללהביןאדםמכלהחכםאמרכבר

ישנאמרים,אחדבסיננוןלאחז"לדבריכל[ואכן](ואם) .'וחידותם

הפשוטטעםכפירקכבתםשתוכןכלומרדבריס,דרןשנאמרומהם
כונתמאשרוההלכההשמועהדבריכלהםזהוממיןבדבריהם,והננלה

וכונהנעשה,אשרהמשעהואתבונלןאשרדהרןאתאותנולהוחת

ומזהמשובח,זההרייותרהדמברוכלדהבריםבירורצייכהזו
רקשנאמרומהםישזהלעומתאבלדבריו.לפרשצריןשהאמורא

אנדהדמבריהרבהדבריםהםזהוממיןוחדיה,ומליצהמשלדרן

חדיהאומליצהאומשלאואלאהדבריםפשטותכפיכונתםשאין
מיזהבדרןהנאמרוכלההבנה,וקשהדברהסתרבכונתשנאמרה

ותולהומשגהשוגההואוהברורהנגלהפשטכפיהמגדיכונתשתופס

כלבתחילתכןואםמעולם.רוחועלעלושלאדבריםהמגדיבכונת
אזיהדלעתמרובהוהשכלהרחבהבינהצריןמיליןכלואקדמותדבר

משלבדרןואיזהפשוטיםדבריםבדרןנאמרהאגדהמדברידבר
איןכןואםכלל.זהדברעלמפתחותבדיינוואיןוחדיה,ומליצה

ראי'להביאכללאפשרואיהאגדהמןהלכהדברכלללהוציא

נאמרשכןעליולחלוקאפשרשאיאמתדברזהעניןלומרדמבריה
דהואולמרהמתנדגיכולפשוטדרןמביןשהאדחמהדהאבהדגה,

משלדרןשרקמסכימיןשניהםואםלהיפו,ךוכןבדיםומליצהמשל

לסוףיזרתילומרלבואתיערובמידהברים,נאמרוחדיהאוומצילה
החולקוכלהחדיהלמסגרהמיוחדהמפתחומצאתיוהמליצההמשל

נוכלשאנומהותכילתסוףהלא "השכינהעלחולקח"וכאלועלי
לכלדברינואמיתתאפשרותרקהיאכאלהדבריםבפתרוןלהשיג

כבראמתתםאשרדבריםאלאהאגדהמדבריללמדואיןלכןהיותר.
עםמסכמתאוהאלה,הנדהבעלדבריזולתבדינווקיימתמוסכמת

אוהשכלמןאואתר,ממקוםככרלנוומקוימותהמבוררותאמתות

למדיןשאיןחז"לדבריצדקוכןואםהנאמנת,והקבלההשמועהמן
ממנה.משיביןואיןההגדהמןהלכה

שנתנווהתפארתהנדולהכלשעםמהכןגםנביןזהפיועל
הכותבמאדוונינוכתיבתןבעיניהםישרהלאהאגדתדלבריחז"ל

וגו"לעשותעתמשוםההלכותכתיבתכברשהתירואףהאגדות

האגדההשומע '.דלעםעצומהסכנהצומחתהאגדותמכתיבתדהא

משלאםקולומרמיזתומפיודבריומהמשןלהביןיכולהחכםמפי
תכתוביםהמגדידבריאכןשפתיו.בתענהברורדבראווחדיהומילצת

י. Mמשלי 5

 .cגקי!כבהרריןפיעל 6

כתיבתלבביהמחמירהיחסכענייוב.סיטופרים I Kסזשכתירוסלמן 1אםגיטין 7

ל. lfייבזאל'ייהאהנקמא C{כבחיוחמהר",חיררשיעחוהאגרות
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יחדיהומליצהמשלאופשיטדבראםלהםמנדיבאיןכללפניניתכין
בדרךיתפוסזהוחדיה,מליצהמשלבדרךרקשכאמרדוברלפכיהם,

ישדעותיהרבהאח,ךלעכיןיזהזהלעניןפתרוכםמביןחהפשוט
דלמיוןהנוטהדברמוציאבינתוומדרנתשכלוכפיאחדיכלבאדם

מופסדתדעתהיאואפשרמחז"ל,חכםכונתהיאכאןלומחזיקבינתו

ז"לחכמיניחכמתבעיניושהואנדולבאילןכסילתוותולהימפסדת

אחרכןואםדמיינם.רוחעלהעילהח"וסייקאבוקאאלאואיכי
מביןכללפניבכתיביםוהמהחז"לברציןשלאהאנדהדבדישנכתבו

דברתשתכחלבלתיחז"לברצוןהזמניםבסוףאפשראן-ובער

עליותדמריבהשהחועלתבבירןרידיעובאמת,חכמינומחכמת

למעטד'עםומלמדימיריעלוסמכוממכה,להפרדאפשרשאיהסככה

ןלהתחסדלהתחכםשאיןכלע"ד-היכולתכפיההפסדחכמתםבדרך

כאלןמהםהפורשכלאשרבעקבותםונלךנינןקדמימנדוליייתר
נסיםירבינןנאיןהאיןרבשיירארבהנאוניםר"ל 'החייםמןפורש
כאשרא,הריטב"ואחייהם •הקדמיןחננאלרבינויבעקבותםנאון

כולםאשר ,"הכיתבמדייעקבבעיןשיכיתבמקומיתדבריהםהיבאן
סברארקהאנדהשדבריבדים,זהכללומסרוהעםאתדעתלמדו

אןהסברא,עםשמסכיםמהאלאמהםללמדויאיןהםואומדכא
בראשהנדפסהתלמדו"במבןאזהכללהננדישמואלר'שרשםכמן

עלבתלמדושיבאפירישכלהיאהנדה :ןז"לשלנותלמדוספריכל
אלאממכהלמודללךיאיןהנדההיאזימצוהיהישלאעכיןשים

הדעת.עלשיעלהמה

שיעלהשאפשרהשיבושים,מסככתד'דעתלהצילכדיזהןכל

מסינישכתכןדבריםהםכאלוחז"למאנדיתדמיונןכפיןאישאיש

דעממערב,כמזרחמכיכתםרחוקיםוהםחז"לבחיתםוכחתמים

לעייןוישחככאלרביכישהיהלי(כמדימהקדמיככןמנדוליאחדשנדיל

נפשראתהרהיבכאן)אתישאיכוהזהב"לפ'מקובצתבשיטה

ז"לשחכםעככאישלתכורעסקעלבבה"משכעשוניסיםעללכתוב

עלחילקיםהיושהחכמיםבחלומווראהנתכמכםהמדרשמחכמי

יכי.'תיכיחהמיםאמתעליחולקיםאתםלמהלוואמראליעזרר'
להםכראההירשלאדרבב"חמעשייתעלהריטב"א"כתבוכן

כ,סוקידושיופילע 8

ב.נםמציעאכבאמקךבצתכשיסהמובאיסזבויו 9

שיף).ם Hמהרחידישיאחרייילבאכש"ס(גםעברףכתראבבאנט,רףבוכותיד,דףחגיגה 10

הלכיתוברלניות,ףנ('ייןהבגיי,שמיאלר'סלאיגניהתלמידשמבואהשערההועלתה 11

 13. ' 68 'מ,תסכיבירושליסהגנדי,

 . 9העהו 'ר 12

 • 10הערהרר'עב,בתראכבא 13
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דגוללנוומיהחלום_כמראהאלאהעיןכמראותהאלההעגיגים

כאחדשכבתוכמדומההכוזרי,כעלהלוייהדוהמר'וכיראהכחכמה

שכחנודלעלמאודשהפלינאחרחז"לחכמתעלממאמריו"
לקרכיכולשאיגודכריםכמהכתוכםשישכתככןואע"פהאנדות,

חז"לכדכריכאלהדכריםהכגיסושהתלמדייםואפשרהשכלאל
דבריותוכןכזהכיוצאאוזהמרצוגם,ושלארכותיהםמדעתשלא

ישעיהורכיגושכבתמהלעייןמכ"תימחולוכןבזכרוגי.שעלהכפי

לע"זבגוריםכשלטידכריוהובאוומדשריםאנדותעלז"להאחרון
נן.א nפ

• 

תלמדיים,מעיגיהאלהדבריםלהעליםשאיןגלע"דכן,הדכרהיות

למעןזאת,כלאתאותםלהדויעעילגווחוכמצוהאדרבהאלא

דברבכללהאמיןוהאמוגההדתמעיקרישיהי'כגפשותםידמולא
דשעתוכלבעיניהםויהיההפשט,משמעותכפיכאנדותהכאי

היאכאשר-אםבזה,למשלח"ו.בעיקרכופרכאלומזהגוטה

כעיגירתוקאיגגודעתיושיקולמתשכותיתכוגתכפי-ז][האמת

לעתיםגיסיםחז"לוחסדיילגדוליהב"העשההתלמדוכדורותשאף
כןואםכזה,וכיוצאעמהםשכיחוהיהאליהםגנלהואליהומיוחדים

פשוטם,כפיעכגאיתגורשלכבה"מגסיםמעשימהביןימושלאדעתי

ומאמיןידועכלכבןלבביאחי, :אלייאמרזמגיגומחכמיאחדואיש
כרצובוהטבעלשנותהב"הבדיויכולתכוחשיששלמהבאמובה

לנוהנידכאשרממצריםכצאתםלאבותיבוובפלאותנסיםעשהונם

גביאיםבספריכאכאשרדבריושלוחינביאיוע"יאח"ככתורתו
גכיאיםע"יומופתאותשיעשהכתורתוכנוהעדיוככרוכתובים,

בתג"ןהנאמריםגיסיםבמעשימאמיןשאינומיוכלבקרבם,שיקים

הב"השאיןליאומרלביאכן ',המעדתבזהומוכדלכופרהואהרי
סדרשהריונשנכ,נוראעניןולפרסםנדוללצורןרקהטכעמשבה

כןואםוכו,'מקיימווהואהוסדממנואשררצונוהואזההטכעומבהנ

כאנדותיהםהכתוכיםגסיםמעשיספרושחז"לכבירוריודעאניאם

כמוןמאמיןוהריניכאמיתתםלספקחלילהכפועל,שנעשהככוגה

ספוריםלהכיןישאםמסופקאביאכןממש,בפועללהםשבעשו

אמרווכיוצאומליצהמשללכובתדלמאאוהפשוט,כמשמעםהאלה
בסיםמעשהלהכיןשאיןהאומריםלסברתיותרבוטהולבידבריהם,
 " 1הבביןבאמתכזההאישדלחותכדייהיש-וכו,'פשוטםכפיכאלה

ליישכאלובלבביעליולהתפאראוכלאועליולכעוסאבירשאיוכי

כמצבעומדיםכאחדשביבוכמוביכמוהוהלא 1ממבוכאמובהיתרון

שלשיי.ובאמרסוף 14

 • M-'(כדף 15

א.לאשבתםיעל 16
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א·הייטב"חננאל,דבינוחכמינומגדולינואניטובהטובהדת.עיקרי

זלולמשעןיקומואשרבעקבותםשהלכוואחרים

והאצטגנינותהכישוףמהותעלהשאלההאלהלעניניםוקרוב

 .דאשןיכניסמיהיקר.במכבתומכתנ"יננעאשדבזה,וכיוצאוהשדים
נחלקדבדיהםפיעלאשדוהרמב"ן,הדמב"םהנדוליםההריםבין

כבדוובמחילתדהא 1מחנותלשתיכאלהעניניםעלישראלמחנה
הל'בסוףכתבאשדעלז"להדמב"םבדבריכשיסתכלנ"י,הרמה

דבדיםכבתשלאנ"י,מכ"תשכתבכמושאיננולענ"דידוה ,"ע"ז
עםמסכיםסבדתוובעיקדחכז"ל,בלימדוידילקצדיאלאאלה

ומנונהלפתיותחושבבפידושדהא·לענ"האינוזה ."ז"להרמב"ן
ואםודיק,להבלוכו'כישוףממעשיחושבשאינומיכלדעתמאדו

וסברתודעתושזהוספקמאיןניכדמ"מהמדהעלבזהמפדיזהיה

לפנותמשכיללכלנתונההדשותכןואםבאמת.האלהבדבדים

אלה,אתאלהמכילםבאיןלזהאוזהדלדיאואלהבעניניםבדעותיו

ברודדברידועשאינולהדוות-נכוןהיותדהדדךלענ"דחה-או
כאלה.בענינים

עלולחקודדלדושטדחתילאמעולםכיאבושולאואדוה

ולשאולדלדושנוטהנפשיאתמצאתישלאכמוהאלה,עניניםמהות
אלהדבדיםאמיתתכיוכיוצא.התחיהיעולםבהעה"מהיתעלולחקיד
במופתביריםעלכלללעמדואפשדיאיחיכלמעינינעלמיםיאלה
לאפשריתקריבההייתדלכלהשערהאלאאיניעלייהנאמדיכלחות.ך
אלהדבריםדלעתהישראליז][החוגבתוךכללחובואיןהאמת,

מידיעתםצומחתתועלתשוםואיןכללצדיכיןאינםות"לבהם.וכיוצא

ובעשיתם,והמצוההתירהבשמידתהאדמהעליתפקדיםלמלאות

מתעסקואיניהאלההשעדיתידועשאינולמיחסדוןשאיןכמו
עםהאמתוחביריוכישוףמעשהבעניניאםנ"ממהבחקידתם.

אלהמדבדיםלהתדחקלנוישכןכמוהלאזהדמב"ןאוהרמב"ם
ד'לניהתעיבםמ"מממש,בוישאיהבלמעשהיהיוביןוכאלה,
לפניתובעהשהואבמהח"ו'התגעלובלתימהםירחקנפשיושומר
למעונןקדוביםלנושנדמידבריםחז"לבדברינמצאואםהב"ה.
להבחיןדיעיבינתםברוחבהמההלאוכישוף,ואיצטגניניתימנחש

בעניניםהדבקיםוהאסודהמותרדברביןחריפאבסכינאןלהדביל

שמש,בריאיהעטלפיםאנחנןאבללחץ.דורךצרבמשעולהאלה
הבעו"ובצהריםנרחבובכרופשיטיםגלוייםבדבריםאפי'אשד

כה,וישופטיםטילJ 1ך

הם"ו. .'"יס 18

כהרבהועוד ...כהיחיקיראעלבפירןשןהרונב"ןדעתת Mורכסל, ה""הזכירכאגרוחיו 19

מקימית".
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טובטובהלאכאלהחשוכיםזנבריםהלאלהכלש,קרוביםאנחנו

שארבכללהתרחקעלינושחובכדרךבכלל,מהםלהתרחקלנו

 :נאמרכמונוערךקטניועלעלינולו.הדומהומךהכיעורמךהאיסוירם
בקצתחז"לאמרווכבר ,"ה'פתאיםושומר .,בטחילךבתוםהולך

נקפדישלאלנוטובכךואם ; aקפדינךדקפדישמאךאלהדברים

עודאיך )ו( ,"אלוקיךד'עםתהיהתמים :הכתובבמשענתלוהחזיק
התחיהועולםבעה"כמווהנשנביםהרמיםבעניניםוכךכתיב. .,מלבדו

תעזובלאכי :קדשנוכדברישלמהבאמונהלהחזיקלנודיוכיוצא

במהותנחקורולא ,"לבטחישכוךבשריאף )ו( ,"שלאולנפשי
כלשכליולקוצרדלדייראתם.לאועיךממנוהמכוסיםדהברים

במהתדרושאלממךבמופלא :הנאמרלכללשייכיםהאלההדברים

עלאלאהנסתרותעלבריתהב"הכרתולא ,"התבונךשהרשית
שאינואותנוהבטיחאשרתורתו"אתולעשותלשמורלנוהנלויות

היםובמרחקיבשמיםממנוהמופלגיםדבריםלדייעתלעשיתהצריך

 ."לעשותםובלבבכובפיכואםבי

זנבריכשימצאוהתלמדייםעםלכהוגאיךמכתנ"י,כתבועדו

בזמנינ.והנהונותהחיצונותחכמותעםמסכימיםשאינםדבריםחז"ל

אשרבפרט,הטבעיותחכמותעם[התכווך]שמכתכ"יזלוכמדומח

הקדומים.דלורותבערכםהדייעהבסולםמעלותעשרבזמנינועלו
התלמדייםרגלילהצילסלולהדרךלפכיכוישמכתכ"יכונת·זהואם

התלמדייםלמכועשלאחדא,האמת.דרךלענ"דוהיאכנף,מאבני
האלהזלמדויםדרביללדמםאדרבא,האלה,המדעיםבחדרימהככס

ומביניםידועיםשאינםההמוךשרקמשוםומחכים,מספיקזנרך

מתפאריםבהםאשרהדבריםלכלמאמיניםהאלההחכמותדרכי

בשמיםהדבריםטבעוכלהזה,דורדעהדורנעשהכאילודורנו,בני

עללראותמשפיליםשיאםנבהותומרוםהזמךלחכמיכגלהובארץ
האלההלמדויםדרךומביךהידועאכךלפכיהם.שהיועולםדורותכל

הרבהבדבריםהזמךלחכמיהגדולההתפארתשדואיומביוידועהוא

ם,משליי 20

ו.קסיתהלים 21

בהזיה'!קפדייקפיי"כל :ישם,אקיפסחים 22

יג.יחדברים 23

לה. ,סם 24

 .'סזתהלים 2.5
ס.סםסם 26

 M.יגחגיגהrו

 . nככסדכדיסר' 28
יב-ךז,ליבריסטינול 29
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לחןקרינגסאשרןמניו,ןמשקלבמדהןהאמיתיםבנסיןוהמנןסים

אשרןהבניניםהשערןתכלאכושלפנינן.ולןרןתמכןסיםןהיןהןמו

מסןפקןתהשערןתאםכיאינםרובםהאלהההקדמןתיסךןעליבנן

ןיפארןישבחןשהיוםןמהאחרת,השערהמןלדיןיןםיוםוכלמאוד

וניכרמסןפקהואלמחרכעתממנה,לסוראיואשרהאמתהיאכאלו

וכועליהם.להשעונכןויסןדלהםןאיומזןזןשונןתןכןלוביטןלו,

שניםמאהאןחמשיםזהאשרקדמןנים,אומןתבספרידבריםיש

קצתכילהביוהגיעןוהיןםהדןהלחכמינדמןןשקדשחןקכדברי

השיניםולןרןתדיועיםשהיוחכמהדבריןישבהם,נמצאאמת

הקדמןניםבספרידבריםנמצאןאםכו,אםאחרןנים.מדייעתןנאבדו

שקרשהםבמהרהלגזןראיוזמנינו,חכמילהשערות[ים]המתנגד

 .וךןאיהיאהאמתאלהועם

דברילומדכלשצריךהראשיתההנהגהלענ"דשנראהמהאכו

ומוסריומקבליהאלקי'דתחכמי :זההואעיניןנגדלשיתחז"ל
הטבעחכמיןלאחז"ל,היןןמשפטיןמצותיןחןקיןתןרותיןןמןרי

לידיעתלהםהצריךכפירקביחךן,והרפואהוהתכןנהןההנדסה

מסיני.האלהידיעותלהםשנמסרומצינןולאהתורה,ועשיתושמירת

ביחךן,אומנותוהאלהמדייעותאחתשאיומיכלהזה,היוםוכמו

והצומחהדומםטבעלעניווהמהנדסכולם,לעניוךןיודתבעללמשל

לעניוהדןמםטבעחכםאפי'גםומההתוכו,ןכווהמדבהוהחי
איוןאחדאחדכלהשאהלעניוהצומחטבעחכםוכו:הצומת

בדשהאלאנפשןבדרישתויךןעהאמתחוקרלהיותממנולבקש

אתידעאםלמייתפארתלודיהמדעיםשארןכלביחןהאימנותי
ובדורו.בזמנולאמתונתקבלהאלהבעניניםהמדעיםחכמימוריםאשר

לואפשראיוחכם,חכםאומנותשהואבמהאפי'אלאבלבדזהולא

אלאבעצמי,ונסיונוחקירתוע"יהכולשידעממנויבוקשלאוגם

לתלותאיושגגוהםואםאחרים,חקירתעלנשעניוידיעותיורוב
אשרכלחכמתובאמתחתישאםותפארתושבחלוךןיבו,אשם

חכמתולגךןלכללחסרווואיוךןורו,ובמקומובזמנולאמתמוסכם

הדגתעלוקבלהאמיואשרדבריובמקצתימצאואתרדבוראם

ועניניםבדבריםחז"לכורצןץ.קנהעלנשעניםהיואחריםוחקירת

היהמוסכםאשרכפיוהמדעיםהחכמותכלדיעוגדוליהםהאלה.
כלעםוהמדעהחכמהבמתיעלבשוהבזהועמדולאמת,בזמניהם

למפורסמותנתקבלווהנדתםחכמתםאשרבאו"ההחכמיםגדולישאר

דבורותם.

בזמנם,היה "הומבאולכחכםתכםלמשלאםבעצמ.ךהנע

 Iבגרמניהכזמנו Yהסבקריוחמגדולי .] Humboldt) [1859-1769 (הומגולםפוןאלכסברר 30

מחקר.למסעותלצאתהירבה
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מספריהיההבריית,טבעעלילחקירדלרישהארץלמרחקיהלךאף

הצימחאזםדמיתליםמבעררחיקהבמזינהשנמצאיבתשיבתי"
עכבריםנראיםידעיומעפרנתהייאשרעכבריםנמצאיאיהארץ,מו

העילםבקרבאלהדבריםינתקבלי ,א"יכייצאעפרדזעםיחציםחיחצים
אלה,דבריםעלהתירהבחכמתדיברישלאמחז"להנבקשלאמ,ת

שמילאאםיטהרה,יטימאהאי"הלעניוכאלהברייתמשפטמה
כזהברייתשנמצאאמתאםודלרישלמרחקיםללכתפעמיהםדלרך

האלהדבריםהיוםעיניניראותכפייאם 1בעולםהמפירסםכפי
זההיהבזמניהםאשרבחז"לתלייהקולרוכינחשבים,בדויים

נמצאואלהדבריםבאמת,היהיכו ?הטבעחכמיאצלבמיסמכית
לתיךוקבץואסףברימיהחירבובזמוחיאשרפלינייס,בספרי
בזמנוימקובלמפורסםהיהאשרכלחבראשרהדבריםטבעספרי

אדםשלשדרו :באגדהבב"ק"שקוראמייכלהטבע.בחכמת
ימלאבמורים,כרעדלאמייליהנינחשנעשהשניםשבעלאחר
אומרים :וז"לבמלה,מלהאלהדבריםנמצאויבפלינייספיהו,שחיק

שחז"לאלא ,"לנחשנתהפךקציביםשניםלאחראדםשלששדרה
המתמיהדברכלברו,ךלענ"דוכומוסר.דברבילתלותבינשתמשי

מפירסםכברשהיהנמצאונדרושכשנחקורחז"לבדברישנמצאכזה

בעצמםשחז"לומצינוהללי.בזמניםחכמיםבקרבלאמתומקובל

תכמתם,עםבשוהשוההטבעייםבדבריםאי"החכמתשמיובכבורם

חכמתםעםאו"החכמישנחלקימהבעניוהאמתמיעםיבשאלתם
אלאעור,ולאסברא.עלאלאבדיםשהיתהקבלהעלסמכולא

כמומדברינו,דבריהםשנראהלאמראו"החכמילדעתכבררשנתנו
ישראלשחכמי ".,בפסחיםשהיהמיבפ'ובלילהביוםהחמהבהלוך

מולמעלהובלילההרקיעמולמטהמהלכתחמהביום :אומרים
למטהובלילההרקיעמולמטהביום :אומריםאו"הוחכמיהרקיע,

היכחהלענ"דחהמדברינו.דבריהוונראה :רביואמרהקרקע,מו

שאמרנו.למהברירה

שניניואםבתונתנו,ימיעוטשכלנוקטלפיבלמררנודרכינוזה

כללענ"דלפישהואאוסיף,אחתועידהשניינות.עליכפרהטובד'
באנדה,והובהלכההובתנ"ךהובתה"ק,מלמדלכלנכווויסורדגול

צריךואיניהמלמדיכילתאיו ."יודעאינילאמרלשלווללמד :והיא

בחזרתו. 31

 , .Mואסנהדריןובנכלידחכלאיסכירושלמישאזבי'מהאלהיאהמבדוןנא 1

 , Nטז 32

מהרבהביריבך"יש :מסופר ) Plinius, Nat. Hist. X ) 88 (פליניוסשלבספרו 33

אדם".שלהשיירהחוטמלשרלהירולדעשרישנחשמוסמכים,וכקירות

א.רבוכותפיעל 35ב.צד 34
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דבייםכמחחגיחוחז"לאפי'קשח.דבדלכלפשדולמצואחכלדלעת
 :תלמדייגוגגדגבושולאגדוחכמונו.עדךלקטניוק"וכ"שבקושיא,

ורחוקרחוקפידושעשותלבלתיונזחדנשמדדקדיענו.לאזחדבד
דתעינו.ועניותעדותינוכסןתלמעודקלמימדאאןלאגדחאולפסןק
לפנידןתןשפלענןלחיןתחתלמדייםממגןילמרןדיעגןלאבאמדגן

ילמרןקרשן.ןרןחאלקיםאמדןתלפגיגםןמחז"לחכמינןחכמת

דגלםבעפדולחתאבקןגשאדםמושבעלחז"לאללחביטממגן

גביולאאםבאמונתינוכללחסדוושאיוממנןילמרןלפניחם.באץר
לידדיגיעחאחדיגיעחוליגעלטרןחממגןילמרוחז"ל.רבריכל

ישןעתםממעיגיומוסדרעתביגחחכמחןשלאבדבדיחםלעומק
אתאכולכוגתם.וקדובחחאמתחיותחתקוחשישישדחבסבדא
מאדוחדחקדוחוקדחוקברדךאםכילחביושכלגויצלחלאאשד

בוקיגתלחולאמחכמתנוגדולחשחכמחולמיגגיחדהבדיםמיושד

לנואומדלבגואשדדוחוק,דחוקפשטכלחז"ל.דבעתסריקא

תפאדתמשפילחתלמדיים,דעתמשבשאמיתי,חיותואפשדשאינו
יוכלושלאדבדשוםאיוכאולבפשותם,בבגוחדוחמכביסחז"ל,

תחתדעתבופתיותומלדמםיושדדמדךלמדוםדגלומטחלחשיג,
 ..ז"לתכמיגוחכמת

ב

מסיביחגחמקובלותמכתב"ידעתלפיאשרחאגדות,עגיואדוות

חשמועח,מפיחנאמדיםחחלכותדבדיוביוזחלעביוביביחםחילוקואיו
סוכבחמסוכודדךחמ.ךשכלידיחשגקוצדלפיג"י,כבדוובמחילת
ח"ווכמעטזו,סבדחבדכיעלשיתגדלוחתלמדייםלפביעצומח

אשדחאלוחעבייםיעשומחדגליחם.תחתבזחבפתחומיבותשעדי
חתודח,גופיכמובסיגיבמסדיםחאגדותדבדי :חיוםממודיחםשמעו

עליחם,בשעוישדאלביתכלאשדקדמוביבוגדולילספריאח"כויבואו
וזחוסבדא,אומדגאאלאאמובחאיבםאגדחדבדיאומדזחויראו

שאיודבדיםדעיהואלאישדיבדכאשדאו 1גוזמאדדךשבאמדו
 1שעהלפישומעםאוזושלעשעכדיאלאאמתיים,להיותםכובתמ

מהאלאהאגדהדמבדיללמדושאיואוןיספחאשדבחלוםדאואו

דבריםכשיקדאוהאלההעבייםיעשומהזוכן'וכן'דהעתעלשיעלח
לחשבםמוייהםבדכיעלגתגדלואשדדבדיםעלבאלהןכיןצאאלה

חלא 1תורהגןפיוביוביביהםחילוקןאיומסיביבתבןחמהגםכאלן

אחייואלחאלהגמח"ולחשליךבפשםאתימצאועצןמחבסכגה

חלאשכלם.קטולפילחביושדיעןבמהאלאעדוהחזקובלתיגןם
עלולהתחזקןחמצןתחתןדחמבועיעלכללגשתלבלתילהםטןב

דגילהםפעמימשיםמלומדה,אנשיםמצותבדדךחמצותמעשח
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מדרךלזוזלכושאיןהקלושהדעתיהיוםגםכןעלכזה.מסוכןדברך
ועצמינדולחילוקבשומםז"להדקמוכיםאבותיכולמדוכואשרהחיים

הלאאנדה.מפישכאמרוודבדיםהשמועהמפישכאמרודבריםבין
מקורםותחלתאיש,מפיאישנאמרואלהעליהם,מוכיחשמם

אישמפיאיששכאמריאףואלהמסיכי,משהמפיאחןשמיעת
 ,)מרבו 'ורבומרבוששמעומהתלמידשאמראנדהדבריכמה(כמו
שהביןמהכפיכפשו,ומסברתמדעתוהחכםשהגדימהמקורםתחלת

מוסרדרךשאמראוומכהגו,העולםומדרכיתכ"ךמדבריביכתומרוחב

ומצוה.לתורהשומעיולבלמשוךויראה

מסבירות":פכיםילקוטבמדרשדאיתאלהאמכתכ"ישמראהומה

אנדהדברישאפי'סופרים"ומס'מירושלמי"משמעוכןלאגדה,
באגדותאסוריםקרייןדבעלילהאוכןמסיכי,למשהכאמרוכבר

פהעמדיאיןוירושלמיסופריםמס'ילקוטמדרשהכה ,"בהלכותכמו
אנדהדבריוכי :כללדרךלומרכ"ימעלתוירשכיאכןבם,לעיין

גםוודאיועצום,רבערכםהלא !המהחוליןושיחתבטליםדברים

הלימדושזולתב"ה,והמצותהתורהנכותן]כווכתלעיקרשייכיםהמה
חכםכליקוםישראליעשהמהדלעתוהדיכיםההלכותומסירת
דוו,רדורבכלוהמצוההתורהמבארלשאובבלבבוד'ננעאשרוחכם
חכמהדבריהדורש,ותכונתהשומעיםותבוכתוהזמןהמקוםכפי

המההלאתורתו,דורכיד'לאהבתהלבבותלמשוךומוסר,מילצה
, 

פרטייתבסנולהמתנדרבדרשותיוואישאישאשר "דוושריודורדור

האלההחפשייםדרכיםנםאשרספקואיןרוחו,ותכוכתנפשוטבעכפי
ומכווניםונרציםוהיוש,רהאמתמדרךיטולאאםהמקום,לפנירצויים

דרךלמשהאלהפניםנםוהודיעתורתו,כתינתמראשיתית'ממנו
זמןבשוםחכםשוםידרושאשרבפרט,דברכלפרטמבילסתם,

חכםבויתגדרלמעןסתםהניחואדרבאאלאברבים,מקהלותבתוך
 ,והמצוההתורהמערונתופרחיםציציםיוציאחכמתוורוחוחכם,
בהגדה,כןנםאסוריםקרייןשבעלילתמוהואיןואנשים.אלקי'לשמח
מקראותעלבנוייםורובםיחשבותורהדברילכללאנדהדבריגםהלא

תג"ך·

פהשבעלדלבריםשייכיןדאגדתאשספריס'מגיטיןדמוכחוהא
כצטרךזהמפכיוכינ"י,כ"הבמתילתבכבח,לאמרורשאיאתהשאי
לאואעפ"כמסיביכתכולאדבירםכמההלא !מסיכישבתכולומר

תתל,דבויססמנווניליקום 36

 . Mרגמליה 37

ב.סז 38

 • :Mנבברנרח 39

ב.לחסנהדריןפי~ל 40
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פיעלוהוציאוחז"לשחדישומהכלכגווהדיו,מעיקרליכתבנתנו
וחילוקיםופירושיםבזמנו,שאירעומאורעותעלשדנוודיניםסברא,

וגוירותיהם.תקנותיהםכלוכוהלכרת,לבררוחלקושפרשוודקדרקים
כובתאתהואיכרבתאתהאלה ,"הדבייםאלהלךכתרבדואיאלא
אגדרת.גםוהובכלללתררההשייכיםדבריםשארכל

אפשרשאיעכlמומצדעניניםכמהשיש ,'"נמעלתושכתברמה

בשעהעפררהרצברשאדה"רכמרמלבם,ארתםיבדרשחככמיםלרמר

מרדלרתחישובזה,דברעלנתיסדגדרלדיורבאמת ,"וכר'ראשרנה
במקרא,רשררשיסרדשרםלהםשאיורביםמדרשיםרכיוצאוכר'הלבנה

ע"ילאאםאחרארפובשרםוא"אלהומגעתידלהאיורהסברה
כמהשישמכתנ"י,עםהדיורדאילענ"דרכר.'אישמפיאישקבלה
קבלה,מפילהםהיראלאסברתם,מפימגידיהםהרציארשלאדברים
מתודלותמעשהסיפוריכמוקדם,בדורותשאירעומעשיםסיפרריבפרט

[ראיה]רכירצא.ד'לשליחבחירתרטרםמשהחייכשדים,בארראברהם

אחררנים,אמרראיםשאמרוהגדהמעשיכמהלמשלשמצינררלהברררה
מארתכמהחישהיה i "היהודיפילרובכיתביבארתאותכמעטונמצאו
לומרהכרחאיובהםאפי'אכוהבית.בומובאלכסאנדרילפניהםשנים
קדמרנים.מדוררתבאומהמקובליםהיואלאבסיגי,מקובליםשהיו
מימיקדמדמוררתשאפי'לרמרקררבההמחשבהליכמדומהדהא
הגיעמדעדררמדורכאלהדבריםנאמרורבערשםנחאנושאדם

עללהשבעאיושכליקוצרלפיראעפ"כלדורותיו,וממנולאברהם
אפשררנביאים.משהספוריעםרלהשוותםהאלההספוריםכלאמתת

מוסרלתכליתמליצההמצאתדרךאלאנאמררשלאמהםלקצתם

כדשים,באורונמדרתרחעםאברהםתולדתסיפוריואפי'מה,מדעיאו

מליצההמצאתרקהיותםהאומריאמראםידיםבשתידלחרתאין
 ..עקבכמניושניםג'בובוראואתאברהםהכרתמסברתז)(וחידה
דלאדאמרלמאודהאתדע ."כשדיםמאורהרצאתיךהב"הומאמר

האלה,לסיפוריםמקוםאיוריותר"שנהג"בבוהיותועדנתגייר
לאחרבאפשרותהיהלאתורהשלכאמתתהבאומהמקובלותהיוראם

איובמעשהסיפוריעלאפי'דהאוהעללתמוהואיוכך.כלגירותר
חכמהוהלביש ,"מליצהוהמצאתמשלאלאהיושלאאמרומחו"ליש

הלבבות.מושךנשבגסיפוריםבלבושויראהמוסר

 .בסגיטיו-הלאההדבריםאתז"ל 41

שם.סנהךרין 42

משה.חיייהאבותחייעלהשאר,ניןכתב.פילוו 43

 , Kלכבדוים 44

טו,מררכהבראשיתר' 45

.דסדרבהכראשיתגםועי'אטזרהעבידהר' 46

א.טןבתראבבא 47
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הביאאשרייצירתי,האדםבריאתייםעלמאמרלעב"דכויכמי
מבליכזהדבר?היציאלחז"לאפשרשאיויכתובלראיהמכתב"י
מודלותחישיב :זהדברעלבתיסדגדילדשיובפרטאמתית,קבלה
חנינאברייחנור'אמרשלאלימריישוכי.'התמהותקיפתהלבבה
אדגהדרךדרשםאלאבאמת,שבעשהמעשיםסיפירדרןאלהדברים

רבמאמרכלכוכמודהאתדע ."יליובלביקרואדם :הכתיבמו
מבבלגופואדה"ר :ריב"חמאמרלפנישבאמרדרבמשמיהאושע'

שכברליוכמדומהברש"י.ע"שסברהמפיהשערהאלאאיבו ,"וכי'
בתחלתשמידלומראפשרהיאךריב"ח,מאמרעלשמשיגמיראיתי

יצירתהייםבאותוקדמההלאאדם,יצירתהתחילההששייום
ריב"חדבריבאמרושלאמזהוהוכיח ,"ארץוהיותוירמשבהמה

שרצהומהמה.מדעיאומיסרלתכליתאגרהרקמעשהצדעל
דהאאמתתם,עלאלהדבריםבאמרובהכרחאשרלהוכיח,מכתנ"י

הלבנהמולדיחישובכר"אלתקופותד"הח'ר"התוספותלפי
• 

בצטווהתשיעיתשבשעהריב"חמאמר 7עיסדותותרמ"בזיטוהסרת

איביה"בעודימה. ·כולאלבביבזהגםאשרב"ימכ"תימחלוכו,'
אכוהלבבה,קידושובהל'יהמודלוינתקופיתתשביובחכמתבקי

עיבירבימיסדילינשמסרויכיוצאבהר"דשהסימניםדיעתיזאת
האלההסימביםאדרבא,אלאחשבובם,בנועלייאשרהיסדוהיהלא

המהכי .אתריהםהבאיםלכלהדרןלסקלומסרוםמחשבובםיצאן

דעלאחורוחשבובזמנםהלבבהמולדחכמתםפיעלבבירורכייבו
עלוקבעוה,יושעותוימיההיצירהשבותפיעלהלבבהיצירתתחילת

בחשבובםשכללוהתיספותדועתבסימביהם,החשבוותחילתזהפי
לאח"שריביובחלוכו,ואםהלבבה.וקטרוגריב"חמאמרגםלאחור

יצאולאזה,בסדרבאמתהאדםיצירתשבתהוהכללכובתו·היתה
כו,לאדאיתדע,והלכותיה.הלבבהלקידושופגםהפסדשוםמזה

 "בהבדותפירושושלפיוהרשב"אבבה"מורגליםדייםבמצאהיאן

חכמהדברלהיריתבומשלאלאאיבוובזופההלבבהקטרןגמעשהכל
זומועדיבוחדשיבוקביעותיסודותח"ויתמוטטזהבשבילוכיומוס,ך

- .כדאמרודואילעב"דאלא

ובתוכם "בהםבדרשתשהאגדהמדותל"בעלהראהמכתב"י

אגדהדברישגםמזהוהוכיחקבלהבלילומדאדםאיואשרג"ש

 , 1ימסיםלתה 48

 ,-אבלחסנהדרין 49

 .סםןיבסנהדרא"המהרשתואגדבחידושינמצאתוזשיאוק ,בד Mבראשית 50

ס,דףשבועות ,יעקבבעיזהבותבבדברימובא 51

מקינון,שמשיןילרבריתותספדדי 52
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ב"שדןאדםאיןזהשכללהוכחהלגואיןבמכג"י"מסיגי.גמסרים

זוברייתאעללעייןגאימחולאגדה.דבריעלג"כגאמרמעצמו"
וכתובים,גביאיםדמרשיעלגאמריםדבריהשרובויראהמדותדל"ב

וכתוביםבניאיםדברילעסובביםכולםב"שדמתעלשהביאהוהדמשרים
דר'מדותבי"גייתכןלא(אשרקבלהמדבריתורהדבריללמדואו

ומהמסיגי.גמסרווואלהשמדרשיםולמדכללאפשרואיישמעאל),

אומריןכןוכמוהאנדה,מןלמדיןדאיןדאמריגןהאעלמכתג"ישאמר

מןולאהתוספתאמןולאהברייתאמןולאהלכהמןלאללמודשאין

תוספתאברייתאמשגהדימה.כןלאלבביבזהגםבמחכג"יהגמרא.

מהמדרגה,אחרמדרגהאותוומברריםאחדעגיןעלסובביםיחדיונמרא

הגמרא.שהואהאחרוןמןאלאללמודאיןודאיזה,מבררזהשהגיח
למדין,שאיןגאמרואםכלום,אחריהואיןהיאיחידהאגדהאכן
הלךמכתג"יאשרהפירושגםתגאי.בליבמוחלטגאמרזהכןאם

ימחולזה.פירושסובילםאיגםלעג"דבזה,קדמוגיגוכוגתעללפרש

איןלעג"דהתלמו,דבמבואהגגדישמואלר'דברילעייןלמשלגא

השאר.ויובןבכוגתולהסתפק

S3 ר.נריבכירןכמחליתMוי

S4 ג.מןפממיםt 

לברכה,זכרינםחכובינו,דרמזוםהשחוחמעיקיררביסדשבייםשתד.עציירעדו

ההםכדורןחובלובידםשהיןהילמידוםובותשמישןיהחכונו,תאןהטבעמןניםיכענ

אןהטביעההיאהעניולהםקייהעאיוואמנםוהתכונה.הטבעיתהחכמהאניש

העניואמיתתלעיגרעלואיוסיףלאכןערל ;בזהלרמתצרושהסדואלא ,יהתכוני

היתהונהוהככילא,אואםיתיהלבישוהואשראוההףשתמהלבושהיותהנרמז'

החכמיס.ביוהתםבדויותמפורסםשהיהבמהההואהסדולהלביש

החגדןתלעמאמרהמאמירם,ספך :זצ-לליצטוחייסמשהרבי
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סיפרחייםיעקבהרב

השמןפרנסעל

תמניאוחנוכהיומיבכסליובכ"הדת"ךחטנה,"מאי :ע"גכ"אשבת

טמאולה'כל'ווב'סשכשבכבסובהון,לחחעבאה,דלאבהון,למספדדלא lא'בי
מצאוולאבדקוובצחוםחשמובא'ב'חמלכוחוכשבבוהשבה'כלהשמב'םכל
K לאD אלאבוהה'ולאגוולכהןשלבחוחמומובחשה'השמןשלאחדר

קבעוםאחוחלשבה ס,'מ'ח'ממבודל,קו mבסבובעשהאחדויםלהדל,ק

והודאה".בהללטוניסימיםןעשאום

הו'שהגוייםכ'וןדלכאווהואחרוב'ם,ראשוג'םז"ל,ובוח'גודגווכבר
עלגזרוכבר"אםכתבושהיה)(ר"השםיהתוס'השמז,נטמאא"ככזביסהם

הס'טושלאבקרקע,בחוחםומגחשה'הלומרצר'רכזב'ם,לה'וחהגכר'ם

וגגריםג"אעחיישינןלא"ולהיססכ'ל"זוהו'זןז"ל.מהרש"אוע"הכלי"

בו'שאםלראוחאוחושובר'םהויהס'טוד\שאםלס'כזב,בה'סטמטמא'ם
לאוודא'אלאגדול,כהןשלכחוחםחתוםשראוהוכויןמוגל'ותאוזהב

(וכדבו'תו"ע.ס"ר '''בכז"למרןדבר'הםוהב'אראוחו".ולאכללמצאוהו
יכןבזהשכתבמהז"לבב"חןעיי"ששם).שבתבמאיריה"נז"להרו/ן

ז"ללגיעב"זיקציעהיכמיך ,'העשין·ז"לג"הסמעלבתיספותיוז"ללהךא"ס
(לגאוןהשלחןעררובס'זייקלס~חאו"חמהדו"תבו"בשוו"תבארוכה,שם

כ"אלשבחמי,שלשבתיכס'עישי"ב,א'אןתע"תרבסי'ל) IIזטייבסהרי"צ

והגאיז , Yתר"ו"סתשיבהבשעריבזהעיד Uשציימהיראהש, Ifעייג"ע

מועדיםובס'שו Iעיי.ז"כאיחו"כסי'חילכלמיעדכסיל'וזםאלג"מהר"ח

רדוע. 11הערהפ"אתנינהבהלכה,
ביוצרז"ל,מכירר"נמנחםהדבקאמיא,מןלחדבס"דמצאתיראני

באמן,ברלהעלותה'כלוכבדו"חבכווזלייששכתבחבוכה,שלשב'הלשבת

-אלודבר'ו ' Dול ."שמןאסוראםכ'בטמן,ש'שפרבש'ת'ןזמצאוחםשו
וע'קרכללקוש'אא'ן-מקווו'לחפשוצרדי ,ל"חזממדרש'שהםזבראח
אבב'םוכל,אבב.ם'כל'בכללהםשש'כל'דהלא ,בפש'טותשם'רזאת'

כהל'ל"זם"להומבע"הטומאות,מןטומאהשוםמקבלם'וא'ןטהור'ן,לעולם

א"עב"תשבתהמאירירלהרבדבליס,ר"יופ"ררבפיהמ"שר,"הפ"אכליס
בס"ר.רא"שרעדו.

 ,א'"חמזרשותככתי ,ל"''ווסהימררש"'אלהרבראהכשיתין,שמואהוהפייסמ'"ש 1

(רשםעייש"'ר.בשיתיושפואיהןלזהמקורניזעולאסכ' .,'"כהערהנםייכס Kפנלת

 ).סו"'",הנב.אי Kשננןלונזונוג"הככחוםתחרתסההישמושהפךכח-ובנטיוכס Mכמלגת

כרףרעיייש 136דף(ייא nהמררשכביתשבדפםלחנרכהבדמרשבס"רונזאתיראני

ס Kכיהפייסשסייסמה ) 141(בזףסםבמצאובזעיי"ש.בהזיא.כןאיתאששם ) 135

K בד' ,'במלכיסורד"'ק '"'סרהיסגיעי'עיי"'ש.סמו.סוך,' 
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כהבאקלמןהרב

שבפרחבןלהשעיריםתקנת

א

זהותומלהלהעםבמבעו"שהללראהשכש ,ב)"מ "'פ(עיתיבשבביבוש

הדבריםפרוזבול.התקין 'וגו''לדהשמרבתורהשכתובמהעלועובריםזהאת
בעליהעשירים,אתלהצילכדיבאההתקנהמשמעיים.יחדבריריםלכאירה

שבקראו ,לכךלזקוקיםמלהלוותבהימבעםהכרוכהמהעבירה ,להלוותתלהיכו

לתקבה.הגורםהיהזהאםהשאלההתעוררההכלעםאד .)ל"חזכלשון(עביים

זאת.שאלהלעוררהיובימוקיםוכמה

יה"גה"בם"בםיממרבהלכיתם"הרמבמדברימשנה,הכסףאיתהעורר

איסורוטש Dאםסייג,משוםריוביחבוגזרודבךם'/הרמבשלדעת ,"מהכמסיק

ובמביןבחכמהגדולהואאםאפילו ,לבטלויכולאחרדיןביתאיןישראלבכל
איישראישמואלאמרע"ב)(לייובגיטין :מ"הכומקשההגוזר.הריןמבית

וכןהפווזכול.לבטליכולגדולדיןשביתהויאכטליביה.מהלליותוחילי

 ,לבטלכחבידיבואיןעלמאלדריפרוזבולהללתקיןדאי ,הגמראשםאמרה

ובמביןבחכמהממבוגדולכןאםאלאחברוד"בדברילבטליכולד"בישאין

קושיתולתוץפווזבול.לבטלהיהיכולובמביןבחכמהגדולדיןשביתהוי

דבריעליפוצופןגדותקבתאיבהפרוזבולתקבתשמשבהככסףפירשזאת
שבשבהומהישמט.לאשחיקןיהללטשימשהואתירהריזהריש ,תירה

בתווהשכתובמהעלעוכריםהעםאתשראומפביתקבתושהתקיןבמשבתגו

בכסףאומולד,דהשמותווהדכולפווץשלאגדרכאןישוהוילד,השמר

ואלבשדהאמלהלוותבמבעיןשכעבדיהוולגמריאיסוואלאו"דמשגה

 ."הראתעשה

להיותיכולהכספיםבשמיטתשתקבהמיללוכווראלהמשבהכמףדכוי
עביןאתלחזקהאחתתורה.דבויעלפוצושילמגועככדיבחיבותמשתי

למבועכלוםחיוקאלהללהלאובזהמלהשמיט.ימבעואשלהכספיםהשמטת

יכולהיההלללישמיט".רלאותיקןממוןהפקיעהלל ..."אדובהזי.פיוצה
בליעל.דברלבבדעםדיהיהתעשהלאעליעבוושלאלמביעגםלהתכוון

כד.עלעובריםהעםראושימפנפרוזבולהתקיןשבמשנתנוהרברנאמרואמבם

 '.הואתעשהואלשברהאלגמוי,איסוראבזהעבוולאמשבההכסףלרעתאד

-I ואלשבנולהיאכאןהתורהאזהרתכלהכיו.יכלאלאכענייואניn סהריזה.~שה

שלרזתוהימננונולולו,תתזרלא 'רגרנליעללכבןעםדבר 'יהיפזהשמראמרה

ה'ם"'םבסיףהרמכ"'םאומךיכןהשמר.תורהאמרהתעשהראלשגשהיאנתיבה

מחשכהנולהקפידהרהווהתוגו'תעסהבלאעובריגי'םלהלררתשבמבעמי : '''וש

להיוותמהמנעסוהזהיר :תכיז)אכומסוה 'ר(בתרגיםא'",לל"'תמ"ןנםהזן.רעה

זה,מחששהזהירהכתןבהרי :תרגםקאפח '''רו .זהמעבייוהזהירשהכתובוכר'
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• 

לאהפרוובולחקגחע'קרכלל"רךמשגההכסףהסב'ראלהכלומחוך
ומפג'בפג'הסדלחחגעולשלאהעג"סחקגחמפג'אלאלחורהס"גה'ה

 ,)ע"א(ל"ןבגיטיו '''רשדבריעלמסתמךהכ"מיפסידו.שלאהעשיריםתקנת

ר'דבר'גסמסב'רהגוובכך'פס'דו.שלאה'אלעש'ר'ססרוזבולשחקגח
ועג"ם.עש'ר'םחקגחובוט',בול'פרוסהואשפרוזבולהאומר,(שם)חסדא

לר'ל'הדמשמעמשוםאלאעג"ס.חקגחשה'אלפרשל,המגאולכאורה
גםהיאהדי ,יפסדיושלאהיאעשיריםותקנת ,לתורהסייגכאןשאיןחסרא

בסג'הם.דלחחגעלשלאעג"םחקגח

ב'ייזשא'( ,לחורהס"גפרוזבול ('אמ."הכשלקוש"חומחורצחוכך
ב'זכחו'שולעש'ר'ם,לעג"םח'קו(הואלבטלו.'כולובמג'(בחכמהגרול

לבטלו.ובמג'(בחכמהגדול ('דב'ח

(חו"מ'וסףבב'חשהר'עצמודבר'אחסוחרהכ"מכא'לונראהולכאורה

מפרשונהשולה :ומוסיףבשביעיתהמשנהדבריאתמביאהינו ) fכאות T "ס

שלאהעשיריםחיקיןוענייו ,עשיריםהםביליתקבה,לשיןהואיפריז '''רש
מ"בכשלומררשאפה'הואמנםבחורה.שכחובמהעלו'עברומלהלווח'מנעו
שאיזה) l/מא II(פ ,רעדיותנהשהממייחסשם"רהרמבאליבאפירששמהפירש

ובמג'ן,בחכמהממגוגדולכןאםאלאחבדודייב"רבד'לבטל'כולב'"ד
אףלבטל'כולא'גוס"גשה(אלהאבללחודה.ס"גשא'גןוגזרוחאחקגוח

הכרחשאיןהכ"מבדגרימודגשהנראהונפיובמביז.בחכמההגדולר l/בי

אפשרהיהזהולפימפרש".שרביבו"נראה :כתבשהךיבמשנה,כןלפרש

-ואתממחשבה :תרםבאייגשאכו ) 10הערה"יקב(נורביליהבו n '"רבהמרירתינוייו

מחשבהעלהקפירהוהתירה :בהלכןתיום"הרמבשכתבלמהמקבילשזהןכנראה

זו.ינוה

דרכבןהזהבזמןושמיטהרבירלרעתהסבירועבוו)ר"ה )("ע '''לגלגיטיןסופוובחת"ס

מימדאווייתאכספיםששמיטתבזמןתורה.רבויעלהניבוהכאןשאיןלימויש

בתקנתאבליבוכך,למעזה"הקבהבטחתנילסימךשאינרבליעלהנומלהלייתשנמנע

אלא"מהכשלטעמילפרשיס Hהחתהתכייןלאהנהויברכז.כלמעןמיכסחאיניל"חז

 .עזמןמדעתטעםאמר
• 

שכזמןמפנירלאתעשה,ראלסבשיזהמפניבמוואיסווכאןד"יןאומושמנההכטף

לך.רהשמראלאןעובואינוהזה

כטפיםשמיסתשעזםמכיוןהתירה,מזתעשהלאאעוברהזהבזמןאיהדבריבזזם

 ',אק Hסס'טי'העריתכקיבץב) H(תשלארץכמערניכזהשדבימהזייןמרובבןהיא

יעצם .ילהלןל Npעמ'ח"דיוסףובמשבתייר, p 'יעמט"ועמ' KHח Hכסףמשנה ..ב

כללנוינראיברס Hהתתלסבר"אךמררנבן. אI'התורהמןאהשמיברוזאיהוגcרייבם

 ל"',חשכתקנתהםבראמתיךקי"א) 'עםמ"בכטףבמשנהשהזיר(יכפימ"כגואפי'

לודעתודים'"קח Hו 'יסשביעיתבחוז'"'א 'וsיעובו.ואינןיברכךכלמsיןמרבסחאינר

קרקעןתסמיסתכזIכןאףיהיתהמסתברקוקעןתכשמיטתשנאמרהברכתיאתוצןיתי

מטה".שלד Hכביסגוזריומהעושיןשלמעלה..דבי"רמדרבנו
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ד"הע"גלייי(גיטיןהתרס'רהךים, IIדרמבאליבאשלאמפרששבכ"ילומר,
בטל,ליכולגדולני"דאי!דנר ח'"שרקמפשריםאלא)

 ,'''שרשלפירושועלמסחמךמ"הכשהריזה,נהסנרדוחקשיאמםנ

חסדא,ר'נדנריל!כיחשוסניףמצאוגם ,יפסדיושלאהאיעשיריםשתקנח

ת, nמלהלכשנמנעוענדילגמריאיסוראשלאכתנואף

(גברמניתמאמריובאוסףאחרת,לדרךרמזהילדסהיימרשהנר"עונראה

תיקיו"מפגיבגיטיושבמשבההנימוקבין 2סתירהשישכותבהינו ) 106 'עמ

שכתונמהעלשעונרי!"כשראהנשניעיתשנשמנההנימוקוני!העולם"
וגםסייגגםלדברנימוקיסשנישלדעתוהכ"מאתמפרשוהינונתורה",
עיקרכלל"ודרךהאומרהכ"מנדנריאפשר'למצואלכךסימוכי!תקנה',
פרוזנוללתקנותהנימוקשעיקרכלומרלתורה",סייגהיהלאהפרוזנולתקנת

שהואשדנרלחדש,עלינושאזאלאלתורה,סייגגסנזהההיאךסייג,ההילא
שהואודנרלנטל,יככולונמני!נחכמהגדולני"דאי!גרידאסייגמשום
לנטלו, ד'''ניכולסייגשלהנימוקגסלוונתלוהותקנהמשום

משנהנכסףפרוזנול,נתקנתנימוקיסשניקארויוסףר'לדעתישזהולפי
דלתתנעוללאוהענייםיפסדיולאשהעשיריםהנימוק,מודגשממריםנהלכות
יתירוציתורה,דברעליעברו I!שלהסייגשלהנימיקמיבאובנ'''נפניהם,

שאסד\א,סייגמשוםשהואדנרלנטליתכןהיאךלקושיתומ"הכשל
כחשילומתלוהוהסייגשענייןאףסייגמשוםנואיןלתקנההעיקריהנימוק

לנטלו,ד"ניניד

השואל •קלעינרוךלר'נ"חס"תי"ט)(אזמירברוךמקורנספרועיין

נקראלאולהמנול"הקרוייסהעשיריםתקנתשםעלרקנולהפרוזנקראלמה
היההתיקיןזעיקרליובראה :ומסבדרבוטי.הקרוייםהענייםשםעלגם

והעיקרלך,דהשמרלאועלעונריםשהיוועודמעותיהם,יפסירושלאלעשירים
העשיריםתקנתהללנקטולכןז"ל,קארומוהר"ינשםשמעתיוזההאיסור,הוא

דטלנ"תשאותיותנוטיהוינוליבכללזהכלעםאנלוכו.'העיקרשהיה
שהםבוטינזכרכבוליכ"ואזה,נמקזםזהמשמשיםלפעמיםאחדממוצאשהם

תקנתולאעשיריסתקנתעיקרושפרוזבולדעתו,ופירושעכ"ל,אח.דממוצא
והעיקרלאו.עלוענירה.ממו!הפסד :טעמיםשניישעשיריםוכתקנתעניים

 ,'''בהבשםשמעשכןשהוסיף,ימהר"ת.עלמעבירהלשמרםהיאבתקנתם

ולאהעשיריםגבללהיאהתקנהשעיקרשכתנלמהשמתיחיסלפשראפשר

 ·בבייסןלשוננהנשבויותהמשנהשיכןהסתירה'" ...לבקשרשכבתנומהלהיןיעיי 2

י;יברן. Nןשליפסייי.שיאתקניתיבהיןרל;ישיךיםשפירס,לשביעיתאש"'גפי ..ב " Yי 3

 .בשביעית.המשנהמלשיןכיייייק .
מאךחרהכיבפםוהיא .'-כהשלכזמניחיברוך"'מקור ...הטפרונחברקלעיבווךר° 4

סנה,שבעיםבנייבנוליפוסוהביאותי"'ס,בשנתהודפסהספרשהרישב-ז,כשנת

לספר.כהקרמההכלככתובשמגה,בןבהייתו,ליונפסוואביו
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ענ"ןהואהעשיריםתקנתשעיקרשכתבלמהמתיחיסואינוהענ"ם,בגלל
 .• ~משנההכסףלדבריבסתירהעיסיזהשהריהאיסור.

ב •

בהלכותמשנההכסףשלקושיתולתץרסופרם"החתנקטאחרתדרך

ס"ג,שלתקנהבפרוזבולרואהי"ג) 'סייו"ד(בתשובותייסופרהחתםממרים.
אומר,שהרמב"םמהלבטלה.ובמניןבחכמההגדולבי"דלדעתויכולכןואע"פ
רקזהלבסלו,יכולובמניןבחכמהגדולבי"דאיןס"גמשוםשנתקןשדבר

לבטלגדולדייב"בדישיהס"גסעםבטלאםאךק"ם,עידיןהס"גסעםאם

כשיבטלכלומראבסליניהחיליאשראיבאומרושמואלכוונתוזוהתקנה.
זו.תקנהלתקןשהביאהסעם

הרמב"םליתא.מעיקראהכ"משקושייתאומרהייתידזניסתפיבאלולא

תרגוםשנ,יסורד"נדףווילנאמהדורת(בש"סהמשנהלפירושבהקדמתו
אלהסוגים.לשנידרבנןענינימחלקאכ-"ב)"כעמ'קפאח '''לרמיה"מ

עלבאוהגזרותתקבות.חכמיםשקראוםואלהגזרות,חכמיםשקראום

סאשרומדברדםהרמב"םמרבךרת·הגזרבסוגלתורה",והסייגהגדר"דרך

גור.מלוביר'הואלכךבקשרחז"למדבריהרמב"םשמביאהלשוןחכמים.
בהםששיש"תכןודוגמאבתלב.עוףבשראיסורהיאהמובאתהדוגמא

לו".ייראהלאואחרכך,משוםכךלאסורלאדם"כשיראההיא,מחלוקת

"איןישראלבכלאיסורהפשטשאםזו,בהקדמתוהרמב"םאומרהגזרותבסוג
זאת.אומרהרמב"םאיןהתקבותבסוגזאתלעומתגזרה".אותהלבטלדרך

דבראםד,בבישביןהעביביםלהסדרתהעיוןבדרךשבעשוהדיביםהןהתקבות

ואםלבביתוטלתשהםבדבריםאוגרעון,ולאתורהדבריעלהוספהבושאין

להצילכדיבתקןהפרוזבולאםגםלומר,ייתכןובהחחלטתוהר'.ביברי

שנמנעיה Kנשרכשביעיתשנאוברשמהולוונךלרחיקגםו:ריניסאיוזההסבךלפי 84

הללתקיןזמןבאיזהרבייסטיפיררקהפךיזבךלהנמקתאינןירכרמלחלתתהעם

רכריםולסיפן,לנימהבי )."·יקיעוכ(ח"ככטףבמסבהשפירשנפי-לטרחניי,

עבייס.תקנת :גל,ייסניוביקיסכמהפריזביללתקנתיהייכלוס.מנמקהראאיןסאזה,

ט'יהשולחןפאתיעיכספם,יפסידישלאעסיריסותקבתיזביישלאעשיריסתקנת

נכלומרגילריייניבבללארזבחיץמאדבזהרהיהז"להבאין.,רבינו :לייכם"קכי

שצריךוניפיקרמטנומיראם)והטילפהםהנחששחהשמאהטעם , "וCלאששםאע"ם

לימו 'Sוחאחרט~םרקגילולאכישגילו,חס~סשכלסאףרז"ל,רבךיכלכליזהר

המשקיםבגילויסכנהאחרטעםחגדול " eךכזיי"תוכזב-שנעלמיס.מיס 'Sםהרבה

גילוי,בעביןס"בארחל"נרחנוךגרשוןריפייעםח"סארחותיעייעכ"ל.מקום,ככל

תרגומואתביכר"'המודגשבקםעקאפח ''''רשלחרונזבךיים 'Sמפיה"מIסה~חקתיאע"פ 5

שהסכעניניסי K :ובתרםגקאפח '·רייתר.דוכןpייליהנראהחריןיכןיהחהר'של

אמ,רפי"לנאסמזלןtחהיאמורפיאי :נאזברבפקיררח.כעביביהעולםחיקיןמפני

בפירושןהרזבב"םמשחמשהעולם'"...חיקיןהמושגמזכירהשהמשנהבמקומוחאלשריניה,
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האדםלתועלתתקגהה'אשזווכו'), "ה'פןלד(השמותווהדכו'עלמעכ'וה

אכללתווה,וס"גגדוהםשהגזוותלומוצו'דזוחלוקהולפ'תווה.כדבו'

מהן'ש-תקגותוס"ג.גדומשוםאותםשאסוודבוtנ'כלומוגווות,הן

אלאתווה,כעג'ג'לתועלתשהםמהםו'שממשתווהלדבר'עג"ןשא'גם

כלום.ולאחכמ'םאסרולאהר'כולוכפרוזסרד. Mנשדבר'םא'גםשהם
תקגתאתהתקגותב'ןלמשגהזובהקדמתובמפורשם"הרמבמוגהואכן

הפרוזבול.

תורה.במשגההרמב"םזכר'גםמתפרש'םוכד

'כולובמג'ןבחכמהגדולשב'"דהרמכ"םאומרה"כפ"בממו'םכהלכות

היאוהב'טולשכחם,"הרמבאומרג"ובהמגהג.אותקגהאוגזרהלכטל

אבלחורה,ד'ג'כשאראלאלתורה,ס"גלעשותכד'אותןאסרושלא"בדכר'ם
לבטלן.'כולגדולב'"דא'ןס"ג"לעשותולאסרלגזווד'ןב'חשואודבו'ם

תגא'אכל ,ס"גמשוםש'ה'האחדתגא'לבטל.'וכלשלאלכדחגא'םששג'הו'
אוחו.אסרר l/שבדדברשיהיההואשנימהותי

אףאלאס"ג,משוםא'גושפרוזבוללומוצורדא'ןזהשלפ'לגוגראה
שגאסו,דבווקכ'לכטלו,וכמג'ןכחכמהגדולב'ייד'כולס"גמשוםהואאם

לכטלו.'כול 1ובמג'בחכמהגחלדייכ'א'ןס"ג,משוםגאסרהואאם

שבמבעןהזקןהללכשראה :ם l/הרמבכותבז"הטפ"ס '''ושבהלכותואכו,

וגו'דבר'ה'הפןלדהשמוכחורההכחובעלועובר'םזהאחזהמלהלוות
מצאגוולאזה".אתזהש'לוועדהחוב'יימטשלאכד'פרוזבול, 1התק'
עש'ר'םמשוםהואהחקגהע'קרולדעחואחר.בעג"ןפווזבולטעםם"ברמב
בטעמוהמשגהדבר'עלהוס'ףשהר'לד.דהשמרלאועל'עבוושלאומשום

השגיוהטעם , 6זה"אתזהשילוןעדהחובישמטשלא"כדיהמיליםאת

כלל.ם"ברמבהוזכרלאעג"םמשוםשהואבגמראשהוזכו

הוזכרולאלמהכדברהדג'םהאחווג'םקשר"תבזהמ'ושבתאגבדוד
 .-בול'-העש'ו'םוקבשמווהוזכרוהפרוזבול,בשם-בוט'-העג"ם

העשיריםלתיקיוהיאשהתקנהעתה,עדשפירשנוכפירש""דבריבפרשאםואף

הרמב"ם.עלקיש!)'כלכמובןמזהא'ןממוםב'פס"ושלא

ג

טעםמא'זההשאלהאחלעורר )'כאיחס"ז(חו"מלכ"חהח"אחרג'מוק
ע"א)לייז(גיטין '''שרדנךיהביאהמשגהדבריאתשהניאאחריפרןזבול,הותקן

 .מ"ג)מ"ה 1מ'"ן ,'''ממ"ר, '''פגזנין ' 'S (כלל 1לתרגםבייזהבמיסגכצרכיתלמשבה

הנוIיCלנאס"ונזלאח ..להעילם".תיקוןרגוס nכלאויהישע 'פיופלישמסךכפי

 .חריזיבזיהרדהוישלתרגומייותווובילוליחפשי.חרגום

הפרוזבילבענייושזו 704.עמישלישיספרר Hnהלוי Xלרי"הראשוניםיררותייעי 6

שהפריןבןלוהוסמר,לאו 9"לשעובר'והללשואהבשוננר,הנאונריםוועלנטודמגשי,

לך.השמרלאזהרתומשמרתוסייגכגןרנתקן
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דפרןזבולהגמךאשאמרהמההמפרשים )ושביעיתג"מד/'(פש"הרודברי

 nהב"ושואלכספם,יריס-l'חע'ימסידושלאתקנהשהיאעשירים,תקנחהוא
לאעל'עברושלאה'אהעש'ר'םשתקנתכפשוטה,משנהפ'רשולאלמה

 ."עשיריםשהםמהמדצלעשיריםתקנהזישאיז ..ופירששבתירה.תעשה

ענ,ם"ותקנת'ר'םשעתקנתפרוזבולושפ'רבגמראשכ'ון ,לומרדןכובתןןבראה

רקלפרשאפשרוזהעש'ר'ם,שהםמהמצדלעש'ר'םתקנהכאןלה'ותצר'כה
איןבעצםזהשלשםמוסיף nחב"כספם,יפסדיןשלאהיאשהתקנהנאמראם

בגללבאהדהתקבהופ'רש'פסן<ו,לא,לוולאאםגםשהר'בתקבה,צורך

שהרי ,להפסדהגיעןמיטהשהונגלל ,העבדדםאתשהל"הצדיקיםיריםשהע

הצד'ק'םזהבגללוהוצרכו'פסן<ולאשכד'מלהלוותשבמבעו'ר'םשעה'ו
הכלשלמרותוהעב"םצורכם,כלהענ"םאתלהלוות "לךב"השמרהזה'ר'ם

עש'ר'םתקנתזהולפ'בשמט,והחובלשלם,ב'דםה'הלאס'פוקםד'מצאולא
להפס.ךן'/עדקרוביםרהיריהל"מרשדהבלאושנזהרוהצדיקיםתקנחחיא

הללראהשכהיתההתקנהשנה,משהיןלשהיאימחראלשו-ירשממח//הב

היהלאהאלהםיהעבריינבגללדוודאיומפרשרהשמר,לאועלערבריםשהיי

כתובשהר'מלהלוות,שבמבעולכךהסכרכאןש'שאלאזו,תקנהמתקןהלל

באוכן '''עובא'סור,במנעושאכןהמשנהואומרתבמנעו_וה'אךלך,השמר

כאמרר.הפסהלכללהצד'ק'םהמלוו'ם
• 

קשוייתהשקלאזהוכהסבראחר,להסנרנםניתנםי "'שרדברייהנה,

לפ' :נאמר )ב"עח"'(ק"למומפר'ש'ח'אלר'שללתלמן<ובש'טהח."הב
שמיטה,שלהשישיתבשנההענייםאתמלהלוותבמנעדםשהייהעשיריםשראה

הללעמדוכו',עובריםוהיוהלוואתםאתהשביעיתתשמטפןיראיסשהיו

 :וכוהחובאחהשב'ע'תחשמטלאשכד' ,פרוזבולש'עשולהםותקןהזקז
לעב"םח'קוןהזההדברכלומר '.וכודמ'לתאפורסאהתםמפ'פרןסברלולשון

ע"ג.שלהס.אתאובדיםואיןמצווהשעושיןהעשיריםולעשירים

שראה ' cלתקנחות'קןשהללמפורשותאומרמפר'ש'ח'אלשר'הר'
ובהמשך ,התקנהשלהנימוקשזההרי-ערבריםיהיונמנעיםשהיוהעשירים

שלהן.אחאובד'םוא'ןמצווהש'זרשעהואלעש'ר'םשהת'קוןמפרשה'בו

דכיהיאשהתקנהראשיניםישאר"שוהר '''שרשכתבמהאחרותבמילים

בספרוגולדמן'עקב 'רשפ'רש ' Dוכ ,,לוולאהכ'דמשוםהוא'פסן<ושלא
דבר'ןוהסב'רהש'טה,לפ'רושמדעתושכ'ווןחר"ץ)('רושל,םועוללותםרס

דלעולם ,ח)"קכעמ'למשבחבוהמפרש'ם(ש'טות'וסףבמשנתל,ברמן'וסףר'
יפסדיושלאשכתבימהבתירה,כ"משעליעברןשלאבעיקר '''שרגםחש
'םסן<ו,שלאפרוזבולתקןולכןו'עברו,'לוןלא'םסן<ושאםקאמר,הכ'

אובד'םוא'ןמצווהשעשר'ןדלע'ל,הש'טהוכלשון'עברו.ולא'לוווממ'לא
שלהם.את

ד

לעורר 'ששל'ב'מוקמצאבולע'להמובאם'ה'לדסה"מרר"עובדבר'
(פב'ם "כסףב"משנתפ'רושב'תרבאמרורהדבר'םהחקבה,טעםשאלת
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שהחקגחכשכ'ע'חהמשגהב'וסח'רהכא'לוק"מחולהלו).ק"חעמ'מסב'רוח
ח'קוו"מפג'שה'אגב'ס'והגאמרוב'וד"חעללעבורשלאה'אפרוזבול
בספרמג'עוהב"חהכ"מדבר''סודעלדח.עלהעברהמפג'ולאהעולס"
שה'אהעש'ר'סחקגחומסב'ר'סה'וחז,הראשוג'סשכללמסקגאכסף""משגה
דבר'אחד"ח.עללעבורשלאחקגהא'גההחקגהסובר'ס'פס"ו,שלא

זה"אחזהש'לוועדהחובש'מטשלא"כד'פרוובולהחק'והאומרהרמב"ס
עשיריםתקנתשהיאפיררשההחיב",ירשמטשלא"כדישהרשיאמפרש,הבי
עגייםתקנתשהיאפירישה 'ווהאתזהשיליי"עדיהסופאיפסדיו,שלא

ובראשסרכ'סאחרוג'סדבר'עלחמהכךשמחוךוכמובוללוות.ש'מצאו

(כ"גמאיה"'בגרשיםך'אתגםלעילהמבואךיםוך"'וס '''שרמלבדזבונהכסףבמשנה 7

ךשב"םביל.)פריז(~וךעריך ). 69עפיהשטררת(ספראלנרול,ניהדירהרבנו ). K·Yכ-ו

שגנחשיךפ'(יישיוסףניזניקי ,)בי,'ייח pימי"' M"'Y ,-ל(גטין t ... , ,ב'"' yס"ככ"ג

סיריליאן'יישנפ"ב).ופרחכפתרי ). 153עמי(ביסיןלמאיייהבחירהבית ,}'הרדי

 :כיתב M ",כ-ונכ'"בוגשוםדי :ונעיי .)יהתקפ"ה(",ייח Xררונ· )בסנויית(למסנה

לאמשמם,שמיסהדלאוקיקעמשביזעלזניייםשהיועשיייםתקנתהייגופריזביל

תקבת Kהךשפררוגךלסזבזכיייתי Mררלאעכ"ל.המשכון,עלמלרהולאכשםרמלררה

ר"ברכריסמביא nם"זפ--'ונ'ח"בכטר·ב.ונסנה ·י,.ן(יפטיין.סלא,יסריס

ומטבירם).

סלאהי",העשיריםדחקנתובפרשובםנ Mע-כ)י-ח Kייילג(דפיםכגיטיזהריוףלyהר·ז

העםשנוננעיה Mשרלפי :כיתבבוסבייJתהסמנהי'תכהביאוזהלפניאךיפסדי"

גרדיא.זובנהזייזולאהתקנהטעםשזהמורהה" Mשרלסי ..והלשרןרכו,'מלהליית

רוהאשההיהעילםתקיוןמפניסרוןכילהתקיןהלל :כרבתלגיסןהנחירהבכית "' Mהונ

שכתיבמהל 'j(עובריןרהירמשמסתשביעיתתהאשלאכדילמהלורתשבובנעיזהעם

תיקון ..שקשרומביון .כ"'ע .בפג.,ממוםניהאשלאלעשיריםבה Pת :ומסייםוכו'בתורה

הביתןעם eלהעילם"תקיון ..ביןתיהר eראה Mשלהרינסביעית.הונשנהברבריהזלום'"'

בשבעיית.במסנה

הונחבר .•המרמ·אינונלרונ-אהמיוחסה'סעיףתקונ-ה n '"ו Mבהניתזההסבר :ננtכ

שםרלכמפורשובסוגרייםהמועד,כחוללכתכםשובותרסםרותפספרזהכסזיףמובה

חשנ"ט.ירושליםקארו.ייסףרבי :(בקובזנסיסיזחקהרבהזירככראךנוזפו.בסני

בובהדורותהיםפקירותזיוניובהריריסהוסיסוהראשוניםהדמוטיםסחארישבשם ).' y 'עמ

כאוחיותוהודמטימאחרלרמ"'אאוחס.שיחדסווישוהרמ""'א.המחברלדכריהפאיחרות

למליסהסבריםגםהסוניסהמהדיריםהוטיפוכזהרפ""'א,ההבןתהידפסושכהן '''סר

כהמדיראיגeבן . Kלרמ"בטנויתירחטריהםרש"י.כאיתיותארתםהרפיסרארוניות,

הכמזאתהרמ"אהגהותעםאו"חשו"עשלהרשאונה
• 

בקיבץ 'ע(ובפררסטיץיזחקבןאהרןדפיסת"סמשנת

למרשגהטברכלן K'פנחם)כןנפחליולסרמגליןת

הבירה Kקראקמהדורתינו, r'ב

ראובןהרבשלכאמריהםל Hהנ

לרונשםיגםגכרונ-טרזוביי

 .•פהרמ-של.תוספחשזוברורההוכחהורז-זהבסעיףשהוזכררחריס Kה
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השמרעל'עברילאשעשיריםכדיהיאבילשפריזמפירשית,האימר'ם •הכ"י
כצ"ע.הדכריםיהשאידיכי,'לד

סיבריםדהראשיביםלימר,הכרחכלא'ןלע'לשפ'שרגימהלס'יהגה
ימהד"ת.עלמלעכירעש'ריםלמגיעא'גהפריזבילתקבתשלעיקרהשכל

הכיןשכדהערבייכבר-כן,משמעשבגיט'ןהעילם""תקיןדלשיןשהקשה
הלשיןא'ןזאת.לימדהכרחכלא'ן-הילדסה"מר yהגר"גםהדבר'ם

?הח"חסכהחלט'כילהעילם"ח'קין"הדח.לחיקיןכב'גידעימדהעילם""ח'קין
עבירה.אימצייהגדרלתקןשכאלעג"ןגם

איןהעילם.חיקיןמפגישבתקבירכ'םדכריםשביביכגיטיןהשילחבפרק
מהן.אחתבצ"ןאם'ספ'קמאלה.יתקבהתקבהכללבתחרצןר

העילםתיקיןמםב' ...חיריןבןיחצייעבדשחצ'י 'מ" :מ"א)(ג'ט'ןשב'בי
אומרים)וכיד"הע"אד/(שבתתזס'יהבהחורין".בןאותןיעשהובואתכופרן

בשב'לחטאלרביאימר'םיהיאדכעשה,עיברעבריהמשחררכליהריהקשי,
"שמפניהריהיא".רבהדמצרוהררכיהפרהיד"שאנישםוחירציחבןר.שידכה

העילםית'קיןה'א.רבהשמצייהמםב'שחיקביפ'רישי,העילם"ח'קין
 .'הדת"ל"חיקיןגםלהת"חסיכילהעילםית'קיןדת,בעב"ביחקבהלעב"ןמת"חס

של'עב"ןבםריזבילשיאםבכדכשדביהב"חילאהכ"מלאה'א,יעיבדא
העולם.ח'קיןמםב'בתקןשמריזבילבג'ט'ןהמשבההגדרתעלהסתמכילאס"ג

חםדא,רדבךיעלהסתמרהכ"מ :'''שרדבריעלהסתמכן nוהב"הכ"מ
המשנההגדרתאתהזכירולאאךממררם,בהלכיתחרמב"סבדבריהתקשה
ס"ג.מחמתשבאהלתקנהבביגידעידמוהב'טיהישאיןמפביהעילם':"ח'קין

ה

תקביתעכ"פ :א)"ע(ל"יבג'ט'ןשיףהמהר"םדבריעידלבררלביביחר
[כמשמעיתדתהעברחמשיםלאעב"םתקביתמשיםהעילםת'קיןמפביהלל
גדרזהגםיגדרס"גמשיםרבאבד"השפירש"יאףיביט']ביליפריזלשין
עכ"ל.לשב'עיח].זכרגדר[דהיאדת'שמטרבבןיתקיניקישיתמשיםגםהיא,

מתחילבהונוכ"ם/"המלהשהריהסבר,טעןניםאלהשי"ףמהר"סרבוי

שא'ןלהיכ'חרצהיא'ליבדבר'י.שקדםלמההת'היסיתכללהא'ודבריי,
ימההעש'ר'ם.תקנתעב'ולבארבע'קרצרידה'הדחעללהעברהעב"ובאו

 ..'דיעלהמביאריםרש"ימדברילהיכ'חברציבי

מנ"" ), ....לם"'ק(סםהסמ"'~ ) n "'ס"ןמ ....(חךהלגושהר,ייב,אתסםמונהכסףבמשנה 8

) M ו·חn ר"ףp'"O ז"'ל(נטיזיהוסעפני ).ג·ב( היונתווריK אוריסייכשיז)"םp .(לייה

חיקיןמפניפריזנולהתקיוהלל :ב)"'קיה K(רבספריהלשיןבפשםיתםבמורהיכד 9

כתווהשכחיגמהעלועובריםזהאתזהמלהלורתשנמנעיהעםאתשראההעולם

כהנמקהמביאה,רלם"'"תיקיןפרוזבולשמכבהאףהרי .כ'",פריזבילוהתקיןוונד

אינסיכרי "'ה ICשר ...שהמליםלמרשזריך n "'.בררלפיבתירה,סכתיבהמ,לשניינםיו

ובפרשה.אינוהספרישר ICההנמקההדאהעדלם""תיקיןורקהנסיבות,ן,זיראלאהנמקה

2s 
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שאמרמשנה,הכסףעללחליקבדבר'רריצהש'ףשהמהר"םל'רנראה

שאףלימר,ש'ףם"מהרזהעלרבאס"ג.משיםע'קרהפרזזבילחקנחשא'ן

דחהעברחמשיםתקנהשלענ'ןבהא'ןבפררזבילשענ"םשחקנחנאמראס
הכסףשלת'ריציהרפרךהר'כןנאמריאםיס"ג.גדרמשיםכה'שכןס"אע

רידא'יס"גגדרמשרם'שענ"סחקנחשלבחלקאםממר'ם.שבהלכזחמשנה
דח.העברחשלעב"ןבישש"מפירשהדברששם' ,העש'ר'םבחקבחכןשש'
רמב'אעב'ם".חקבחשללצדרקמח'חיסהביכןעלבשכ'ע'ח.המשנהכס'

קושיות.שתינגיטיןהקשתההגמרארבא,דבריהמפרשדש"ימדגריראיה

נשמט.החיבהתררהמןהר'יישמטשלאפריזבילהללח'קןזהה'אךהאחת
החובהתררהמןכאשרזההיאךמדרבנןהזהבזמןששמיטהנאמראםוהשביה,

הפקר. ד'''בהפקררבאת'רץשת'הן"ש'שמט.יחקנרחכמ'םבאינשמטלא

-מדרבבןכסם'םשמ'טתשתקנתרכשםיס"ג.גדרהתקניתשח'כ'נהירש'''
בינהואעפ"כדת,העברתשלענייןאינה-התורהמןנוהגתשאינהבזמן

שלאלענייםהללתקנחוסייגגדררש"יכינהכןוסייג,גדרבשםרש"יאותה
היא.גדרזהיגםזהיגםדת.עלהעברהשא'גהאףבפב'הם,דלתת'בעל

לסבזר'כזלש'ףם"זמהר ,בשלמזתםש'ף Qהמהר"דבר'מחפשר'םזכך
, 

רכי.'השמרעלמלעבירלהצ'לסדחהעברתמשיםה'אעש'ר'םתקבתשאכן

אינןשפרווניללקבן,כיראלהשיףהמר"םזבירלעמסתמךק"ם) 'מ,(כטףכמשנה 10

 .היתתקייוובפני

I1 ובס 'בח-וס'זיי"ש ,הקישיןתלשתיובתייחסרבאשלרשתיייצ '''שרפירשכיK ר

 .הראשןנהלקושוא Hרבשלחיריזוייחסו Mשלהרשאונים

, 

• 

ומבעדותםמעבצםכחיניעיכליבוחושםאשרטובשכלוןלועםלעהרומזוהוא

מאודניוחפשייבעדהיאשםוגדילקטוןבפגשיושדעשירהאץרמולחםלהוציא

אלקינויאמרולאכספואליליאדםישליךאשרלהירצוושנתשביעיתשבתוהיא

בערת.בזוסהוןיויעללראכלוםנחי~בכסףאיןכיוהרכושהיקיםהואדיינולמעשי

אס"'קסןסףתומיס :אייבשץייהונתורכי
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רפאלשילההרב

צבאיבמחנהידיםנטילת

א

מכלעציםמביאיןבמחנה,פטרודברים"ארבעה :א ,יזבעירוביןתנן
 :במחנהבד"הווופישדו , Iומלערב/ומרמאיידיסמרחיצתומטיריןמקים

המחבה"יזה :ןז"לם IIלהרמבהמשניותבפירושוכ"כלמלחמה"."היוצאת

עליהםמקיליןואנומצוה,למלחמתוב"שהרשותלמלחמתאפי'בכאןהנזכר
 :היובתןרבבי 'כםיהיאיכןהאוייבים".ארציתבכבישמתעסקיןשהסלםי

שכןוכלהרשותלמלחמתאפ~להלחםהיוצאלמחנהחכמיםלהםהתירו ... "

 :יז"להמאירישיטתגםוזושם,לעירוביוחי'הריטב"איכ"כמצוה",למלחמת
פטוריםהרשיתבמלחמתואפי'במלחמההיוצאיםוהםמחבהשכני"יאמך

מחלוקתשויהרכתבהו'געיררביומהל'ייא'בםמשנההמגדיאמנם .'יברים/דמ'

פטורלגבילמלחמההיוצאמחנהדוקאמצריכיםשלאמפרשיםוישראשונים

 1הרמב"שמדעתכתבס"חקנחסיו nאן"הגר"א,ובביאורדבדרם.ד'של
אולםבכך.צורךשאיןמשמע ,למלחמההיוצאמחנההזכירושלאוהרשב"א

 :ל",זקנח 'סר Mאו"הטורכ"דכעיקר.יהונתןרבנידברישמ"משםסייס
ראשונים",מנט'''פטוריםלמלחמהההולכיםבמחנה"ימיהן

למלחמה,היוצאמחנההמצריכיםהראשוניםלדעתשגםנראהאמנם

לחימהבדישתורל"חזוקבעוהמלחמהבסערחהנתוןלמחנהדוקאהכוונהאין

פביואוהכן,במצבומצוילמלחמהעצמוהמכיןמחנהגםאלא ,'''טנמפטור

משמעוכןדכרים.מד'פטוריםחייליוכזהבמחנהגם-לחזיתמועדות

 :וז"לחחומיןעירוביבמחנהפטרולאמדועשהסביריהונתןרבנודמברי
ואיןנלחמיםשאיןבעורלתחוםחוץלצאתלהחי,להםצרירדמה ... "

נלחמיסשאין/ג Iנכהבאמרדבריםר'שפטורמשמעלבגדן".יוצאיןהאויבים

לפי .. '" :וז"ל(שם)משנההמגירוב"כבמחנה.עצמםמכיניםאלאממש

כךומפנילהלחםימיםחוניםוכשהןלמלחמהההולרבמחנהר~אהמשנהשדין
חניה.בזמןגםשפטרוםמשמעלהם",הקילו

רוקחאליעזרר'להגאזןאבן"טורי ..בדהנהחאיה.לכךלהביאואפשר
הירושלמיעלקרבן"וב"שייריה"א)מלכיסמהל/ ""פ(מאמשסרדםז"ל

טובבלמלאים"וכתים :א) ,יז(חול,ןהגמ'דבריעלהקשו )'''הפ"א(עירובין

המשנהנוקטתומדועבמלחמה,אסורותמאבלוחשהותרוזירי",רחקדלי
יחזיריקדליאפי'יהררדרבנןאיסוררקשזהודמאראכילתהיתרבעירוביז

בם"חהרמב"םכתבברדמשוםוכחבובמלחמה.הותחהתוהרמןשאסורים

מצאוואירעב"אםרקנאמרדחזיריקדלישלזהשהיתרה"אמלכיםמהל'
ב /1וכיןכרמאידרבנובאיסוריאבלמהחורה,הםשאסוריםכייןלאכל",מה

ליחא,מעיקראקושיאולענ"רהיחר.שלמאכליםלפניומצוייםאםאףמיתרים

 :שםם"הרמבשנקסוכמומלחמה,כדיתוררקנאמררחזיריקדלישלדהיתר
אפ"'וזהומהן".וישביולכבשרםהעכו"סבגבולכשיכנסוהצבא"חלןצי
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שליחמםילםניעדרבמחנה,נאמרדבריםד'שלפטיראבלדאיר"חא.כאיטירי
דרכנואיסיריאלאחרי tולאילכולמלחמהעצמםשמכיניםאלאממש,
 .]דייחשלחשריהורים","בבמלחמהאטיריחמאכליתהיחרבעניומש"כ[יראה
שאפשרימטחבר .'''טנמביפטיריםכינניתבמצכשח"ליימחנהגםזייילם'

האי"ב,פנילקכלימיכוהגבילעלהנמצאמעיזכלעלזהמישגלהרחיב
חשידהחניעהכלעללהחריעימטרחילנכילסמיךהמציימארבכלאי
מחגהמיקריזהגם-כינניחכמצב ,!"מתיהריהיבשטחהאי"בשל

למלחמה.הייצא

שדןמוסי'ח"או ,ו'ציחקב"היכלל 'IIזהרצרג '''להנךאראיחיאמנם

ד"בסברירליייצאזה ..... :דכרייבסיףיכחבצבאיבמשלטבחחימיו
הקיליחנאמריעליהםילאש"ראבכללילאמחנהבכלללאאינםשהמשלטים

שלקכיעיםכניניםהםשאליזי"עהראשיניםרכיחינישלקדשםמפיהנ"ל
למלחמה..ייצאיםילא ,!"מחכהםקביעיםצכאיאנשייכרזללבניםאבנים
שליםכריחנכרחהלאעד"וכיאםזאחכלימלבדיכי.'ימים"יחינים

אחלכליללזהטעםיאיןק"םאיננימלחמהשלמצבאבלשכיניני,עם
לענ"דאךלמלחמה".הייצאיםמחנהבניבכלללטיםשבמהשרי"םאחיני

ימכיניםבימתאמניםאםגם ,הארץבמרכזצבאישמחנהברירדזהנראה

ייצאמיקריזהואיודברים,ד'שלהםטירבינאמרלאלמלחמהעצמם

למלחמהלהכנסיכילרנעיכלבכינניתשהיאהנבילשעלמעיזאבללמלחמה.
במדברשהיה"מי :השי"עדבריעלהגר"אוכ"כלמלחמה.היוצאכמחנחהריהן

 :ח)"סקנח,ח,"(איי'ים"מנטילתפטירמיםלייאיוסכנהבמקיםאי
ב ,כאבעיריבין 'חיטכ"יכדמיכמלחמהטכנהדמקיםדעתישאלא ... "
דיינםגלילאכיללאהאסוריםתיכבע"עמחמירושהיע"ר(גבי "מוטבה"ד

כמחנה].ידיניטכנהבמקיםשה",למריח

ב

 .'.דכמה )'''הפ"א(עיריביובירישלמימחליקחאיתאמחנהיבגררי

ירדהרביבשםתנירכו'עשרהאמריוחנןרכי 'ינימאהאמרחנביהרבי"

'Lבעשרה.דהייהפוסקיםרדעתא'/הריטבוכתב ."ישראלכמחבהאלףעשךבםיי

המגי'כ"יכב. ,דשער·ראשין,ביח ,"שהקידעבידח"בא"השרבדעחיכן

א"החזווכתבס"ג, ,סיש '"סאו""א, IIהגרבביאןרכ IIיכ ,)ס(שמשגה

מצטרפים,אינםימםיזריםאח,רבמקיםעשרהדבעיי)קיב,ל,קיטים,(עיריבין,

כחנעודעיר.ציריףכשיעורושירייםאמהשבעיסעדהואהצירוףושיעור

לעשרהמשלימיןאינןשבקדישהלדברלעשרהאיחןמצרםיןשאיןדהמיניסשם

אלקים"כמחנהגדיללמחנהמ"עדלעשרהיליףדבירושלמי ,מחנהשל
א"החזו,לדעת ."עשרהאלקרםמחנהיכמה"- )כב ,יבחימים-א(דברי

ס"הרמניכתבעשרה,היאשמחנהסו/הרמנדעתגםס)"הרמבעל(בחי'
עשרהגבוההמחיצההמחנהכלשיקיםווהוא ... " :ג)"הימלכיסומהלו//(פ

מחיצהואיושבת,בהלכותשנתבארכמויחידרשותשתהיהכריטפחים
"יהיא :בחחילהדכחבלשין,כפיליחישנההרמב"םיבלשיןמעשדר,,"םחיתה
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~ 

• 

כ"אחהןס'ףמהןלשם "טפח'םרהשעגנןההמח'צההמחגהכלש'ק'פן

םןתתהמחנהיאין" :ל"שצא"החזןהגהילכן ,"מעשרהסחותהמחיצה"ואין
 ,)קיקהרבשנמוסדיהודהבספריית 712, 'מםתימו, , l/בבתה"(וכ "מעשרה

בעשרהצורראיזםווהרמכשלדעת l/המלן"תורתכס'מש"כגדחהניבזה

דבר'ם).מד'חז"לפטרןהןלמלחמהה!"צא 'l"'חןאף
אגש'ם.עשרהשלמחגהבע'גןדבר'םד'שלפטןרשלגב'למד'םגמצ'גן

 ,הקרבלשדהלהגיעכדימביתםויןצאיםלמלחמההנקראיסיתדיםיז",לםי

למחנהש'ג!ז'ןעדבדרכם '''מגטגפטרןלא'סכנד_שלבמצבהם !'אשעהןלפ
כמבןאר-מ'ל,ן 'דללכתדח"במ'םלןשא'!כמ'[ןד'גםלמלחמה.ה'ןצא

 '''גטבלאלאכןללהםא'ןברכבגןסע'םהםןאםקסג.ס"ח"אןבשן"ע,
דקןתןשח'םשבע'םשהןאמס",'מצאןןלא !,ל'מד'שלה'לןדזמ!ש'עבןרעד

 .)סש(לירושלמיבפרוהעדה""קרבןןכ"כ . tברחיקד"השםביאהו/ל-עיי'

ג

 "חייסה"אוחותבשםהביאומיהן,ה"ד ,קנחסי'או"" ,'''הביהבה

מד'!ןמקןרן ,"'נטבלאואכןל'כןלסכנהלןש"שאןבדמברשה"דמ'

במקיםאיבמרבדהיהש"מי :ח"סםשע"ישנכ"רכ .במחנהפטרידבריסר'

האחרונרםבשםו"לק I /בסכ"המיכתב ,"יררםמנטילתפטורמיםלוואיןסכנה

לכרןדצר'דבמחגהשפטרןבגט'''שגםנמצא .ן' 'I"לכרןדצר'דבמפהדמ"מ
' l ממחנה.מדברילמדהדבריסשגיביןהשיהחייס"ה"ארחיתשהריבמפהרו

מ'לגב'כתבשהר'במפה'ן 'I"שת'לכרןדשצר'ד'צאהמחברןלדעת
הכריכהושיעןר )א"ס ,קסג( "במפהדייויטול" :מילין 'דברחוקמיםלישאין
 )םש(א"הרמלדעתאמנם .)זאותשםצ IIעהס I(עייהלהבטיכשיעורהיא

נהשאןכל 'l"העלרקמפהכח'בכרשסג'משמעכף '''עלאכילשהת'ר
מפהבלאלאכןל'כןלמפהלן !'אאםןרק ,)'ן 'I"ה"דןב'אה"לה"סקב"מ "'ע(
אסןרד"הקסגסי/י l/בכאולםסו'ב).קסג, "הלכותשונה /Jוב 1/1ססכ"מ(עי/'ל

שםכחבשהר'במפה,כללצןרדןא'!לגמר'פטרןבמחגהנט'"שלגב'משמע

'כןל !'ל'מד'ברחןקמ'םלןשא'ןדמ'משמעןהרןקח'ןגהרבגןשמדבר'

ןלאחר'ן !,ל'מד'לפג'ןמזןמג'םמ'םדכשא'ן" :ל"ןזמפה,בלאלאכןל
שנתבארבהובנהבר:ולב'םל"דהמשןםכלל '''נטבלאלאכןל'כןלממ'לבפחןת

מפה.צ"ןאלגמרי '''מנטפטריובמחנהמעשמ ,""ס'בסםשםיירןקנתבססן

 "השלח!ב"ערןדכ"ןכא. ,'זלע'רןב'! "למהשקשח"בהגהןתכדעלעמדןכבר
ידחהבמפה,ידירלכרוךצ l/ואי IIמנטלגמריפטןרדבמחנהד l/סיקנח Iסי

התירוסדהול"לידים",מרחיצת"ופטוריןמדחנןמפה,שצרירהאומרדברי

בריטב"א{אמנםתרומה"לאוכלימפה"התירו :בקז,בחוליןכדאיתאמפה,ע"י

שהתיררבמשמעזהאיןאבלבמחנה,דודז'!רודבריס '"ד :הנירסארי"רונפסקי

מםה]. '''ע

במחנה '''נטרפטורכ"גכחבןו/פטקנחורסח//אואלמוגיםעציונסםר

ג'ןההבדלכלשזהןשםןהעלה ,במפהאףצןרדןא'ןלגמ"שפטןרהכןןגה

במפה'ן 'I"ללןטצר'ד 'l"שב'חמחגה,לב'!מ'ל,ןד'ברחןקמ'םלןשא'! 'l"'ח

'ח'ד !'בהבדלכל !'אמ'ל,ןד'חןדמ'ם'שאםאבלמכד,פטןרןבמחגה
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בעירוביוהמשנהכוונחזיהי,לדבריוידיהס.ליטולחייכיםושניהסלמחנה
מיסאיןאםכמחבהמפהמכריכתשפטוריסזהיינן ,זיים"מרחיצתופטויין"

כךמשמעלאאמבםל,טול.ח"ב'םמיליןד'ותוךמילין,ד'שלכמרחק
למע"ןסמוכיןבשא'בןכדון"עד :וז"לכתב(שס)ה'רושלמישהריבירושלמ'.

 '''טגשלפטיךהאםלהסתפקשישהעדהבקרבןיפי'למעיין".סמונרןואפי'

אפ"אוי'ם,עלמצו"םמיםוא'ןלמע"ןסמוכיןבשא'בןדוקאהואכמחבה
שאפי'ניחותאבדרךפי'משהבפנייידם,עלמצוייםימיםלמעייוכשסמינרן

• 

מיםש'אםשאףלבוהריבבט'".חכמ'םום 'I1הטרלאלמע"ןסמוכיןאם
שמיםבני'וןהואב'רושלמיהספקהעדהלקרבןואףי."מנטפטוריםסמוכים

פטורודאימיליןד'תוךשישבםלמרותלפביו,איבםאםאבללפביו,מצו"ס
"הא :כתבחאותקבחס"בפרישהגםאלמוגים.כהעצ'דלאמבט'לה,הוא
שאםמשמעחייבים",בךאשזניםשגםפשוטלפניהםמזומניםהמיםהייאם

שםהמג/'אבפי'וכ"כפטורלם.מיליזדותורשישנסלמרותמזימניםאינס

מנט"י.פטוריןמ'ליןד'תוךמ'םדישדאףיהובתןרבבובשםסקי"ד

אפ'לוממיםרחוק'םהם"ואם :ל"ווא'תאיהונתןרבבובדבר'והבה
ארבעעדמם'ומקוהלבוראולמע"ןליל,אותומצריכיןה"בודליחי'מיל
אבלהצריכו,לאבמילדדוקאמדבריומשמעהצריכו".לאולמחבה Tמיל,

עדללכתח"בבמחבהשגםבמצאבמחנה.אףבנט"יח"כיםממילבפחות

כזהשיעורשיסעעדרכב,לוישואםמ'ל.הילוךשיעורשזהודקות,י"ח

מדבר'כן Pד"הואשאף(שם)לעירוביןאורהבקרןוראיתימים.ימצאולא

למע"ןבסמוכיןהד'ןמהשהסתפקבירושלמימשמעשכןוכתביהונתןרבבו
שיעורכשש'ולאלמע"ןממשטמוכיםאםרקהסתפקדהירושלמיאפ"ל(אמבם
הכי.משמעלאדידןשבגמראוכחבפטורים). ·יהיושאזממיל,פחוחאףהילוך

חובה".אחרוניםמיםאבלראשוביםמיםאלאשבו"לא :בגמראאיתאשהרי
דאיראשונרם,ממיםפטוריסמיםלהםוישלמעייובסמןניושאפי'משמע

אחרונים.מיםלהםיהיושלאמפנילאכילדשאיסאיז/כ Iאמיסלהםבשאיזמיורי

(שם)המאיריבחי'גםמ'ם.למצוא,לכוהאכילהדאחרלומר Pדדוחשםוהוטיף
משסרחוקיסאיןשהמיםאע"ססגיקיסםאוצרררשבקינןחשפי'"ויש :כתב

יהוגתןדרבנוהיאוטעותיהונתן.רבנושיסתשזוהיכתבשםזוהמהדירכמיל"

כחובלע'לשהבאנוכפרש'הגםבבטילה].חייביסממילדבפחוחלהיפךל"ס
ברחוקהיושאםומשמעחייביס,-לפניהםמזומניםהמיםהיואםדדוקא

פטורים,-מילכדיתוךאפין

ד·

אמו,בפסחיםדאיתאכמחבה.מטורממילפחותדאףלהוכחיובלע"ד

אלאשבולאחנינאברבייוסי"א"ר :מיםלושאי!למ'ידיםבטילחגב'ל

הואמילומיבהא"ארבאםרחוזר.איבומילאפ'לולאחריואבללפביו

מ"ב,(עייןאחרוניםישאראדםהחיייהנהחוזר".ממליפחיתהאחיזר,דאיגו
בדךר,כהולךדוקאזהו ,בלפביומיליןד'לחזורדצרי,דמהכחכו )סק"גקסג

והוכחבוכדלאחר'ו,ממיל,פחותאלאלטרוחמחוייבאינובביחוכיושבאבל

בחוביםגםאלאלהלחם,בהולכ'םרקלאבאמרכמחבה '''טבשפטורלעיל
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חוב'ם'מ'םחוב'ם"וכשהן :משבההמג"!,וכדבר'למלחמהעצמםומכ'ב'ם
כמחבה.הקילובניתןהיושברגילבאדםשהחמירושמהז Iלפי/נמצאלהלחם",

במחגההר'ממ'ל,בםחותאלאמ'םאחדלטרוחהחמ'דולאבב'תוב'רשבואם
ש'עוד'םשב'שש'בםמצ'בולאוזהממ'ל,בפחותאףרפסררהוי'תדהק'לר
ממ'ל.בפחרת

 "'נטשפטירחדישומצייוהמאירייהינתןרבבןשבדברילהיסיףשיעוד
העדה.בקדבןוכ"כלתפ'לה.גםאלאאכ'להלגב'רקלאנאמרבמחנה

א, l/הריטכם, II(הרמבהראשוניםדעתלעילשהזכרנןלהעירעלילסיוס

רשיתבמלחמתביןבאמרבמחנהדבריסד'שלזהשפטודיהונתן)ר'המאירי,

טבהדר'ן,צר'כ'םשלזהכ'רםלנרא'ןרשותמלחמתוהבהמצוה.במלחמתוב'ן
איבוהרשותמלחמתאבל .. '" :ה"בIכייה,מלכיסהל'ברמנ"םכמביאר
מצוהבמלחמתאבלראחד".שבע'םשלד'ןב'תפ'עלאלאבההעםמרצ'א
 :הךמב"םכתב ,)א l/ת(שס, ffעליהםשבאצרמידישראל"עזרתשהיא

עתבכלמעצמו'וצאאלאד'ןב'תרשותבהל,טולצר'ךא'בומצוה"מלחמת
ואחד.שבע'םשלד'ןלב'תכללצורךוא'ן ,)םש(לצאת"העםוכרפה

 :(שם)א"החזוכתבכברמלך,שצר'ךהרמב"םבדבד'שמשמעולמרות
מלךפ"ע'שדאלכלבמלחמתאלאמחבהד'ןדא'ןל"'שם'ראבל ... "

כ'ום.גםגרהגמחגהרד'ןבמלךדרקאצרדךשא'ןהד'שבדרד."ושרפט

נה" nב"מלדיזשי .. :ל"ז 1א."שליטבאךאייערהגרש"זמרוך/ Iמןןהעירני
ממפה.גםפטוד'םשהםדאפשדטכבה,רבמקרםבמדבדשהםאבש'םעשרהשל

ו"בקוטכבהמדברד'לפ'בןוחז'בןהוא'ל ,בדוקאכ"כא'בהשמלחמה'תכןכ'
העב'ןז"בזה "1שאםלדוןמקוםא'ןבכוןזהואםלמלחמה,ה'וצאתממחבה

הואסכבהומקיםכמדברהיו/להרימלחמהבשעת Dדעכ""מלחמה",של
ברוקא"./כ Iכאיבהןמלחמה

 :לםיכרם
הגבולרתעלהשומד'םמעוז'םאבש'ארבמלחמה,הבמצא'םח"ל'םא.

פטוד'םלגבולהטמרכ'םמארב'םרכןכובבות,שלבמצבובמצא'ם

אכ'לתם.לפב' ם''!"מבט'לת
ח"ל,ם.מעשרהפחותלאהמובהבקבוצהרקבאמר ם''!"בט'לתפטורב.
חייביםלתזית,נסיעהכדיתיךהםאםגםלמלחמה,שנקראויחדייםב,

שבעיסשלגסיעהלאחרלהםיהיירלאמיםלהםאיוידיס.בגסילח

'ות Oכלבש'ת ,,!"-לע ,ם''!"בט'לתללאלאכרל'כול'םיקרתשרתם'

בבג.די''רס.עט'פתאו

אות O"1כללבושצר'כ'םא'בם ם''!"מבט'לתהפטוריםהב"לח"ל'םד.
לעטוףאו ,כט'וחללאלאכוללאלהררוראו'בבגד.'ד'הםלעטוף

בג.דאובניירהפתאת

'ד'םבט'לתשלוהבפטררלהשתמשא'ןבקרבתם,מ'ם.מצו"םאםה.

 .םה''!"ל'טוללהםוש'

תפ'לה.לגב'גםאמוד'ד'םבט'לתשלזהפטורר.
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אווערבךרפאלגתוהרב

הקילראלעזררביהפייטןתןלדןת
מאת

ווארמסאב"רוצ"ל,במברנרהל"קאמיליעקבהרב

(המשך)

להב'ארםאםורסהחכםבשחאשרהראיותסתירתלהראותעליחיבהועתה

ההערותסדרעלואבואזה.בעניןדעתיבזהולחזקש."והראהתוס'דעתגנד

המספר.ברושמישהביחם

לאהקל,רשר"אשאמרו,התוספיתדעתלסתורחשב : 1הטרה , 98צי

שהיר-הרא"'ע"פמקדשיןהיושבימיןמשוםדיו"טבןליוםפיוטיםחיבר

דפסח.ב'ליוםיגםסיכיתשליג'סשהראימיסלשניהקל,רפיוטינמצאילפגיני
דישהקל ,) 4דברכותה"(סם l/מלךמערבי/ Iכיוקנחךיזהלעיבשהיפהשיבאמת,

החםכאמרשומהר.שיכאשראתמהמלבחורכדי 'אלייםפיוס'ס 'בחיבר
אפילוכאןאיןדעתיעל-לע'ןגראההתירוץבזההגדולשהלחץ ,הגזכר

תיקנםולאהפיוסים,נאמרולאהקל,רדבימיהוכחגיכברדהאקסן,לחץ
מ'ניב' ..בעינוא'ייסעללעשותבדיימעכבמיא"כלעצמו,אלאבדורו

מהכפיואףזא'עגיןעלשיר'סמיגימ'שיחברלמלץימצאנולאהכיפ'וט'ס,
בצ'ביר.לאימרןאחרוןבדירשיוקבעוהנולדאתרואהחכסשה"כתבגיש

בעיניהם.רשיכרשאאיוהלבריךהדןראותילחכמיהדברהניח

ממגולבוששיהפ'וסש ,)ל"הגמקוס(לראותל"זזקגיחדיה;סיבעוד

היקבע :'בשכאו"שורהקריאהעלוהייגיושר,מלתעלשסובבדפסח 'ב 'ביו
"שירדפםחא'בןר'קוראיוהיוהמשנהחכמינימיכידפסח,ראשוןין' ·עלממבו

יזההנ"להחכםשהשיבומה . Iדיע"שהעירבבי ' Dבמשנהבראיתאכו'כשב"אי

יאתאותוצדקיושחטו,שמכולפסח"צאן :שאמרמת'םמח"בפייטלמעייןל'תא
סימן ..שםאביילמאמר-דעתולפי-רימזש "תשחטובלאחדב'יסבגו

בייםלקריאההיאש ,כישמהקל,רחיברולזהתי,ארמשך ,הימים 'בקריאתעל

יארההריאהד.ייענח( ,'כיניש 'לירהקריאהבהתחלתשהיאלאיחן ,יןשרא

בלשיןלסייסאהבשהקלירגראהכייבפרט ,הזאתההשערההשחליכמה

פ"אעכי'בגי"יאת"איתיבפסיקיסייסהעגיןהפדילזההמלית,רבהפסיק
המלות.מעטשהיאושחסי"ב"משכורצהילאממש,הפסיקלשיןזהשאין

ייקבה"מיהרבגיבשםלפרששהביאמהלםייכ"גדן"חשפירשמהלפיגם
לאשלפ"זוכנראהלהפר,אפשרה"ילאהלשון,שפיריצדק ,'"זצ"לב"נ

ה."ןנר"פמזגלה 37

לא.רף 38

קסבות.מסבתותעליעקב"'לת n נ,"בעלבךימבוךב,יעקביך 38-
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לפסחשצאןאף :הקל'רשכ'ייןבראהיל'הקר'אה.ס'מב'עלכללכ'יין
אב'יב'יםבישבשחטאיתיאלאלייא'ןלפסחצר'דאםמ"מישחטי,משבי

יאתאיחי"צדקי :ס"םילבדבגי,יאחאיתי.א'סירדח'לאבבי,איאמיאי
לאיתימב'ןה"ד 'אח"עדףחיל'ןתיס'יע"ןתשחטי".בלאחדבי'םבבן
בשמעהי'מהםךהיידאיהלשון,כזה;מיבקטהקלידצייריה"כר:נבוואת

ההיפר.

"שןהרא 'להתיסא'ןשעב"פ )הב"לכמקיםל"זזקב'דיד'שבתבימה
• 

 'פיוטימסודייםשלפנינובייזהדא",פ"עמקדשיןשהדיבעתשהי'מזהרארן

עשהמילאעצימה,רארולהםשישדעתיעל-ל /Iכנבןיי'עלפ IIעכממני

שהייבעתשהי'הראי'ערקרבלא"ה(שזהוהשבהראששלשביליוספירט

בו,ין"סעושיואיןעתהגםין"טבשארי /Iנאיהאהראי'ע"סמקרשיו

לאי IIבאשהיתמוכחולזה ,)ג /lקיסי'ביהודאבידעבשו"תבזההעיךיכבד

ד".רשלין"טב'שכיחהי'לאהראי'ע"פמקדשיןשהיךוכזמןמירושלים,רחיק
בר"ה '''אבערש'ןעתהמשא"בעמרבר,אלרלמצאברלארא'לדעזרארמ'מרת

מילא ,"יבא 'שהי 'ראישיה IIבלא(גס 4.0ם IIןרמבב IJהרי"ףוכדעתימים Iב

התןס'דבר'ליישבל'שבראהמהןהרתררה).רלשמחתדשברעןתלב'ת'קן

שהקל,רברןרה "ראהבתא'בברב'העב'ןלע'קרביגעשא'נןעםש"ןהרא
ס"השאחרבמשכרםשהיןהשהקדיבארץושחיהבבלי,ס"השחתימתקודםהיה

גןלהלבנ'ח'ברםשג',ט"ל'ן "Dפ'ןטבעצםשח'ברי'בחאםרלזאת'רשרלמ,'
לאח.שבחרץ

קריבותשראההיוחסיו.ס'מגיהש"שדעיתדבריהמחברכאןהניאעוד , 
זהרזלבאררה ,קל'ר'עקבב'רב'אלעזרשםשחחרםהקל,רמאתדפסח 'לז

בקבללאדאסש, IIכרר"אדהי'דכתכויהרא"שהתוס'דבריגנדחוקהראי'
רא~באןןא'ןדפסח,לז'פ'רטשח'ברבלללהקל,רמצאברלאא"בזהעדןת

חיברלאדםסח ' Tלכ IIגדהאהראי'ע"פמקדשיןשהייבזמן , IIאמחכמידהי'

נמידי"לב'ו'.ליפיוטל'חיברלאלמהל!/קוה"נהשעה,לודבטרפהל IIוצ
לקבלראברצר'ב'ןהסבראמןזה,עדרתנקבלראםהשעה,לרדבטרפה
בר"ש.ר"אה"דלאמרבחר'האלחצא'ן,רלאבכללרתר

הרא,דברבתםנברנ'ם.רהרא"שהתרס'דבר'הצידק,הע'רןלאחראבל

ת"ישח"דרב'יוסלדלגלוהי'לאט, IIהיולכלמזימםיעשהוהקלירכיון
באמתל"ד' ,דפסח 'לןפ'ןטעשהמדלאלק"מןהשתאדשברעןת.ב'ן'רם

ל'ןםב"ראחבןעזחשדא'ל'ןסבחחלהלעשןתזהתח'ל ,עהשהן.לדבטרפה
לעשותוהחחילע,"ישדסוכדתא'לריםהםייטי'עשהז"ןאחכ,"ןליהח"דרוא

פ'רטלעשרתהסמ'קולאהשעהלררבטרפהדפסח 'אם "1לרעשהלספח '"ט "1פ

ש"ש.שלעדרתרלקבלהברחלנר rאןמעתהדפסח,ז'ל''ן

,ייה-.סלסוניסימיםבילמעבדזריכיא"ירבניןביהוc....ושמעינןה:ביזה 39

יביתרכלבר".בר-האלאטוביםימיםבי ''' Kבניעוסין ןיא,.... :הכ"אפהיו"םא ....ם 40

 . nה" nקה" 'ובהלבם"ההרחבה
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מהחוס'נעלםדלאאפשרוגםנאמבים,שדבריוומשעראומראניאר

אלעזרחחוםפיוטיםשכשאריכייזרקהמדובר.דפסחז'שלהפייסזהרא"ש

למעלה,שהזכרחייכמיהפייסזשלמאביוהעצםשםהיאייייירקלי,רבירבי
ששםאחרחכםדד\אמזהמוכחקליר,עיקברביביאלעזרחחיםיכאז

והשליםבפייסהראשוזהקליריבסיגבוזכדררג"כוהלרקליר,ה'ימשפחחו
כינהכררמשוםואפשרדפסח. 'לזיטיפדהיינוהראשיז,מייסימזשנחסרמה

כמהבזהןיתורצוהאחרונים,מןחכסהיןשזהיאפשר ,קלירבשםכ'יגעצמן

 ,' /Iבעזהלקמזיבוארכאשרקושיות

בך"שר"אהואשהקלייחשבר"תאיךדבריו,לפילישיבצרהעיד

רחיק-הררימיחאיטאלעיזבקצהשהי'שמפנייכחבאחריז,שהיאדיעולא
הנסייז,אלימחבגרמאידזרדבריזהממבי.ידעלא-חםרביבימישבממקים
בזמנו,בטעיחרבחיליףויארעכללזמבובודעיהי'לאכזהגדילשאדם
אמרהיאכילשיטחי,הילרהזההחכםאריסיעחי.ר"ח-הגדיליםמזמקירו
גידלעלעידיילאפייטיווא"כהבסחריח,חכמחחיארהידבפיוסוישאיז

ע"פבחקבושפייטיושהעדיהאר"ידברילביהםנאמניםאמבםמעלחו.
 .. 1ש"שעהתפלתבסידורהעידל"זה IIשלבעלהקדישהמחברגםהאמת.חכמת

 'החיסיבעלימר"חגם(יבידאיכמיסיםסודיחכמההביראיםלימיםשבפייסים
בעלמאחבעצמוחהבעלמהשלאכמיהזאחהחכמהשמעמהםבעלמהלא

כו'לפדרסבכבסוארבעהה"דחגיגהחוס'יעייזבספרי,שמצאנוכמוהעריר,
4ערדערןך rיעובי,ד"ו ל"א)(סי'הלקםשבולידברילבינמאניםנם .) 2

מריבעיםהםאשר"יהחיוחאלעזרר'שכשפיטימאביוששמעח"רבשםשכחב
ל."עככז,שמעליחירגאינירביחי~ימפיסביבוי,אשליהסה "'כי

לכאז.ענינהאיז : 2הטרה , 99נ:ר

בהשעמדיהקושי'עלהעירכאז : 4יהטרה 3הטהר , 100יצוהב"לנ:ו
 ,ל/ Iז • 8כ"זהמהר'''לגיסובתשובתןי"גסיןיוסף/ן"זכרוז(עייןעילםגדול,

 :בש"עב/לת/הקלי,בפרוטשנמצאממה ,)"לעשעמדהראשוז 'הישהוא
לברכוחבצלייחשחירץומהגרבי",בזדשלאכיועירמאיחחשע"אאביז

ועוד"מאות"תשעשהמאמרהנ"ל),סי' nמה"נב"ובהנהתבשמובגיג"(וכ
שםהפייטןובריבשאריםזהמאמרדבלא-היאיהקשה ,חכםמאיזהניסף

כחסרים.

כיהמספר,חםריאמנם ,ז,ןמאמרבליאינסבאמתהכינהחסרי ,הבה

כת'ס,ט"'תנעליהםעשרה wלשמונההאלההםיוט"'שנלוראיחידקדקתי

ו:ריךכ'"ע ...ולשערלהערריאיואשרחכמהזרחובבחוארזרבהם"יש :שםיז"ל 41

 .... 'וכוובטהרהבקרושהביראה,באימה,לאומרם

פרניאעלז"לבאווהאירב 'פישהביאעיי"שטהיר.שיסבני Kערך :להוסיףוריד 42

לפרדס.נכנסורארבעה

חות-נו).משפחתע"ש , Pפייסעי'ר'גם(הנקראברליןיסעי'ריהנאווהוא 43
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הואדמלחאפשוטאאמבסאך ;בח'סח'בעלהראשוןהפי'פ "ה'זהמאמרובלא
m ובדורוחב'מ'ו,החרבןלאחרשה"השב'סמספרחרוזבאוחוגחבקל,ר

ט'מספרכרמיישהי'הךורמחכמרא'חכםע"יהמספךנשתנההאחרונרם

שהעדימה(כםי 44ז"למ' Tהגר"שהעיראחךבפרטפרטרם,יאיזהשבהמאות

גחובאצלושבמצא "'גמחזורעלהראב"ןשבפ'רושבשמו)הזההחגס

רידהדהבההנזכר,החכסשדחהומהועוד".מאות"תשעבמקיםועוד""אלף
גחובשה"ולומרלדחוקוא'ןמאוח,ט'גחובה"שלפב'ועג"פהראב"ן
זגרבמצאשלאמאוח,חשעעדאחרוהוסוםרוא'זהקרוס'וחרמספר

 ,עםצמםהסופרשש'בשוםשגברעדג"גקדוסבזמןהקל,רפי'ט'להחפשטוח
בזמןובעשיםבזכריםהקלי,פיוטיהיישלאליהגדימיאבי,תמה-ענת//י

כב"ל.הגיה,הדורחמכמרא'יחכסהזהקדים
 ,)ל"זרו"הוגם'לרעחוגרולהלרא"(וחשבהדעחולחזקעודשהב'אומה

הצדקה"ד'"לךשמחחלחש"ע,אחרלח"בהק'בוח"באחחשמצ'בוממה
כבישהשנאהשהיתהשגהמאיתבתשעהצדקהד'"לד :בסיפהומסררם

עייוה"א :(הגה"ההזההמספרעביןלמציאהמפרשםיונלאימלהשמע",

חרבןדעמצר'סמ'צ'אחהזמןעלשמוסבובדחקו ,)ה"עגו,"טס"י'סףזגרון

הבחשבהזמב'םסדרגס'כללבכוןזהם'רושוא'ןלחח"צ,שעולהראשוןב'ח
עמבוד'מעשהכלוחושבוהולךלגו','שראלה"מעתשמחח'להה'אבק'בה

ה'"לך :הקודםבחרוז'עו"ןהבח'ם,שב'לחרבןשמגע"עדגגדו,ומעש'בו
לזמןו",זורבטופולאחור"לגוא'ך-,גו'"שחרבוחרבבוחבשג'הצדקה
לזמןשהכובהאצל,בוספקשא'ןודא'אלא ?גלותםעדבש'ראלמלךמלוך

עדוהולךשחושבהגגוןהסדרזהלפ'ועולהשב.'ב'תחורבןאחרהגלוח
אחרשבהחח"קככישההשנאהשהיתהבמהודעםשהצדקה,ר"לזמני,

הזה,המפוארהחכםעלחמהאב'עכ"ל. :''שראללזעקחשומעמלה'וחהחרבן

כוכשה""שבאהדעב'והאמח,מדרךכאו'צאדעתולחזקחפצושבשב'ל
רושםעשחהלאג'בודעחולאטמובההשבאהשה'חה-הם'רושספקבל'

הביןרכזכשכ),שרש ,השישיםארצר(עי'בטרנהשרוייםשהיינובאשר

שג.'ב'חחרבואחרהגלוחלזמוומוסבדקא'ולדבר'ו'וסף.זגרוןהבאון

החרבומעתעלינועברךאשרהזדיןביסמהמרםירמהכללעיוגליי'יצחההרי

'וסףהזכרוןכדבר'הם'רושכרח'טועלהמחבר,על,ושכי'ווזמואוחועד
הפ"טודלגלמהשהע'ר,ומהמוכח!מתוכוכ'כללדוחקכאווא'ווכנ"ל,

עם"םלשהםס" :לשוועלבופללשוושהואמשוםהואהטעםהגהלאחור'ו,
שסיימהזהבפסיקמסיימתאחדי!הבאהוהקינהמשוס'ןאזברא-להי"הטה

פיקי IIמהדהגאוןדברירגםושמע".אזניא-להי"הטה-שלפני!הקינה
שניניתןחרבןבספרי"אברבנאלעי'-הי!פקדיהשניביתימיכי ,לכווןשי

השגאהגלו~'צחהלאעד"ןכ'כןכשה,עג'וו'צדקראשווב'חלחרבוש"ך
בב'אורושהב'אטעה "אטטעגזאסערומבארוהמעח'קב"ש.חרבועדבשלמוח

הנ"ל.אהרו"'קרבז ...למחזךרבהקרמתךמרגליותזלמןויהגאון 44

 .וניהריויע.)אינני 5
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בפ'רושכתובזה ·בענ'ןשנהמאותתשעשמספרחשבאמנםפ'ק,מהר'''כדבר'

 ." 5שאיברמה-חז"לבדברי

מדלאבח"לח"שהקל,רלדבר'ורא"להב'אחשב : 5טהרה , 101צר
בזמןכ'לדבר'נו,ענ'!להרא'!'םשטאל.מלכותזכרבדבר'והקל,רהב'א

עלכולנה'סוכוןתפ'לות'וש"מעאל,משמלתצמחהלאעד"!בר"שר"א
שחשב,כמומרווחא'נו ,.מלכ'!"ת""טורחהפ'וטעלופ'רושוראום.גלות
בדבר'שאכתובמה !"ען(לושקדמוהמפרש'םדבר'בעבורולדחןתוא'!
 .) 12הערהעל

שםבל'"בנ' :הפ'וטפסוק'עלפ'רושן : 6הטרה 102,צורהנ"לצר
אף , t8בעמסים"יהייבזיזאידהמסלם,יבשידרבייזבזונהעמןסים,במכרם

במקוםהמחזןרשלהש'ןבפ'רושנמאןולמהמאו,דדחוקהןאשכל,עב'!שהןא

איטאליעןממתזורישהביאימה .'" 0בקצרההזהבפירושהביארן"חיגםזחזח
לפ'רושורא"'מזה !'א-הזהבמקום"חמס'ם"חלף"חומס'ס" : "Dשגורס
א'סאל,ע!שבב' ל"' ·כדבר'ו,אמתאסאףאמםנ .אדםבבפשהמסחרעלשקא'

לדעתן.ראי'להביאמזהרצהאירהתימאימזהישן.הנוסחאתהגיהו

הסריןחבצלחישכהאיכה"כקיבהשנמצאממההביא :ךסההרהנ"ל,רצ
עדשלבןשכק'נותבשכ'ל ,הקל,רמ!ה'אהבזכרהחכם(שלדעתכר"

קל'ר,ב'רב'אלטזרחתוםובקרובותאלטז"פעמ'םהרכהחתןםהלכבן!""ארן'
-מהקל,רוכולם "הלבנן!"ארז'דעק'רבתכ"אשש'כתבומהר'"לובשם
 ,) 27בהערהכ"כק'בןת.א'ןהממנוחסר'םא"ככזה,מספרבמצאלאלםנ'נן

הזה,החכםוחשב ,"יירפתנלכדהופת,בלחם"בפשעןהחרוזיםשמהשנמצא
רקומדרשגמראבשןםנמצאלא'ורפתששמהע'ר"שכב1/ז'תשלה'ןת

שלצבאשרהי'יוסיפוןשהוא Iא) IIפעסוףעד(פס"טיע"שהעבריבירסיפוו
שבןשנפלבודעתכלת'ס'בה '''עאןלםן, 'T'מככשןןהרןמ"סזאתע'רמבצר

ירושליםקיק.הרבמיסד(הוצאתלקינוחז"לגולרשמירסדניאלה"ןשלןרן Kכב'יעי 46

רבריאחכבושה"'שנאהשהיתהשנהמאותבתשע ...ליי pכמשזיין ',פ 'מ,תשב"'ח)

n שנהמאותלחשעקרובנחמן,כראלושמר ... אד...... :א'ז'פושהיכהבךיקואז"'ל

ממזויםישראלשיזאימייםשכשמיסאכיהםלביושירלאכיןשהיכבהשMבההיתה

סם. ''''"הפ'יפרראה ...רכן"ימזקאלכיפי,ליהושנתנוירהרשעהיעי

למכוחעלמרסכ '" nמל~ווס",סררחלהסכיר ,'"סןונרחקר,ייה. ' Kיוםללזגכןיותפייס 47

זרוכרוח ..מכהבעירהב~בה lבKלyמוסבמשביות"ערברי ... 'סרקריה, Mה' , Pםור"'

הפיום.כית Kר Mבי

לסחרהפייטןדבריייחסשי"ודר"ה. ' Kייםלמוסףחפץ"'כלרירו K..איםזבפיוס 48

יךה. tלםהחiכיש~תהמאהת·תחילמאזבאיסליההיהודיכביןלדבויינפוץשהיהעבדים

ברכתיכ-ובו'"..בזונה .יסראל-..עמוסים"הכשרים,-שם"בלי..כני :רדר"'הרז"ל 49

 .)'ני'(ייאלגו""ובזונההילרת Kויתנו ...
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רביתפעמיםבאמרשבכילםהבזכרים,הפרקיםבכלהרבהיבשבהגדיל

 J(ערכ'בהשבמבקראהשכןבדלייתיירפתהמקימיתבכליצ"ל ,"שברייירפת
(מלחמיתלרימיים Jפיייבייטן."יבמימיתחימהלמיקפתשםיבחשבת )'בבייל
והיאתא'"םאאת,-מעמיםכמהכבישתהשלממשזהבעניןז)"סז"ס

י)"הדטיכהד"פ(ירישלמיי(תפאהמבחם'רבמצאשכןהמשבה,שליידפת
 ,היאהיאא"כןורפאה,מבחס Iר ) Iבג/ Iימעילה ,ב' 'ק(זבחיםבכבליונקרא

הואגםהעתיק ,בעבריתהמועתקרקהיוביויסיפוןספקבליראהשלאוהקליר

-דחוקשהואמה ~באמראםואף ."שברייורפתשםהנמצאבטעות
 Jביוסיפושנפלבעצמוהזההשבושהקלירבדבויגםנפלבפלא'שבמקרה
היובי,יוסיפוןאתהפייטןשיאהלומרירתרעודרחרקרחיקעב/וסהעברי,

השיבוששגםלודאיוקרובדברוי,לקחהעברישמיוסיפוןספקאיןיכמעט
כברהגאוביםימיבסוףלעבריתהיוסיפוןהעתקתאחורוהבהממגו.קיבל

בימיאואחריהמעתיק Iהישעכ"פהעירולאאךחכמדם,מכמהנתבדר

(פצ"א) Dירושליבשערילסופובטעותמביאו Jשכהמדקדק,שרוק Jבמנחםר'

 )'הספר(שםלרומיים Jביוסיפוזופקידהעלהבמצאאלעזר Jבמגיבמקום
 Jגאוסעדי' 'ראחרחיה'ישרוקבןמגחםר'כייבעבירבאמת.גפלאדברוזה
 Jהויסיפושלהמעתיקימייגיעו ,ע"לראבמאזגיםספרברשיהדורותסדרכפי

שגותכאמצעחיה'יכושהשתמשיהקליוגאון,שויוארכימילתחלת
והעתקתילעיניננו.הצריךל IIעכ .'/לחשבובנןמאדמסכיםיהואדידא,שרג

להשיבשיכיחלושות,השעוותהםבזהדבויוכלכילודא ,ממששליבו

 :דברייעל

K . ש"ברייירפתיכתבושינןהמעתיקיםאושהמרפיסיםבאמרלאלמה

והתפשטשפוץהעברייוסיפוןבספרכרשראובעבורת,"בדליידרפתחלף
דערכיןבמשגהשגםראיבוהלאבו.ממשמשיםהכלשידעדישראלבקוב

ברי"ש,יורפתוהדפיסולפ"קתקכ"דמשבת Jבול,דפוסבמשבויתשיבו

באמת.קרובהוא-לרחוקהואשחשבמהא"כ

 ,היונייוסיפוןס'אתואהשהפייטןיותרלרחיקעודלושגראהומה

יידפתמכבשיתלידע Jלפייטליהי'לאהכיאמנםלקמן.בדברמזההבה
הקליד Iהדט"חס '" 0בתשיבההרשב"אדעתלפיהלאיוסיפין,סיפורע"ירק

ד'עובדראי , Jהחורבוראהז"ויבשלתלמדייה'ייהואערר, Jבאלעזרו'-
יכבשיתיודפתנפילתלכילםואשאשר , Jהחוובשסבבוהמלחמותקירות
 '''האולדבריכותביכויתשאנחניואף . Jיוספיוהגדילהשר-צבאשלחליי

קירותבשכחולאכימיוגםבדראימ"מ-בר"שאלעור'רה'ישהקליר
החורבן,ימיההם,בימיםאובתיבולשוהירדיההגפילהיתחלתהגדולותמלחמית

ואביו ,החיובן Jמרחוק Jזמכ"כה'ילאכייידתפ,בכבשיתבמאתשהיתה

החירבן,שראה )דףברכות(עייןדיכגהג"רשלתלמדייה'ירשב'''

שסבבוהי.יהמלחמיתקורותייד'עובדראי , Jהחורבאחרשביםה'לבשיאיבעשה

-היוגיייסיפוןאחראהשהפייטןלומררחוקלושבואהמהאמבם
חשברההםמהספריםשגשלחואפשרהלא ?למהאצל"תמוההואזהגם
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ייני·לשיןרעיס "1מהג"כ "1הל"זחכמיניבתירהלאיכי .'''אלגםסיפין "1
נמצאהזוז"להתלמידלחכמיהזההספרנדועהיי'שאםחישבהיאיאם

יביאיאיר :אשיבזהעלהמררשש.בספריאיס"בשבשמוסיפוריומדברי
5הישועה""מעייגיבספראברבנאלהשרדבריצדקוהלאבספררהם,מרבריי 0 

בעיניהםחןלמצואיכריסיפוריי.בכללרימ"םהחניףהנז'יוסיפוןס'שהמחבר
• 

כולי,מריבהמיחטאעניןהשמיטהיא-תנ"רסיפירימספרובמקומיתשינה

כמשמעוכר"תחתין P "פסוקפירשהואהידרן.מיבקיעתבנסכ"גושינה

עיני.רמילקחתייכל-המיכהירצהשאםאמר.(רקחז"ל"קבלתנגר
 .)המכהעיןאחלנקרצריכין ~המוכהירצהלאשאסבפירשרכחבאבל

מרבריס-ריומחחתיצאיולאבספריבזר"פורבריסשכמהבאמראםואף
כבז:אברבנאלהשרכתבשיפהיראהבצרקהמע"ןעכ"פכאן,בזכירלאאשר

ייסיפוןהמחבר :(נהה"הספריבכלעיברלרומ"םהחביףאשרהחניפהיריח
רוצהשהי'וכתבהחורבז,בשעתהנהרגושב"בשלשמואתסיפוריבעניןהביא

 ,ספרייבכלמצאנילאזכאיבןייחבןר'שלשמייאת ,הצבאמשררתלסלקי
אניסילאספאסכשירשבעצמיהתפארכימישאתמהזכירמרששבהבראהיכפי

ב 3מהכתובוהדירש '"השזכאיבןדיחבומ'רהבראהכפישמעיזהב. zשיתקסר

טכ"ה).הזה.הרבריצאמבטבישלאיחגלהפן :בב"ירףגטיןבש"סנמכיאר

-אמחרבריבינריןכילקחיאפשריירפתכבישתמעביןסיפיריאכן
ה"ייסיפיןשלשהמעחיקעי,דהמחברשנתבימה !בזהלשקרליהי'ימה
כי ,חלךשההשערהזהךרעתיעל-בימייאישריקבןמנחםר'ימיאחר

כמבטאקררביםובמחםמבורשם ,ישיבהמשפחההיתהשריקשמשפתתאפשר

אצלךהסיבמבחסבעבריתשימ 'היהמריברהזהשהסךפרבאמת(יאפשר

העברישהיךסיפיןאנןרךמי).בלשיןלבטאייתרשניחסגי,שמיאתהרזמיםי

מקומס.נאןאיןאשרת "1ראמכמהבוספקאין-ומלוקטמועתקהוא
שאמרהיובישלהזהשרמ-חברהיובי,יוסיפוןמהמחברשאינההחזקהוהראי'

גורייןבןשיוסףואמר ,"מתתיהך :לאבייכיגה-בגל,לצבאשרשה"

 rייו !'ן;ההואכי,לין,וקחכסהיםווליסוהגעלתליגתי,גeיו ..... : Jותובר "עמייו 50
איץיייזזיסימלכעםבררפיעצמןה Mרסמתרעליון.ללארבהןחרסםייחםכ

שהירשואהמהכפיהדבריסכתבלשוווכמחליקשלוםכמונאבעיניהסלהיית

כבודחלקולאאותםוהחליף ...הנביאיםבדנךיגםהכוזבות.בסבריתיהםבהסמוסבעים

באריכות.זכריועיי"ש " ...הנביאיסלזברי

פר.קמאככא 51

S2 ,עס"פיוסיפרןראה .לקיסרשיתגמהכלומרH פלחמת ..ך ,)סםהומינרהר"ח(ובהערותה

 '.ם nם"ג"'ס "ים Mיהררמהיהודים

S3 .. ררהלבנרןKירריאן-יי) "(שי,יפרל"כידKלר"M ן ...ובלךtלבנוזריוM לM "יבהמp 

לכו:

S4 כוכבוK תשל"ירושליס ,.מהזירההומינר,הונאת(ירסיפוןלספרוK ( רובניחK ''' 

העברינספךוומתתיהו.גוריין-סמותנסניבקראהמחכרסלשאנייווסהימר,
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שאמרהעברישלוהפחברחכה"ג, 18עמרעםכירושליםהצבאשלשדהי'

עצמולעוכתב .מלחמהוחשומבגל'להצבאלשרשה"שעצמועלכוגם
'וסףמוש "השאמר ,ב'ום'פוומתת'הובו'וםףעלנכתבושהענ'ב'סכל
כאוא'ואשררא'וחאר'שועודאב'ו.גורי'ומ ,.עב'ב'סבווכחבגורי'ובו

מקומ.ם

רקריקבררןלםפדר'סכנז'סשהאו'בשקיהח'לכחב : 8:דו Pה , 104דצ
כואלו ,איח'יח 'מגפחותשושרא'ואמריהאחרינ'ם-שהםפרד'סהלשוו,

אחתאזתגסשאצלס ,)הצרפח'סוחכמ' '''רשכישנמאחר'הס(שהראשונ'ם"
שלשונוחהיראותכלניספיחבאוח'יח'םתעפויממנהשירשלה'וחד' -

ן."ביבחסרוןגםלייה,ע"ו,פ"ה,פ"א,בחיכמיבנחיסובפוטזה,שירש
הערוךדבריכ"גוהביא ,)ן"טג'(בראשיתהמקארבהכנתרו"חדבריוהביא

נטף,יערךנגהוערדה'חבריערןרתיעןרונשרנשדיערןבשקערד

אשרהמליתב'והמלותו'םדרלניפלהאיתתמ'דש'תםרשליב"אימסדר
עלוגבנבט.שוךשעלבטערדכמיזימלהשלע'קר'תבאיתתח'לתו
 .הפךעלפך .לקהעללקיליו,'וליו"ליהעללו,ל,דעללר ,וגבבנגבשרש'

קיבלןשמזהינראה .'''שריטתשבבזההלךשניכךימזההרבה.ידופהים

הסברותו"'עתודמהחלל,מודק'בלושכמומא'טאל,עוהרקדוקדרדכנז'סשהא
שלמטרופול,ו-רומ'ש"א "ההערודבעלבתו ,.כ''בוא)ש(כמוסשמ

,עו.למא'טא "ההקל'"שכ"גהול"ומזהא'טאל,עו,

 'ראימזהאיואבלהאחרונים,הספרדיםןמ'יחאשלנאפתראי'מזההבה
קדמוןמפיוםרא'יאביאבהערהןלקמןהקדמןניי.בימיםוו'אחכמימןהי'שלא

יד.להקשלדרכופ"עמלהמציגוכ"שגג"כיוסיבןיוסישחיבר

הקל,רשבחח'מח ב-,,'כשמלתרא"הב'א : 9טה:דו , 105וצרצרואתו

משלם-באשכגז'סהפ"טב'סקדמוג'חחמוושכו "רב'"בומוקצירהיא
למחזןר.בפירישורן"חהקדמתעי'ודומיהם,מדרכיבירבי 'אליקלונימוס,בירכי

אותיותמצאנוזהר Ifשעוכתב,בזה.תתפ"ב)סי'(חסדייסס'בעלדבריוהביא·

י"רשעיויו-א l/לה"כשמות :וקריאתהקרה.הנעלהורוחלך"בתניתירות
איובז,"כ 'ואיוב ,ה'ה"פתהליםב,"יה'יחזקאל,ו l/כב'ב"מם,שע"וראב

אחרשבמקום ,וכתבבכתיב.ח l/י '"כ"מבכחיב,ט"וז"כיחזקאל ,ג"כנ"כ
נקראותה"קר'אחההנקורהעלרקהמורוחכאלהמלאוחשאוח'וחב'אר
גחשאמסטערראסבמחזירבמצאכושוכתב ,)לעזעמוססער(לםקIחםאל"דכךז

נראהש ,יכחב ."רזז"-סש'חדס'ום Dדכעוד 'Nא'טלבמחזור'וכווכ",תתל
 ,לטעותשש"קיסמבזרותבמלוחרקס'מלאאות'יתהעמ"וס'קדמיבקצתש

 .) lך 'עמ(-סתתיבשםלהשתמשהעריףהלועזיובספךר ,בררירןססאחר,זמוייחס

הוc:וסכנזיס. : ל"'' 55

ר Hשיאדחסך.בכתיבהמליםוסתיאתכאיהעתיקב"'בק Hךי .)בציך'''המליס(שתי 56

זיר.מל-אזיר.תיב·בכמהמחזוריםהעתיקןבוכאמר,
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פעלילאהתארשםשהיאלהראיתזריגם ".זונחשיבשלאזואצלכמי
 "זהבזר"מלתעלל"מחזשלפרבזהיהביאהקליר.בפייטיהמירגל "זועבר
ע"הראבשלספקלפתירכ"גיהביא ."כי'זרינקראזרנכתבלמה :תחמה 'בפ

כ"בוזיוהנ ,ש"עי 'כי "יקפילואי t'"למלתשרןינם )או '(התלקהלנביאירי
(במסוף "יכילבהמווכ:ב II "בתיבתכןש ,ז"הקמבנקידתי"יא r'להיסדרכי

איצוכת.במילחר"יוהוטפתג, tגוהביאדKוכצו,ו"כוו·במחןכתוב 'היה)"ר

מאיטאל".האשכנזיםלקחודהרךזהש 'בספרמהערוךכ"בוהביא
ה,ושהקדבארץדר 'והיש"ברא"רוהישהקליד ,שאמרבןמה,לםי-

כמיכח '''באהכתיבהירךכךה'יכיהלליהחשביניתלכלצריכיןאניאין
~הםייטבםי.הפיוטיםבמאמרז"ל/ה Iרוהביאנאשרירושלמי,פתלמיד

הירישלמישביןהבריתבקצתהחיליקמעניןהביא : 10הטרהצו,בי"תו
בחקירןת,דיןעיצםכ"גוהראההחי"ת),והברתרפוהית"הבי(הברחוהבגלים

אשכנזיאן 'הישהקליד-מזהשהוציאמהאמנםזה.שלפניבהערהכמו

יבעניןרפייהת"הביבעניןהאשכנזיםהליךההבריתבדרךשהילך(כיין

ריב 'היאיטליאישאנכי ,איטלקיאו )הירושלמיםדרדבזהסהלכית"החי
ה."בלאיצדק-מהתנאיםמילירושחכםשהי'דרכבולפיאמנם :'''מאלימורהים

ילאטלקייא 'יההקל,רשרביתראייתהביא : Uטההר , 107וצר 106צו
 ,האחריניםמןהקל,ר 'הישנאמראםרק ,לעניןםיניגענןיאיכילן-כנזישא

שיהבאישראיית 'בעל"לתינםי,שהראמןה'י,רלהקשלדברינולאאמנם
 :להעיר
אשיב,זהעלהבריח.שיייחריזםינמצאלאהקדמינםידבפייטיםא.

שלהקל,ר ,נאמריאירבהזד_דרךבעלימתנאיםכברהיישלאראי'לנידאין

שאמרימהה.לסלידרךהזההדרךכברליה'י ~מהחנאםיקדמיןשהי'אף-
נדאהאלא ,י"ח-הקדמיניםמהפייטיםהיאוון II-ל IIשחפלתדבריי,בהמשך

 , 150בזותרהוגאהיכבדג,"מאכהמחברתדהיא

בזר"שפריטלשבועותשלאוביוסהאשכנזיםשאומריםממה , 81דוראי'

הסדדשמהפכין-איטאלעיןקהליתכןילאהקל,ד,פייטי 'ביבייםיצחק
לםיזהוסיבתיצחק.בךש/ I ,פיוטיב'וביוסהקלידפיוטי 'א 'ביוואומרים

יבעלימקיבללגדיחכםלםלאצינידעאשכנזיה'י '''ברש"שרד~אדעחי
6ט"כס"סלש"מהרח"ושיעי'(שמפתה החכספירטיעלפיוטירהקרימןכןל ,) 2

.ד"עכת ,ארצםחכםמייהקדיהאיטלקםיהקליד,האיטלקי

בק"7בז. Kלרכוירי :ר-ל Sך

s8 ,-כזיי .ל,קניפז : ל"', 

מהם", )ז""נםp(זרנעשה-זבחלא ,)בניר'''(זרלונעשיס-ארםזכה :לומר," 59

 .נ"שרףתרומה ' Dזךהר 60

 .,'"יששליךתיך Kרובבין 'דויאהכלומר, 61

בחררההגזולאביןברהחםירק nיצברהזנילשמעיןרביאחי, Jמסונ .. :שכתכעיי"'ש 62

 ......פניםבמ"'םוeותכללדוושסודותיבסידייכעישובחכמה
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שביו'נרווה,הקלידפיוטיהאשכנזיםהקדימילמה :קשהדבריילפ"הנה
אבלזצ"בריש IIרפיוטיאומדיםב'וביווהקליר,פריטיאומריםדך"חאו

פיוטיואמבנ .'''ברש"ךקודםרגזמורחי'קרמוןפייטןה'ושהקליד , nהאמ
י"ברלר";זבועותשלי'הפיוטשהוקבעואחרהאשכבזיםלדיבאולשבעזות

שכברי"בר"שרפיוטילסלקרצולאכישביליוםאוםחוקבעוראשון,ם 'Tל
קודםבדיסהקלירפיוטישהיואיטאליען,בקהלותכןלאראשון.ס 'Tלהוקבעו
שזכורצןניאיטאליען,לעויכןאשכנזלעריכןלזחוהסיבה ,'''ברר"שפיוטי

שפיוטיוהזרותמןזהואין(לבונודעתלא-מקודסאיטאליעןקהלותבהס
"שרפיוטישנקבעואחרעדהזההרבהזמןמהאשכנזיסטמוניםהיולשבועות

מלאכתהתגלותקודםובכלליותר,רכזמןטמוןה'יהזהורספרהלאהגדול,
כנודע).רבזמןהספריםלהתפשטותצרויה"הדפוס

דכרעלהספר,כעלהמפוארהחכםעמד : 12הערה , 108וצךהנ"לצך

כגימטריאחתוסהואהחרוזות,בראשישמוהקלירחתסשלאשכמקום-נפלא
שהעירהךאב"עשלולא , 63"אנסיכה"הביאולךוגמאהפירט,בסוףאובראש

לפנינוחתוםאיננוכיזאתידענולאהקליר,שהוא )'א 'ה(לקהלתככיאורו
אלעזרעולהכהתהלבי"לפניומלכי"אבסיכהבראשיתותיכףאכןחרוז.כשום
אלעזרעולה ..נעש"שנהכבלאשרסעש,כלתתלת"זכרוכפיוטיקליר.
סשעוני(סבי)םורו r"שככ"געולהממשכזהומספרםפר,סקריתקליר

הואג"כשבכללבראהויותרשלו.ככ'"כןרשםאוליבזכי,מלתודלגטו'ירב!
ל,וחסיוהמגיהשראהועדו,כפר.סקריתקליראלעזרסביל"וצבחשבון,
:זכיל"וצבטעותראהשםגםואולי ,)'אהערה(וכו'אלטזראביחתימתו

כשו:שברה,זמהששממבואתועד ... "-אבסיכהשלובסיוםוכו.'אלטזר
שלמוטףבסיוםוכ"כספר.מקריתקל,רכרכיאלעזרכמטפרוימלוד"ירומם
ברביאלעזךעולהחרשים"ארכטהכשורישפתי"תרבבה-החודשפרשת
כזהשמספרכ/'גשהביאהוה,החכםנדבךישםועייוספר.מקריתקליריעקב
-כזהבסופהנמספר ,"יבו'הצדקהד'"לדהקיבהשלהסויםעולהממש
ריסבמחזושמ"ש(רכתב,שומע"אזרב(א-להי)הטהוושטחמורותשיאכתכע
א"במאותיותאחתלפנישכןפשיט,/ס Iטהוא-בכ"ףחמדוות"איש"בחבע

ולנווכו'כאווזותהצדקהה'לד-יעי"ש ,השימושיתבי'/חתבואזיהקינהשל
ולבו-לרמרזרותלדרדוא",באותשנדחקעדוכו:ככחיבההפניםבושת

-הגפולהויית"באותסרפהעדהקיבהכלרכןוכו:םיעלבוימרוהפניסבושת
ל"רחמרדות,אשיבתבעהפניםבושתרלנרשנהמאותבתשעהצדקהד'לד

חתימתובמטפרכללשלאהשעשכהשכלערד,וכתבשתבע).יבמאמרבזסן
גםשו ,יתעלההבוארבשםאדסשםמטפרלכלוליחכןשלא-להי, Kמלח
ללכרשםלאאלד"מלתועללמספר,הבחשבותהמלותכלששרסיתכןכאן

בחשבון.נכללהשלאעדתלמען

אבס'כחפיוטלראשנשובאםזה,דרכודיענושכברשאתרעוהוכתב

 ..יר-ויוeלייסבמיסף 63
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בחזהאםהקל'ר,זר pאלעולהבהחהלכ'"לפב'ו"מלותשת'בומצאבישכבר
בה,זהלכ',לפב'ו ,)'כלמ("אבסכ-ה :כזהבתח'לה,שםהחרוז'םשכלבמצא'ותר

1IC מןסל'כמלתוהשמ'םק'ל'ר.'טקבב'רב'אלעזרעול,םבהסל,כ'''רכגו
בראשדרכושאחזאוהק'בד,בס'וםא'לה'מלתאצלהבזכרמםעםהמספר

ק"'ליריעקבכירביאלעזרמניור'ילסביי,במספרםלביכי"שבת",קינח
כלאד'ר'"אומץליבמצאוכן ,) 9הערהדכלע'לדמרכו,כ"גמלא(ו"אומצו"

מב',מלתבל'ר"לכזה,מספרווממשבפסח".הפלאתגבורתר"אומץחפץ",
סטן"פא'קבשםשלבמוסףהפ'וטראשעולה ..ק'ל'רב'רב'אלטזררק

(שם)אתתבר'"אףאברהםמגןברכיתבתחלתושם ."המעוםר"ב'םרמעוםר
קל'רב'רב'זר pאלנמ'כמספרלהמסר"להר'קלהעב'ילהעב'במםר,שר

מלתבל'בוסחהא'זהשראהלוושכמדומהםשמלתודלגחזק.ספרסקר'ת
וובcaץוששב'ס,לרפחא'מצ,ז"שארון-החודשלפרשתמוסףובתחלתשם.

שוא'ןחזק,טפרסקרתקל'רע'קבב'רב'אלעזרעולהש'ב'ס"מדרםלעורר
ם'וטבסוףחתוםבמצאשכןאשכבז'ם,כפ"טב'םחזקלחתוםאצלוחדושזה
יו"דמלאאיצמתיגס , 66עי"שחרוזותבואשילהך"ר,לחהלה"לשםתתבגר ..

פ'וטשלהס'וםעולהכזהמספרוממש .) 9הערהלע'ל(ע"ןמדרכוהוא
כעל'בצחורש-ב',םמדובבות"שפת'בו-'ייכלמוסףא'ומה"עמק"שושן

 '''בכרשםלאספקבל'ו'שבטשב''Iכ',באת 'Jבסגכש''ס,וגסהו"שסשושבק
הוא.המנ'ןמןשלאדעתלמען"'נצחור",שלחרוזעלשלו

שבלסואורצרתקופתכו:אש"בב'"אאגרהפ'וםבסוףסל,שלובומסף

לפ' ,"לס"ח'בתבחשבשלאומההזק.טםרמקר'תק'ל'ראלעזרעולהבטל"
מלתשלתייהב'רקחשבושלכןשם,הם'וסבכלהגשבהחרוז'חמלהשהוא

"ואץמ-פסחשל fביו'לקרוביתהפיוטראשעולהממשכזהומספך"בטל".
קל'רכאןשבחשברק ,םסח"גשאתמועדותבלשארבבפסחפהלאתנוכרות'ר

ראשיבחתימתגםכחפצן,בהגהקו"ףאחרדיניר/שבאמתקיליר,במקים

שוםדעתעל'עלהשלאוש'חשוב .) 18הערהדבר'ולס'(כדלקמןחרוזות
ובפרטהאלה,הג'מסר'אותכלבאוהמחברבכוובחולאשבמקרהלומרמע"ן

'ייבזהועסהחרוזות.בראש'חח'מתובמצאשלאבמקוםתמ"שבמצא'ם
למלאותכד'כןלכחובהקל,רהוכרחכ' ,";אס'בהמלחעלהראב"עחמ'הח

ואורצר"חקופחכוחבה'הלאספקבל'המספרשלחצהושלול'המספר,
ח"ילאהגימטויארק"בשלם",במקים"כשלהס"מציבההייעכ"פנשלם",

 .קיליריעקבבירביל~ןי K :ז"'ל 64

 '''ישהחםכאמםנחסר.ככת-יגהמעםרמעס,והלמיםמופיעותשלפניניכמחזורים 65

 '.,כתוספתמלא,בכתיגלכחוגהקלירשדרך 9בהערהלשיטחו

 • Pחזלאוזר ;חחוםיכטופוהמלה.סכראש nהארתלאחרתשר"קע"סהראהמיוט 66

 ~הפעלנסחתועלהלשוניהיקררקעל Yהראב"שהעירעיי"'ש '.אהילקהלתכפרושי 67

שהסיגזה,לפיוטרח"הבביאורינוי'לשרמעים"חכפחולהרארחמלהבקשרק .....

 .פכונועלהקלירכבוי
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שכלאצלוספקושאיז ,"כו'מניסורו"שבתחבורשלהדוחקוכזיםד.עולה
עכ"ד,הראה.מאשריותדכשמוהעוליםהרבהמספריםעודימצאמעייז

גוףאיזאםאףדבריועלהמעייזיעמודלמעזשינויבמעטאותםוהעתקתי

שעה).לפישאולרקהזתהספראתי(וגםדיותחתהספר

אםבזהלהכריעיכולמי ~גמטריאותמעניזששערמהבעניזוהנה
מצאואםגרדיא,השערההואזהעניזכלכילהיותלא,אםכדבריוהאמת
מפיוטימקומותבשארגםזהעניזנמצאאוזכראשרבמקומותמכווזהעניז

ןלוההמספרעלהמויחדתכליתשוםבליבמקהרשלאלנויגדימיהקליר,

(סתירתלמעלהאנישכתבתימהולפיזוהמחברלשיטתאומראניאמנםאד

בירניאלעזרשחתוםדנמקוסיוחסיו,ס'מגיהש"שהשגתבבטול ) 1הערה

יעקברביניאלעזרשחתוםבמקוםאמנםהתנא.נר"שר"אהואסתם,קליר
הקלירובסגנוןנדררג"כוהלךקליר,ה~משפחתוששםאחרחכםד~אקליר

 3(הערההראשוניםשיטתעלתפיסתוהלאכז,אםכו!בפיוטיוהראשוז

מתוכהמוכחהזההמחברשלהשערתושכפיהצדקה" Iו"לדמקיבה ) 4יהערה
וענרוחלפוההיא,הקינהמחברהקלירזמןעדשניביתשלהחורבזשמזמן

הזאתהקינהשמחברמוכחמהמספרהלאכיהיא.נטלה-שנהמאותתשע

הוארקהפייטנים,ראשהקלירהואולאהקליר,עיקבנירביאלעזרר'ה~
פיוטיהם.אתהאשכנזיםשקבלוהפייטניםבמספרהשני

הזההפייטזשםנזכרהזההמחנרדעתשלפיהמקומותכאזואזכיר

 :כדנריושאמתשאפשרבמקוםבגימטריא,

בסיוםשגםשכתבומהדר"ה).א'יו'(מוסף"אנסיכה"פיוטבתחילתא,

מיוחדת,בכונהשנעשהכללנראהאינוקליר,רבביאלטזרהגימטריאיכה""אנס

בי"תלאחריו"דבליכרביהגימטריאוכאזבירביחתוםהמקומותדבכל

לאותיותשנמשכתלאשר"ירומם""שליו"דשרשםהואורחוקראשונה,
הזכירשכברבמקוםאולי)דרךהמחכר(כמ"שדילוגבליבצירוףשלפניו

הואקלירבירכיאלטזרשהוזכרשבמקוםשכתבתימה(לפיהפיוטבראששם

זה).יתכילאבלא"ההראשוז,הפייטז

לאהראשוזדהקלירונראה, ."איומה"עמק"שושזפירטשלבסיוםב.
וכמו ,"כו'עמק"שושובפיוטשבתוזשבתר"פסיוםלאחרמויחדיםחרוזיםשעה
"אנושבפיוטהא"בסיוסאחרכ Ifליכשחרית 10מיוחדיסחרוזיסנ /Iגעשהשלא
בשחריתשגםבאשרהחרוזיסאליהשניזהועשהגבורות,שבברכת /1כי'יזכהמה

אבות.בברכתעשור""אמצתשבסיוםהא"בסיוםלאחרמיוחדיםחררזיםיש

וימליך"ירומםכשמשברהתמהשמשמבואחיעי ... n :"אנסיכה"הפיוסלסיוםכחנחי 68

-ילעה,ירומס,.לשד'נצרףואםספר,מקריתקלירברכילאעזר-בג-יהעולה

בירכי.

 .כ-,'שללמו'כף 69

בסופך.נוספיסחריזיסביואין ,'ת,באותומסתחם'"אבע"'סמביססהפייםבלכלומר, 70
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שבמוסףהראשוניםהפיוטיםכללתיקןלאהראשוןהקלירשהפ"טןואפשר
להשהותשלאכדי )מושבוחתום(ש '''כודעי"אשאפיוטקודםהםשכיי'
בזייסישתקניקדמווהיאש "כי'כובבתאתה"לשהעברוהסידאמירתג"כ

 • 'Tאחרכאשר,ד,קליעקכירניכאלעזרףוחיקםנ ,ג"כהיוסי

(בראהוכ'"מעטרמעןקיאפ"ס 'Tפ-םשגבתפלתלש"ע,במוסףג.

 .)בישההפייטוזההןסיףש

כנ"ל,שהחודתשפרשלמוסףד.

ומיהזה,במקיםלהכרעיבאתיולאלט"ב. "הצדקהה'לך"בקינהה,
יכריע,-רחבהשדעתו

יעקב,בראליעזר 'רשאיבויזרהאלדנזרששםמ"ש : 13הדנרה , 109צי
אתן,האמתןזאי-אלעזרכר'אליעזרר'מעןלםהחל,סרלאכי

7 "ביהודחבורע ..הדברילדחיתש"מ : 14טהרההנ"ל,צר והקודמים 1

 '''שכפירגדולחכס-יורחהקלי"בחתימתב"ירכישמלתשהחזיקיז, zלו
כ" 1רעחיהואיכן ,ל"זח"רוכ"גכ"כ- 'וכןבן-רביהיאהפירשורק ,'בגמר

רג.דןליסדבריכ"כלדחרתאיזמ",מהרא.יגםל"זח"דןשהביאמהראיות
עבינהכ"אעםשלומרשרבי,יכן-עניבהכירכימלחששאףדאםשרהללן,

(א"זל-חי iכ ,)זז"זעדא"ן :אל"ב(חכםכזבפלסא tןדזגדזל,חכסכאז

שפירי "יהכאןכ"יכ ,לתיארבהרכבהכימלתשמשיש ,ודימוי· )סאפפאערר
שלםשעניןה"זהשדשואפרכי,נקראיםשיםשהאנמסרנ שיא,....נו-רבי

 .ד"בבהמהגדלויםלהאנשיםההםבימיםשבתנומיוחדכבוד

שהיארשאפ ,הרייישאחרד"כיןרכיכישםבכל,בתלמודשמצאבןימה

במקוםכילומרירושלמיתלמודדרךרקשזהוואףבנו"של-רבי.מזלהבדילן
סמכיירושלמיובתלמוד ,לוחששולזהררמזשכאוכיוןמ"מה'רוכמ"שכן

ומ"שהעצם,שםנזכרשלאכירןבלא"הנטעהשלאוגם ,העניןלס'שנבדיל
אשישיכתובגררלההרחקהשהואמלך")"מעדניועי' '''זת"בשולו(וקדמו

לוניתןהוהשהשםלישיב,אפשרהדור,גדול-תוארבחתימתועצמועל
המשמרהלשםאו )"וויררעדאקטערלענין(דומההמעלהלשסמ"בנה

זה.תוארבשםהעצמישמואתשחחםכללז"לםרחוקשאינו )"(מאססנאמע

I ידחהדניל,ילחםכהלמהנחיישכלהוכיחבי-ונהשחהש'"י .ב""קיים ""'יאנכה"'מד

זילמהזמ~ניאלריל Pהרטייכעו ,'ב'נרהמלהכהוכתס'"ןכשפשי.םיודבראח '"'יוס

 '.רב'ג-לאא

מלר",ןנ,דבידבויכןו ,לשון"ו",ונ,רכי",החסכי"רבוישהביא , 14נהערה""ייש 71

בתשובתושהאוירהגי"ב,חלמידםלעקלם, tהגר"'זת Mמ ,.,סיי(הבה'" IC ו.rו.חשובה

 .)קי"ב(ם"ם Kלהחיר"'ברכה"'מחזיק.וכ )הקליי~ורית

 .כבוד"דוקטווו Kחו 73

לתפקידו.בהחאס 74
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לסיהמגיהשהזכירקליר,יעקבבירביאלעזרו'-השביהפייטוחתיסתאכן

רב.'בן-הואכאןרביביופירושכן,לפרשא"א-יוחסין

אסאףולעב",ד ."קיירעררהערודבעלעלהשיג : 16הטהרנה"ל,רף
רצההערוךשבעלאפ"למו,מרבי,בן-מקוםבכלהוא '"רכ'"בשטעםנאמר

רקכלל,,בירבי'מלתהזכירבלאאףקלירבשםשבקראשמציבומהלישיב

 "למעלהשכתבתימהלםיל"ואפטעס.בזהבתןולכרהקליר,אלעזרר'-סתם
אתבשנותםביניהםרגילזהדהייאפ"להגזיוה,בשעתשמואתששינה

דבריויציקווהם,שקררמהקיריתאיזהעםחיסאיזההשיניילשםשיהיישמם,

ביותר.הערוד

שםא IIקעסיוהךיב"שת/ Iובשוא IIל Iסיש"הרשבת IIמשןשהביאימה

 Cagliariעיראלקלירשםלהסברצהכ"ושוכקאל,ר,ושסקאל,רמגרל
כבר-הקל,ראלעזרר'מולדתעירדעתולפישהיתהסארריביען,במדיבת
 .רבריואת ) 1(הערהלמעלהרתיתי

עלהסיבולאלמהעיי,שםעלוסבשמהזההמחכררצהאםחמה,ראבי

מעיניתהייםשרשאהעיךהיא-ר Callirhoeאן Calliroeאי Calirhoiהעיר

 ,)"בקרמוניותלרומ"ס(יוסיפוןבהםלרחוץחול,ובימילשםהלרוהורדוסחמין,
לאולמה- )"הירישלמיתרגיס(לפיבתירההמיזכרתלשעהעירהיא

הבזכריסודימיו Calirhoiששסשבראהיבפרט !זהשםקצורהואשקל,רבאמר

רא"יאיןאחרובית.הבריתמיסיפיןשלפעמיס'יובימלשוןמקורסלמעלה,
הזכירי(וכןקלרהידה"בובכללות,השםהזכירהירושלמישתרגיסמרמצאבו

ה'ייחשלמיחרגוםיהמתבריידיע ,) 78צדהזההמחברהניאןהעריך,נעל

הקדמת "ע(החורבןאחרשבהמאותששבמווה"האמיראtנ'זמןאחר

מקורםהיישלאהשמותאתמזכיריםשהיימצאנןס//השבזמזאמםב .)ש/נתה'

אי Rufus Terentiusטירביסריפיסכמי ,בשיבייאיבקיצוראו-בעברי

Terentius Rufus שהזכירןמצאנו-הראשיןבשםדהיינישםשבאותו

 :כמיקיסריסקצתבשמיתוכמו·כן , posthemusהואאפוסטמוס ;א"זעביוס
אבל . Hadrian-אברריאביס , Vespasianus-אספסיאבוס , Nero-בירין
קל·ו.שסטעםפעמיםכמהלמעלההזכרתיכברבאמת

S שאכיהקייר,אלעזררבינקראכןעלקליר,לעוגהשקיריןמקוםשישהערוך,זעתך

 . nרנתפקקמיעבהכתובשהיהעוגה

 ,' Xניו Jבסיףך 6

מתתיהו,בוליוסףהרימאים"'עםהיהרדיםמת nמלחולדות ...ראה . Calirrhoe-קלייהיךך

 .)הספרכטיף nוכספתר'"ז 'עמתשי"ם,א"ת..מסדה"זאתוה( 'הליגמרק JC'ספר

מעיכת ,ל"'ן M "די nלההנדייים"שם ..(יע"ן .רה'ךק : y '"ינכתרביםישם , 0 "' "כר!סאיחך 8

איונשביריגיעה"תדינתזדתרגוםדהסיקיינתן,תרבוסערי , 96 'מס 'תארתספריס

 }.יר,שלוביו\רגרם k;זר x Kנ' '''ב\ח
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נשארלאכ'סםרקר'תשםמצאשלא ,"שכתכמה : 17טהרה , 110צר
ברורה,דאי'כאזשאלזאף-והרראבימוסאייזעביאוסבימיההיאמהעירזכר

וחראשוןכר"ש,אלעזרר'זמןקודםה'ולא K "וה'ראנ'מוטא"זעכ'אוטכ'
זמנן,אחרהי'והשביברוושאלעזרר'בימישהי'אבטאבינןסקיסרבזמןהי'

כדונרשאמרכברכ'זה,כשםלהםבודעה'תהשלאחי'שרכאןא'ןמ"מ
מהמוןבשכחה'מ'םשכרבותוכבראהלה,בקראושמותשחמשה,לקוט"

כתחלתשהכאת''וטף"ה"זכרוןלדכר'בוטהדעת'אמבםטפר,קר'תהשם
עצמוחתםולכןוטופר'ם,חכמ'םשלע'ר :והטעםהלכות,טפרדה"בודכר',
חכמלסשלגדילתמעירג"כהי'הואכי ,ספר""מקריתכ"גהשניהקלי,

טופר'ם,ושל

גרשם"ורבבו :'ייאט'מןהלקט""שכל'כשםהב'א : 19הערה , 111רצ
וגםוכו'וכגכורותכאכותפ'וס'םשאומרו"ל,גאוןבטרובא'רבכשםחש'ב

שה~'נ'א'יחר'גדולקחכמ'סשה~חראשוב'סהפ'וס'םמןללמודלבו'ש
ד'וגםהשבה,כלשלוטדרטדרלכל Yקרוב"ופ"טהדאשוב'םהחכמ'םמן

חרגל'םלכלקרוכותופ"טחראשוב'םחחכמ'םמןח"קל,דר"כאלעזר
"שמלשונווכתב·ל. IIעכהרבה"ועגוניםאגדהדבךיוגבוריתבאבותוהזכיר
זזהיינאי fוהראמלארקליר.ר"אקידםהל'פייטןיבאישד'ברורנראה

ל. IIענו"עידנזכריאנה

משיםאיזה.יבאיר'אחרןהלהקליןשר"אמיכחמהיכודיעתילאואני

כיקליר, Nמר"יותרפיוטיסשעשהמשוםהייבוראשונה,ינאיו'שהזכיר

בש"ס,המוזכר'(איר'שזהרבראה,רבעיניוסדר.סדרלכלעשהזהינאי fר

כמבואריגאי,ר'שלבחרותיבימיזקןעכ"פ-ראב"ש-שהואהקלידוהיי'

ענ'ןלהםא'ן ,כאןשכתבמחהדבר'םו'תרחדורות,בשבותומדקדקלמב'ן

 , Uשלפנ'לבדון

ע"פהתפלהכטדרלנוש'ששהתפלותלהמצ'א,רצה : 20העיה , 115צד
לנתובהתחילזהומתוךג, IIכנהמאנשיואינסמהפייטניםנוספיסהמה 81א"ב

עלהחא', :מאדתמהואב'ג,"מאנכהא'בןשלדעתיחתפלותאותןילטדר

 :באיטליהחישהקלירלהנחתרבהתאםטפר,קר'חלשםאחדותהשעררתהביאשי"ר 79

כחכמיהז.מפירסמותשהירנאפול,),בול 1(בןאוםר[טובאך'העריםמשתילאחתהכיינהא.

וטרנסו"'. Kמר'ירבררהותתצאובכאריכי.., : )'דע"ר(רףהישךבספרהובאועליהו

שעריםמשיםקמיצה) ' Dשואי"ת, '(סספרקריתבינויב,ספר,קרית-הכינריומכאו

הים.לחרףשיכבחאשרקל'ך,לעירהניבה . 1התיכוו.היםחיףעלשוכניתאלך

..אוזראנזף(ראהילשינניעמנואירוחספריםומחבריהבוצריתהכנסיהמאביתךא 9

 .)בערכיהםישראל"

BO עיי"שלה.נקראישמןתשארבעהאיחאישםר. .... , '''טיהושעשמעינדליקוט. 

רידיישכמיסף. " nשב..תכנתשבייז,ך ....אריןא'ל ..ייעה"דנילכיין'ל M "כניו 81

י.ר Yיחטא"'על ..ואשמני" ..
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-שהם ,א"ב'תבאלפ"אבאמריתהל'םמזמיר'כמההלאזה,דעתיעל
ירא",אשי"אשרי ,"ד'את"אידה ,"כי'בשניתי"לדדו ,"כו'אליך"לדןד

8 "כו'לדידתהלה ..ן ,"כר'תמימלאשךי" התפליתשבתיהזכירןהאמתוחכמי , 2

ילזאת ."בתשלב'רצר 'כרוראן '" Kתפלתהזכ'ררהזרהר 'כ. IKע"פהמסידרית
בזה.ומ.חברלדבר'מקרםל,תןא'ן

(רש"ח"טיא '''בבשבמצאמהעללהע'ר,כתכ :הסרהכראתה , 116רצ
איןשלדעתי ,ג"כיוסיבוייםירסדכונבח"אתה"עבידתשסדך ))( IIתשכס'י

כהשקפה'ראה 1מכ'קיראישכלכטערת,היספהה'אכ"גשמלתסםק
 .שיייבחרוזים St Dאע"היא,מאןחרמפייטן "כוננתאתה"שמליצתמועטת

יכי"הברית

כהשקפה'ראהמכ'דקיראשכללימררצההא'ר ,'תע"!'לאאב'רהנה
זהבבגדיופשטו,חלבןשכתבמפניאם-כן'מארחדמפיטיושהיאמיעטת

במלותהקרמיניםהפייטניסשמשושלאלגוהגדימר-"החל"והראוייכו'"
מהלס'אבל .האחריב'םבריריתה"שהקל,רלש'טתיהילר(יהיאכאלה

כ"גירסיבןירסייזl,לבדירישגםוחוקאיבןהתבא,ש IIנרא"ךשהי'שכתבנו

כהקרמת 8נר"מהךששכ'מהויערייןכאלן.במליתקצתהפייטניםשמשן

הלאיתשו/קו,זא'בבסדרממודרשהיאמפ(יואם .ר,"ררשהדפיסהמחזיר

ב"נכהגהתכתכשמהש .להע'רכאת'יאגב(מא.דקדרםשזההיכחביככר

ג,"כהייסיחיבר "כרננתאתה ..דעבדוהסדרשדביין,ןשכרוגג"קיסיןת"פה

כהןבעצמיה'ירכר' "כיבבת"אתהשלשהמתברשס"לס)"סא'ונ(גםוגאה
מדשםקצירהיאי'ס'רהבהגדיל).כהן'יהדאכ'יאלאכללבראהרא'ברגדיל.
בס",אבן'יסף "האי-הגדול'םהכהנ'םמןשה'ישאכ'יבראהילכר ,ייסף

המחבריזה .החרבדמןרחיקלאה'ישהםקבא''יסףאיקהןכ'.ניכןי'סףאי
דוקיתמחבמצאיילנרששמע,מהשליכפי'סיכתבג,"כהכעצמיה"לא

יטעה,ששמעשאפשרחשביכיממבהראי'מביאיןשאיגןיה"כעבידןתבענין

לעב".דבריריזה
ממתברי"כהדברןתעשרתבס'שמצאהזה,במקיםהזההמחברכ'עוד

כסמיראמר "א-לה,אהללהדתקין'יס'כן"י'יס' : )'אקס"ח(דףהע'סירס'
יבאית ,'מליןה' '''צדיכאית ,(כ'שירין)י'ה'סמ"ר)כאיתל"ירכסמ"ר,(צ"ל
במתריר'םש ,ל"ירל."ענ "זהבדכרשערערמ'שמעבירלאאין.הב'טלאש'יין

 ..ק'?ברקי"ם,קי"ב.קי",א "'"ל ,ה'"כמזמירים 82

 • 60ה,הרללדה Kו 83

 '.יכןהכרותישייבחרוזיםש"ינהב C""K :נל" 84

דסרשוהקר '"'הארשהעייףכתב )השבועותלחגלחמזורבהקיnובו(רובנאשלמהף 85

.. K ששמשוהגדוליםמהכהגיםכה"ג,ירסיבןיוסיסדרו יכ...הספרדיםסלכרגגת"'הת

פסוקיםנמורקמשקל, Mולחריזלאבויאיןה,יסןר.ב'לגשםשכבתיכמישני,בכיח

שייי 'הילאיעייין ...פסוקי,בראשיוא"בק Nיתשרייב Mרק .'''נחכפסוקיקנריס

 ,'", ..התלמורחכפיבזמןראףשני,כיתבזובןנפרץהחרוז
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קע"דודבףהנ"ל.הפסוקםינמצאוושמהככחוב" ..חוזובכלנושםאשכנזים
 ,ג'כ'כיגייכתבלאשסיהבהל. IIעכייסי"בןדירסיכונבח',אתה"כגיןכתבאו
שעועואדםשמעבר"רלא ~,אהללה'פירטלעביוהעיטרובעלמלשרובם

מרעט.זמןלרקרדםארדוורמכביוקקדמיןשאינרמבראובואהזה')בדבו

המחבו.עכ"ל

'כ/גמלתדנשמטלימוביחדירתומאהחלשורחהשעורתהםאלהרכל
הבזכוךם), '''בה(בדבויבטערתדנרסףמשנאמוהנכזו)הרבוותעשות(בספר

• 

בה"עשמלשוןעיד,שכחבימהההיספה,מטעותההשמטהטעיתשכיחריוחר

מבוארה Kנרזה"בדברשעועררם Kשמעטולא .. ~וכ'אהללהפיוטלעניו
על~.יסרולהעמי'יו Kרמארחלרשההשעוהכ"ב Kהר ,'כוקרמרןיונ Kש

א;חרועליגידו,אהללה'מפיוטחווזיסהרבהשגםהלזהמחברכתבעוד
 ,"כו'חלק"סגב ,"כי'החניףשעירכמואדוםגלית"תחת-חבורםזמו

חרבורזמןשהרןאימר,אנייגםל. l/עכהרבה.וכזימהכו'"יופיעיר"פאר

כנ"ל.בעצמןהואולאכ'/גהיןואביוהחרבו,אתרהפייט

רקשאימררםממהספרךי,שהי/שבראההוההמחנרשכחבמהגס

ומוים Kהאשכנזיםםגרהלא ~חלושההשעוההיאשלו,עבורהסררהספרוים
פיוט'יאומררםאינןשהספדריםמסיבהזהרואםהספרדים,רלא,אהלל"'פיוט

לירהביעשלאהואהאמתאכן,ספררי.ה"שלאמרכחא"כהברכרת,זבצע Kב

לבי.בידעילאזבטיביחשחיב,ר,אהללה'פייטרקשלי,העבידהטדרהאשכבזים
המחבר,המפרארהחכםשלספרימתוךלראותבלבישמחהנחתייהנה

לעמקייוררמאריקרבאמתשהואכו",אהללהשלהנפלאהפיוטחיברמי
מתחילהשחוברןכנראהבעניביו.מאדיחשובהנעלמהמליצחןכתהלוכותהלב

אמנםפייטח,לימררגיליסהיילאשחיברבימיסכיייקא,ה IIררביוייסל

כךכשאיוע ,מעובראלילהוא"פ"עמקרשי(שה"בעחשכיחהי'לאלאשר

ה"שלאכיוןבויקלילכלההמיובעינילהבר'לוכריב'ביו'פיוטיםאמרו ~

רום,אותרעלג"כהניחןהןה/דר'ב'יו'עלמתחלהשהוקםוכיוןבו,רגילים

יבחר.והמעייןלעצמישערח'כךראשון.ריוםלמיסףפיוטיםהקליריחיבר
 , 86 )ג"פ(מ"עבעלשחשדםמהנגדהאיסאיבשבחהמחברהירבהעיד

ס"בש(שהותיקיזשהםישיער ,הפרושיםמכתסעיףהיחההזאתשהכתואמר
• 

שקירבמהוהנהרבירושל'ם.קרשיאקהלאב"כשנקראו )'כמ'דףברכוח
הרתיקיןשהםשמאררמה , 8זעשהיפהרדאי-זכיתעליהםולימדהאיסאיאת

בניאתלזהותדזה ,'גפרק "בינהמוי Nב!יביס"",,"מאןדכספורהאיומיםמןעזויה 'ר 86

בש"ס.המוזכריםהבייחוסיסעםהאיסייםכת

מלחמת"ןתלרךתבספרומלאייוסיוספוסלכתובהאדינו"ייהם,ואןרחהאיסייםזכנהגיעל 87

הזריק"חורת--עלכספרוהאלכסבררןבייפיליו )'חפרק ,'ב(סםוהורמאים"עםהיהררים

מכתפלגהיתהלאכייהרנחומבהגיה,זרכת,לרברתבכבתבינתםרי .'ייג)(פרק

סיבםיפתחז"ל.נןת Pוח Pתוה"'ריגיtבחויסלהםרכיםמנהגיסאררכ,גcלאאהפרושיס,

(וראהח'פרק ) lHחשל(ח"אח"·כיהרןוכתות"זרמיסבטפךיקודמןא.-הבושאאת

השדמרןבים).מזהיאהאיס"סשמיצאמסקנחןשם
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המאיר"שפויטיהואשקרובשאמרמהאכן,בעלמא.השערההואכו'שבש"ס

האיסאיפיוטיפליטתמיתרנשאריסהסוכדימה,כו'אדון"ל-א"גסכו'לארץ"
לקבלאין-וכו'"רבה""אהבהתפלתבעניןהשערותכתבוכ"כבתפלתם,

דברוי.

לענינינו.ששיירדברכאןאין 21-26הטרהמן

ר'דברישהבאתידברי,בתחלתשכתבתימהעיין : 28הטרה , 121צי
הללו.הזקןישע"

לענינינו.ששיירדבראין 29-31הטהרמן

ונאמןתורה,בסתריהקליריריעתהמחברהכחשי : 32הטהר , 122צר

ומההקבלה.מסתרימלאיםשפיוטיו 89שכתבוהשל"הבעלוכןהאר'''עלינו

ספירותמ'ירברשוםהקלירריברמרלארבריו,אמיתתלהראותשהביא

איבסנ"גאכבה"גשתקניבתפילותינוהלאאני,תמה- 110אבי"עועולמות
 • 91דבר"הסתרא"להים"וכנודז"לכמ"שכרמזרקנכיאוראמורים

ברכות,י"חנוסחתבעביוהזקוישעי'ר'דבריהביא : 33הtיוההבזול,צו

הםסיקתארנריהביאוהנהקדמוו.הקלירשה"ראי'שמזה "92כתננווכבר

שר'וכתבש,"יעחנהבתפלתרמזלהסששיברכות'ייחכ"גשהניא 'טיביד'ר

מהעניניםדיעוגםמהקראיס,מדידעלא"יושהלךתתנ"וגזירתלאחרח"טוביו
זהשמעבא"יזולתבאשכנזדיעלאומזה-מחמ"רבאמונתמאמינישל

יו.והשערותעכ"רבימוי,השימעאליםמלכוכברששם

כמההוסיףטובי'ר'שזה ,)ט"פגינה(אמרי "עיניסה"מאורכתבכגראכן

מספרא,מלוקטתהיאטובי'דר'פסיקתאוהנהיעו"ש.הפסיקתאעלדברים
מררשבשםילקוטכמררשהביאחנהמתפלתהמאמרוזהכו:מכילתאסםרי,

שהגיאעשהיפהפ"עכטוב"ור'הירושלמי,ע"פמיוסדבודאייזה 9Sילמדבו

ישועה"קרןו"מצמיחירושלים""בונהשמתפלליןלרדיןגםעכ"פכיהמאמר,

לזה,זהקרוב'שעניניםהללומברכותאחרכלעלהרמזלומרשיברכוחב'
וכנ"ל.ברכותי"טבא"יגםמתפלל,ןהיושבימייספקאיןאבל

פסיקתאשהספרלהאמרשקרובכתב,הרמוז)(מקוםעינםי"ב"מאוריוהנה

מסכתעלתורהסםרהל'קטנותבהל'בהרא"ששכתבכמוהגמראאחרחובר

נגילה Hעדרקנאמרהקדמרניםןביפיםהאיסייםע"ינתקנהזודתפילהשי"ר,השער,ת 88

אח"ב.סףינ-ואיל,לשלים"'ני Kןהבי ..פליו Kוכישןעתך",ונשמחה

המאמר.ברישעי' 89

90 K עשיה.יזירה,בריאה, ,ןילרת

 • KHתחקספשליליקוס ,' )1ס"מרבהברשאית 'יעי '.בכ"הפשל, 91

 '. xבענין 92
ב: ' Dשמואלל'יק"'ש 93
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בתראזל,ב!מקומותדבא'זהאףע'קר,ד'ד!תלמודאבודא'והשתא ,"סופר'ם
ההגדותבכלל 'Kההםס'קתאמ"מהתוט,'בשםלע'לשהבאת'כמוטופר'םמסכת
משבה ' Dבתו'''טזקב'דוד'שכתבמה !"וע'הגדות,מפ'הלכהלמד'!וא'!

ממגהלמ'ד'! !'אבםט'קתאהעג'!זהטוב"ר'הוט'ףלאאפ'לווהשתאברכות.
המלקטטוב"דר'דפס'קתאשהוס'ף Uשמצאעללהםל'אוא'!מקום,בשום
עג'ג'םבראש'תבס'במצאשלפב'גותבחומאבדמרששכ!דבר'ם,כמה

 ."אחא'דר'משאלתות

טלבפ'וט'לו'מדמצאבומא'טאלIז'!,הקל,רשה"לרא"שכתבומה

גםהלאאב',תמה-א'טאל,ע!בב'כבוטחתוזההטל"ומורי'הרוח"מש'ב
זגרדיאהטל""מווידרקבקזי,הרןח""משיבאומדרואינזאיטאליעובבי

"לברכה"הטלעל ט,.,פלהעמי'שצרהשבשב'לכ'מזה,רא"להב'א 'Iאאכ!
הםשםשכתבעגיגיםושארהסל".ומירדיהרסו"משיבהזכירלןאתכי'

בצדק.המע"!'ראהכאשרחלושותהשערות

מהרז"מ"הג'בשםוכתבשלפג'בו.לבדן!עב'!לה !'א : 34הטהר , 123דצ
שהי'-היווהשםם"אחתםשהקלידפיוט'י,עלכ"והראב//ןבפי'שמצא
"מח"בברכתכךלפעמ'םרג'ל,!שה"וחשבהמחבר,מצאוכ!בם'וט,- ,.,חא

אזכרה ..שפיוטיויומיישאבק"קהשיןמנהגיםנס'מצאתויאבי . 67'המתים"

שםבווחתם'צחקברש"ץמא'ר'סדודפטח,א'לל'לכו'"עלומם'שבות

 ."עכ"לאב'י,לכובד'צחק

שפטו !לבבאבש'ואתםהאמת.לאהבתזהבעב'!לכתוב '"ןמצאהזהאת

 \שלו.'ואתם ',לתב'בושג'ת'ומההכקור,כמשפטאלהדכר'עלאב

הלו'ב'נוקפא'לע'קב

הג'דהחרייההחסדיהמפ'הנגדית".דלישלחהזההקונטרםשגמדחיאחר

נראהרמתוכיברכה","מחזיקמס'העתק 99 '''בלעהיןהישרלצביכזבוהר"ר

סתומה.':;סבהלאפחוחהפרשהבסיריה 94

9S ." תגחופX 1ניבראשיח .' 

אהרן",קרבן ...למחזורבהקימתימרגלירת,זלמןאפריםר'הגאיז 96

לשיו- ."יני'הניימתאחיהםנסתונלהחיןתרז,בכרכהמקיםלהםכחררוארלי ...... 97

זו.כהנווהשי"ו

כהשלמות.לקמווואההיוסן.מנהגים ' 0עכ"'לכלוונו, 98

ינריבתוופיותפירותבגילחםכלדיוב n . 1853 ''''ירתוtזבןססךרם- 1784תקונ''''האג 99

יסובלזבנוווארזבנליםםקירים-םקי"אוס Kכךשיזבש ....אשכבז..חסירינולגיוננהבדיל,

(הוזאתהןייריאנסיזייןאהבת :אליאבוב.שלבספךיךאהרותיו,יאפרטים( '"א

 .) 18-21יהנוררת , 15-16ינוובתשלייא)הובאיח.דהקנזו
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נענהמהיאבן • 100ב"שן"אהתנאה"לאשהקליןהיאז"להאו"ישדעת
 • 101והי"מזה.בעניןבתואמהדוראלכתיבנטוי'דיי·עווד-זאבתר"

ל "נה

השלמות

יההידו-העמלתודלותהמכריזב_ארןויכנצמאימהמב,אובסוףלליעשןיוצכפי

רשםהמחזיירםכריכותעלזצ-ל.במברגרהלייהגיר-קלשמחזוירןירשולים,-

שלזהותןאדוותגםוביגיהוומחבריהם,שוניספיוטיסאדוותהערותזצ-להרב

וע-כבהרחבה,שלפנלנובמאמרויכבתםבקיצורנכבתןשםדברלורובאמנם,הקליר.

והמוסיפןתלענינינוהנוגעותהערותשתירקוהעתקתידברייכלאתמהביאנמנעתי

לל'ע.הנכבתעל

 :לסיכותחסזייכסיףעההר
בעניןיהוא"שהתוס'דברילדחותהמבאןרצהבהקדמה, (ח"ש"בתחלת

מהדוראב'ודאנודעשו"תבס'לאנךו'אמהר"שוהגאון .ש"'עהקל,י,אלעזר ,..
ראיולהביאאיןאכן,יע"ש.ראיותיו,סתרא"ח)(חלקבהג"הקי"גס'יתנינא

המפרשופ" ,"כו'שלשיםתקועחודש"כזה : '2ר"המוסףמןהמבארלדברי
ב'מ'עד"ןוהר'קר"ק),קש"ק(קשר"קקולותשלושם'עלהכונהכ'שם

שבאעדבתורה,המאודהלתררעהקולותב'לעשיתהתקנהנתקנהלאהתנא'ם

תשובת(עוייןכו'דקסדיאבהיר'אתקין-נר"הבסיףכדא'יאבהו fרהאמורא

מוסףבב'אוועצמוהדמבאו- )'ו"הסיףהמאוובבעלהובאגאוז,הא'ר'
םירושלפיליישבג/כ(ואפשריע"ש.באחרנדןרביארהרמוז,מקיםד"ה,

כלבצירוףדעג"](ל, IIהבגאוןהאי fרתשובתע"פבדיחקהנ"להמפרש

החיד"אמרןהאריךקי"ב)(טימןברכה"ב"מחזיקילפנינרכך,הסיקמהיכזליידרעלא 100

נר"ש.ר"אהראדהפחטןיהרא"שיהתוס'ר"ת"ןמ"ש :וז"'לכתניבסופהבתשיבתו,

דהפחטןגילה"ל JJהאר"יירבבימנביא,עדיפייבחכמתםחילחהיתקיףכמהחזיתא

ף 1בבסיחז 1Jוייש. 1Jה 1Jיקז'מורהרבבשמרבמ"שבר"שרייאשמח 1!ניץ 1'י lבו;ןי;ן

ש"כי.' Yזז"ל.האר"ידרבבוזיבמרגליתשמחהואשגם ,א'" Yחידףקרמילמהר"ירננים

 '.יקי"'באו"'חייסף"ברכי ...יעי'עב"'ל.

שמגאיר.תזיילנייהי 101

עצרת.לשמיניהמחזירשביאשלרוראהיהפחטביםהפירטיםמאמרוהראשני,חלק 1

,ייה.מוסף.שבקדישתמפאריך"קילאוזן"ואתהבפירט 1:

 lI. "~ ,"לףד 3

 .)ל,"זלהרמנ"י "'ה..מלחמת(יעייןאחרוניםביוירתת Uה:דגמשתנו 1 'בר"'ה 4

שפי'כמירלאנכרנית.הגירסותרשתיחןדש,בכיגורסים"ריש :בביאוריה lfהריירז-ל 5

מדיבאזהאיןשהריק, Hקרקש"קקשר"קפעמיםג'הםתקיעיתהשלשיםכיהמפרש

ר"הבמס'בתרספתכדאי'קוליתארבעיםלתקרעשנהגומיהיויכברממנהבא,כ"'א

פיחתיןואיןשאמריסוכהם"הה'משנהע"פמביארתהפייטןבורנתאמבם ,'בל"'ביף
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שסשהבאח'זהכךרבךאשע"ןאכןשלישם).במספךה'והאמוך'סהקולוח
 , 118כהמבאררלאהנ"ל,"שירא 'תוסלדבריברירהוא"'

 :לפסח'מחזוךכךאשטהךה
ה"מוהגאוןהמבאךכחבדפסח,א'לל'ל 'וכועולמ'סשנוחאזכךהבפזם"
נספרמצאתייאנייצחק.לווברבהידוהח'יהמחברששם , 8ה IIזצללהטרנזומשה

בס'/ימצאתיעולמםישנות"ואזכרה :וז"לבזהןוירמלשיאדק"קתישןמנהגלם

"~חקהמחבךשסוחחוסל"ז'צחקב"ךמגךמ"ואצבוךשל,חמא'ך 'ךש'סד
המבאךכחבלאזהלמעך'בפ'ןס'סבשאך'והגהלעב'ב'בן.ל"עכאב'ו",לכנוד

יסדןהזהומעריב" :וז"לזהעלהנזכךמבהגיםבספרמצאתיואביחנרס,מר

לענינינו".ל"עכ ,"מגנצאמדינתשייבתחכמיהראשוניםחסדייס

רס'ש Hשלתמידסישערים,לפתיחתנ'-כ"אשםהיןיוםבכלבמקדש,תקיעותא"מכ

כיה. ....ברגםחרשגכלשלשיסהרי- 'טעורמוטיפיןהייובמךטפיןע,"שבהלתמיי

 ."'א"הבדףסיבה 'כמס !"בדאלזהזההחרסיסכליהוקסהחקינייתל('בון

 '.אבעניןבמאמרהובאהאשךכנראני.הזקןישעי'רבבוונדבריהראי'והיא 6

יעלי. 34העוה , 123בזרשי"רדבךיגוללהשגותי,מתייחסתך

- 1753תקי"נסבתח o,כ(זובסהרים,האגיי Pברק" Nל,"זומזןנסהיים 'סיגימשההג'"ר 8

(בעלשסיינהרטייסףהג"רשלבישיבתולמרבנעוריו .) 1830חקצ"אחשריר'האנוי,

קילשכורג'בשליבהמבןלאחרשהיהבנעט,מררביר Hהגעםיחרבפיוררא )יוסף""וכרוי

 .)תרפ"חמ Nפפרמשה"',פני"אורלספרההקרהמ(פתוך
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-, 

קרפרמויהדוההרב

חכמה""משילפירשומנןאפרקי

 כ.'פרק

ובלרשןבתחבירכלל,ס

רביגו.שלפרשברחודרךביסודהואשבכחב,בחורההמדריקהעיון

מדברעליוהמצבשלבאמבהרמלקציהאוכבבואההטכסטאתרואההוא

יהחסרהמלארשכא ,חסראימלאכתיבלכללבלשיםשישכך ,הטכסט

מציה.איספירזהאם-הכתיכשכתיכןיהחסרהמלאאתמשקפיםשככתיב

 ,"לאמיםלךישיתחיעמיםיעבדוך"החסר'הכתיבאתרביבימפרשכך
ו Iו"חסרכתיב :שמפרוהיא ,תיסשולאאחח "ו"עםכתיב "חחושיו ..רשכא

לאפריקה.פבהיגרגשי ,"בשמהכלתח'ה"לאאשרחסריםאימותששלרמוז

מקכילהשיביימשקף ,יהצפייהמקיבלהסדרמןמיליםבסדדשיבייכןל."עכ
פחיתשירביתצאןלייייה" 'מצאביכךם.יהמילמדברוחעליהבמצאיוח
מקיםדבכלכאן,ריאיםזריח :מפדשרביביכאשד ,"יחמיריםיגמליםיעבדים

והנראה ." "אמהאיועבד" , 3 "פחהשוועבד t , ,פחותשקודםעבדםיכתיב

 " ...בהמתילפביילאיבקדלפביןתבליתןוכיפה" •דאמדימהפיעל
אחרבהילאיביבקראבל,,(לרביעה"צוהליםשהםיחמורסיס"כמייפרש"י
לצאןכןלי ,)לי"בסטיתאשהאיןלפיכךכך,כלביכריצרייאיןהשארביעת

לעבדיםפחיתשהקדיםילכןעבדים.קבהילחמירםיילגמליםפחותשקבה

רביביימיסיףל."עכלחמיר,יהעבדיםלצאן,מייחדיתהיישהשפחיתלהראית

בייאבאברהםעםרשבקעתהמיבבתיןשללשבסטריקציהוקאיתהכיבארל
ילאברם" " "לךלן"תשבפרבמימדייקיבזה :יגילשוכך ,"לךלך"תשכפר

דהפסיק ,"יאתיביתישפחיתיעבדיםיחמיר'םיבקדצאןליייהיבעבירההיטיב
זהדברללמדבו ,"אתיבית"ל "ידיםמיחיבקרצאן"בין "פחיתשייעברים"

דבריםנישביןהפררהואםל."עכ ,שפחיתאתיביתליעבדיםבתןדלחמירים
מצראותיצייובכתוברבריסשגיחיבורהרי ,במציאותהפרדהמציינתבכתיב

ההבדלאתםיציינמאחדבמקרהיחבידאחד,במקרההפזרהייבודא ,יתפתשמ

ובביואהרןאתהתירהמחברתמדוע 'מבארוכךהשבי.יביןהראשיןבין

רנו.,בבוtישםוייעזבם,כז,כראשית 1

מב.ל,שם 2

 .ילב.שםנ

לכ.ב,אשמות 4

 ....לבעלהערשהשאשההמלאכות...ואלהבעניןב,ם,אכתיבות 5

 ,טייב,כרשאית 6

 .כבי'\אינךשםיעיין Iכ ,כסתרשמך
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בינהים,מפר"!"ההיאהאוזןבמשיחתואילוורגל,ם,יד"םקדושלמצותבקשר

כחכלומרהאוזן,ואילו ,בדיניםהםשווtנ'ורגלים םי"!"'קדוששלגבימשום
זהמכחהכהןאהריאצלשיגה , 8המיוחדןתהתורהמצוותשל"השמיעה"

בניו.של

לתפיסותאותומביאשבו,הספוריבחלקדוקא ,הכתובבלשוןהעוין
, 

ושיב,בפרשתמופיעאלבו"שפחה"שהםש 9מעירמצאניהומתאימות.ספרןתיות

"וימת ..הכתובבביאור ."השפחותבבנייוסףשלההתחשבותעקבוזאת
במריםשנזכרכמוכאןקבורתוזכרלא' :רבינומעירההר"בראששםאהרן

העהדכל"ויראוזהבמיתתו,אהרןאתלהםהראהכידרשוומזהובמשה,
משהצרירוההילאביו,להטמא(לאלעזר)אסורהיהואוליאהרן".נועכי

עכ"ל.בנו,לאמשהשקברושיכתובהוכבודהנימוסדמררזהואיןלקברו,

וביןהתורהשלההלכתיהחלקביןלשון,בשמושימבחיןרבינואין

המחלוקתכימבארהואכאשררואים"אנוזאתההל,כותי"הספורי,החלק
בענינימחלוקתבאותהתלויבים,נהרגלאאונהרגפערהאםבמכילתא

בכלל".דעולא"עדאובכלל"עוד"דעהואאם"עד"המילהבפירושהלכה
אלוקtנ'אותיהראהוהנהפיללתילאפניך"ארה ..לפסוקבפירושומצאנוכןכמו

הזההספוריבחלק"גם"המילהמשמעותאתמבארהואכיזרעך",אתגם
הגל,ל"יוסיר'שלבנואליעזרר'שלהמ"!"ותלייבבמסגרתמשמעותהפיעל

נולדומנשהבןואיירמנשהבןשמכירחז"ל"לדברימקורבכךומוצא
 • 1ביעקבבימי

רימזתאחדבמקיםמליהכידצרביביריאהמעניניתלשוביחבהערה

ה'עליהרסופןבעםהעד"דרבפסוק"כךאחר.במקוםסיבהאולתוצאה

שללתוצאהרמזו"נפל"ה"עם"במליםרבינורואהרב",ממנוונפללראות
אשרתורה,מתןבשעתישראלבנימצדדמיוסזיזהמהירהרוחניתעליה

 .""שאאלפיםכשלשתהעםמן"ופ"ל :נאמרעליוהעגל,בחטאהיתההתוצאה
אחר,במקוםהיאדבריהאתאחדבמקוםלצטסעדתו,לפינוהגת,התורה

זהסרקהדבר".זההדעהאלמשה"ויאמרהפסוק"אתמבארהואוכר

8 .. K ששונוון:V ה'g טיניהול.... 
לה.ונ,גכרשKית 9

ביו"', kנ!סיזלפהבנית Mובלההכניאתבנור"והוא 10

 .בn,כבוניכר 11

 .'"רח Kנויר Kנש Mל!(רנוה,חיי..ללכהפסיקבפירושכ,די,כשלחשמרח 12

 • Kימח,בדוטוtית 13

ב.ק,גtכבות. Mבכ 14

IS הנחז"ללרברימקררככתובלנלו'י'רבינ,של,דבועליכפרקכזהיזייןK ללאז.נריס

פקוד.

גסיס,שסית 16

ה.חי Xוקיר 11
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.,._, --------- -------- - -

הדבר""זההמיליםאתרואהורביבוכט,פרקתצוהשמותשלהבצועפרקהוא
אותם"),לקדשלהםתעשהאשרהדבר(,,וזהאכט,משמותש'ירהכומבאה

תצוה.פרשתשל "הדבריה"פשרחאתהדעהאלאמר:משההכתובפירשוכוך

"לאמר""המילהאתשמפרשכךחו"ל"דברימתוךכלליםמיש'םרביבו
כתבהלאהתירהמדיעמבארכךד'ייעללדירות","לאמרשלבמשמעית
חמדשאףאלאד'יעים,כלל,םלש'םהיאי'רערקולא ."אחרבפסוק"לאמר"

הביטיימשמעותאתמבסחכךשבתיהר.מיליםבהבבתחשריםכלליםבעצמי
מרבהעלירס.""יאמרתרכתיבמקיםבכלהבה :לדשבויזהיאמרת"""רבר
 ."גריםוהואש'ראלבבירלאיאףלרבית

ויעבורחיבררך ."בתורהמוסגרממאררלוהותלהכיר 'Dררכומצארביבר
פיעלאףם,;והמלב"רהקבלה"ה"כתבכמומפשריםשללזיעמרתוקררבה

רהקבלה""תכתבבעלאצלמדריקביסרחמצאברלמשל,כך,שרבה.היאשהמגמה
 :"לשרבררכךשבכתרב,המיסגרהמאמראתהמקראטעמיד'יעללוהרתכנI'ר
אחרמאמרבתוךמאמרשיבואמקרמיתבהרבהשמצאנואחרילינראהלכן

כשיבראהואלזהיםימןהמיסגר,מאמרהגייןלבעליינקראביאיר,לתוספת

משהאל"ייתן :כמולפניי.מאשרי'תרמספיקטעםהמיסגרהמאמרבסוף
"סיני"כמילתקטןשוקףהעררח':לרחיתשניסיני)'בהראתולרבר(ככלותו

כללכןהרבעיי,מלךלא Kאיבו"משה"שבמילתוהרבעיהשבי,מלךהוא
ומןבאירומוסיףמיסגרמאמרהואסיבי"בהראתרלרבר"ככלותוהמאמר

אשרהעריתאתחתןהארין"יאלבכתיב"יכן .ל"עכהליחות,שניחבינת
יחןתורההספרשכל :'ל Kישרבניל Kאיתךצהר Kאשרכלת K ....ליך Kאתן

יקיםתדלאשרהבכירוהיה"יבים"בסיגיחוכן .ל"עכהארין,מצדאיבארין
היבם,עלהואהבכור""והיהשאמרוזה :רכיבןמפרשהמת"אחיושםעל

המיסגר,מאמרהיאתלר"אשר"והמת,אחיושםעלריקיםגרילשהיהיבארפן
שיכבושמואליככהטרםאליקיםינר"יכמי"ללרת,ראויההיבמהשתהא

• 
I 
• 

 .תבזמר·שוהגזרה",רןןדבפךקלהלןכזה,וי"חן 18

.לרקים·...ודינוד.ה. א..ב,שובות 19

לשעה.וההלכהמריןביעוליבעניך , Hמשהאתחייוח JHנא,ל,אבמיכר 20

 .'לה,נמדבר 21
סהרבןך,יאמרדבך ..ר Mונך· Mלרבר ..יהביסוובןהלידוכיםהמפשריםשסיתדייה('גג

שבכתב,כתורהההכתבההחנולאמיךה,קדםסכעל"פה,התוךהדהיינו

כלי,'ת X.כיר.ה.כז,יח, Xויקר 23

 .'" "Cחשה י'..ה, .ד.גכב.פשפפיםשזבות 24

המיסגרהמג)מרבאנבפסוקשלבריסאנסארבסיפא,כבופסיקבטיפא,באכה,שובות 25

,לאסרהכרוביםשבימביןהכפורתמעלאתךודיברתישםלך..ונועדתילדעתו

העדות·,ארין

 .ר ..רנדבםיר 16

ב.בישובואל'א, 27

• 
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מלייבמדיהוזוהמוסגר.מאמרהואשוכב""ושמואלשהמאמר ,"'הבהיכל

בפירושו.לינראהוכךהגל,ל"יוסי ,.,שלבנואליעורדר'המי'ות

מיל,סזוגותומגדירמבחיןרבינואתמצאנוהמלבי"םשלובדרכו
אחתלכלס 'T1מיהואכאשרנרדפות,כמיליםראשונהבהשקפההנראות

תותירולאוכו'תודהזבחתובחו"וכיבפסוק"שלה.המסוימתהמשמעותאת
עדממנויניה"לא 20המקבילהפסוקובין"תותירו"ביןמבחיןהואממנו",
רהם,יציקתוביןרהםפשיכתביזרבינומבחיזטפסוקטפרקבוקיראבוקר".

יציקתפירושהיציקהואילוקרבן,עםבקשרדםזריקתפירושולשפוךכאשר

קודםהודאישהדברכלל"לנסחיודערבינוהמזבח.קרושתעםבקשרדם

ובין "לדורותיכםמושבותיכם"בכלהביטויביןמבחיזכךי'יועלבכתוב,
מדייקהואדומהובדרךמושבותיכם".בכל"לדוחתיכםהמקביל"הביטוי
ההפוך"הסדרוביז ' zולאביו""לאמוהסדרשביןהאבחנהמןברורותהלכות
העץעלנבלתותל,ןלא" ..התקכולתבשיטתמכיראףרבינוולאמו"."לאביו

כאשר ,"וכו'הארץאתתטמאולאוכו'קללתכיוכו'תקברנוקבורכי

וכךל"לא".קודםה"כי"ובסיפאל"כי",קודםה"לא"הפסוקשלברישא
לבעליהי'ועתקכולת)(כלומר,מגבלותדרךעללפרשיתכן :מפרשהוא

ההואביוסתקברנוקבורכיוכו'קללתכיהעץעלנבלתותל,ן"לא :הפשט
תל,ןלא"כלומר,עכ"ל.לך",נותזאלוקיךה'אשראדמתךאתתטמאולא

-אלוקים"קללת"כיתקברנו",קבור"כיתטמא",ש"לאכדינבלתו"
ברשיאקשורהרישאשלוהסיפאהסיפא,שלבסיפאקשורהרישאשלהרישא

י"לא'!"כי"המיליםזיגותשנידייעליזאתהסימא,של

יב.פרק

כפולותפרשיות

בעיונובמינומיוחדגילוילי'יבאמקראותשלבפשוטסהעמוקהדיוק

 ,בעלמאחזרהשלעניניםבהזלראותמקובלאשרהפרשיותבאותןרבינושל
הכתובוטכסטריק,המקוםאתהשאירןהמקראמפשרישלרובםחבכאשר

אונקלוס.שללתרגומופרטפרשנות,ללאשלמיםעמודיםפניעלמשתרע

וכזפקודיבויקהלוההקבלותתצוה,תרומהבפרשויתהדברבולטבמיוחד

ובגדיכן.המשמלאכתהמשכן,הקמתציוויעםהקשורבכל , nפרקבויקרא

נס.כג,ויקרא 28

טר.ז,שם 2.9

ליורותיכם".מווסביתיכםנלכולם Y..חרקת.ןה.כא,כב,סם 30

פרק.אותוסלו'יילא,בפסוקים 31

ב.בא,שם, 32

 . Kישם,סם, 33

ג.בב.אדברים 34
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אפילופוסחתאינהועינולביצוע,ציווילמילתא,מילתאמשוהורבינוכדו.נה.

הבדליםלהסביריודעהזאכךדיייעלהמיותרת,אןהחסרההחיבור "ו"על
לשעההלכההןחדשות,הלכותבמצודתומעלהוגםוביצוע,ציווישבין

דלורות.הלכהוהן

והכפורת,לארוןבקשררקטהור""זהבדושרתהתורהדמועהסברלושי
בפרשתכילכדלבשםהוא .'והגדיםהזרעםבקשרזאתמציינתיאינה
נאמר aהביצןעבפרשתואילוהחינןר), "ך"ב(ושוהם""תרשישבאמר "2הציזןי

המילהכתיבתאחריבהתמדהעוקבהואהחיבור. "ז"בלישוהם""תרששי
כתיבתשאימפרששהואכךהמשכן,כליעםבקשרהשמטתהאו"תמיר"
אוריסיהיולאשבישבכיתמשוםהיא ).והתימיםהאיררםעםכקשר"תמדי"

ביתלעומתשניבביתחסריאשרהרבריםמחמשתאחרהםבאשריתימים,

שתיעל- :מקומיתבשניישראלבנישמיתאתנישאהכהןאהדן .'ראשין
לזכרון")כתפותשתיעלה'לפנישמיתםאתאהרן(,,ינשאהאפור'כתפית
תמיר").ה'לפנילביעלישראלבנימשפטאתאהרן(,,נשאהאפור'יבחושן

השני,המקוםיבין"תמיר"כתיבשלאהראשיןהמקיםביןהאבחנהשיבוהנה
כאשריהשליתפיליןראששלתפיליןשלההלכיתפיעלזאתמבארורביני

לכןמעכבת,איבהראששלותפיליןמעכבתיךשלתפיל,ןשיטתולפי

הכתפים,אצל"תמיר"יאיןיהשללתפיליןמקבילשהיאלבי,אצל"תמדי"
ראש.שללתפיליוהמקביל

תעשה""ואבבטהביטיי'יסורעלרביביחדיש 8לשעהבהלכהגדילחדייש
הבגדיםבשמונתאחדאבנטדקהיההריכיתעשה",האבנט,וואתבמקום

אחדאבבטים,שביהיוהבהןשלאהרןרביבו,לדעתמבאן, !הגדילהכהןשל

הקרשיםלקרשנכבסכאשרלבשאשריהאחרהבגרים,שמיבתבמסגרת
 , 11הציוריפרשתביןלהגחיןיש , 10טובזיקךאהרשומההפרוצדיזרהפיעל

בביאורינן.עייןהאלההעניביםבכל ."רכו'נצטורלאבארון"הנהר.ה.ייכה,שמיח 1

כ.כח,שם 2

י.בלב,שם 3

ל.כח,שם 4

כ.בא,יומא 5

יב. , nבשמית 6

לגזשם,שם 7

ס.בפרקבהרחבהיע"ן 8

לם.כח,שם 9

שאהרןרבה,בויקראו"ל nמדרסרבעקבןתהגר"א,סלמדרשןביןן.שיטתפיעלוואת 10

סלפשוטולפישינהגבתבאירצה,שהואאימתבלהקדסיסלקדשלהכבסהיהיכול

טו.פרקבויקראמקרא
• 

.ככס,סם, 11
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אשרהביצוע"פרשתלעומתביח,רכחוביסבניוודיביאהרןדיבישםאשר

משההציווי"שבפרשתמכדמתעלםהיאאיובבפר.ךעלהיםמדוברשם
"מעלאותםלוקחהוא 14הבציועבפרשתואילו"מדים",הקדבבותאתלוקח

הקםרת,מזבחהואהזהב,מזבחשעללכדבודעתמויחרחחשיבוחכפיהם".
 181החיצןהמזבחעלואילן Iוו Iלההיאקרשיםקדש" Iבהתוהוכיתבת

שלמזבחהאילכדהסיבהכאשר ,"ה'"לבליקשרים""קירשהתורהכותבח
דייעלחוללולאשרתשכל,אמרווחז"לשרת,כל,שלריושיהקםרת
כלומר,וחללוה".פריציםש"באוזהידיעלחוללהמשכושארבעדוהגויים,
לעומח ,"""לה'היאולכןלחילול,ביתבחואיבהבצחיחהזהבמזבחקרושח
מקדושחו.וציאחלליהיאשרהחיציוהמזבח

ידפדק

כצעומ"ושהנזיהד"רן-בןהנדשרתהשתורההםדיותירשים

שלפשוטופיעל"לחזררשוחבארלרביבושלוכוחודרנואתראיבו
ולהלכיחדרשושחז"לל,רשיתמקראשלבפשוטומקירותלבררח.רלגלרא, pמ

בכדרביבוהםליגעודאבלבכתוב.מקררואתלצייןבליאפילואמרו,שחז"ל
מארוםל"חזשוקריםריוביםמדיות ,כלליםפיעלפסוקיםלדרושהואשמוכו
 <בחלותלסוגיחבפירושוש.המחוזלמקוםלשימםבאהואכאשר ,אחרבמקום

ל,נרא:רוכן ,בעדיםבספריררשיימצא"כי"דכחיבמקוםבכל :מבארהוא

יכרלדאיגרכירודעים.לוואיומאתוזגזלשגנבממרולרשידאםאכן, 1לויש
ברשותו"ראינודמציעא'קמאבפרקאמריבקרקעדאף ,בדייביםלהוציאו

עכ"ל.בבורד,חלקבוטלאיבוכאןגםלכןלהקדשי",

מביאאיתומצאנוחדשים,למקראוחחז"לדרושחאתל,שומוובמקביל
אחהואלימדוומחודלחדשבקשאשרלחדיושיםשוהגזרהדייעלראיה

גרושהאואלמנה"ובררבדיןגרולחדיושרביגו'מחרשבדרםיבסוגיחהכחובים.
מיבמהבדורתדאסזבראה :לשזבורכןעליה",יקזסנפשד,עלאסדד,אשרכל

היבסמןמבקשיםדאז •שמאיביתסוףביבמותאמרובעלה,מיתתאחר

• 

 . n Xיקור Iב:
הכ.כם,שמות Iב

 . nבח. Xיקיר ."
I,S לשנביתI '. 

לן.כס.סם 16

זבחי.-בלימר lר

 ....לן Xימנאסר"בכלה.ר,יז,ב,איבוים 1

כ. Iו 2

ל.פרקמסותבמדבר 3

 .בקי,א •

• 
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, 

מהיבםמבקשםיאלמבהכשהיאבדרהדאםאשמועיבןולזהלוץ, "Mש
והחזירה ,ה~בפעלהינםהנייתונדרה ,מנעלהגריועההיאראםשחילוץ.
כרדביןשאמרוזהאותו.כןפיןדאז ,ל,בוםלסביןןבסלההבעל,,מתבעלה

דלאמה"על:ד"'ןדייקולזה ",על,הקיםיפנשהעלאסהרשאר"כלכרןיוב
"אשריקיםכןגםעל:ד""יבןא"יבמהב mדכקםומדבלד~רותמקום,בשוםכתוב
עליבמות'ברשידדרשווכמולהתיבם.יאסוהרת iוחול :'השבסעלאסרה
יביאיבמה" •להלןובאמרטלי'ה',לצרורתקחלאאחותהאליאשה"קרא
דיבםיאשמעיבן ",תקחלא"רחמבאואמרמצוה,במקןםכאן,אף :'וכו'טל:ד"
 i!.זשי Kז,בסט'בבייוזתזבדר.תעשהללאדיבוםמצוהדחיולאמםר,איבו
מעצומושהגזרהזי"אזזםוכזיסאלורשיכיורשלמיזבארווכ Kויכצועל

תלזברוי".לק"ס

לחזקכדימעצמושוהגזרהלדוןהירושלמי,כעקבותמוכן,רכיביואם
אתלחזקכדישוהגזרהלחדשמוכןכיבראהאםבתסלאלאד~א,תלמודו
רבימכילתא, :.'המזבחעשייתבדיןמצאבןוכרתאביםבמררשיחז"לדברי
יהאאנישומעברזלעל,הןשהניףגזוזותאבניםשתישבבההריאומרבתן

ל"עכ .ססולכולוהמזבחולאפסולות, "הן"- "אתהן"ל"ת ,ססולכולוהמזבח
האבן,על-בקבהיןשבל ,ותחלליה"עלהי ...חרברכי"כתובולכןהמכילתא.

"אתהן"מראמרודייקכשר.שהמזבחהמזבת,על- " Uותחלל"עליוולא
 "אתהן"- "אתהן"מדריקיתכןושהגזרהוךרוטל .'" "Mבאבןכלעלשמורה
הביתכלש-תאהן"ליכושוההאבביםאתוחלצו"ודכתיבכתםיכננעיהאמור

השיההגזרהיאתהזההיסודאתרביבימישיםדברייובהמשךעכ"ל.קייס,
במקום.כביאורנושםועייןאחרקלמקריםהזאת

לגלותךכיויועל ,חדשיםלמקראותל"חזדרשותלישםרכיבושלזודרר
דעתועלהמסתמך Sהזהב""רב"בעלשלמדרכובהרבהשיבההר'tשז,הלבות

מןסמרלונתבררולאהאמת,שכרבדכר :לשובווזה "יוסףנימוקישל

ש,הגזירהדןאדםדאיןאע"גשזה,בגזירהלדוןאדםלכלרשיתהת,ורה,
ומצוימעצמם,דרשזתשכתבווהאמוראיםהגאוביםסמכוזהועלוכו.'מעצמו

ראם !ןידעיבןואבןיועילאואמוראיתנאיהשתאבאמרולאביותר.ברמב"ם

 ,קמאיגילושלאמהילפותאבתראיגילואירגוסייהוואמוראי,בתנאיכן

 ,תושיהבכלבהזוכההתורהמןשושרשימצאמיוכל ,עבדינןותייהו "Mשלואנן
לשיטתבעיקרמתרכוןהזהב" ..,בר"בעלל."עכשבנגלד,נסתרותיתגלה
1 "חןרהרביל"לעשותכ/הבצוו דייעלהמציהמהרתלהגררחלהניע ,ימרלכ , 0

.ב,נ 5

 .ד ..וכדגוים 6

בנ.כ,שמיחא 6

זנם.יה .Mר P "ד

ברשאיח.לחרונשלפייןסןהקדונה 8

החיבל.פרקשיר 9
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במד<ותממשמשתמשרב'נוזאתלעומתשבכתב.בתורהמקורהמצ'את

הלכהלהישאםכ' ,אצלומקובלתהלכהלחוקרקלאבהןבדרשתשהתורה

עצםאלאהחד<וש,הואה'לפוחאלאה'ום.בלח'שמענולאאשרחדשה
עצמה,ההלכה

אתהואאףהמביאן Iוהקבלה"..הכחבמבעלרביגןנפדרגםבזה

ווה ,הלכותלח'דרשרלאבלבהל,לפרחאהראאףוגמבילחוירטףהבימרקי

למצרארברחיברשסרחרמקרנזרחכהרבהמצאנורכברלנ<רמ,לווןה"נו :לשובו

רהאמוראיםהחבא'םבילרוא', ...מט'בילמשההלבהשהואדברעלמפורשמקרא

ה,זוהרלככווהכורבהאםאבל !!דקמה""וקמאיג'לושלאמהלילפותאדבר'ם

הואמעצמושוהגו'רהלדוזהא'טורכלומהעכ"ל.הכ.'למ'עבדדמ'שפיר
התררה","לכברישוהגו'רהלדוןביחזבעודלגמרי","לזוזברצובואםרק

אטמכתאאימקררג'לויד<יעלפהשבעלבתירהכברהד<יעאתלחזקכלימי
"לגמרי"לדרןאףהמוכזלעיל,שראיברכפירביביטבורכךולאשבכתב.בחורה

ולאהיא,למדאשרתלמידי""לק"םבהן,בדרשתשהתורההמידותידיעל
מטיבי.למשההלכהכמומרבוחיו,קיבלאשררק

עללעמודהיתההעיוביםשכויבתלהדגישעלי ,אלהמאמייםטדרתבטיף

במאמריםאי(כקאו.שלבםושטיחכמהמשךבעלשלהפשרניתבדךביהיטרדית
זה,נפלאשבפירושהאחריםביסודותעירניםאלה·

ם) r(ם

ב.כפרקכהרחבהעחן 10

 • 21עמריהחורהמאמר 11

. . • , 

הופיעעתהזה

כליוובנושאיבתלמודבפתולוגיהפרקים

מאת

שטיינברגאברהםד"ר

להשיג:

התורהטפ'"הפרואהלחקושלזיננומ.י"וט"ש 1י t'כה

יודשליס , 293 •ית.נ:יי"שטייכ'ה''ח "'ט

 ,,,, 25 .- :המחיר

הנחה 20%"אסיא"למבויי

. . 
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הירלסהיימרעזריאלהרב

הגמראבנוטח'לטילופיםאחראימי
זראםכש"טע"בכ"וזרהעבורהמטכת

העורךעוסקהצנזורה"ותעלוליהתלמודהדפסת"עלהמקיףבמאמרו

בנוסחשהוכנסובשינויים ) 36-33 'עמא,גליוו ,וייתשל(,,המעיו",הנכבד
ו"מת-רמ"תרבוירלנאלאיךיצאהשבמהדורהג"עו l/כזרהענידההגמךא

הגמרארבךיבנרסחגעשוהשיגדליםראם",והאחיםהאלמנהוהרצאותדפוס"ב

 :פעמיםששגרפס'מוריריי""נמקים :וממריסס,/ויעכומיסרלם ,מומריםכדבר

מהםל,קת "עכשיו,"מותרבמקום jהמלהבמחקהאחתוםעםמודידין","היו

זמניהם",של"מימרלם :נדפס "עכשיושלמומררם"במקרם ; IIיתר"מ :רקרביתי
 :טכו"ס .""לשקך :נוסףל"מלשיביס" ;"לאגסים" :בוסף "ל"מםןר :מוסרים

בזמן ::::::כ l/ב I"בזהו :בוסף "תקפהירינו"ל ; "אגסיס" :נוסף "כוכביסעובדי"ל

נוייםשיהבכלהשוההצדכו,"" :נדפסלישראל"ולאם""לעכובמקום ; )הבית
הגמרא,בדברילזמנינומעשיתמשמעותיחיוסלמנועהוא

ראםבהוצאתהגמראגלופתהמחברהדפיסהשינוייםהבלטתלצורך

תרנ"ז,בשנתדפוסביתאותושלהקטנהבהוצאההעמודגלופתוכוהנזכרת

לאמי" :נאמרניהשהלנלופהתחתמבקווים,צויינוהנוסחיםביוההבדלים
פתרעצמובמאמרכיבעיר ."ז "ה"משכיליסאיהצנזררה-כאזהתערב
הרוסית",הצנזורה" :רויות-ttאפישלרששהעלהאחרהבעיה.אתהמחבר

 ,"כיליםשהמלראשיכניעהכאזהיתהשמאאיהמחנהבתוךניםשימלמפני"פחד

המחברלדעתאלה".תיקוניםדרשהרוסישהצנזורלהניח"אין :קובעהוא

ם.יהנזכרינוייםשהאתושדררשאסיליכשמאריהרדיםיניסשמל ,איפוא ,היו

המקודשהנוסחאתלשבשוניאותולהם,נכנעוראםהדפוסבביתהאחראים

ס"השהדפסתבהכנתהעוסקיםביו" :עודםשנמארלכךבהתאםהגמרא,של
אנשיםגם"-התורהגדולימלבד- "היוו"n--פרמ"תרבשנותבווילנא
יילנאןן.שנדפיסחדשיםשיבושיםי"עניכרתוהשפעתםבקדרה,שבחשואחרים

יותרמאוחרבמועד ,כאמורשהופיעה,ראםדפוסשלהקטנהס"השבהוצאת
מבלילדבריו,ראיהזובעובדהמצאהמחברשינויים,כלללאהסוגיאנדפסה

איז ,ינוריםשהאתהצנזירההכניסהאולשמפניהסיק,כןכייתכןלפרטה.

האחראיםכהנחתו,אם,גיסא,מאידיאסרה,שקידםאתהתירהמדועלהבין

בההשנב-ג"תרמנתשבואת,להסבירניתו ,לכךגרמוראםהדפוסבבית
לשנותהםהחליטו-לראשונההגדילהבהוצאהרה jעבודהמסןנדפסה

בהם,חזרוו"תרנבשנתואילו ,הרשותמולחץבלא ,עצמםדעתעלהנוסחאת
הרבותבהדפסותהמקוריהנוסחל,ושנוהוחזרלאמדוע :לטעווישזאתנגד

הנוסחתוקורביםבמקומותשכוו,"תרנשנתמאזשיצאוהגדולהההוצאהשל

תשלשייהההדפסהעדןבעיקר ,אחריההבאיתבהדפסיתהראשונהההדפסהשל
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י'וע mהמלומדהספו'סמוכוז"ל,וב'גווץימ'כלמו'בזמגושמעת'(כך
הותרהקטבהשבהרצאהלאחר . Iשהתיך/הפההואשאסר"הפהבירןשלים).

אתהגדולהבהוצאהלדהפ'סהאחוא'םחזוומדועהמקוו',הגוסחהדפסת

הלכח'ת.משמעוחלהםשא'ןרבם"לשוגוחלתקןשדאגוהסהמשובש,הגוסח
קבלחוללאהמשובש,הגוסחאחלהדפ'סא'לצםמגבוה rשלחלהג",ג'חן
-הבאוח,בהדפסוחת'קוג'םלערוךכללושא'סה"לאמהצנזורמפושוה'תו

דפוס.טעו'ותלהוצ'א

זיגחלההוצאהבהכגחבעוסק'םלואוחא'ןכ'דומהנוסףמטעםגם
שנ'ם,עשוותמשךואםדפוסב'חשלמנהלוהגוסח.בש'גו'האשמ'סאח
מענ"ןמאמרכחב ,הסופושפ"ןבפסוי'וג'סשהחפוסםפ"גגזון,שמואלו'

חש"כ),,אכךרל,טא","'הדוחבקובץ(פווסםראס"דפוס"לתולדותוחשוב

חבם '"מומח'םמג'ה'םבדפוסומעולםהפקי'דפוס'גו ח'ב.. :קבעבו
ה'ישהםלחאוג'חןכלום .) 286(עמ'ספו'ם"מחבו'ווובםהחווהגדול'

מלש'ג'םבע'ג'חןלמצואכד'הגמוא,לשוןזו'ןבוש"ס,להג'הממש'כ'ס
זומשכ'ל,ם

תמוותלקבלא."חולבשגתב'דו,עלהכ'הע'דהסופרשפ"ןזאח,ועור
להרפ'ס" ..לשמצה,הי'וע ,בואמפאןע"קבהמומוהצגזורשלהסכמחואתשוחד

מס'מןהעש'ו'הסע'ףאתגם"-,ראםבדופסמשפטחושושו"עבהוצאת-

הזהבזמו'המומראחלהווגמותר :בו(שכחובלפגם"גשמטשכברשפ"ח

למטה"על"שהע'ווח'ההעוהעלעצמואחלסמוךוהסתפקוכו')להוגוומצוה
מזכ'והסופושפ"ולהלו.'ובאההעחחעםהסע'ףסלהמלאהגוסח .) 282 'ע(

 )""בלהלומצו"גתה'א-למאמוובהעוההמובאתאחח,העוהוקאמגם

באשוהזכ'וולאאך'חוו,אתגםח'בושהואלהג'חש'אבל ,- )'או
המסלפותההערות,אתלכחוב'שגאלץבוווהגזכרח.בהערהכלולחוכגו

הסע'ף',הדפסחמת'רבראפמאןה'הלאשבלדעןמפג'הסע'ף,תוכואח

גםהוסרומארצגוהעו'צ'םממשלתשסרה"אחר' :מע'והואובמפורש
תוךכחבוהואכ'לשער'שחופ"ח).בשגחחובו(המאמוההן"ההעווח
לרד'שותבהתאםגכחבושכלההעווח'ב'גוזהסע'ףשהלומד'םההגחה

והפוסק'ם.החלמודבדפוט'המצו'ותאלומע'ואחרוחלהערותבדומההצגזווה,
הדפסו.להתירורה rלצנה,וותדלבשנתפגה,כאשרכיהוסיףהסופר/ז Iשם

הכגסתבראפמאושלבמקומושבאהצגזורדשומשפט.חושושלחדשה
"הה'להדפ'ט "להדוג"מןחדבמקוםהסע'ף,שלהמקןו'בגוסחש'גו'ם"
וכד,סה. ,/ולהריגמיתר

י'ה'בחשוט'בטע'ףגםאבלבלב,ר "סע'ףאחמזכ'רהסופרשפ"ו
עלה'םוההערותהסע'פ'סשג'ונסחאוחלהלומדפ'ס'םאגולכוהצגזווה.של

שכוניבבפין, Kפונ Kברהוסיףרס"'ח)סי'יו"ר 9;ו" II7(לפניגרים".הלכותלכותרחםב 1

המלכותמירןשסותריםבמרינוחבוהגיןאלן...הלכות :ההערהאתהסומר,סם"ן

להגתייר-,
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הבדלשיאםחרלייה).(בשבחיבשבה'חרל"א)(בשבחהראשיבהבהדפטה
יביסחעגיל'םבסיגר"םהראשיבהההדפסהניסחמיבאהמל,ס,אחתבניסח

מסומנותהראשונהבהדפסהההעריתמריבעי.םבסוגרייםהשבזrההרפסה

למקיר.בהחאם- , "Dבמטפריבשב'הבכיכב'ם

כל) '1 (דהר'למטרימיחרמטרןאם :"ארמהתהגט,'ףטע
להרןגה'ה](מןחר(מןחר) :''ף 11ט- .' )''!כדלהרגן'כןל](ה'ה

מיחר][ןה'ה(ימיחך)--1 (הזה)בזמו(אפ'לןלאבט]'[המיטר(המיטר),
 ) ..למ'חהעצמןהח'ר ...פליב'מיטרהר'ב'כשאמראלאש'מטיךקידםלר~רגי

 .' ), ••זכהלהירגיהקדוםיכל •להורגןמציה][ה'ה(מצןה) ..•

למש"כ[הכיוגהע"ש ,טע'ףכדלקמו )*:הושארנהכרהפפההז:עררת

עלהרוגיםהוידהאנוסיםמשים )**השביה].ההדפסהשל 1בהערה
מקומית[במראיןרא"שיתוס'בשר/ויע"גב"זכבדריםכמבוארממיןעסקי

 jע"בכזצ"לג" /Iעדכ"נדריסבמקרם :טעוויתשתיההדפסיתבשתישי

 .]'ג"י, :ל"ז"תרס'"במקום-להררגיו"."גודריןבמשנהל:נתובהכיינה
ע"זךשוחמלכאדה''בבאחראבבפשילהצ'לייב'חורדוףדהי' )'"

דמלכוחא.מד'באאטוךדבלא"ה

ג"בב.א.היע"'בזמגיהסימלביתאדיגאשוט . 1 ~שהנ":וה CCזזבוההטחה
הארשונה,כהרספה )..הערהעםזההזן.הערה 2הזה.הסימוכסוף

בגפשו.להצ'לייג'חורודףדהו' 4.המלכות.ס".ע 3ה. Uהעחקלאלכו

בניסוחו.גםרנהובמידהבתוכנןות Jזךההדפסותבשתיההערותכימתגר,

ההלכהשלפ'בעודא. :פשיטימן<' "Dבטע'סהבאמראחמוצ'אותהו

חב'רוממי(ש"מיסרמ'היאמוטרא)הל'ת"פימז'קתובלהלכית(רמב"ם
אתמצמצמותהושיראל//,שהרהביןגןיהאבסשהיהבין ...אנסבידי

הזה,בזמ(תוקףלד'ב'ם ('אב.בלב.דשיראל,םלאבס'םהטע'ףמשמעית
לכוחךתכ'בזכ'ךלכךבקשררשית".מלכא"ד'ה'בבכךתלו"םהםכ'

ימיטרבן<'םחב'רימאבד"הלרכתיא'לךשפ"חהס'מנ'םלפב'בחי"מהכיללת
ובשולהי"לאנסים"המלהבסופה-הראשונהבהרפסהעוד-בוספהומלשיו"

שהם .. ,שודדיםלהקתהמה"האנסים :השארביזנאמרבוארוכה,הערה

ה'ילאוהמלש'נ'םדהאורב'םחאמךושלא ...ממיועטק'עלבפשיחד~ךב'ו
רדופ'םה'יל'דן<ם.ןהמיטך"םדהמלש'ב'םמק"לגרמ'כמיךקכרידפ'ם

דמלוכתא".מד'באדשך'באתךאבבפשםלהצ'לםוב'ח(ביפ"ד\האבט'םכמי

שלהגדולהבהיצאהזהרעבודהמטכחהגמראבגוסת D"'Uהש'השיארת
ראםדפוסבהוצאתבחו"מהנ"להסעיפיםשניסח Uכהשדנודםיעםראםדמוס

"מימר"בדברבגמראהש'בוש'םמטרחהש'טה.אותהלפ'נשעישהםמעלה,

לכומעש'ת.משמעיתכלברם.מהנמארל'טילה'בה"מיטר"בדבריבחי"מ
במתקהאתתופעם ,"('<ןךימ '1"הפעמ'םשש"מיךן<'ו"במקוםבע"זבדפט

,"מציהלהירגי""מיתרלהורגי","יוכלבמקוםןבחו"מ-"מירדיין",המלה
מצוה )!(ו"היה IIלהורגומותר"הית(פעמיים),להורגו"יכול"הדת :להורגו"
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---------------- . 

"מומרים :עכשיי"של"מימדלםבמקוםבע"זנדפססיבהמאותה . 2 "להורגו
"מיתר", :רקממומריםרבית " Pל'עכשיו""מיתרובמקוםזמניהם"של
כמקיםבחו"מכןוכמו- ,"הב'ת"כזמן :תק'פה"בו 'T""כשאחר'בוסףוכן

מודגשלכךכהתאםלהרוג"."מותר :רק "הזהבזמןאפילזלהרוגמותר"
בכיר "Dכם'לוסהתאוםהזה.כזמןתוקףאיןמומרשלד'ג'שוגותבהערות

• 

"לאנס"המלה )"(,,מסור"מוסר"אתר'נוספתכאחתמ"וכחוז"שכעכזאתגם
זאתזהותכ'נראה .)"ם'סנא"נוסף " "Dכוכב"עובד'אחר'(גם ""לאנס'םאו

הדפוסב'תמנהלשלהמהימןס'פורולהן.אחתמכוונתש'דבכדרקמובנת
עלנעשונחו"מוההוספותהרביסהשיבוייםכימלמרבןהסיפר,שם"זראס,
הצנזור'ס.שלדר'שחס'סוד

לאלוהותאמוזרהעבודהכמסכתהש'נו"סכ'להנ'חסכ'רכאמור,
החו"מנדפסבהחרלייה,שנתב'ןשכןצנזור,אוחו '''עאול'משפט,שבחושן

להדפסהרשותהצנזורהמטעםביתנהבהב, IIתרמשבתלביןהשגיה,בפעם
ההוצאהנדפסהשכאשרמסתבראולםשנםי.שבערקחלפוזרה,עבודהמס'

צנזורכיהןשנה,עשרהחמשאחרזהייבןז, IIתרבנשגתהש"סשלהקטבה

התלמודבדפוסיהנעדר'ס-הנ"להש'נו"סשלש'לוכסדרשלאהואאחר.
כ'דיועואכןראם.דפוסשלהגדולהבהוצאהלראשונהומצו"םהקודמ'ם
סח. Uהוכס'לופ'בהשמטותהבדל'םשכ'חיםהתלמודשלהמצונזר'סבדפוס'ס

הבאיהלאהקטנהבהזצאהמשזבשד,בלת'סח Uהאתלהדפ'סהאפשרות
ההוראהאתהצגזורהביטלהלאעודכלהגדולה,ההוצאהלגב' ' Uש' ' 'T"ל

בבקשהראםהרפיסניתפנהאםיודעיסאבןאיוזאת.מהדירהלגביהקירמת

לבטלמוכןה'הלאהצגזורכ'שהג'חמפנ'לודא'קרובכד,עשהלאאםזו.
להרצאהשניתזההיתראתמסכנתזופנרההיתהושמאקודמי,הוראתאת

 "הקטנה
 79עמ'להלזגםזהנישאעלראה

היהייןבית"הפקר :הפקי"ייובית"הפקרכמקוםולובאם Hבשנרפםלכךבדומה .1

הצנזירה.דרישתעקבזהב.ם- ,"הפקר

ראס,שי"סשלהגיולהה Mההוזנילוסיפוסיורקבבירהופיעתרע"זבשנתבייזוייו 3

תרצ"בבשבתבלייפציגשבופסבש"סהש"ס"."חסרונותבחלקן,לפחותכסבסם,בוספובו

מסכת.כלבסוףהובאוהויהונתו")הו:ואח Hנ
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---_.-

סופראברהםהרב

סנהדריולמסכתוהגהותהערות
(המשי)

כתיב" : , IIופררשאשי",מאישאיתרביבמיכוכבלם"עבודת :בבפאר 4'1נ:ז,

ס.דלקמוד"כמל"סי'סףשרבשכ'ח"םחירח ' Y-אש""אש"מילךגב'
לגרעריךגםיע'ש,ייע"ז"לער'בי'לביא'ןכ"יאה'אז"עלאישiכילךא

מילרדגניאשיאישג"כ 'כאמר)ד"ה(סוףרזכ"ההדייהבהברש/',ד"ה

דגב'יחימרבקלמ'ב'הג"עאח'אהיאג"עלאימילךד"למ"יאפ'לי :ימיס'ף
הכל,ש;א'יבזה ,ל"עכ " 'Iהדiכז 'Iעיגשבחבז

ידיךבעלמהגברדרדדכתיבעריךת"גילןי :;שח~ת Iכיר"ה vו'ששם

למהב IIצלעג"ר- " ...האלחיםבניויראוכרכתיבנענשוהערליתעלהמכול
 :כ"אחהב'אשבחירהשהםסיקמןהלאל,שממממרחקהפסיקאח '''שרמב'א

טי,י'קראעזראאבזיע'געגשי,זהישעלבער'יחשחטאי'יצא !' ..בב'_"י'ראי
ל IIןבהאשה",עוות"בבשרה :כ'לטרשםהזכר",לעוותכנוי"מבשךן :'כב

גה'םשבלמדיזהקיiכפסכ' "הארץיחשחח"הפסיקאחגבמראבקטיכ"שאעפ

 ,בגiכראה"דלברהעריך"חשקזבזהמ'ישבחר"ילעבזרה,יעבירהער'יחבזי'
עיי"ש.

כדרכהשלאאפ"יק'טיריזביח" :וכככ'םכעכירתר"ה'שר"שם
בה,שבמ"שיוע ," "וכי"חסריקיטורהמלהאחרישל/'ב-כרלקמן"

ת"בשרל IIזצסופרהחת"ס-אחר/!בו"ייןבהרכבח"כז :בנמראבבז,

מחייביאחדמזכלםושניסדייניםשלשהאותןדני"שאסכתבע 'סיסיףין"ר

סייי' Iל'שיקמ/מהרח"ובשול IIעכנהרגואינןבריבבטלעוטיוהמםשיטא
 )יעדייןה"סד(יט 'סיםששהריעצמןדבריסותרסיפרם"שהחת 'קימביאקד

 ,ש""עבט'ל",לאבאלףאפ'לילהטיחרב'םאחר'כח'בדלאבח"בבז : Iכ
כאכילהגתלכןשאסירמרכרמייריט"יןכסיסתירה,וםשכאןאיןר /Iילעג

 ,איכלכ"יעבחעריבחנישס"המ'עיטשיםמשבט'ללאדבאלףבה'חרשבחערב
ם"הרמבשםסקכiכישהיאכלעל "אפבהרגיהיאהא'סירמזשהיאכליבהבה

כמשהובמיגומיזראםב ,צחחיליןא"הרשבכ'(וכבךי IIהט"פמלכיםל'ח

יא'בי(בטלהמ'עיט 'Iאםשיבד"ב'ןמ"ר' 'עבס"אבלכע'קר)טעםירא'אז
אבישאלאכללהiכעיט)בל,גםרשכד"הבשהר' ,יט "Pהiכiכזכללבהבה

"פשיטאשםסופרהחת"סש"ומיאמת,הגכוןהואהריבשאמרושמהאומרים

עימחלבחשבהמ'עיטשא'זיכייבחי ,היארלש"באש'גראבריב",בטלדדמ.'עיט
זיוכטברתי ,)הלבשויהגההיי'קעחס'יאו""טוםרחחםח'/וש(ער'הרוג

ל,"שאכמאלאסבהדר'זבעב'ןקיש'יחעידמחירציח

שהמל'ם,פשיט-קחכ"ארפ'לי ..חנeר,יכערחאר"רכ"ד :גבמארשם
ילכןשי,אמס'ה"ר '''שמרגםתראהוכן ,ודעיזי,עלסובבים "קוובל,יאפ"

ום.~בלא·בגמראכיואמת" :ל"וזא"סקטסי'התומיםש IIממרMליתמוהים
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מלכ'םהל''בהשמכסףגםע'ל,"עכ "י' Yהלרקיוןלמוחריקרובנחבבן
ג."רצע ,הביאואלוהתומםי ,ר"היטוזפ

הסויףה/ Iרמהדי- "ישראלשאי"באשת :וירןת Ttכtויר"ה "'שד.םש
Iרשגםכ"כלאמדועוצ"בזכר",משכב" I ,י

בכלל,בדהבםא"כ-תרת"יכרחייביכל"כגיו :הרבהר"הושר"שם
ניהמבהולאכר'חוחח"ב'לכאח "'שרפרט )ד"בא'ן(ד"הלע'לאבל

יצ"ב.עמהם,

ל'םש('ריאבגל"חיס' 'חכמש"למלכייןזכה:;נוב,ארר"הלנרסהרןוםש
 .)ח"חשכ

 "ר"כE"- "ד"כEבחוליןזהכעין" :איזהך"האינרמהזר/שבגההותםש
א.סט,יףשםיהיאדפרקר"ל

כנד-'ן ...אישבאשת <אפיל"המ" :י IIארבבשםה"דש/הווסכנהדהתשם

 ',יתשמה"שועיי T "הט"פמלכיסהלינהשמהכסףזהעלעמך

 ,חשד'יליכלולאשעיכרלעגםבהרגאםסיפקמ'ם /Iהריאלוכנהכרהתםש
אבל ,נחבבזגםזהאםהרבהל IIיזהעל ,"ריבבתרלינודאז"ש"מ-ש"עיי
עליןבהרגכ"ואעפקיימאבןאינושבוודאימטריפה 'ראייהביאשלאבעיניפלא

מ"חןח IIמהבהיידהבידעת"שודע' ן,//הפ"טמלכיסחל'ם flהרמבכ"נמש

ל."ויואמנם,ר"הבס Iיס

ש"עמ- "נהיכששלליעיטרוס ...הכהשגןיח IIאר" :כגרמאכבה,
עמדיכנר ,צותמויבהדהכהשלגןיבשיקחלאלמה"שמיהבה ,יעיתשיהכיס

בכללהי'כ"דאי'וכהסיטרף'היסלכןש"שימ ,אש"יהמהרן"הר "בחזהעל
דייקאהרא II"סוטראבלגופובכלר"להכהשהרימבין,אינניהשם,ברכת
ע"יבשןאצ,קמאבבאכדא"בגיפימכהמאשרבז'ין'יחרשהיאמשיםכלוטי

ןצ"ע.מא,סע'ףתכמ"חי

ל"יוכן ...פרידכיובאמתל"יג//א :גבי,ליחשבהשםה"רלברכעורךשם

אגרית Iנחרא/ Iשרהמה 'כש,ממאלהודבריככל- " ...בחורהעוסקשי nכו

בח.ששם"עכיד"הסיף

זג.לבו'" :כ/המאירי- "תהימייג nבתורהשעזסקס"עכו" :כגמאראבט,
ל"שסלש'טיחמדבר'ירא'-לעג"י Iלמ,ריגי' rו,חורח'בילי''עחל'רדחפץ

וע'התירה,פשטיחללמדולהםשמיחרב)לה,סיטהח'יחמהר"צהגהיחע'(

בהידיוששיושבהייבןנתררהדעוסק" :ל"וזיכשבסדגייןיעב"ץבהגהית
זתזנסקר,אל"ששמב ,ימתעגיתברורהרא"'ד IIולעג ,ל IIעכ "סתומותיהומפרש

א"סקמןח I /או 1 "הטו"שלמברירהי/ראכאומו ,בעיוגאלהנןימוקמהלכהבדבר

כייבח[איל, .ל"עכ "דייקאטירחדרךחירהבדבר'קילעסה'אהברכהכ'" :ל"יז
חלגי'שלחירהל'מיישלשהאיסיריחלמיד'בי"חירח'ביי''עח"בהמא'ר'

חירההמח'רהלש'טהבב'גוד ,פהשבעלחירהעליגםשבכחבחירהעל
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• 

, 
הקמרגל'ות ז;'ס"שבעבארספרבסוףח"םמ'םבארשו"חוראהשבכחב.

העורך).-דס"ח"באש,שרןו'ושו"תכאן

מאוךסה,מורשהה"דלפבילהייתצדיךלהגזילקאמיגזל/ה Iד : vושוםש

זרהעבודהמרגשניתלקמז"כרמפרש :באמדהולזהלזהר"ה~ייי"\םש

לב.דזרהעבודהרקמפרשלאשלבובגמ'-בס'ב'"ער'ותוג'לו'

לשבותבחלבןשאסורשלם"ד'ום :ז"לואמרשםד"הלבובעווןםש
בדבר'ו- " ...שבתבמוצא'מלאכהולעשות ...'שבותולאול,להד'וםמקרא
חקבא) .(אום'באךק'דוש'ןלמס'בח""לזצוקה"ההםלאמרןלדבר'כוו!אלה
אב'בואברהםשמרא'ךהמפרש'סקו'אחכךשת"בחוספוח)(ד"הבלז,
עיי"ש.יכו'שוובתגןיהלאא)פב,קירישיו(כדאי'כולההתורהכלאת

 . )ורךעה-צאס"ח"אצ'ו!בב'!בשו"תלברערוךבעלדבר'[וראה

במקוסב"ייחבמקראמצ'בו-'צחק"כלולא"ב'צחק :בבארובבנם,
 ,"ובלחםבבשרוהבוחר :לב ,הו'קראלכולםואב ,הפשוטפ"לס"גםמ"ם

בגללאאבל ,ס IIמםינמקהיאת"חניכאזשגםפי'ל"ןחז ,שםו"רמב 'ע

שהביאהאקב,מינמרחהקי'קשהאינןלעב"דילכןכו,הואהעסיקים

עדלרבותבא ..כאךשגםוח",חמראבסמרשת"ומהת'רצה,ולאהמהרש"א
זה,פ'יסובלאיבו ,"יצחקכל"ולאהגמולשיןר IIלעגכיצחק"שלםשיהיו

ןאכמ"ל.

 ,ל"'אול'לעב"ד-קטורה"בב'לרבותהפרבר'ת'"את :בגמארשם
בווכתוב I : )ד' ,ו'(בראש'תמפסוקלמדבוקטורהבבב'מ'להשח'ובשכ'ו!

מילהמציתעלנהרגשאיברה"ח '''פמלכיסהלוס"הךמבםסקלבז"ונכרתה"

פסקב"הא"פ'מ'להבהל'ב'שראלוגםלמלך),ומשבהמשבהבכסףשיי"ע(
עדבהרגאינוקטיוהבוגםא"כ , Iערל/יהיאשדמיתדע"כרתחייבשאיגו
מחוייביןהב"ראושהאבלהדיאהרמב/'םכ'מילההל/בריששםוהנה iשימות

בתח"בו'שמעאלובןקטורהשבןכ'שםמלכ'םבהל'וכאן'שראל,בןאתלמול
שהמנחתוראיתיוצ"ב,למולומחוייברוהב"דאישהאב fכולאבי, I'במשבמילה

ו'"ל ,למולומחו"ב'ןד"והבהאבאצלםשגםפשוטכדברכ'ב'מצוהח'בוך
ל. /Iואכמהרבהבזה

הגןיאתמניחראלשהיאםששכי 1 "הא IIםכלאיםהל'לםל,םשבהטו
שעלמצאבוא'פה ,ע"צולעג"דעור,לפב'עלעוברלושאסורמהלעשות

עור.ב' cלעל'עבורמא'סורלהפר'שלא

לעג"ד-ניגהו"מלאכהבגי"חיות :הרומשתחיהובכלד"הרש""שם
ב'בהו".מלאכהבב'הויכשוותח'ות .. :שצ"לברור

לפיליחייבודלאבפשיטותהכיופריד :קטורהבניהוובדר"הסהושר'אשם

בחמראמוכא"שהראדבר'לכוו!וכה-דבתח"בו...דמוכחרוא'םשאבומה
(השלשיי).ובעתהאלאז"היחיי

אנו,לעילבהערתי"שעמ-המפורשישםוד"הבןשםדווה Vi'ושאס,

והנה.ר"ה
• 
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ן
• 

משנההכסףשמכיאךהמהר'''קעלהקשהקרעהמלךד"ה.לנרכערךךםש
לקדלכךךןזכה-בפביךאלאדיברגרמריןאיןשהרי ',''הכ"פם"עכר 'הל

שתדי.מהשן/ועיד ,המלך)גמךא(ר"הוד mנחמראמרבאש/הראו

 ,לאחררנה .השתחראהמנאהמשנתינר-המשתחוה""ואחד :ונפגשהבם,

הנהנה,לראשןהשתחואהימבה ·ה"גג"פסועכי/ןהלס"הרמבשינהלמהב"וצ
ניחא "".דלאבללראשונה,השתחואהמנהלמשנתנו)(כפירושוהמאיריגם

לב,שמות(לוויזבחולווישתתומןלמדנווזביחהשהשתחואהשםכ'שהרי

 )".ל,ד(שמותאחרלאלתשתחוהלאמןשלמדגוהכ'שםהרמב"םאכל ,)ח
יט), ,כב(שםחירםלאלהיםזובחמוקדםי'חרפסוקמןלמדנווכו'וזבחיה

וצ"ב.ה,כ,שםלהם,תשתחוהלאהפסוק.אתשהביאמשבהבכסףועו/שצ"ב

 :כ'הך"זכחי'- " ...וומל~דמקבל"דבשלמא :נמדולחשובד"ה vשו'םש
שגירסחויוצאשםהר"ןדברימכל",וגם ...וקבלהמל,קה"דבשלמא :רש"יפי'

"אבל : fכמשבתגו) I(בפיחמאיריוגם"מוליך",ולא"מליקה"היתהברש/וי
עכו"םהל'למלךמשנהוע'שם),ד'הערה 'ע(בע"ז"נזכרולאומקבלוסלק
חייב,אינולע"זשמולקרש"ימדברישנראהשםלמלךהמשנהש"ומה"ג,פ"ג

ש, l/עייהמאירימדגריגםבראהרכןשחייג,ל"סשרש'"מבארהר"ן

עצמןשחיטתשחםלא"דאפ'י :אתאלניפהיר"ה ,,' vושםש

ודוק.למחקו,וצרויהןמיוחרותעצמו""שחיטחהמליםד"לענ
 _לע"ז"

• 

כיולאחייסהתורתשהקשהמה- " •..אעבידהאימר" :נבארםאמ,א
מ"המהרגם(וכןותירצה,כןשהקשהאסז,לקמןא"מהרשע'תירוץעל,ה

מ"ד.בפרקיוט"תידגם ' Vר ,ש"עייבסוגליז)

פ"הס"עכןהלים"הרמב-ואעביד"אלךאעבוד"האימו :בנמראשם
הוימדועהקשהמשנהוהכסףמסית",זההרי ...אענדולחברוהאומר : rכה"ג

במשנהלאשאיגודברבהוספחרחי'נעבודאותעבודאליואמרלאאםמסית
להברןואומדשממפרשגזהכיוזס"לשהרמב"םל IIזי IIולעננרמג"ס,ולא

לומדחיכמסיח,דיבוולכןיעבודחברושגםשרוצהדעתוגלהבזהשעיבוד
עיי"ש.המשבהבסי'אסו,ןלקמויתבארד//הבסדגייוהמאירימדברי 7ד"

פסל",עצמךחיילל"ר 'כהרש"ש"-פסל"לךתעשהלא" : Mנכמרשם
עצמךחעשהלאביהודרשינןהואיתיראלך"" :שכ'ה"רסלהידלכווןזכה

לנר.ערוךוע'ל,"עכפסל"

תעבדם.ולאה"דלפנילהיוחצרויכהמןנעבדה"דרש""ב M,ם

 : "א"עה"ס" :ל"צ- "ב"עה"סע"ל" :.ש"ס Iבבל"!יוםש

כןהקשהכבר- " ...מהלפימ II"מ :י/ Iברששםד"הלנרבערידשם

ירצה.זתהמהר"ם

עלתאכלולאח"לב"דהרוגיעלמבריןשאין"מניין : Mבגסר Mסג,
ששיאלא,ד"הבכ,דקטןמועדחוס'למ"שמכאןראי"לענ"ד-הדם"
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במי,לע'לכדא"ב"דהריג'עלמתאבל,ןא'ןשהר'אגלית,בל'הגראה
אכ,שםבתיט' '''שרלש'טתאבלם, r:עלמבר'ןשא'ןמקרא,לפ'יאעפ"כ

צ"ב.אבלית,שא'ןבמקיםהבראהשא'ןשכבר,ד"ה
• 

• • 
"יאת :לחלב,במדברבתירהפטיקמצ'בי-בבי""קרס :כגמארכטג,

שלכןיג"לקלבבי,כמי )'''שרב ש""ע(ע"זשםעלע'רשםשהיאגבי",
כאןגםיהבהכדלקמן,בע"ז,להתליצץשרצהמשיםמבב'א'םפסיקהב'א
יעב"ץ.בהגהותה l/רבמי,לעילבהערתיעמ"שתורה,לנביאיסקראי

בזםגםלעב"ד-אשכחי"ילאלחילה'ימאבת"ב'עתא :כגמאראטר,
פסקיהחמיםשבפסקשכ'יןשכ'חבשיה,ד"הרש'"ראהמצאי,לאראשין

ב'עתא.ד"הבסט,'ימא '''שריע'לבר,הערירקי'קשהילאמל'לר,הגקבית

"אלא :פרןלמולךשלאה Iד' '''שר-היא"ע"זלאי"מילד :כגמארםש
זהעלשעמדמצאת'אח"כעל'ה,פטירבחבןלם"ז"ילעב"דלהם",היאחק

קתג')(בד"ה '''שרבקטמדלאלעב"דאבלדחג'גד,פ"בבר'שאבןהטיר'
ואכמ"ל.עליה,חייגנחשבןשס"למשמעזונפ"מגם

ר l/רשראה-מעשה"בושאיןלםידיעיניאמרל f /ר" :גבמאר Mפה,
לפין,ההכבסהאחרישהיאהמעשהלאחרמאליןשמדברמפניל) IIרה f/(ר

מהרע'ע, Iכר/אתיארכריתיתשמשנהמךמתרץבזהמידח , I!וגםיהבה

התעיררותבספריזצ"לסיפרשמעיןמהו"רהגה"צאאמי"רזיבסוג'אשהאר,.,
ימבחיתב,דשבתסיג'אמכחקעא)ס"אחלק(יגםקכאס"בחלקתשיבה

לאיהי'שהר'על'ולקוהאםלחמצהה r:ימבבפסחע'טהבלשימסיפקב,בי,
-עיי"ש.מ, Ifשאב

ב"חע'-אסיר" ...באיעקרז'ביראדצמ,.,מאןאב""אמר :כגמראשם

ש"עקרבא"מפרששםהב"תיהבהאביי,מיסלףקאמאלשמפשרס"זקעטר l/לו

שהקשהלגרהערןוקי'קשהא'בילפ"זילעג"דעקרב,ילאהטיף,שץרהיא
חיותצ IIמהרבהגהותןמ"ש ;עיי"שאלב,בברכותממ"שאסןר),(ד"ה '''שרעל

 ," ...ע"זסררבידש"ע"כבטק'להדזדיביכ'יןחברדחיברדהי"א :(בסיג"ן)
במחברלאאבלבסק'לההיאשר'םלחברכמקטרדדייקאכן,לימרקשהלעג"ד
י, l/ברשלהזאיוכמבוארלה~שה, '''עחי'יז

המליסלעג"ר 11 •••מעלהמשחליהמדברהמכשף"שס :פיתוםד"ה Vר'ששם

חדש.דבורמתחילובהןהמשבה,מןהבאההןמשחיו""המדבר

כב,ס"קקעסין"רך l/שע'-לחברבמקטרימשניד"ה '''יט:רשם
. 

קעםרו"רהםיר- " ...אחריורציןשאין"וכגון :אסירר"הrשו"שם

הםאלי '''שרשדבר'ב'שםבב'"ומרזלחבר,מיתראחר'ישברודם'זפסק
דבר'שמקיר '''בהמרןכ'לאלמהמאדאב'ותמהע"ייש,הטירל.פסקמקיר
קאת'יא' ...אב""אמרב,עמידסיףגבכר'תיתפמושרתגארמהםהטיר

וצ"ע.עלי:דפליגמאןוליתשרי",בתריה
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• 

 ."א"פי" :ןצ"לס"סהיא- flי/'ר D " :חאיחםספםכע",םש

בחש.ך"הלפנילהיותצרירהפסיקיצגיה"דהעמוד)(בסוף'שר'יבסה,

האםיויחמיתיתמכל.ז MIIבאלאאיביאיבסקילהיימחמיח :בנמואארפ,
שהויסתס.הגמואזבויאלאיינתוו'דכוישאינספשיטנ"ל-בתיוה

חנק".אלאאיבהסחסבחיוההאמיוהמיחהכל" :בנב.לעילאמוירנחן ,..

דיימחרמריברי '"היאמייחריירמח" :ירמחבנקביה"דלבובעיי,םש '.
ה"ד Uלמשבחבםיררשררמ"ההוילדברילכירןכזה- "אבירמקלל ...מרביבן
פיסקא.

אחדושואב,דכבוכוחגס-משמע"חוחיחקלל"לא :בבמואכסי,
שככה.המלךוחמח :אטז.במגילהוכןיצווי,בשבילבב,ך:בכלהכפולאוח
 :דושיאער,לקמןרכןשם,ובהעוחיא.ע,לקמןוע' ,'"'הללישכיכרתשחי

תרתי".ש"מתחלל"

 "הקניט"ללעג"ד-בדבר"להקניטעיר"אין :מןוילאוחןה"ד "ם"י\םס
מקומרחעשוהשניסנכלונרקחיר,"תלהקניטכדיהקשול"חזאטומא-יקשה
כן, '''שופי'לאאחדבמקרםראףבלו,סיכהט"השבמסוותשצייןט"בש

כו.צ"לכאושנס"לנלכולהקושת","איו '''רשפ"המקומותיבווב

צריךשכ"'ח~רכ'מדמונין)ה fl(דהתוי"ט- " ...נגיחהיאךלו"אומר :אסז,

ס"טהרא "ך' Iסלעילשםומ"ש-אמרה"דרש"ש(עינניחהיארלןלומר

- )"ובדחק" :צ"ל"יבדחה"במקוםםימכמיגבך"הםשי ."א"ס"לעיל :ו'לוצ
שאימרצויךלאתדנאמרדוקלהדיאכ'שמשבחבו)(בם'יה"ומלהוילכויןזכה

 ;הדברבטעםשהאררי"שעיילו,לומוצויכיסלאלשביםבאמואבל 'וכיהיאר
חמראבסוע"שםומ"הלהידכורןדבויוברישאימו)והיא(ד"הלנרהעווךנם

מתב"'.ר"היחיי

הקשה"שהרש- " ...קליהישמעיואע"ב :דראיןהוה/די "'רש''שם

להיילבוווזכה ."שעייטגי,דקלאעיןדטביעחמשמעאצו,בתיל,ןדהא

 :ל"וזיח"א)כג,בגיטיןגם(שא'ימשמטוגיאמארתהכןשהקשהה"רמ
איחרשיראודעבעיבןעדיחלעביןאבל ...מייריקאעדרתלעביןלאיהחס"

שלטיבשםמ"שגייסק"פאסימ"חוהחשןקצותרע' ,עכ"לקולו"וישמעו

ששמעואחרילעריםיהי'בקולועיזשהטבועת"לונהרמ"ה,בשםהגבורים
מכיריםשכברעדיםשיכמינובמשנהאמרולאשהרי,ו l/בבגםהמסיתאת

איחו.

כויתב- "פרשהעבין ...ענין"טמך :ליעביןסמכיד"הר'ש"כסז,
ובכלןה.אחדזהפסוקיםנישהםהלאמביו,אינניו" jיש jפענין"המלים

סמוכים,קואוםמקום

את-לאצוליה"משמיאנפשיה"ומסרי :זכותיהינפשיד"הרש"ישם
בז,ך. '''שורצהומהכוונתםמהכללמביזאיבנינפשיה""ומסרי :המיליס
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רש"יפי'מהסמךעלצ"ב-היה""מכשף :דקרבאאבוהך"הושו'ישם
צ"ב.דבריווגםרמ"ה,דיעי'pהינים,אתשאחזפי'ולאכן

פירושו(ברישרמ"הלהידלכווןזכה-חייביכלד"הח~יםתורתשם
למשנתנו).

קטבה.משקולתד"הלפבילהיותצריךהמרגליתוצרורר"ה'שר'י,אסח,

 ,"אקט,מ II"ב :צייןייס V!'הבמסירת- " ...לךיש"וכי :גבמארבפת,
א.קט,ב"ק :וצ"לט"ס

ה"ז·פ"חגזלההל'הרמב"ם-גואלין"לושאין"בידוע :בגמרא 14םט,
רקהואודאידלאו(בסוגיין)חייםהתורתוב'יורשים",לושאין"חזקתו :כ'

בדבריו,ע'שם,המגדיהדבמלשוןגםמשמעושבןרובאבתרדאזליגןחזקה

ב)סח,(לעילחסדארבדבייאתהרמב"םהשמיטלמהדא"כצ"בלעג"דאבל

"שאין :כ'בסוגייןהמאיריוהנהומורה,סוררבןגעשהאיגוקטןשלשבגו

ואבמ"ל.רש"ש,רע'חסרא,רבדבריומביא ," ...לפעמיםויארענמנעהדבר

רש"יע'-מאשי"קדושיהאביהקבל"אם :עליהוהייביוד"הושו'"ישם
וחייביו.ד"המ"דייה EIנדהט IIהתויע"זועמדבביאה,מתקדשתד"הלעיל

כתריה,"וממשויומעולה"טוב :רש"יפי'-האיטלקי""ייו :כשמנה Kט,
ייזגלעלשחייבומשמעסתם,ייז,כ'ב I1הפ"זממריםהלןהרמב"םזהנה

משמעהאיטלקיייזכ'שלארבינו"מדברי :וזי'לשמבהבכסףשםוכ'וייז,
ייגות"לשארוה"הגקטשבארצרמשובחייןתגאאלאדווקאלאודאיטלקי

משובחייןנקטשהתגאכיוןמרןדבריאתלהביןזביתילאואניעכ"ל,

לשארהדיןשהואלומרל'ימגא ]"'שרשפ"כמוממשיר,[שהואשבארצו
ייזשיהי'שצרדיכללכ'שלאהרמב"םקשהוא"נממשיכיו],[שאינויינות

וצע"ג.משובח,

רש"י-וסובא"זוללדכ'ושיתהבזולייןויאכלבזול"בשר :גבמארשם
דרשוולעג"דיין,ועלבשרעללמדוזוממלהוא"כזול",לשון"זולל :פ'י
תרתיתקלללאבטו,לעילשאמרווכמולמ"ר,אותשנכפלמכיוןשגהיסעל

בהערתי,עיי"שמשמע,

לילה"משעבר :רש"יפי'-מימשיך"לאשהוא"יבכל :כגמארשם
א.קכ,רחוליןא,קג,בתראבבאע'שיעור,לךשישהואשכלמצינו-אחת"

הרבהעידשמביאחס'יזצ"ל]משה Iרהגה"צמו"ר[לאחיסופרדית IIבשווע'

כז.שמציבובש"סמקומות

הערתירע'מהרש"א,ע'-משממהוזנהלא ...ישמחנתיב :גב'משם

כגמרא.שםר"הבלט,לעיל

חלקסופרחת"סכשר"תע'י-מימשיר"לאשהוא"ובכל :בגמארםש
זה.בעניןהרמב"םוכדבריזובסוגיאארודביאורקבהסי'או"ח
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בחציחייבאיבואחריבאבחמראאבל ... " :Mה'!םלקיייזר"ה !'/ Rושםש

חייב,גדולייחדיעורשדכדמשמעמאהקשות "לוגכחצי"המלIב'-לוג"
בתריה",ממשריומעולהטרב"יןו :רש"יכיזהולםבי ,ז"דיש'ילרל'יומבא

אחרינא,חמראשיעוראריכשלאהשקועוד ,וישממאינואחריבאכחמראכ"א

אליי"שרדכריהעתיקיהיא)ה"ד(כ"הז"פריםממיהלמשנההכסףוגם

ע,"צוע"ו,עמדולאלוג,"חצי"המליס~ס

צריךחיכשרה"דו ,וזללה"דלפבילהיוחצריךמולדהו"ה'שר"שם
חי.ייזה"דלפנילהיות

שםה"רלעילהערתי 'ועא"מהרשעי-ייןכת'!בי"הרפ"ישם

 .כתיבבגמ'

במקוםושיחל"צ"שיחי"במקים- II,.צערל :שיחיריהו'שריישם

"צער". :צ"ל"צערי"

ברורלעג"ר- "לסיפיה ..."מאן :לסםיהי !טויש·]ר"ה !'!שI "tשם

המלהעס "לטיפיה ...מאן"והמליסלמחקן,צריךלסיפיה"מרישיה"יםלשהמ
בדרש","במלהמתחיל '''שרופ"הגמרא,מןההכאההן "מדרשר"שלאחרהין

ודוק,

 ,ביית)ש(במחשדיםתרטפרתע'- " '1 ''ררשכקיאס"ראהיר :גבIIרIככ Iס

ש."עיייחיצרר,ה"רמהזיז"עעמרכבריהגה ,ש"שהךז"עש/ןרעמ

חשדיסשלשד: )אלא,(בדה 'כמסכדמאריבן :כם,יבוו"הושיייםש

יזהאחרובםי",חדשיס"השש : '''רשכ'בלא,במשלי- "."האחרוגים
הרועיס,מלאהגהות 'ע ,הב"ללגמראיותרמתאיס

שמ"שליברור- "מחיייבבטחורים"רכוותהי :לשהליםו"הש"יו'םש

קא'לאאבל ,"םטןר."ממאיס"ושהלי:ומ"לעילש"מעלקאי ,""רכוותיה
שאמרווכמןמחציו,פחותערהוישהשלמהס"לרש"ישגםכזית","חסרעל

כהמהכשלזואבילהרובאבל"אס :להדאיהמאיריוכמש"בכ, ,עובחול,ן

חייב".עוףבשלוהשלימה

וקרעיסה"דלפניהויתלצריךקריעםלו'עהשר"ה'שר" "עי"
 .בומהתלבשי

תה ,סאמסטרןדפיםסש"ברמצאתיש, IIשוזע-לשיראלד"השרי"'ב , Mט

כהגהתי,"ישרידברנרפסר

הב'אושהגמראיןשמלגס- "מםישבדיביוהחס" :נהכןה /Iרחםו'םש
חייסהתורח'ש"נiמ i 'מיס,שבי'ימצות 'ועלבעבשיסאיבסבגויחסשמשמע
 .ל !Iדי ,דכתיבה"דנא, rלקמן

 :פי'י"רש- "בטלאפילו .. 'ובטלבוכחתרחהבא" :בנמ"י "עב,
ש"למבתברון '''שרשברורולעג"דממש,"הב'תאחחתר ,במחתרח"הבא
כמובן.במשבה,כןפ'יולארבבדבר'בןפ'יולבןאפ'לרה"דהחוס'
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הגהותע'- " ...האדםדםשופךאמרה"והתורה :גבמראכע,ב

דבר)ועלה II(דלא Iסיח IIכשויאירתחותבזההרגישוכ'ברחוית,מהר"צ
מקואהגודףהצלתד'לפ'גןכתבה"ד]פ"אורצח[הל,"רהומב"ם :רז"לרכ'

לא'שואלתרותשהואמפג'לע'קורתפסוב]כה,[דבו'םכפהאתדוקצותה
שיןפ","דמומלשיןשהיאב"להב"לברג.הותשת"'ומהעכ"ל.בח"כךתורת

אמדה.והתורהה IIדי IIרשראהדין.ביתע"יבמיתהזהלשיןמצאנילאכי

הפג'םמואהע'-להוגואחוקטןאת :החרףקםןר"ה '''שרשם
דווקא,לאואבלדמ'לתא,אורחאגקטשרש'''ה"סבפירקיןל,רושלמי

אבל(ר"הוש'"-ע"ז"ועובדהשבתאת"והמחלל :כשמנהא fעב
שם,דבויומטוףגםגראהוכןהשבת,אתרהמחללע"ז"עובך :גיוסהרודף)
ל. IIיאכמוי"ל,ברש"י,שםז"הסוףלברהעדוךועמ"ש

רש"י-כריתות"חייביואחרכ"זמיתותחייבי..ואחד :כגמארםש

כןשגרסוונ"ל ,ד' Iבמיתותוחייביכריתותחייבי :גווסיורמ"הרהידחיס'וגם
לקמן.כראמר'גןבפטוק,הסדרהואשכןמשום

 :שצ"לבווולעג"ד-דלא"עו'ות"שאיגן :הרורףכאלר"ה'שר"שם
דרוק.דלא",לאער'ות"שאיגן

 :'כבהגהיתיוהדש"ש-ביה"כתיבבהדיאררצח"ומיהן :כושר""שם

רש'"לשווולעג"ד ."ה 1מגדולפגםלךדא'ןמדוקדקאיגוומיהו"לשון

בהוישעריהשהוא"מדבר :תנאיםכ'מתחלהכ'דש"ישהדימא,רמדוקדק
אעפ"י-ווצחומידה :וש"יכ'ולכןלבהפגםוקבושיורוצחופגם':קלון

ביה.כתיבבהדיא-ערוהשאיבר

- " .. ,מעצמולמדרשגחגהשלא"לפי :דהאהקישאר"הר'ש"שם
שר"יעלשהקשהדבויו)(בר'שה'ייגפ"בפסחקרבןהל'למלךמשגהע'

אלו.וש'"דבויעלגםקשהוקושייתודבויו,שטיתר

באב".כאזבד"ה"חוס' ~צ"ל-באב"כאן"בד'/ה :שלהמחככמתשם

מה"תכיהודהבנודעמ"שע'- " ...ע"זלמעוטי"חד :ככמארכעג,
א.עג,דלעילבטוגייןארוךביאורגםתמצאושםשם,יבהגהס'ט'יחו"מ

"כרומכח :ל Ifצלעג'"-באחך""כפרויך :למעום"'חריייהכתום'םש
עיי"ש.באחד",

במהר"ם.גםתמצארבויוברישמ"ש-בתוספותד"הלנרכערוךםש
, 

יי"גהתוספית Iשפדונהע'- " .. ,בפשך"בכלנאמר"אס :גבארמאעי,
·גאמרלמהמאדרבכלבאמו"ואם :שלגובגמ'ש iשמ'ורע ;אםב,יומא

גרסוה.לא·המאירייכוהרי"ףנפשך",בכל

זבויםהרא"ם-לך"החביבמכל"יוחר :וכ'ינמארלכךה' fי '''שרשם
מכליותו .. 'כלומרנפךשככלגאמר"ולכך :כןאלורש'"דבדימעתיקהו,
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• 

אמרך,ככלעל'רחןנרפל "לךהחכ'כסכל'רחן"הלשרורלע"נר ,"לדהחג'כ
הוארכואוברד,ככלעלהכררנהשלפנ'נו '''בשר 'שכ "'וכו"שבמלחל"נולכו
א.כה,פסחים '''שריגםב.סא,בוכוח '''שבר '"Kלוה

כיהודההנודע- "הדיזמויושלעינדמי"לא :י'סרכו"התםויםש
אלו 'תרסגרבר'רולוגחסרוןשש' 'כירעה"רIכ " 0מ"חרמה"ח n "נשי

ש,//עיי ,אוםתרהגהיה

- "ש'ראליכלדהינע'נןרעשרה" :תיךחוד "Kאזד"ה v'ש'וכטד,
Iיצילהךואבגמראשאמרומהעלבזה ' l/רשהוסיףמהמביןאינגי I ,ע

מזהייצאר"לעג- 'ה''''אכללחם"ילמסרים :ידהשלאר"ה " Rרשאחע,
עלולאלו",תכטל"זאלעלקא'הא'"כרל'"מא' :הגמראשקרש"תגרור

להזסיףרישימית,שםד"הלברהעוירש IIלמבוירהראי'ומזהאתריס,דבריס

ערומהלפנ'ישתעמוד '''עשחששוכ'הרופא'םלדבר'שמעילאשחכמ'ם
תתחזק,ומחלחיאהכהערו'ף O'ועמופר Oתאי

איולאץרבחץרהןכאץו.הןהיתיבניערנםהיהידו.הניערבקיבהלבטיםסירנ

הרנמאתקטישירמתפרסםהגאבעסדרישראל.באץרלשמיסזתרהלחיןחזון

לרבניםהדמרש nביראשכיואחרסלובדרקהישיבתמנחיריעתישבקפלן,א-א

באץרוביואהנאמנהליהדותכישופיםבשירבברלין.הידלםהיימרר-עלשמיסדרו

הבאות.
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זצ"לקפלןאליהןאברהםהרב

-לד;ר
בילטאשיראל" "ע'צ.להסתרתתהמנןד

יחין,כלבןלבעדוהאחים

דלןר,בכןבהבעמןלה,בעבדוה,

מעבדין,עלדןררעבן.בריאדןר

אןי.שמשלןתןרתיבןתהי

ביהדןת,חידןרבתןרה.חידןר

בעדןת.מעןלחפשיחפשי.עםבבידןר

השם.עןדבםעקיןש.עםבבידור

 !ההםלחייםבכובה 'בבעדוה.

אדמתן,עלהחיחזק.לעםןבהי

הימים.ןאחריתהבבואהבאיץ

שפתז,בפיזחיהחיים,מלאעם

הקיומים,שפתזןהיפה.השפה

ןיב.גדזלעםטהןרים.חייםחייעם

ושב.הןלךיהיקדומיןימיגדולאל

ההםילמיםבכזגהבבעדוה.

 !השםבועםעליבןויהי

פ~ק 'מ"ע ,"שח-סלישוריוק,קהרבסררמ ,"האריהתובקזנ...יסךןוכת
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להולכיםזכר

פויכטוונגראשרהרב

זצ"לנרינפדלהבהןשיישיעייהרבהדיין

פטירתועלהמכאיבהמהשמיעהבדחמוהעולםכרחביהיהדותנאמני
השגהבראשל."זצגרינפלרהכהןישישיע"ד"רהרה"גהדייןשלהפתאומית

בשמתואתהחזירגדל"בצוםלמחרת,אךבלונדון,שלוהכנסתבביתדרשעוד
המאורבהבהרתדורבומגדוליאהדמאתבוהלךוחמש.שבעיסבןוהואלבוראו

משתכחין.ולאדאבדיןעלחבל-שביהדות

לקהלות ,ולרביסליחדיםידדןמורהמטבעוהיהזצ"לגריבפלדהרב
התורהדרןאתממבושלמדושיראלתפוצותבכלצעיריםלאלפיואףישראל
ואףבגרמנהימשפטןהיהבצעירותואיתבה.תורתיתובהשקפההמצוותבקיום

החילובישהמשפטלדעחבונחאזכברשם.היודייםספרנבתיהידותהיהר

ברתעיסבםיאשרביםעדצייבובלחימקריחברתיהטכםעלרקמבוטט

מןתורהבכוחשרקראהגריבפלדהרב .כרצורבבועושהאחדוכלבומלמררו
מעמדלהחזיקרתשהמאםמוחלטתבאמבוחלתבועאפשרהבצחיחהשמםי

להוראתלחזורל"זצגרינפלדהרבהחליטלכןוהמוטרי.הרוחביבמשיור

באמביםמקירותפיעלהתורהמצוותקיוםלמעןולפעולשיטתיבאופותוההיד
הדורות.שבבלהאימהגדוליהסבריילאור

ויהדותללובדוןכפליטזצ"לגריבפלדהרבהגיעשבהכארבעיםלפבי

ביתלרבמיבויקיבלהואבתורה.וגדולמשפיעכוחבולהכירזכתהאבגלהי

בחסותאבגלהיה"ודישלהגדולדיוביתלחברבתמנהקצרזמןואחרהכבסת

ביתשלהפעולהלשטחממיביתדיביהנביטלמשפטיסכמימחההראשי.הרב
בביתבוררותידבילדוןהמאפשרהאנגליהבוררותחוקעלכאןוהסתמרהדין
קצרזמןבכרים.שלערנאוחבפבילדוןיהודיםמהרבהמבעכךהיהודי.הדין
לאבגליה.הראשירבנסגןכיהןאף

מדהשההמחבותנציוליביןרבוחפעלבה"שההעולםמלחמתאחרי

לפליטיסלהחזירגרינפלדהרבהצליחושנפבאצילוח .בנללקפריסיןוכלואי
הדתייםהמיסרייםבבוחרתאומנהבהםריוהחרהמעורערהמשקלשיןדאתרבםי

הבזצריתשהכבטיההילדיסהחזרחבחקיפוחחבעמומחהכמשפטןהאדם.של
השואה.בימיאמצה

•• • 
העבריהמשפטבשטחלפעולהצטמצםלאגריבפלד",כ"דייןדיועשהיהאף
המאוראתמחדשלגלוחמיוחדצורךחשזצ"לגריבפלדד"רהרבהמקורי.
ומשפטןפילוטוףבחורביהדות.נאמנהדרךשחפשוצעיריסלאלפישביהדוח
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לפולחזהה'דוחאתמצמצמתשאיבבה ,ומקיפהעצמאיתשיטהביהדוחחפש

שלהמחשבהבאוצרמבוקשומצאהואובבית,הכבטתבביתמצוותעש"חשל

הירשחרבשלהיצירהבגוזצ"ל.הירשרפאלשמשיןרביהצדיקהיכ
הובמאמויאוסףלאבגליתתרגםהואולוחבו.לאווכוגויבפלדהובט"ל

מפריוהערותלהקדמותורעיונותיהן.המצוותעל"חורב"ספרואתהירשש"ר

חוובס'שלזוהוצאהעלהעוכהעצמי.עורשיגויגפלוהובשלעטו
יצחקד"רהירש,חרבשלנכדןאתזירזהוא .)ה"תשנ(חמיז " lב"המעיהופיע

פירושאתלאגנליתולחוגםלגמלאוחלצאח ,בלובדוזשביםירופאל,"זלוי
גםהיוש,הרבשלבביושכחבולג"רמירושיםואףהתוהרעלהירוסהרב

שלושהעלזכווגותספוחיברעודמבוא.גויבפלדהובהקדיםזהלתוגום

שמשוז"הובבספרהשתחףהואהירש.הרבשלהאסכולהממשיבידורוח
בספרמאמרותשכ"ב.·בשבחבירושליםשהופיעושטתו'!משבתוהירש,רפאל

הרבעסקבוהתחום ,אסורות hמאכל;ד:שאר"בדיביביזדזהמצוות""טעמיזה
חייו.שלהאחרונותהשניםבעשרותבמיוחדגרינפלדד"ר

לאומייתעלמאמררםכתבאף ,יהייי""מיהובשאלתחריהדעתהבעיהיא
היסןדעלכגייהשאיננההורריתלאומייתכלדחהיכמיבורדתיתחילוניח

התוותיהיטודאתלערערשאיזלהזהירהרבהפהבעלגםעמנו.שלהדתי

באץרהאחרוזבביקורוקיצונ"ם.בלעדברידחהמאידןארישראל.עםשל
המטיליםירושליםבחוצותכרוזיםעללשמועהצטערוחצי,שנת"םלםניישראל,

שיראל.מדינתשלקיומהעצםעלדופי

זהספרמצוותיה.ועיקרהשבתעררעלקטזספרכתבגריגפלדר"דהרב
הנמצאיםרוסיהעולייהודיםלאלפיהדרכהומשמשלרוסיתכברתורגם

דויביהשבתשמירתלחבברביםמאמציםעשהבמקבילשיראל.בארץה"ב

עבודתומהייםכשדיתדיניעלהכרכיסשביהרחב.חיהודיהציכןרעלכשרית
מצוותכלעלהיהדותבהשקפתולמעשהלהלכהעוסקיםוהםהאחרובה

בפסח,חמץערלה,איסורואףהידועוחמאכלותאסוריאכילה,בדיביהקשורות
כרכיםשביהשבע.בשבתהאדםאכילתאתהמגביליםשמיטהודיביטבלאיסור

שלדייעוחיוהיקףאחמאפ"ביםודיביהז,רעיובותיהזאלו,במצווחגדולים
 "המעיז"בברויארמדרכיר"דעמדזועבודהשלחשיבוחהעלגריגפל.ךהרב

ובוסףשגיםכעשרגריבפלדהרבעסקזויסודיתעבודהבחבור .)ד"תשל(טבת

גדולאוסףשםמוצאיםכל,ו,ובשראיערורשולחזע"פדיביםופרטילהלכות

הדגשהחורוהאחרובים,הראשוביםגדול,מספרימלוקטהמצווח,טעמישל

מקביליםפירושיםגרינפלוהרבמצאשבהםהקבלהשבספריהמצוותטעמישל
הירש.ש"רהרבשללועריבותהים

יכולאזפזבאיזהלקבועשמטרחוספרלגמורגריגפלדהרבזכהעוד

זהספרבחלוח.בעביביחוה"קבדיגילפגועבליצוואהלעשותיהודיזחייב
הפרטיח.לצוואחועכשיובעשהבדפוסזהספרוהופעתלפרסומועדרמחכה

הבריותעלורת,חבבלמופחעג" :אשייותובצ"זאלושורותגס"ם
זו,דמהמתור
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משפחחווכלליאוחכלילוועזרהשדאגהחחי'כיחובוחהשמיםמןיבוחמו

אהגוהו.כךשכליחיוש

היהדוחערכילמעןאצילליחםאכר .גחוכבוחיעדייןהואפפריומחוך

המחנה.שבראהתירהדגלאתהריסרשא

םילשגירוהמבוחוחגהרלהיקגרזכה ,ויילשחרישחר'כיוס ,פטירחולמחרח
ציבור.ישואימחנכים ,יבותשיישרארגביס,רב,לקהתתפןתשבה ,ק"עיה

ה."חבצגע.דלעריגרוןזכרו

במערכתנתקבל

שלבדורההלכהעםבבליתלמודהלכה,ובירורברורההלכה
בידוריםהלכה,בירויבצידוףזצ"ל,קוקהכהןיצחקאביהםהיב

מסכתהלכה.ובייורביויההלכהמכווחבריע"יהש"סתובסובי

הדףבשוליברורההלכהעמוילנאראמדפוסע"פסוכה

ה.תשל"ירושלימהמסכתא.בסוףהלכהרביררר

ארבעחיים.אויחבחלקותשובותשאלותאפרים,רבבותשו"ת

חיים.אויחבשו"עברשאימבאלפיסימבימושתייםששיםמאות

ארה"ב.במעמפיס,כעתמיררשלים,גריבבלטאפרימהרבמאת

תשל"ה.ברוקלי,.

בעלפסקיע"פבארץהתלריותהמצרותדיניקיצורהארץ,מצות

מורחבת.שניהמהדוראכהבא.קלמוהרבמאתזצ"ל.אישחזרו

תשל"ה.אביבתלהתויה.פ"עהחקלאותלחקרהמכווהוצאת

הפתולו(יהדיעכגוסכליו,ובנושאיבתלמדרבפתולוגיהפרקים
המכןוהןצאתשטיינברג.אברהםד"רמאתההלכה.חכמישל

ביה"תלדיהתורהי"עפהרפןאהלחקרל"זשזליבברפ'ד"רע"ש

ה."תשלירושליםצדק,שערי

בעריכתבאמריקה.הרבבימהסתדרןתבהןצאתתןרביקובץהדרום,

תשל"ו.תשרימב,חןברתשעוןעל.דןבחייםהרב
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השלמהדברי
, 

 :בסייףשכןר"ה '''שרבמןדףסנהדריןלמס'בהערותישכתבתימהעל
משהד"רידידיליהעיר-"הדייגין" :ל IIשצאותן",המזימיןשיחקרן"עד

במשקללקרואש'"ש'חקרו"המלהשאתמפביזה,בתיקוןצורךשאין "'בקטן
קמוצה.יח'צרררה " :דהייבו"נפעל",

םופררבאהם

תשל"ו)תשרי(המעין,הצבזורה"ותעלוליהתלמודהדפסת"עלבמאמר
ראם"דפוסעד'הסופרשפ"ןשלהראשוביםהפרקים 13הערה , 31בעמ'צויבו

בספרבשלמותוהופיעהזהשהמאמרליהעירתא-שמעשיראלמרבווילבא."
עלהצבזורהבעיתשםמוזכרתואילך. 268עמ'(תש"ך)ח"אליטא""יהדות
הש"ס.להדפסתבקשרלאאבלראם,דפוס

המרחיסזה,בגליוןנ"יהילדסהיימרעזריאלד"רהיבשלמאמדוודאה
 7שפ"למהמסביראיבןארהרוסית,לצנזורהבכו, Tבע"השיבושיםכלאת

מעטיםלאשיבושיםשנשארומודההואכאנז1רהצנזורהאתהזכירלאהסופר

תרב"זמשבתהקטןראםש"סשלהחדיהבשארתכ"כהמפואר.בא <7ובש"ס
צודק.הילדסהיימרשהרבוהלואישיבושים.בלי

חסרובותבדפסוזרהעבודהמסכתעלשגםליהעירגביחובסקידבמר

הב"ל,במאמרמש"כלתקןישולפיכךאל-המקורותשלהש"סבהוצאותהש"ס
שצייבתיבכו,ן Iע'שבמסגתשיבוייסחמשיהאגב, . 19הערהסוף 37עמ'

שיבושיםוזzניביביהםהנ!!ל,שבהוצאהברשימהציינולאל, IIהנבמאמר

הגמרא.שבדברי

בתוךתיקוניםלעשותבשעתוהתנגדהתורהמגדולישאחדלינמאר
תקובילגביהכרחיתכזוזהירותהמסכתא.שבסוףרשימהרקוהתירהגמרא

גישהלהביןקשהאבלואחרובים,ראשוביםשלמדרשותבבתישמקורןבוסחאות

עללבצחלשמורישהאםומשומדים.מומריםצבזורים.שלזיופיםלגביכזו
 !אלהןרשערםשהמציאוהמזויפותהנןסחאות

אחדותמסכתותצילום,ע"פלמסכתותבוסףהוציא,באר"יהישיבותועד

לכךדוגמההצנזורה.זיופיומפרשיההגמראכתוךתוקבובוחדש,סדיורעם

והוצאותשנהמאהלפבילדפוסיםבניגודלמוררריו,ה IIר , /Iפירשביג,חולין-

התלמודבהוצאתהמתוקנתהנוסחהגםתצויןוארה"ב.ישראלבארץהצילום

עליוהעגום,המצבתוקןאלובהוצאותשליס"א.שטייבזלץעריןהרבשל

המצלמיםשהמו"ליםציבורילחץשיתעוררהראוימןהב"ל.במאמריעמדתי
למו"ליםגורםשזהאףהצילום,לפביהשיבושיםרובאתיתקבוראםדפוסש"ס

מראהיופיעולאבדהמסכתשבסוףאזבזכהואוליכספיות,והוצאותעבדוה

ותשלום-וכתובות,יבמותעלשלמהוחשקיוסףפורתומגילה,תעביתעלכהן
ועו.דועדויומא,מסכתאחרוהלאהבחמדףפסחיםעלעיניםיפה

ל II1טמביונה

79 

אתר דעת - מכללת הרצוג 

www.daat.ac.il



· , , , , 

ןתשןבןתשאלןתלאןריצא

אפרזסרבבית

חייםאורחשו"עעל
.. . 

מאת

גרינבלטם tאפרהרב

הספראתלהשיגהמעוניו
המחברעםלהתקשרמתבקש

Rabbl Efralm Greenblalt 
SSS6 Barfield 

 Memphis, Tenn . 38דיי

המחבר·גיסאצלאו

שט"ןאירההרב

ברקבני 9הנביאאילהורחוב

תורהלבנימייחדתהנחה

• 

 :זההנבלייןהבשותתפ'ם

ירושלים , 54מימוןבןשדרותבוו'אר,מרדכיד"ר

ירשול'ס , 26גרשוןרבנורח'סופר,חיםייעקבהרב

ח"סחפץקבוץ ,כהנאקלמןהרב

ירושל'ס , 20ניסנבו'סרח'ופאל,שילההרב

ירושל'ס , 6תורהעזרתאויערבך,רפאלנתךהוכ

יחשל'סהתירהשערי ,קיפרמןיהידההרב

אכיבתלג, oסמילנסקירח'הילדסהיימר,עזריאלד"רהרב

• 

ירןשליס , Jדהסירהיידדירח'סיפר,אברהםהרב

יוושל'ס , 43יגךביתרח'פויכסוגגו,אשוהוכ
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• 

ירושליס , 26צפניהרח'מבואל, p:יובההאחראיהעור,
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