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מרצבייונההרב
• 

-ז"לחכמינןשלתמןההדרשהעל . .. 
• 

[מכתב]
.. • , . 

.. . • . . • • 

• • 
תש"מביסזחודשראשערב

וכו',,ג iהרהלככוך
• 

, . . 
לכת"ר.יכבודברכהתתאחר

בעיבי'התמוהות'הדרשותעלדעתילשמועשרצהבמהכת"רכיבדבי

הגמראהגיעהטרם .)א(כו,חוליןמסכתשלשביפרקבתחילתהלומיים,
'רצוהצואר,מזהיאששח'טהשוידעיםר~אמסיבילמשהשמהלכהלמסקבא

(ש'ייזששחממקום-"ושחט " I"וזבחןאו"ושחט",מהמליםבדרשותכדללמוד
[,ומצויאשסהממקום- 1וסחטאלאושווטתקיי"אלאוראשו,יכופףימבית)"

לאוכלתכשירהוהייבוחטהו,"דמושזבממקום-"וזבחתאוחטהו,"-קול]
'אלושדרשותלבארומ'ותרןתשברו.תחתכו"חתהו"אומדמו,תב~ואו

פליאר_מעוררות

שימעאלשרבילומרשמותרדעתי'לחוותכת"רליירשה'אעבה'וטרם'

שהוסיפומהשהוסיףהואלאוסחט,"אלא,זz.חטתקרי"אלשםשדשרהתבא
שלשהבכלדרשתםלדרדבהתאמתשסח,""ממקוםדרשתובהבבתבבלאמוראי

 1כשי!/ .. If"שחטימבית { l/שירש jלעצמןהואאלא , ...שממקום :באוריהם
שמאליתבשי"ןהכותבתהתורה[כדרךוסחטהייבו"ישחט",שמאלית

בסמ"ד]כותבםישאבו.מהיא)מ,(בראשיתפרעה"כףאלהכוסאת"ואשחט

זובשלזושלהמובביםביזקשרזישי,זאחתאותושמאליתימבית.ש.י"זשכז
הפסוקלדבדראיההמלה.כפשטהדםסחיטתאלאשח'טהואיומקומות',בכמה
החיטםי, mש,הדםאתזכי ;כה)לה(שמותובחי"דםחמץעלתשחט"לא
שהדםבמקוםהבהמהאתשוחטים-סזחטיםהך,הייבואלאשוחטיס,הבהמהאת

תקירשאללעצמו,שימעאלרבידרשתאנימביןכדהצואר).מז(והזאיוצא

שסח'!"ממקזםדשרתבלי,סחט,אלאושחם

ב'אךלא- ) Kתרל"'דמיין(פרנקפיךטתקיילאדרשיתעלפרישכאמת"',"קוראבספו 1

וסחט,"אלאושחטתקרי"אלהנ"להלמידאתז"לבמברגרי"רהרב

לאאחרטאאדםאין :לימביתמשמלאיתשירשיתשטה"ביאיש ...לדברןרוגמאראיה 1

מןתשס"לאכגיןבשמאליתמקרא(נלשיןסס'"ה"והרישטרת,רוחבונכנסהכןםא

-jןJ,יאנןהשטהוכןהרגילה,הישרההררךמןהצרהנטיההיאאשתו"),,..תשטה ,"ךרר

שטו.ת-אלאאיהנחטאבצורחמררך,סטיה-שטיההנורמלימהררדובוטההסוטהאלא

אחר.םוכןשלביררניסשביהסוימביתכשמאליתושטהי
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הלכו.אחרהבדררבדשרות'דס.בבלוארמרא'

,,,, 'I" בוומבחםלברטבודובשהראשוב'םהמדקדק'םשב'והמחלוקתועה

הדמקדק'םכדעתשלשבואו!!ות'וחשח'בוהעבר'תהמלהשושראםסרוק,
לזלזלשבוהג'ם'מ'בושלוהלכהתלומדלבעל'להראותהראו'(ווכוה'םד.
החלמדרמאש'אחרשלא-ל,"בכו"לחזודרשוחשכאלה,דבר'ם 'I1ולהזב

במחלוקחרעחולחווח-בחרוז'ם :ועוד-חבורכחבחםכרבבווההלכה
לובדוו-עד'גבכורגלברט,בןדובשחשוכוחכספרראההב"ל,המדקדק;םכ'ן

" 

• • 

חרמ"ו].

משת~ייצאמלהשלהכללימיבבהשעיקרריאיסמליסבכמההובה
ש"רהרבבפרט'וח.המלהשמושאחומגוובהמשבהוהשלש''חה'סודאוח'וח
ער'ם,ב'ן "l'המפרלמשל,לכר.רא'וחהב'אובברזל,מרקוסאהרוורה'שר

או'רוו"ם, cללתםוהמפררתמור,מעלמשאזהפמרקאגוז,;<ל,פחוהמךרפ

והפורץגבד'ו,והפורםלפרוטוח.סלעאוהכללפרט'והפורטסוח.לפרופורס
כומכולם-האשהראשוהפורעפרזוח.לער'םוהעוברהצבור.זפוהפורשגדר.

עוש'םהםלרס..אתרמרכן )ח, "Wשלאוח(בל,בדרשלקשרהמפראוכר'חהמוזר

מלהמצאההקושדלשוןששפתאואמחוכרח.שה'חהה 'I"I1'מהפהרמעשה
ג'ווגש).עשראתדכאן(מנ'ח'וסוג'ה.הפרהמ'נ'לכלרח mמ'

" " 

'" r , 

רטםאורטבזה'ה'הרע'ם.דב"םמ'נ'כלמסחעפ'ם"רע"משררשוכן
וחהוםלרמ.והIב :כלכתמ'מוח.רכןרכהנה.וכהנהה I"II'ראורטלאררטשאר

קר'רוחארהלוהט.ופחםהאפו'הלםחץמ.מע'.חםרמרר :וכפועלוהמבחם.
גזלואף .גזע=גרעגזז.גזם.גבזר.המשוחףאזקשר).קום.קרח.(קר.

רעדר.בכלל,מערהו

-רמ.סקגאלפ'רלאההרא-אמ'גאלפ'-בכלשאמררא'להב'ואפשרוכעח
אמשרשוהםאות'וחשח'פ'עלאםהר'גה.שמובגםוזכחשחטהמלהברקו
ומקומה.ההר'גהצורחלקבועכר'ש"כ'םהםמל,םקבוצתלא'זולהכ'ר
קולשמוצ'אממקוםאוזובת'םשזכממקוםאוושוחת.ששחממקום :ומצאו

ובאוההוא"וכא'גאשעזבוער'שמעאל.רב'רבר'אחכרוהב'גור, 'I1שוסח'ם
ה'א.מס'ג'למשהשהלכהאלאלמחזוברררשלאלמסקנא

לנסוחל'מותרלא.אםוףאאשמח.אלו.בהערוחלכת"ר m'רוקצתואם
רבר'ר.םלהכ'ופ'רוש'ומררו'למזשומאזר,באמוו"לחזררשותאחלהסב'ר

אחרש.במקומותףא

• 
• 

• 

-• 
החורהבברכ~חמכברווהגב'

יכבדרדיוח "I'ב

םזרךבו"בה
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ולייהדרה

רח\קים\קירב\לאחריםת\רהילמד\
• 

.1c ודתהרושובורוMII 'רC 

"ולמדחט"ייס)'ייא(דבדסיבקךאחז"למצאוחורהחלמודלמצוחמקור
אבלשובר,בעב'ןלאחרםי.בל,מוו Uדהיי );כ"ס(קווש'ןבניכם"אחאוחם

[כלוזברךביםשלוח"חקל,יחידשלח"ח );ג(מגילהאמךודומה,במשזבעוח
הלומדאחמשבחת )'ה ד'(באבותהזבשנהיכןגדיל.דברהאולרבים]ללמד
לעשוח,אואחריםללמדכובהבליהלוזבדאתולאלאחרים.ללזבדמתנעל
הואהרימלמדה,יאיבותורה"הלימד ; ).ט"צ(סנהדך'ןמאירר'שדרשעד

לזבה'לבררהראוימןלכן !כרחחייבכד'עד-בזה"ה'דבךכיבכלל
בעצמו.מללמודיוחרללדמהואהמצוהיסדר

• 

ד",ךגלהשניםאמוחבמשךאבו. Uבזמבמיוחדחחשיבוחשילדבך

-איומוחהחקפוחלעומחוזאחוהחגוננוח,החבודדוחלעמדתהגאמנההי'וד.ח
ו"סוצאיל;סטיס" ,""שמכילים ,"רפורמים"מצדכךואחרגיםי,זבדצחנחלה

החמקהיא.המגוטהשוהדרךעצמנו.עללוב.ןו\אשהעקירהחרגלגולמיגי'ם..
 rשאויר"ראיח );ס"ג(ברכוחהזקןהללמאזברפיעלוזה , Uמסביבחומה
כמעט;אינס,כברכיליס" 'Z'..המבינתיים,כנס".עלין,חביבה-התורה

מאת,לדבריוצמאיםאכזבהמלאיסבעצמםזה"סוציאליסטים"רםורמיםן~ IIיה

לעשוחו",רויהמחנהשל'זשבהישגוכמדומהדנזזך.עחי'םאחבראותם
גםואול,שבשוכים,לאביהםה'עםאחולהחזיךשמיטשטלקדשגדולוח
ב"ב.לגאולהלזכוח

חרארית"אם ;(שם)הזקןהללשאוכרמהיהואתנאי.זהבדבריש

דורריבילהייתהדירבשתבהאמבםואם " "פזרעל,י,חביבהשהחיהר
לפזר.ולהתחייהזאתהחדשהבמציאןתלהכירצריכםיעליי,חביבהשהתורה

• 
דברהוארחוקיםירןב pt '.םסקכברנ"ופיינשטייןמשההרבהברית,אברצית

שאימצוה"בגדרבשבילםהואולכןבולהצלחימסוגליםתיהרבבישרק
כורומ,במדתל,וכדרט,אחלהפסיקעליום. .וכוטלולכן "אחריםדייעלאסשר

סוין"סברוב, '"ש MכYזו(מובאמזמנם;מעשרדלבךמדההעיציגםבו,לעסוק
איתניהחמייביםבכריזםייצאןכארץהיהריחמנהיגישייב;ןראשיגםתשל"ג).

הדירות.וגדול,חז"לבדבריהדברחוקףלבררראיחילכןבזר.לעסיק

 :כלרםר •ם'ןורבשיטחנלרכאשרתזליחהתורהלהפזתסהדיךרמזו Mכשיואולי •

גדילותנעריםיזםמזמורלאהארזנרחבירביפןבעחרזתנכמירםחשכן nיורה n 'Jשב

נ~יכפתבכפרים,נלינההשדה KJנדידילכהדכתיבוטניבוט,יערוביורהנcאחדות.

 .הויידר.ויח-זכי'לכרםיונ
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מהלעשברסףאבר,רראיסלאחריסתררהתלמדרבמצרתבעייזכאשר
כללירתחיברתשלישבשתיס,עדרנכללתהיא "גדילהמצהרבעצמהשהיא

יעביז'יאביזריה,חסדיסגמיליתמציתיהייברכתירה.ישראלעם,בהזשבתחייכי
שצירתנרתרחנהבמצרתגםנכללתהיארארליזה.עםזהשיראלכלשלערברת

עמיתי/ן,אתתיכיח"היכח :י"ז) ,ט"'(ויקראהקותורחבובה
, ' ' 

בה.שישהחסדכצדיבפתח

, 

 ,רסי'האבתלהארי.םתררהכלימורםר Ii, j.כ , , ,

. , ; ~ . 
שלשהיאתורהישוכילשובה.עלחסד"תורת :מ"ט)(סוכההגמראלשיו

חדס".שלתורההיאללדמשהיאתירהאלאחס,דשלשאיבהותירהחסך
עליומעלהתורה.חכריבואתהמלמד"כל : ):י"ט(סנהדריוחז"לאמרווהרי . ' , 

 . ):צ"ס(סנהדריותורה"לדברי-עשאו"כאילי-ילדי".כאיליהכתיב
להשיגיכוומעל,,,שלבישיבהלשיבשריצהרמי· !מזהגדילחסדישזג;'

, 

 .)ה"פ(ב"מחברילבותורהלימידדייעלזהאתגם

עלייחיבה'זההריהתירה;לדר,דחברואתלהביאשכדיימימהרשד"םלדעת
להציל"ואם : )ד'/רסי'יו"רמהרשר"ס,(שו"חןז"לח'ין.מהצלתאפילן,יותר,
שחתמבינפשרלהציללהצילי,בממונרכיוכגופרכ'ןלטרוחחי'ב.'חכחרם
 :)ד"קס'רלייט "ס(חינידמנחתג'ם'כתביכושחייב",יכמה'כמה'אחתעל

תעשהאלאמתחייכעידתיכחה][שלזימעשהחיץהיא,התזכחהדחייב"יב"ל
גם .תעמיי,לאעלדעיברבבהר,מטיבעגרעדלארןע,דםעלתעמידדלא

העברהמןלהציליכילדאםיכמהכמהאחתעלגופו,אבדתלרבית"יהשבית"
יחומריקל'ילהצילי",למוטבלהחזירוחייבבידא'ר"ל,יגיפינפשיאבדת'דהיא

שהטעםתירה,'לימדישלאלאבייקידםתררהשלידמישרבימהכעיו'הואזה
(משגההזהע;לם i'רקשהביאילאבייקודםהבא,לעילםשמביאישרבי,הרא
 ··.)ב"פסב"מ

[ללמד"בלאגמירי :כבר)ד"האתה,פ'ברידשביעית(מס'השל"היכתב .,
תלמידעבינםי_שניבלאגמיריששימשיםממעשה,עדיףהתלמיד·לאחרים]

לחברייימ.למדלחברך,שמלמדהיאהטיביהמעשהשלידמהד"תדהייניימעשה,
 . .ילדי."כאילי

ממשנהמשמעכןתירה.חבריאתשמלמדבמישי·ריעאהבתמציתיכו
לדשירכיזי,מצוהעלעוברמחבררטובהשמרנעמישכלר)ט'(נדרש

, 

גדולשהוא'ממעשה,אפלין'ג;דלהיאלאחריםשליןבךדמשמע KNספ P "ב'ןבהסךב'א 1

 :ןב:)(קדושיוכתבומהרש"אשם,ומאיךיותרס' , Hרשלפירושמשמעכןלעצןבר.מלימיד

N ממנו";שלומדיוהרביםאת·מעשהלידי.שבמיאמוסרםממעשהגרוללאחריניתלמוד

נרוללאחריםשלימוד.·הוכחותיכמהכמהשמביא )'גס"לך·(לדשלאה.העמקיעיין

לך(לךילשלאתיתממעסה.פחןתהראלאחריםלימרישם,לחיטב"'..לעזםר.מליונרי

 , , , " .. • nייפר 9,'בולאבקיימהוניירי Kהסיג' )'זס"
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כמיד]לרעד"[יאהכת :')ז"''ייט(י'קרארמכ"ויז"ל !מתירהגדולה,טיכה
הריובחכמה".ובדעתיכבידרבבכטיםבעושרלןהאהיברעהןשיזכהיחפוץ

ח"םחפץכעלכדכר'מפורשו'יתראהתבו,ככללהיאלר'עתירהל,מרושגם
כס'לשהוא '"מהכל'יתרדליהיאדמעת,"הענ' : ')ז"פח"גחסד(אהבת

,צר"קזהבכגיורשע,ונעשההדרדמותעהכס'ליתי ,.".יעלהד'עותבענ'נ'
,מאדגדוליזכיתוהאמת,דרדעלילהעמ'דיבתשיכהלהש'כיאז'להשכ'ל

שכתביכמוכמידלרעדיאהבתשלעשהמציתככללהיאזהוכל '"זהעביר
 , ." ... )'גף,(דעותהרמג"ם

האימריאמרואל ,)'דט:נדר'ם('רישלמ'בתירהגדילכללזימציהףהר'
-מיתהשחייברשעלגבידרשיהחז"לשהירבמצית,'ברעךדקשייכתשהאי
(ייא.,ב"ק ,: n-סרטה ,:ז l!לכתובותעווה.,(פסחיםיפה"לומרתה"בתור

 :יאהבת)ד"ה :לייזכתיבית(שטמ"קברמ"ה,מפירשוכו ,),ב"נומ"ה,סנהדר'ו
מ'תה."שנתח"ברשעאפ'לימשמעער.רדכת'כה'כא,;וכל

בנ'ס'נקרא'םאםזרהעברוהעוכד'ש"ראללגכ'תנא'םנחלקיהףנה
אתם ו'א';בנ'םקרי';סאתםכנ;ם,מנהגניהג'םשאתם'"בזמו : ),ו"ל(קדוש'ו
דבר'כנ'ס,קרו"םאתםא'וכנ'ם,מנהגניהגים

הרשב"אופסקבנ'ם",קרו"ם'כדוכ'וכדכ'ו

כדבר'היאבנ'םבכלל '"לע"ז"משומד :קצ"ד) , 
מאיר.כר'שפסקג) IIסקט /Iקנס'י(וי"ררג.ר"א

 :כ"א)קלייט, ם,לכm:'המרlודודשאמרימה
שנאתה'"'ראת : )ג'"ח:(משל,בניושלמה

, , , 

אומר,מאיררבייהודה,רבי

 '"ס(שי"ח'ןז"למאירכר'
, 

מרבדימשמעוכואמיר".ו'

, , , , 

וכך''''אשנאה''משנאי,'"הלא

ה'םרקלקמוע"ו-'רע"
-מדיבר,במה

 , ,חמאהוהיבתערבותב;

בשכעוות
-

מלמדבאח!':א'שוכשלי"כת:כ : ),טל(
, 

'שראלשכל
, 
זהערכ'ם

' " , 

יהידיכלשלושעבירההתורה,לקריםאחדכגיףהםהאימהשכלהריבזה", , , 

שמט'להרקלאהזאת,הערביתבו, ,.,ח'ילכלכולו,לצ'כירלחיבהנחשבת
'בהלכהגםאלאש"ראל,'כלשלהמצותלשמ'רתהאחר'יתאתואחדאחדכלעל
'מיצ'א,שבr-א, ' Dעל"אף :המציתבברכותלמשל,סע'פ'ה,אתשילחתה'א
ואפ'לוירש"יישס), ',ט"כ(ר"הלמצות"כיה·יהערב'ם'שראל'כלשהר
 ...היאת,''הערבותחיבתלגג'ערב'םאנואם ):ל"ז(סיטהכגמראנחלקו

. . . . .. . 

שבשמ'םלאב'הםלקרבלטרוחאחדכלעלמוטלתחמורהחיבהיה ' Dל
תוע'ם,'שראלעםכלהר'שבתעותםהתירה,דמרדהותעואישתעיאלוכל

התורה'"ייעתחוסרהואהתירהמדרךלתעותהע'קר'הגורם'שה'יםינראה
לשערו,אפשרא'שכמעט ,ם,.,אונוראלשפלהגעיש"ראל,עםהמינ'כ'ואשר,
·זהכגוויעלתירהלתוע'ם,ל'מרו ,,.,עללה,.,תצר'דהת'קווגםבויאם

גוזרהקב"האם'לותורה,האץרעםכואת'המלדמ"כל : ),ה"פ(כ"מאמח
כפימזרלל,יקרתצואיואם'ייט)ט"ו,(ירמהירשנא'בשביול,מבטלהגזירר,.

, 
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שאינםארחם'עםבהלכהשהיזרר"טרב :חחקמ"ר)(סי'חסדייסובספרחההי".
לר".הדרימםחברירעסמשהיזררבטליס,ילכרשלאכדיכונרחרכךכלרידעםי

רכמה.כמהאחחעלגמרריסהאזרעמיעל .כךחזהרלרמדיעלארס-

רמי ):ח"כ(ב"קפטרהיהומנאשארנסבךרךבזה,החרבהחרמרכלעם

עביררחעלנענשיםשאיננרכמונענשלאבחשרבהלהחזירהצליחולאשביטה
אבלא-להיבו",לה'"הבסחררח :כ"ח)כ"ט(דבירםהקראפיעלשבסחו
שבדיומיאחממשילל"ג)(יחזקאלהנבאיזהנה ." ...ולכבינולבו"הגנלוח
הךיהזהיר,וםה rהאםהאזר.עלהבאהמחובלהזהרישמונהלצרפהלמחות

 : )' 0ז'(שםרמסייסאליר,שמעולאאםרביזשמזעאםביזחובחו.ריייצא

אוחםזהזהרחדבר,מפיושמעח ...ישראללביחבחחויצוםהאדם,בז"ארחה
הואמדרכו,·רשעלהזהיודבוחרלאחמרח,מוחרשעלושע,באמריממני,

ממנהלרשבמדרכו,ושעהזהוחכיראחהבאקש.סיו'וורוסימות,בעובורשע
לכארוהמשמעמכאז ."הצלתנמשךארתהימרח,בערנוהארמדרכו,שברלא

ומב"ם,דבר'(רעייזכזלעשרתחרבהמרסללהזהיו,בדירששימיכלשעל
כז,עשוהשאיבררמיהנביא).ממעשיההדריטדיזבלסדשבזהלקסז,וסבאםי
"כל :(שבתב"ד-נ"ה)בגמואאמרררממרוששנכשל.זהבערזנחפטהוהיר

באנשי ;ביחראנשיעלנתפסמהיו,רלאביחרלאנשילמחרחשאםשרסי
 . . ..כולףהעולםכלעלנתמטכרלר,העלום;בכלעןריאנשיעלנתמסעיח,

I 

• 

, 

 : )'רס"(יחזקאליושולםיחררבזאתחזהכאשרהנבאידבריזהכועיז
בגמוארמירשרהביח".למניאשרהזקניםבאנשיסרהיולתחלר,רממקדשי ... "

חיודציקיסשלמצחיעלוושרסלך ,לגבריאלהקב"הלו"אונר : ).ה"ג(שבח

דם.שלתרישרעיםשלסחצסרעלחבלד,מלאכיבהסשילסווסלאדרי,וסל
עלוס,שלרבונוהקב"ה,למניהויזמדתאמרהחבלה,מלאכיבהזוסשילסוכיד

גמורים.רשעםיוהלולגמירים,צדיקםיהללולח,אמרזמאלואלובוסתבן;דמ
ממהכאז,גסמהין,"ולאלמחרחבדיס.ההיזעלםשלרברנולםבריאמרה

לסחוחבדיושחיהשסימשמעסנחדר!'בזקנירהחחליראיחההקב"הוסמסכםי
 •השרע.עםהידנענוססחהולא

רנלע"דמיחר.שלאפיעלאףגונררםי""צויקיסארתםשקראמהרצ"ע
הצדיקיסנוסעוהעובוחומתןוערוכח,שיוסאלאלמחות,מוסממצרהכאזוסא!'

בזה '!א ,מחאהלשנסוחקרשארמרמיכ.ןראםהשרעםי,בשרעתשרתפיס
דוךבכלרלמערלמדוכר,שירבהשושעכךלמערלצירכיםאלאכלל, mמצ

איזבזד,הצלחנרלאארם '.וחבונהחכמההשסשחנבו D'כלשררחנרשערדמת

• 

" , 

"ונחוtתר nסוירה Mלכי:סזc:רחר ICמזיןגםזהלדכרמוכיז eליב.י.פKשר',.לרינ

"לה.ישלרביירנםשלדסותניס .... Iפ_דיםב,~יא)ה/(ופ-שישונ.הנהזםuזם.

 )ףנם.ביק(בכלביזה,לוהוסיףבשביעית'"IכררCי, :IIזבםירבIכה ..סוב"גוםויהויז

ויניחםלגזיליס ICכ[שהןויזבותלרס,הלעיסה, : Jשבושניכשראבגc:לנינהו,:חםקר ..

תאש iלהן.ררמסר •.היהבקירתסהריעייןזרדייהדברדשי]י-,-הוסורדברואילכו
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אע"ג,ד"הג"ה.(שבתהתיספיתבעל'ד"קייכוטעם.בהיא'ובמחאהמציה
למדתהקכ"ד, jלה"אמר :שםהסיגא'מהמשךרכ"ג)ס"השלם'ראשבס'יכו
וכש"עלפנ!",אמרה ,מהם'קבלילאכהםי 'IITבשאםלפנ'ידייעגלר' ]ו'הז
חרבחכאן·אין'קבלר;שלא!"דעשאםהרי .""לגמילהםגל,י,לפנריאם

מצרההראשרניםעח.לדשהיאתרכיחהרכחמצרתבעניןהבאבפרק(רע"ןמחאד.

"הגח :ל"ז) "ס(יראיסס'וז"לבדבר,איסררגםארלישיזהרבכעזלעצמה).

למזי,דמשרגגעינשיוהלוברחאיןאלמאמזדיש,יה!"ראלושגגיםשה"ירלהו
 : )א"'(עשיןבסמ"גגםרכןלמרתרה".מרתהרמשאיגיערגשיןלהרברתאזכר

האדםעלהשרבה ...כדאמויגן I'קבדלשלא ~ ,,'ג[לשחרקצוירבמזדיין"אף

שיגאר".פןלץחיכחאלשגא'גשמעשאיגידבולימושלא

אפ'לראלאמצרה,כהשאיןוקלאמיעילה,שאיגהמחאהסתםהזרלפי

לימרשלאהאדםעלשחרבה ):ה"ס(יבמיחבגמראכמפירשברברישאיסור
תחלה,חב'זראת"המיכחירלכושתרעיל,האדהמחאהנווקינשמע.שא'נידבר
דבריםבשלשרהיכן .)'חר'דערת(ומב"סשיכלימגי"רעקשיתלודיברלא

. 
שיקכליכ'יבגחת,לאמרםצררי ,חשיכהעםשבתערבלרמואדםשצורי
 .).ד"ל(שבח

 :י"א) "ס(שמיאלמחנתח"לכזררגי.חיקףביתרזהכל "1שרכגארה
קשרחהזה,שבזמןע"גמיאלאייןמהרר"חמאדמי"ריבפרטמרבית',קבלת'"כר

טכעישא'ן"ימ' :שםיממשיריטיביס':רכיםבדברשורקנשמע'ם,א'נס

פטירהיאאילי,ישמעשלארבפרטעיל,עישיעליכעיסיחיכף ,רכיחלדבר
 .תיכחה"ממצית

,רביםישרלאכלוהיי-להכשללילתחוכוחריןיוcסמין.ןזי,לובהיאסורהגזלן

 : )'''ק a ,'"שעל K '"נ'י 'סי ''"'יי/בהרIס"'א(לגייןגר K"שלמ,ןי~ז,ןעלינתבזזל",

 ,מ"'כ,רשעותש,סהדבררחן Mוכגזל,יסור Kלyעוברכרוביזנדרכיןהוסני Mש ..

זמםיח"נןשיוcןדברייכרוכת ,'",לנר .ד'י,אחרביt1םורוסrני Rשלזובןןם'יאנויאז
• • 

םאאבל .'(שרמלהייתנזיל C(הוזךהפרשהירי,לסא Kלוcמיוtסור.יהודילהפריש

הדובה,לוכיסיףמרבבהובדגולןנןcיסיר.להפרשיוחיוב"יןרש,. Kהוכךיביןכיבין
• 

אשיבידרשיבשוגגיכר Jכשאסנילהפרישומנרויךיוeזל Kבישר..דאף :(שם)וכותב

lיtבל ...איהשוגגשהקםןנבלות,ארבלכקםורכמולהפרישן.חייבו, "tלהפר.חר

חןcרסילוזרוeןו •נמורונוונרוeינרlיtםליר('בירה.ןרKהייבמזירברר Jלררתה mבסי

 ",,"סהלזרתלהפרוrזירמזייה

כ~יל,ובסויס,ובlיtיסורהפרשההיאההפרסהביינחסאין Jמשמוכדבריהסוםב

י,שההראוסארס"להייתממנילמנו,היאהכיינהלאאובזוה,ההםרשהכ,נםיש

'K ר"ול(לדתעיזכורר,הז,חדוהואםאי:ייאנר)ר"ש(ל"ת פ"ב'(חמוייותיסיי

 .רתלעת;םםשרהן TJCמרככה)

משמ,זיממשבהשנםהרי

ממנרלמנו,ורקךאהו.התלכית

אלאב,נונןמאיסררהפרשהשל,ניןן Kנשאין

 ., • . Jרשהוית
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, 

השלוםמצוותבס'מובאכ"ו,מכתבוכו,'(אגרותחייםחפץבעלכתבזכד
ב'נ'הםהרבהמצו'והחוטא'ם,הפושע'םאפ'לובזמננובאמת 'כ" : ) 295עמ'

מואותםשמתעם'פושע'םא'זה ' ''1'עלהםתעו'םרקח"ו,להכע'סשא'נם
 ,.,.,מלתואותם ...הבסבההדרדדלהורותםעל,הםלרחםרבהרצמוההדרד,

להורותעמ',שברלרפאבכחם'וש"דב'בה,חכמהד',להםבתואשרחכמ'ם

עלה'םכחםמאמצ'ובכלהזאת,בעתלחשדבלהם'א'ולד,'הסלולההדרד

עצמבדשכל"דכןרו :ט"ז) ',ב(שמ'טהא'יישחזוובעלוכובזה,"להשתדל
להחז'רםועל,בות'קוו,בושא'ןבשעהבוהגיים] "1'מור[שלהד'ןא'ןלתקן,

מגעת".ייבו "1'שבמהאורהבקרןם 'T'ולהעמאהבה,בעבותדת

בדבר'"אבל : )'ח(דועתו'שםממש'דהרמב"םשהר'זהבכללעייןו'ש
ומחרפ'םחטאוומפרסמ'םברב'ם,אותו,'מכל'מ'ןבסתרבוחזרלאאםשמם',
הבב'א'םכלשעשוכמדלמוטב,ש'חזורעדאותוומקלל,וומבז'ובפבןראותו

אהבה,דבר'דברכאשרשמעלאאםשהר'תמוה'ם,דברןרולכאורהבש"ראל".
מדברכאושרמב"םודא'אלאלו.ו'לך'ב'חבודוא'קשות,'אתו'דבראם
שבצטו'בוממה'ע'וןצר'דה!'ועדופרקלקמיבזהועיין·לכפות,ו "1'שבבמ'

כפ"ה.לקמוכזהגםובעייןאתם,להתחברשלאוגםהרשע'םאתלשבוא

, 

, . , ' , , 
תוכחהדצמת .ר

" - -
תוכ'חהוכח,כלכבדאח'דתשנא"לא :'ייז)'ייט,(ו'קראכתורהכתוב

שהוא(שם)המלב'ייםכתב"תוכ'ח"ולשוןחטא,"על'ותשאולאעמ'תךאת
תוכחהמצותזה ' Dולבדבר'ם).אוכשוט'םבכפ'השהואנמרסר(ולאבאר'ות

מצותמע'והואוהר'כו,שבכשלכדברהתורהדכ<ךאתלחוטאלהוד'עהא"
את'פ'רטורמב"ם'לב'ש"ואוכומלפגזעל,זהדחייבובתוחכתותורה.תלמדו
כ'ןלב'בו,שב'בובדברם'ב'וחברו,את"המוכזור : )'ז '',ו(דעותהתבא'ם
ובלשוןבבחתלובר "1'ועצמו,לב'וב'בו"להוכ'חו r'צךלמקום,שב'נובדבום'

והר'הנא",העולםלח"להב~אולטובתו,אלאלואומר'שא'נוו'ודע"ורכה,
עלןרתשא'לאפב'ו,ת"למשתביםאפ'לו"'כול : );ז"ט'(ערכ'ןחז"לדרשתזה

זהולפ'תונחה.מצותמעצםתלקהואחברוברגשו'שזהרוותדהייבוחטא,"
אם'שמם',בדבר'"אבל :הלשוןבזה )ח"ה(שם "1'ממששהרמב"םמהצ"ע
סות'-,םכאןדבר'ולכאורה ,"זכףברביםאותומכל,מ'ןנסתר,בוחזרלא
 :ש"ג)סי'אר"ח(שו"ח-שיקמהר"מרתירץדוקא.שבנחת .;זבהלכהזבריןאת

'הווכחעשה'מצותמשםרא'טעמם',שב'משוםתוכחהמצותערל'בו"ובראה
תוכחהמוצתהבההח'וב'ם,שב'נשורשבפ"מוש" ...ערבותשמוםרהב'תוכזור

ובכנסיסרכיסובדבריםבנחתהואדעותובה'המצותבמברוס Ifהדמבכתב

 , ..והמצוההתורהכס'וכתבפב'ו,,לב'ןולאאחרת,בר'צו'פעםבנלהלב,תוד
מציבוהכ'ואפ'ול ...ב'רורבדרדשלו,שממעותהואכדבלה"קתוכחהדלשוו
הרישם",הרמב"םוכמ"שפב'ואהילב'ובבחת,שמעולאקבללאדאם

ח'ובהל'עצמהתונחהבמצותמודברז'שבחל'רמב"םדברואתשרס.בור
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יראiכ'ס'בעלמדבירשגם 4העהרלקמןועייןהערבות,מןהיצואבחיוב
הערבות',מעניןמחולקתתוכחהשמצותשממע"

בהישהריתזכחה,במצותהתכייזתכליתלאיזךפירשלאמהר"םשיק

בלבבךאחזתשנא"לא :הקראמפשטותלעד"נאבלרעי,ואהבתחסדמשום

בס'כתכגםוכןמלכנו,שנאהלהסירכדיכאהתוכחהשמצותמשעמ " ..הוכח,

כשיחטאכיאנשים,ביןוטובהשלוםכוהששי"לפי :רל"ט)(מצוהחנוד

עמו,ושיליםהתנצלותוויתקכללפניויתנצלבמסתרים,ויוכחינולאישאשי
הריהזמנים."מן"לזמןאושעהלפיאליוויזיקכלכושיטמנוויכיחנו,לאואם
 ,תורה,לחבירוללדמצריךעריםכיןוהאהכההשלוםלמעןשגם

אדםעל"שמצוה"כשם : ).ד"ס(יכמותחז"לאמרויקכלשלאבווכידוע

ומסיקנשמע."שאינודכרלומרשלאאדםעלמצוהכךהנשמע,דברלומר
 : )'ח '.ט(משלישנא'בהישחוכהאפילואלאמצוה,רקאיננהשהשתיקהשם
הוכח"דכתיבהנשמע,דכר"לומררש"ישםוכתבישנאד",פןלץתוכח"אל

" " , 
תד"הנ"ה,'(שכתהתוס'בעליגםכתכווכןממנו'!שמקכלמילהוכיחתוכחי,

'" " 
ס'דברינגדי"א)ס'י(עשיןהסמ"גמסיקיכן ) Tל"(ס'ייראיסוס'ןאע"ג)

שיודעמיאתלהוכיחאיןאפרןשככלמכאןאחרת)גרסאכולו(ששייראים
" 

 ..אליוישמעשלא
" " 

, 

למיהנשמע,"דבר :שםוז"ל ):ס"ה(יכרמתויסףבנימוקיזהעלהוקשה

מקבל,שאינומיאבלפעמים,מאהאפילותוכיחהוכחדכתיבמצהו,שמקכל
' . . .. 

להוכיחשחייככערכיןראמרינןמהאז"לוהקשולהוכחיו,שלאוחוכהמצוה
" -

שבתבמס'ראמרינןוהאלא,לרכים'אבלכיחדיהתםיקללנו,אושיכנועד
אפילןואמרינןמנא.ימקכלילאואמרגלותא,רשידבילהנימרלוכחינהן

ישמעו:שלאבהםמכירשהיהאלאכלל,הוכיחםדלאהתםמר,לוכחינהוהכי
"להוכחיחייב'היהפהפתחוןלהםיההישלאמשםראושימעו,דאוליומשום
 , .אחת'!פעםלפחות

" , . " " , 

" -
שמצותשמרכיחדמה)יבראהר"הב'ס'יה"אמעףריבים(אס'חדמשייעייןבאל 3 -.._ 

והרא"וב.הרמב"םבנדלכאורהיזהדוקא,ערבות.מ?עסתכחה

ככדפוסים)דלא-השלםיראיסבסןמפורשיכןי"א,עשיןבסמ"ג(כמובאיהרא"מ 4

·איןבהתךאה,,שחטאעונשך,מרבהשאתהאע"פובזיריןאבלכשונבין,מילי"הבי :כתב

להוכיחןשהתגלמעל,.פירשתייכאשרוימות,לרשעהלעיטהובמארזהועלכלרס,בכך

"החסומתרץגל,י")מי(~להםבשבתמסוגיאהדיוקמןומקשהמקבלן".איבראפילו

 Yצ"ורבדיוובפטרי",לאתוכיחיהוכחמעשהאבלהערבות]נמציפטורידהיומעונש

זאתכלואםבזבזי,דזמייךימשעמ '" rלחיכח"אלהקראששם ):ה'"ם Jביכמןתהמגמרא

תוכחהוצמרתלחויש~רברת,~תושנםמכאןמשמ~מקוםזבבללהוכיח.שלאחיבה

לחןז,

s ברבים ....חר"ח)סי'(אר"חמשהירכילשיןפיעלזבניהש"ג)סי'(שו-"תשיקמהר""מ.... 

 .חבררלביןבינולאיהדיני
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שםהגמואלשרןמסחימחשהויחמרה'הדבולובים, '!'חיביןשחמלקמה
 'Cשדישרהקואמןגםמשמערכןבובים,דיקארלאר ,!,,"בשדמיבומשמע

 ףס..,.בבוכיגםהקשהיכןישגאר"פן rלחרכח..אל :השחיקהחיבח uממ

(יבמיחויטב"אבחדישויבמקיוהמברווחכררגחראבלםק"ד).חו"חס"(אר"ח
ביןשמחלקדהייגרהכאה,"דעובחיייאבללובים, :..פיורש :שכחב ):ס"ה
חסדייםבס'מחלקממררשרכןאלוי,שמקרובמייביןהובים,שהםהיייי,סתם

דבירייקבלישלאיייע..כשאדם :חחחקל"ח)ס"מ"גיבהיצ"חי"ג, " 0 (
אחהאבאיהאבאחמיכחיכשהבןמדברגזיפהדעאמורראשווהיכחיר,אין
עדלדבולישיקשיםדבויםכיצךחרכחה,היכןעדכלרמראחרי,אחארהבן

קשיםדבויםוקיארהבר,ברגסשלבילפיכרכלקשיחלרבו Iש' ...שיכהר
אבל ;מלהיכיחיארחרשיגיחמקלליארביגרזףו )Iימכהילםמליכולאיגו
שיבאעדיגקםררגםעישה,להכע'סרריחוישגאגרייכחיגרשאםאחודאם
איגררגזימהרקללההנאהעדשאמורמהאבל ;להרכיחראין ,ירחוועלדיי
יגקרםולאממוןלהפםידרשיגאגרשלאבברררשרידעבארהביםאלאדמבר
אמויםלקוסיבשםמביאהשלרםמצררחרבס' !'יכהושעהלפיאבלממגר,
הגהאצלו.מקוובראיגיחבוושאיגומיאבלכו'בחברוהייגו .. :לייב)(פוק

כר"!שלרםארהבאהון,שלמחלמ'!'ייהריהזקן,הללאמרזהלע

םה",םחחןזלהםהייהשלאכדי ..שנ"טעם '"ינמק )lריטכ"שבחניימח
לירמה ,רלבבלריחחוקוה'הויפה,פחחוןלהםהיהישלאחשובדמרע ITצ"

שבדורוראיםאברהוי ,חמרוריחועבשישהי",כדיהראהטעםארםםה.פחחרן

מ"הארכדבויכררבחםרארליהועבש.הגדלחגוימחע uלמחז"לתרכלל
שחסאבשר, ITמרבהשאחה ' Dעל..ראף :שכחב ) 4בהעהרליTlל(הבאברם
יימרח'!לשרעהלעיטהרבאמורהועלכלים,בכךאיןבהחואה,

דף(ח"בלכמעוכיבשםשמבאי )'בס"ה' 17'מס"ד K (חמדבשדייעיןי
יpןכשהאחרהין".לדריףשצרדימציתכשאראינהתיכחה"דמציתע"א)רמ"ה

להדירכםכדיבב"ימשובבכללעירמעיוהלרךסיבבשההיהבכיאמשמראל ..
דרקאזהאחרלודוף..שחייבימסיקשיהם," ITמעלילד~כיחםשיוהבדוך
מצרחאחרלדרףו mמצהזוורגדילהביחגדילדכןחדכחחדמקבלילדכבודו

כסאעלשירשבמיאבל.. :מ"ז)סי'(אה"עסופוכתבבשםונןתונחה".
אדחםיל"סולהדכיחהחייםדרךלהרריחםהעירעסקיעללמקחיתנקבלרבבדח

כבררה'!עלרקצמר ITעלחיוסלאהאפשר.כלהדח '!'מ ITולהבדבר'-ם

• 

,לחדסם' 'IIשסון'ס1I'ברה.

ראיברערבדחבעביןרכןרחרכחהרעיאהבחמציחלגבישמצאביממה
גדיליכמהלדעחלםחדחהללי,המצוחקיימרחדחיעיםרשעיםלגבישגם

אחזהירעם..בהחחבןחלייז)כ)ב'(דבה'"ליהרשפטה'אמרמא'!'ר . 'Cהפוסק
לרשע".חחחבר"אל : )'ז ',א(אברחוברחיברשבירכןמעשרי,"אחה'תמ

לשבאתו,מצרה ..עחהדברברשואהשמי ):קי"ג(פסחיםחז"לדשרועוד
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ערוך.ובשולחןברמב"םומובא ,)גיי'ח:(משל, " pרשבאחה'יארחשאב'
• 

הלאובשוקים,ברחובוחשולטוחהואםיקורסוחשהמיבוחהיוםבמיוחד
םחחאלחקרבואלדךרמעל,הק m"ה : )'חה'משל, ,.ז"'(ע"זדשוולגבה'ן

חבשלהורגו.אחריוףדראדם"אםל-ו : ).ז"קט(שבתאמרטרםוןו'רביתה':
דעאלו",שללבתיהםנכנסואיךע"זלביתנכנסלהכשיו,אחר"דץ

"הלא : )בכ"אקל"ט,(תהל,םהמקראאת(שם)ישעמאלר'לה'ן pשקרא

לי".ה"לאויביםשנאתיםשנאהתכליתאתקוטטובתקוממריאשגאה'משאברי
מינות"שאנישכןזרהמעבדוהיותראפילוהרחקהמיבותלגביעשוואף

 .):כ"ו(ע"ודמשכא"
שכל )·קלייג.(חוליךאמרושהריחמור,ייתרעודהדברתוהרתלמודולגבי .

ואםלגריב.ם.רבופל'למרקרליסאבךכזורקהריהרהגוןשאיבו'לתלמידהשרבה
 . . 1ותערםירשעיםלגכיהנ"להמצותאתלק"םאפשראךrבן

כתבפה,שבעלבתורההכופריםשלהדיןאתשחרץאחריהרמב"םרהבה
פהשבעלבתורהשבפרבאישאמורםידברםי"בחמ : )'גג:ממרים(הר

ובוםרלבושרירוחואחרהקלהדעתואחרוהלךלו.שבראווברבירםבמחשבתו
התועיםבניאבלאחר".התעוםיכלוכןיב"תיסכצדוקתחילהםהשבןולבתירה
ןולאיתםיגדלוהקראיםכין.זנזלדואביתםאותםשהדה'ובבה'םובניהאלה
המצותבדרבילזזIIוזוריזיאיניוגדלוהיבינהיםשבשבהתכיונק.א tרו"יתתם. , 
הרי.ירחםהיהדויםיראהיהדרי[שהואכ"אחששמעואע"!ככאטסרר.אשהרי

אבותםבדרביהארחזיםשאמרנראלרכךטעיתם]עלגדלוהושהריבאנוסהוא
שחיזרודעשלוםבדבריולמשכםבתשובהלהחזירןראוילםיכךשטעו.הקארםי
 ..התורה".לאיתן

• 

אלואבל ... " :קםח)ר"יתרגוםב: : 11(חוליןבםהימ"שגםזהיכעין .
שנשבהתינוקדיןודינםכאנוסיםהריהםםהין,עליחינכיהאלו,בתיחשנילדי

הראהראשוןהמחחילאבלשביארו,במושגגה,עביחתיושכלהגוים,לבין
שם"הס"(או"חחצחתערוביבהלכיחאלידבר"ב"ייהביאשיגג':לאמזרי,
ןמ"ש).ד"ה

• •• 

בחיבתלהקל ,האחריניםהדירותפיסקיגםהסתמכיאלים"רמכדבריעל . . . 

ח"בצ"ןכבין(שי"תלברעריךבעלכחבכןשבימיבי.החיעיםלגביהשנהא
שבןע"האחרכהםאדיןחמידענאלאשבזמננו,שיארל"לפשועי :כ"ג)סס1"
להםשילאאםכהיתר,געשהשכתחליילשברובםדעלריב,הבר"תפשתה

תחתיהןקמיאשרבבבה'םגםימה ...א tולמז"קחבשרקמותר,אומר rד
למימירם,בחשברדלאלצדרקיםמשמ rשדרמשבתדיבישמןוררלאPו"ילאאשר

לביןשבשבהכתינרקיהםבידהין,אבותה'ךשמשעהשבת,שמחלליןאע"פ
• • 

מפשועייהרבה ...לייז)-רrס(המבי"טגםכתביכןשIכייה),(סי'כמביארער"כ

מהם".וערפיילהם rרומהחד
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שעצסלומרסבראוכחבהרמב"סדבר'עללברהערוךכא!הוס'ףהר'

הופכתבא'סודה')מאמ'בםיכולאהשבתאחמתלל'סהחדבב'שרובהעוברה
השבח.אחשומראב'ואחראהאםאמ'לוזבוחר,אומרשללמצב 'T"ה'חאח

מחלל,בארצבו'שראל"רוב :ב"ט)ס"(או"חלהוע'לבמלמדגםזהוכע'!
להקל,סב'ף 'Wערוד ...ומאבחבובע'קו'לכפוובזהדעחסוא'!הם,שבח

חושב 'T"ה'ח ...כ! !'ש.עושרוב!כ'וובפהוס'א,שבתמחללמקר'לאדבזמב'בו
• 

 .כצ'בעה"לעשותצר"וא'בוכ.רכלגדילהעכ'רהזה '1שא

הל'כי'"דחזו"אבעלכדכ'ימוצא'םאבובזמננוהש"כחבוספחסכוא
 :רז"לג'פוקלע'לככרבק'צורדבר'ואחהבאבוט"ז)ס"קכ'ס"שח'טה
בסיסשהייבזמוכמוגלויהדת'שהשגחתינזמןאלאומרדייןדיזדאין"ובראה

ואזוהפקרוח,לחאווחה'צרבהטייחמ'וחדחבבל,זוחאזוהכיפר'! ... '1מצו
פוערב'וחמבא'הדווהדחחכ' וע'!"שהכלעולםשלגדרושרעםיכ'עורה'ה

במעשה '1אהעם,רלתמ!האמונהשבבדתהההעלםבזמואבל ...לערלם

השחתהכעמשהכעיניהםשהיהיהפרצה,הוספתאלאהפרצה, ·גררהיררה
תק"ווכושא'ובשעהנוהגהחא'ולתקו,עצמבושכלוכ!י'ח"ו,ואלמות
מגעח".'בו 'T"שבמהאורהבקרוולהעמ'דסאהבהבעבחוח'להחז'רסועל,בו

ומוס'iוממר'סמהל'הב"לומב"סדכר'אתמכ'אהיאכ"ח)כס"קשרס
מקכלשא'ביאחואלאלשבאתיושא'!דא'!כתכדעיחמהל'פ"י"ובהג"מ
אתלאהוכ-דמציהמול,והגר'"כשסכחבחסדאהבחס'יכסיףחוכחה.
קרוםהואאצלונכ'לובל,ומהד"ממחשובוחכי 'lIוהבסעמא,מהא'השרעםי
 . .כאבוס'ס"להוודייב'ב!לד~כת',י'דע'סאבושא'!חוחכה,

 'Wגמוובשרע"ראף :שםשמרבא'םמואל,וה'יבת!ה"דדכ'ילךרהא

ד\כ'חו,שלאזמ!כללשבאוחו ]ג"'ס"[שו"חלוכל'!מהד"מלדעח!!'סוד
מקבל,הה'מוכ'ח,ה'האסשמא ]:ט"ז[עדכ'ןלהוכ'חשי'דעמ'זהבדירו'א!

למקומי."שחג'עעדד·חב'דאחחד'!ואלכמ"שלו,גרסהרעיטבעו

שהחעוםגבללשחוע'סאלאוהכע'סבאושלאשאלוכתבחייסחפץובעל
-ושכמ"חדהנכונה.הדרךרלהורותםעל'הסס mלוכהמצוה 'D,םשרעא'לו

להורריחייכםיעןנבי,שגר.לרפאוג'בהחכמהלהסבתןשה'חכמםיתלןנ''''
פ"ג.סוףלל'עדכר'ראח "1עבענ'!;להשחדל

• 

• 

• 
ח'ר'חס'יאי"ח' '''ברב(רחיד"אכתבהנ"לחזן"אלדבירדומהבסיגנןן •
רוצהבאיבראףמארסיךלהפריששחייביסזאבי)מהר"יבשםגםשרם ,ד" ':jס

ד'ע'בוכיכוס ...העובר'סעלתק'פהכש"!'בודוקאה"בואוםןוגכללשמעו
 .לר\כת'ם."ייכ'ס' iא'בכה"גאפושר'שמום ,!'אוכחמקבל,דלא

זההה'ד'בר,כמעשהקשוחשנחבסהאב'בושע'קבלמחבוי"ל.חוהבה
לומש'אה ,,!"הא'לושאול,הושע,עשומאח'ובחואחשמנעמהעלעונשו
דע ,)ג"כל"בבראשיתבשר'יימובאט, ,ע"ו(בר"רלמוטבמחזירתותיתת
 Iכדכ'ף

~ 

• 
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הדורות.גדול,שלהחר'פהההתגנדותלאורתמוהלכאוהרהב"לוכל

וה"צ'ובות!'הרפורמהכגו!הכופר'םלא'רגוב'כלשה'התחברותלכלהאחרוב'ם
 ."הדת'עם~,להםא'ךדברש,הצ'ובותאות-ק'!חקוקמצחה"שעל'מ'בושל

אבש'שלרובםרובהר'תקע"א)ס"ח"ברא'ייהאגרותקוק, '''אר(לשו!
הרע,,,שטבעםמאלולפחות,או,שבשבוח'בוקותממשהםהללוהא'רגוב'ם

האהבר.ובחבל'שלוםבדנר'לשמכםעל'ברה'ההב"לרלפ'להם",גרם
. - ' 

הציאיהבעביו 8באגררתייהירשהוש"רהךרדאתבזהלבוהורהיהגה
• 

תפלתםב'תאחתורהלשומר'לתחרצוהללרכאשרהרפורמ'וחמהקה'לרת

רפםק'אחח.בקה'להאחם'חדשש"ארןרק"הדח"ם",'צרכ'הםכלואחהם

'מ'בותשלא'רגו!'שהםאתםהתחברותכלאסורהזאתכלשעםה'שררש"ר
אהכתשלזןבשאלהגםדן'הואאלובאגרוח .'זרהמעבודהגרועהשה'א

 :ןז"להתועלם,

פררידהיאשהשאלהכרמיה'באומרםהדעותאתמבלבלרם"יש
שונהשא'מובתםאנשיםעםהתחברןגרמתוךיציאה-אדםבניביו

מההתחברןתה'צ'אהרקה'אהשאלה' ...כללזהא'ןמשלבן.
'שאניהפוסקיםפיעל-ופאיקירסיזנזי I'זב ...ןפאיקוסריתלמיגות

, , 

מה-כלביוס.'נמצאים'אינםב"העמהם,להתחברשלאמציורם
 !'ב'מ ן'או,',ב'בד,"עע"ולאלארץשבהוץ"בכםרשלמדבן
לבג'גםש"ךוהכלבד"'הם':אבוח'הםמבהגאלא '"באומות

גםהאפ'קורסות,ואתהמ'בותאתעצמםעלשקבלוה'וםעמבו
רגמ;ןהדבעתםההמרהאתשחדשולאלוושל,ש'שב'דורהם

עלהרמב"םשכתבמהלגמר'ש"ךבהםהסחתם, '"דעלבפועל
ם; IIהרמבדבריאתמביאהרא[כאזשבזמנן,והקראיםהאפיקורסין

לע'ל].ם Uשהבאממרים,הל'

• . ' 

. , 
, . 

• 

• 

• 
עםורעוחבשלוםול,תןל,שאמחו"ב'םשאבומהכס"אבל

• 

• 

שעלינןמהכפיוהאפיקורסות,המרנרתבדעותשגודליאחיג;

הלבאתהלוכדתלהכרה'ולהב'אםאמת"םתורהח"לח'ות
להתרחקהגדולוהצורךהחובהעל'בומוטלתזהכגנד '"דות r;ל

מהן.לגמר'ולהבדלוהאפ'קורסוח,מהמ'בות

(כךרהירשהרשיירככתביונרפסןכמברגרר Hוהרבאלבגרמניחנכבתוהאלרהאיגרות 6

-("עעמ'תשלייכ{חשיןעור'הבקובץהופינוייהםמתיכםחשוביסקטנויםתרגמתי .)'ר
• • 

 . 295עמ'תשנ"ב)(ירושליסושיטתומשנתוהירש,הובספווואהפ"ג)

המרינהמחוקכתוואההופוומים-בייבתוניסהחוריםהיישמראשאכןלהזכירכראיד
• 

'מעמרםוביצלו·זועללהשתלטהופוומיםוהצליחואחתגיהרות·וק'שהכיווהגרמנית

הפרוסיתהממשלהעל 37והשיפהיושוש"'רשקםערהחרריסאתאמריותלרריפות.זה

כב".ל~ Hבתשןבה..חזרוהשליסה,מןשיורוהרפוומוםשואוואחויהחוק,אתלשבותי
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אמרוש, arרב,בהונ-אבללקרבס.אנומצוויסשמאנםשכתבהרי

אלהכ(אנוצריכיםמצוגולפיואונס,שרגגדי Iמשיךוכאלךשכןכאנשים,
II שמהלשונאו,רII 1ל~ביכן?נרI ראם-יר~וןII 1\U הרהיומינות,שליר~ון

לגכישהירמזדיים,אוסים Uאהסחכר"'אםבזהמשנהרלאזכה,'ארגון
ממנולהתחרקאנוומצוויםמוחלט,איסורבשאררו.אשגגר.שידי.לאאיר~ון
הארמלילםמחברירואחדאחדכלאחמקרכיםשאנרבזמןבו ,הריחוקחכליח

שנשבו.כתיניקותשהם

לכל.ארשימפחחשהראיסירוחילוקהישדהרש"רכאןלנרסמרהרי

 .ערלניושוגגםיאואנסוםיאמנםרובם,הם, :התועשלאחינוהיסנובעייח
לער,.,בוחמוקדשיםשהםאירגונהיםאכלולאהבם.חברחנולחורלהכניסם

איננוגסולגבהיסשוגגאואונסשלטעב;ןשוםאיןלגבדים.אפקיורסיים,

הריחוק.חכליחלדח.רחקעל,נרמאלורלכולאהבם,מכiרוים

לקרכםכדיבחינולחרדלהכניסםלנועריף :בדבוכללעייששיונואה
לחורנכנסשאנחנורציוופחוחמנהיגהים,דייעלמהםשנעשקהלמושרחם
ביריהו"דרד :רפ"ו)(דעוחהומב"םבדבירזהלכלליסודשיאוליבחהים.·

אתקובעשהחבוחבזיר". ,.,רעאחורכמעש,.,בדעות,.,נמשרלהייתדאםשל

אנומלהכנסשמיםיראישרובהמסגרחלחרךלהכניססעךיףולנןההשפעה

מסגרתם.לתרד

שזנגעעלגעגשאביגושיעקב ,לעילהמובאדזנ.דשדעייזצרךוזהולמי

לשיבפשר Kוארלי !זכהבחיחוולסכנהלרהיה .ךו Kהשדע,מאחדיבתראח
הסביח[כרהנשים."אחריללכתאנשיםשל"רוכםשכושאנישחיתרובמה
לנשיםלרמרתווהבמתוממשהה'בקשלמה- IIפמ"רו"אפוק.-חז"ל
האשה,מוהשכל )'זי"ז,ר"(כרבזנרשדלנושסיפררמהרהומעיןקיי.ם

זהבביםהעמדייולאא'לחסדיהבשןישהיהאובחסדימעשהשםהוביאו
גשעההואושעםי.ןנשאו,ח.גשרןכלוס.להקב"המועיליםאנואיןאמרומור_

מאדדיאבללצריק].השדעכעלהאתשעתההויאהרשעה,אשתוגכללושע
נפתהכאליןהארץלעםבתוהמשיאכל" ):מ"ס(פסחיםל"חזאמרוהרי

צרךושכןמהאבליכות,הנסלפימשתנהשדהברובואה '.''ואלפניומניחה

אחהמצרהתועםי.לחברתויחסרים.בנ;נוחיבור , IIהיעמוקעותשיקיל
צויכיםומאידר, .משם,לנובעשעלרהלהרוסתמהשפעהעליהםלהנואברחייכיס

שבמקדש."קשה"עבייהזהוהוירח.רעים,כלפיגםויעלאהבתלחנםכ Uא
ממנה.להפטוחרריםבני Uאינאבלקשה,האי

• 

• 

• 

דרב=יףר.

אלןביזה'לרברון Rלצמשונ'נושהייםלJו"דלגוייצאהנ"למכל
• 

 .דבויםלהובהזרכהתררהשמלמדםמי ,התרוהדמררהותעוהרתעושאברתיהם

שערי Kרהזהבגללגררל.דכושהראלרביםח"תמצרתמקםיי .הראא.

'קולדצו.איזוכההאוד mרבמ'מוברתיי,שלמרממהריתרמהםללמרדלכזרת

, 
• 
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בשי'בהולשבתבזכותוגזיריתיימנסלשהקב"ההחכליהמקנהדנרמזולל,
מעהל,של

זמק"םעולםדר'אוווחתשר l/מכאולש'מגמשותכמ,ךמציל .IIlר ,כ

יאהבתינשמתי,גיםיאבדתהשנת ,"נורךרםעלתעמידלא"המציתאתכזה
ייע,

, 
 ,עמיתךאתתרכיחהיכחשלנמציהזיכההיאג,

 ,)ח"' :ה(אביתיי'עלבאהסאא'ןהרביםאתמזכהשמיגם.ד

חסאירס.עלל"רנענשיםמלהייתאח'יכליאתעצמואתמזכההארה,
לקרבגזכהאיליזהי'ייעל ,מיעילבאיםןכהם,למחותכרד"שה",אלישל

 . kבב" I "גואיבת

, , 

, 

• 

, 

, 

, 

, 

, 
אוהבשלום,ורייףשדלםאוהבאהרו,שלמתלמדי'והו'אומרהלל

ענוהבעלשהיהעניתנותומפניהלללתורה,זמקרבוהבריותאת

הדבריםכלכיאלו,בדבריסהזהי,מדליקי,ןבמהכפרקכדאיתא

מדותשהוהמדזתבאלוהזהירזלפיכךעניושחיחהללממדותחםאדל

הענוח,

יב. , Nםקר mאבייחם,ררימםראג,מהר"ל
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וצ"לנרידעריוסףד"רהרנ

תיששיר M"בב'-תרב"מבביסןב'

זקןלעולמוהל,הבנרי-יורקזצ"לברויעריוסףד"רהרבשלפטירתועם.
שלנכדריואחרוןהאחרוןשבדורהחרדיתגרמניהיהדותשלומנהיגיהרבניה
שייבהוראשרבשלומבורכםיארוכיםה"םל."זצהירשרפאלשמשוןרבנו

מורה'ובעטו,בפריופשרןדשרןומורה-דךר,םוסקהרבה,תלמדייםשהעמדי

לסוימם.הגעיו-שייבתולמקםושמחוץולרביםלקהילתוומנהיגהנעוריםלבני

פרנקפורטשלרבהזצ"ל,ברויערזלמןשלמה 'ראביו,ברכיעלגדלהוא
בשייבתו,אביולפנילמדרבותשניםתורתו.רוביאתלקחוממנוענ"מ,

ד"קלויז"רבוגתמנההישיבהעולבנשיאתחלקליטולזכהלהוראהובהגיעו
פטירתלאחרהירש.רפאלשמשוןר'ע"שהספרבביתמורהשימשכןשבעירו.

השייבד.כראשמקומואתמילאו)"(תרפאביו

שםלנטיעשבאיטלהיפיומהקהילתי"עהוזמןבגרמנהיהצוררבעלות ;
בכירים.תלמדייםקומץעםלנסיוןלשםעברוהיאישיבתו,ואוהלאוהלואת

בייםלפרגקפירט.חזרניחיס,הרילאשהתנאיםמשנתבררתקופת-מה,לאחר
ובהתפזרלמחנה-ריכוז,משילוחדרד-פלאניצלליל-הבדולחשלמחרתהזעם

וושינגטון-ברובעישורוןעדתקהילתאתהקיםשםלניו-יורק.יצאשייבתו

האחרין.ללימיעדכרבהושלמשהייטס

החרבהגרמנהיליהדותשוםדיהציבחווי,ד'ועוהוא ,זקנתובשנות
אשכנזקהילותמתכונתעל-םיומםוארתגדלוהקהילההמסדמוובנה

הח"םבמציאותסיכוייםנטוללדברגחשבאשדאתלחוללזכההואהמעטירות.

רבתמהגריםקהילתולפתחלק"סלארגן :האמריקאיתשבמטרופוליןהiז'וד"ם

בד'ודותורהאבותמסורתדקדוקיעלקפדניתשמירהתורומפעלים,מוסדות

ביהדרתצן iשנפהמקים"מבהגי ..יהחיליוהמיסחור,השפעןתמפגימירבי
נעשתהו mpבפיהקלמהשהקהילהוהכשרותהשחיטהמערכת-הברית.ארצות

השייבהבית-מדרש, ,ביח-ספרח-הכבסח, I'בהמדיבה.רחביבכללשס-דבר

ובאמני.םישרםודירותחינכיבראשם,עמדשהיאלמרררת,ינית-המדשר . . . 

 .הירשר"שרשלתורתולהפצתהקרשיוברוכי-הצלחהמרובםימאמצםי

הנהגתרסןכהתה.עינוכיאםליחו,נסלאהומפלנתשיבתובשנותגס
ע"האשתופטירתלאחרמגירסיה.פומיהפסיקהוהולאמד'ונשמטלאקהילתו
עולס,יסודצדיקאביהס,עלושמרוומסוריםנאמניםובנותבניםלצדועמדו

ותורחו.ו mרח"אורועלגופובריאותעל

• 

• 

• 

· , 
אחרישעקבנמאן,ירדיאבר"המעין"למערכתמכלל-שיראל.קברניטאבד
שנםישליובלותשתינוקבת.בביקורתולעיתיםבולסתבאהדההרבעוןפרסומי

האור.כבהלקצין.הניעוותעודהתורהשלוהנהגהן "1הגעושירותמעשברוכות
• ' f • • 

 • • . 'חבצנו,ה. "

.ם.כ . -
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זצ"לבוויעויוסףד"וחוב

 •דרבנו

התדרהשמצדדתבמשמעדת !גרעבהינדסהיד,דזתעללדבךאפשךכלזם
חלקיכלעלהןחובהשבעל-פה, mותושבכתבתורההגבורה,מפישניתנו

אתומטעההצדקהמחוסרגרמגתי"נוסח"יהריתשהמונחהריהיהןרי,העם
• 

"הידוחפרליו",נרסח"הידותהונגרדה",סת U"יהדותהניטוייםכמוהבריות

שלקדשוהחזונותבאדתםהיימאוחדיםעמנו,בנישגלומקוםכלליטא".נזסח
חייהם.אתמסךושלהם

• 
חותמואתעלהיםומטבעיהותיהם mאובכלהחייםמלואחובקתה'תוךת

גזיחתהיםאתהקפידהבדקודקלקייםאותנוחמייבךצונוה!ךצוןשל

עםבחיינו.שמירתהוכלילתזרהסייגאזתושעשזךבזתינושלזתקונתיהם
בחלקםיהותעצמדשהלכוהמצדדתבמעשישינוייםגרמודהנמהגםישההלכה
אחדותאתכלשהיבסכנההעמדיואלשמעולםהריהיהדדי,העולםשלהדשנים

מקדםלד,םששיכמדיהזהטעם,הנפשהלכיאכו, '.הבתזרתשיסדדהעמנו
עיצובועלהמצדדתקייםדןרעלהשפעהבלאהידלאהתורה,חוקבמסגךת
לדברניתואמנםזזשכמשמעותאםשרהשונים.התורהמזסדות.שלאופיים

גרמניה".נוסה"הידותעל

מכלליהוזיםהיתךרכורשנעשתהרבחי,לניו"יורקמחשבתנזאתנפנהאם

קוצו"של-יודעללזותרהשונזתהקובצותשלאי"רצונםשגלויהריתבל,קצזזת

אםרניוספרד,אואשכנזיהודיאלהאםביזלהם,האופיינייהחתםמגוסח
אחתכלבלעדיו.אוהחסידותחותםעם-פוליואוהונגריהליטא,חידדיהם

היהדותדפוסיאתדלקייםלטפחמגהובתורהתארגנההאלההקבוצדתמביו
שלה.הסגוליים

קהילתנו.יצירתל,דיישהביאההמגמהוהיאגרמנרה,יהודילגביהדיזהוא

שמהשאתענ"מ,'~כפרנקפורטררדו 11יןעדתקה'תקנותעלמיוסדותתקנותהי
קהילתשלהקודשיסזדותעללשמורהנחושלצרונההועדזתנשואת,היא

גדולישהורובובבתיכזלדרזדבתכל,ת,שזבםיזבתנאיםחדשהאדמהעלאמת,

 :שכתקנותהיסודסעיףהוריבאשכנז.הרבנים

יסדוותאתלטפחהמשימהאתעצמזעלבטלישזרזןעז'ת"קהל
אתעלצמוולהקםיוגמילות-הסדםי,ועבדוהתזרהשהוההידזת,

קהילהשלהסידוחזקהאלה.הצמזותלקיזםדהרושיםהמזסדזת

ובשולחו-עחד.בתלמזןבמקרא, mהמסזהתזרהחזקהדאזו
דלצעןםיהן,חלטותלכלן,על,דנן,ן,סמכזתבבהיבתהאיזד mתז

 • 16 9עמי , 1975גי,·יןרק , Nלככית"עתהמאמריםמקןבזתירגםזהממאר •
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משוםבהסא'ןאסרקחוקףבב'הללו ;הקה'לה '''עש"בקטר
נקה'לחברהצ'בורתפ'לתהתררה.חוק'שלכלשהרלחלקסת'רה
 ."אשכבזמבהגעל-פ'חהא

הגרמני·אופייהאתלקייםרצוגהעלמרמזיתקהילתנותקנותאיזאמנם

הקמתה.ברגעימידהתגלתהזןכירנהךאיהרדי,

בתוךמידלעיןנראההקהילהשל·והודיהגרמניאימללהפיסית,מבחיבה

שלהח'וב'תחש'בוחםאתמטע'מ'םבשולחן-עררךשלמ'ספרק'סב'ת-הכבסח.
לב'ןב'בס ,א'פואא'ן,אלהה'בס'סכ'ח-הכבסת.כתיירדךר-כבודסדרבק'ר!,

בשעתעמ"חברצורתלגב'הד'!הראכלוס.ולאייחוד'ח"'הדוח-בוסח-גומב'ה"
הגוףגעבעואיזקופהעמדיההעדפתעלדנךאומדתאיבהההלכההתפילה.

גדרל,בו,מב'ןוב'סוכמוהו ,הקדרשהאר'''תס'לו.בשעחהכוובהלעוצמתבאשו
 .גמרמניהיהדויסהיןלאאלהשיידוא ,התפיהלשךנמזקיסהעמדיהעלשמך

גרמנדהייצאיהקהילהלחבריידיעדםהמקראטעמיוניגוביהתפילהבע~מות
אסחם'לתם.ממבהג'חלקשוסעללורחוווצ'םה'ולאוהםללבם,וקורבים

עדייןזההריוא,איאחריסחוגיסבעיניחןמיצאיםשכאלהתםילהיפייסי

 ,סעםשלעב"ןזההו'אחו'ם.תפ'להדפוס'לגב'ה'י!הואבמחולקח.שבו'
 .כלרםרלאול,הדרחלזהא'ן :רמכווובררראחדדכולהתרוכח.א'ןכךרעל

בשיםקילהאחמשמרעההיאאיוראמםנמקהלה,לןשישלבןבית-הכנסת

שקדמהמקהלוח,ה'ושבגומב'ההחדר,.,תלקה'לותגםהתפ'לה.גרףשלחלק
לאר'ד.דומההבווןאזיואנמםש,המקדבנ'תהלו"םשלהאד'וההמקהלהלהן

השיבהיאשל,.-הכנסתבניתמקהלהשיזמןעחירשהובשנשאלמעשה

ללוותבהגו(ששלךהמשרוו'םאצללךרכלךל'"הבח :לא-מערדבתבלשו!
למד'.מםוקפקתלעת'םשלהם'ואת-שמ'םשוכ'דתבתפ'לתו),החזןאת

הקה'להשלמעצמהעצםה'א ;ומבעו'הקה'לת'מחבר'רמרכבתמקהלת'
לברה'תהלאאלמלא ."חם'לחבושלתהשוקדרכבודהאחמפאו'םולחב'ה
בצער.בהדערהחשםיהייברמקהלה,

ל'יב'בהחאס.רצו'ובבבהשלבושב'ת-הכבסתהואוכאל'ומוב!ובו
הגבריםביןמפרדיהמחיצהה'קורל.בתודמתרוממתהבימהערוך.השילחן

וו'ם 'T'סברזל.שלםווגשמעל,ה "l!ב'צ'ושבותכהשנש'םוכד'!,כדתוהבש'ס

ההמדרהמקירגברמניה.הרבביסגדולישללדרישןתיהםבהתאםנעשןאלה
מ"ותואה(השאבהכ'חשמחתבשעחהמקשדב'חבסדר'הואבהלכההזאת

ומקםחבעזוהלמעלהוהבש'םלמטהעמדוכשהאבש'םנא),סוכהב,פוק

הפרקהבח'והב'חהלכוח(רמב"ם,מלמעלן"רואוחש'ה'ו 'דכ..גזוזסוא
כמקוםח Uי'לוהובהגושבה!"ועותבאוציתבח'-כבסחה'ואם .)סהלכה

כמנהגלהתמ"ששימאל'ומוכ!הו' ,בש'םבעזוחהמח'צהלצווך ,סורגIכ"

אכוחה"ם.וכבוג.'להבצחחמחמסו'םהםשגםשבמקומבובת'-כבסחבאוחםזה

ו'לוזומעד'ףובסווג "l!ב'צלהסחפקמוכ!שא'בושמ'ולומרלהוס'ףאםשר

• 

• 
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בדשעו'שכולובשב'סשעוותה'אתלכסותמאשתולתבועגםעל,וסמ'ך,
לכ'סו'(אשרולב.שבלבממעשם'לה'מנעומטבכ'כמנהגנו,נכר'תבפאהולא
קהילתנןשבגומגיה.רבותיבוגדרליאללהביטרשאיסאבןבזהגם ,האשהראש

• 
בדרךזרמצוהעלשומרותרובןשרובבנשות'ה,להתגאוחרבבצדקושא'ת

רברחינו.)לה'~הסכימר

בתוךוכלהחחןחופתאתלערוךמנהגנולגב'שווהבמ'דההד'ןהוא

ינגדהריפןרמה,לעבךברירהכנטייהזהמנהגבחשכבהונגריהבית-הנסגת.

שלאאלאההצדקה.במלואמד'נהשבאותההרבנ'םגדרל'לחמושכזאתגט"ה
חיםהערכןשבגרמגהיהחחיחהרבגזח ' iVרא'בגרמניה.הדבריםמצ-בהיהזה

החופהמער'כתת'מנעשקה'לתגוטעםא'ןלפ'כךב'ח"הכנסת.בתוךוק"וש'ן
בב'ת"חכנסת.

בביח"ייכגםת,בעיקיניכרשרישןמםהנזכרי,םההינטיםכלראמת,אליבא

אתלבקשלנומוטבגומג'ה".גוסח"'הדוחהמוגחאתמצד'ק'םא'גםעד"ן

ללאמחאמצחקה'לחנוארץ".דרך ם.·"חווהייאולוג'ח 'T'האבס'סמההצדקחו
זןכיבנדהם.ובחיניךחכריהנחייהזההכבירהמןשגאתלהנשםיליאןת

שבגרמגיה.הרבניסגדילימנהיגיהםשלהכבררהמורשתם

ד,ג'גדדתכל'חגוגדחארץ"דודעם"חורהשתכג'תדומהראשוובמבט

שגרתילומנחשהפכהסיסמההיאגם- "חסדייתיהדרת"שנקראמהאת
מועוחתחמובחמצ'ג'םאםרקממש'הואהג'גודזאת,בכלהאחרוו.בזמן

שביהסבאשריח,דגםהנזכריםהמושגרםשניעלחלזהדברהאמיתית.במקים

 !הכרצוובח"נותפק"יינוהגשמחאלדךרלסלולאמורם'

כפ' ,ארץ"דרךעם"תררהמעקרוןמס'קהשטח'המסחכלכלל,בדרך

הווהכלל'ת,השכלהלרכושהצורדאחשבגרמנ'ה,הרבנ'םגדול, '''עשר\סכר
דבר,שללאמ'חרהשונ'ם.ובמקצועותהעולםבחרבו'וחושל'טההכשרהאומר,

השכלתעםתורהמשדלוביותרהרבהחרבהארץ"דררעם"תורהמשמעות
אלה"הקבשלהטדכמחנתהחררחאחלראותה'אמשמעותהלא.ותוכלל'ת

פ'רושו'הוד'לה'וחלפ'כ,ךהחורה. '''עכולוובשלטמעוצבק'ומושעצםעמו,
החייםאתלתפושאומר,הוהוה:לפניטהורכחייהחייםכלאתלעצב

שעהובכלעחבכלמוכןולה'ותה"הקבשל Uרצושלטווחחחרקכאפשר"ם

ה!תוןשלוהמקדשחהמטהרחלהגח"חוהוחברחהמשפחה'ר nאתלשעבר
כלומעשיי,מחשביתויכלאתהתורהמשפטלפנילהבאיחייבהיהודיהאדם

לקבלכר'רמושג'ר,'ד'עוח"חחוםאחלהעש'רשעשר'מהכלהחם",תומעוח
 .ומשפטה.אמיתהבמיבחושעודממהאתהתורהמדיי

לקראחה.ובהכשרהב"פרבסה"גםקשוראח"דןרעם"חררחמושגאמח,
מרוחהאחלהט'לה'א 'החורחשלמטרחהכלכל,ק'םושלזהשבתחוםאלא
לפ'כך,לק"וש"השם.אוחהלהפוךכד'ומקום,זמןשבכלד"דרך"אח"על

שלאדמוח,על,'הדד'שלדרכואחמק'פה..דרד"ארץ"'וחר,רחכבמובו
שלרצובושלטרןחחחושא'פות'ומעש'ובכללעצמושלמוחהמבקשה'וד'

הקב"ה.
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עצמךאח·רבחולנגדךה'אחשייה-י)ג,(משל,עדהי"דוכ'ך ·"בכל
ק 'Tבדמשקףיהיאש'ואל,כח"גדילו '"iעזהה'רלפב'ו.לעומדחיכל.אם

את".דויעםוחהו ..שומגאחבמת

דו,עםחיוה ..עקוו(לב'ו,מIחחס"ותב'וב'גודאפיא,ק"ם,כלים
זארץ"

במגעואו.ותכמספוהובבם"שגדיל'הא'עובדה ;מצ'אוח"ם '!Iבההבה
אפ'ץוזושבמד'בהזאח,גםעיבדהאכוהח'לוב"ם.המדע'םל,מוד'מלהח'ו

אשולכך.בהחאםיפעלוכלל'חהשכוה'בלבצווךהכ'ויחס'ד"םחוגם"
הכשךתלגנים nרין ntב)להכירייב~ם nשםהחסדיותמבהינילארץ-שיראל,

וחקלא'םמהבסו'םעווכ'-ד'(,וופאקמחא'מד"הכשוהבעל,מוו'םשלעחודה

המנהיגיתשבםאת?עצמםתובעיסהתררהגדוויאםשיארל,אוץ'ישרבבשניל
לאנשיםהאלההחיובייםהמקצועותאתישאירושהםיתכזלאשיראל,נחיי-

מההדבו,הואכךאםהתווה.גדול'כמגתמהתיוהעל-פ'ח"םהשוללם"

דרר·עםשו"חררהאמיתיתיהדרתלביומאיתיתחסדייתיהדיחביוממרדי
כלום.לאממש !את"

הי"ה.במאהכםוליןשעלתההחס"'חהחבועהעםחס"וחליהותלבואל

ולכוא'ומה,במצקוהשח'ו
. . . 

שירא?המרבישוצרכיהםעלענתהזיתנרעה

 Qהחייכחנבעיוממנההראשונה,בשירההועמדההתפזלהבמהירןת.התפשטה

מדייתהבלטת ;ושמחההתלהבותבלבהעל,יזמרחתריקודים ;בה'ומאונה
ספק,ללאכך,העשוק'ם.שלהעצמ'כבדוםאתהגב'והוהחסדהאבוש'וח

התרהר,לדמידהזנחתזאת,עםאלה.ישראלהמוגדאתהחסדייתהתניעההצילה
החורהגאוב'שלמחאתםאתבד'והעלתהבעקבות,",קרוונתלעתם"שבאה
דגלוחס'ד'מבה'גכאשו"תו,מאוחרתנופאזהפעומצער.פ'רדווגומה

לו.כואו'המרכז'למעמדהתורהל,מודאתהחז'ו

הש'גה'אשכשלעצמהשכזאחלחס"וחשואפחאמחחס",חשל'הדוח
לבסוח'הדו'כלשעלהמוס'ר'םהערכ'םסולםשלב'עלהחווזנמיתשלבעלה

חווה .. ;ע"ג)כזרה(עבודה'א'וב(פבחסו'לבוהורהזאחעל,הם.ולעלוח

 ,ח 'Tנק ,,,למב!)'הזו'זוחוו'ווח,ל'ד'מב'אהוה'רוחוהיי'ח,ל'ד'מבא'ה
לידימבאיהטההרטהרה,לדיימביאהפרשיותפרישות,לידימביאהבקרית

שחס"מכא(מכול!".גדולהוחס"וח-חטא'ואחל'ד'מב'אהעגיהעדרב,
ששלומם 'ד\ד'והגשמחו,ה'צוו!אלגבולללאבאהבההמחמסרדו' '!Iהוא

ה'וש,הוכ(ואהה'מבןלמלעהשא'וס'פוקלןמסב'םאדםבב'שלוטובחם
הגבוההלמעלהצ'ו("חס'ד"החואואפואה'ההחלמדוב'מ' .)"פרקחווב,
הרים,שיהויןהראיימןיכן-בויתר

ןה,לחואראוו'א'ברבחס'לה"עבודחו"אחהמצמצםכבנ'יל, ,,,סח
עלזיזנובה Iעברדה-שבחייס' ..לאוחרקיראתאינההזאתעבדוה-שבלב" .. 'היאיל

החס"וח.עקוןבןחאחןל'ייםלהפע'ל

• 

, 
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'אךהמאכלים,שכרותבדינימדקדקהואאםהזהלתוארראויאינוהוא
לתוארראויאינוהואהמסחריים.בעסקייצדק mהש"רותמדיתעלמקפידאינו

הבוירתאהבתחדוראינוהיאלחבריאםדשבדיהחיסיםבתחוםאםהזה
מזבוהראינואם ;זולתואנשםישלובטובתםבשלומםעמוקהיהתעניניות
בכלמתץמאאינואם ;המתועבתלשוז-הרעמזלאואףהקנאהימןהמחולקת

בלשוןשלו)חירב(בספרהישרהרבמדברשעליהןהמדיותאתלרכשוכוחו

נמלצת,כה

זקזגדיולאודיועמסוגלבושכגוזכלב.דהחצ"וניתשהופעתווזראי

הזכותאתלאדםמקנהאינההפאות,שלאורכזמדיתאףאומסויימתבוצהר

צרדיאך-היכרסימנישהםאפשרהללוחסדי.-הכבדובתוארלהיקרא

בהם.לזכותכדילהםראויהליות

למדרגתהגיעשהלודממצייןבהכרחאינור mהזספרלימודאפילו

הראויםי.ביזהייסגולהחידיירקכז,היהלואהחסדיות.

החסידותלגדולישרוחשיםהעמוקיםוהאמונהשהאימוזוזראיאולם
עקרונותאתחייהםבאורחממחשייםאלהגדולי-תורהשכזהם,מוצדקים
החסדיות,

דרךעםל"תורהתבעיתהעםכביכול,אשכנז,נוסחשהיחתספקאיז

עקרוזאתלממשכיאמת,שלחסודיתעםבבטחהלהתמודדה mבכשיארץ",
שבינתיבבאותוללכתפירישוהאמיתיתבמשטמותיארץ"דךרעם"תוהר
הירשהרבויהזהבמובזהחסודית. :חיייאתהמעטירהכתראלהאדםמגעי

עליןו.שליחימופת,חסידי-שבגרמנהיהתורהגדול,ועמו

שחרית)שלשמעקריאת(ברכיתבאמת"סלההגדילשלמי"וקרבתנו

חיי"ח.בשםשםחיאחגדולהשם ?הגדול".לשמיפירשומה-

שלהמלאההגשמתואתמצייוזהושםהעוםל,אתה'בראאלקים

האדםגירלהנהגתאתמצייוההוי'שםואיליהטבע.בעילםה'צריו

ונעשהמתגדלהוי"השםאדם.בדייכתוכהרצוכוכשהגשמת ',הבדיי

 :בקדישמביעיםאכחכיזאתה:לרצוןכילימתמסרכשהאדם.גדול"

מבקשיםאכו-הגדיל'שלמיוקרבתנו •.רבא"שמיהויתקדש.יתדגל

הוי"השםלשהעמיקהמשמעותואללהתקרבבדיכישיסייעמהי"ת

 ..גדיל"שמיייעשהובכיח:רצוומילויע"י

זצ"ל)ברייערייסףמיהר"ר(מדברי
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נר'יארמדרכיד"ר
• 

• 

השייבהראש

• 

'ת'לבוט'1רף C " ,.,הוכומרבושלםיטתוחוcוי

עדת"קהלבנישלבפיהםוכיגויןתוארוהיהזה- "הישיבה"ראש

אלה.ש.להנעווים,בנישלבפיהםביחודעל-נהו-מ"ן,שבפונקפווטישווון"

על"רכושבול"םש"חלואלהושלהישיבהכחליביןלהסחופףזכושכבר
פניי,אלמהברטיך~יברחובליייבעוברם- !הישיבה""ראשהשייבה.מיפתן

מעטמירכבלםהירשתמדיפניס jמהםהפציעןכמיתורהשלאירשקרביפנרם
אחריותשלגםאך ,וחכמהתווהאוצרשלכבדמשאחחחהםכפופיםכאילו

חלמי'יורקותוגה.צערשלצלעםוקפי'הראש'כובדהמביעיםפנים ;ודאגה
יכלואלהשפניםי'עו ,הקוובההמשפחהבניוכןאל,ו,המקורביםהבכיוים

בניבהתכנס ,וחגשכתבליליהדעת.'בד",ותאףועל,זות,שמחהגםלהב!ז'
צחיקיכתבשמחתיהישיבהראשאתואינואז-בראשיושבוהואהמשפחה

מפנ".משהלא

אליקש.מלאךפני .פנ"לראיתזכיניחמול-שלשוםאך !הוtחיבה"יאש ..

ימנהיגיבהשייבה.כציעויבדעתייערנןצלולךאמאה,לבןקיובש'ש'
מיוה-דוךהיהדוי,העולםבקצייתרכים ,,.,-לעבערץ ,מפיארתקהליהשל

מווה-היואהדיונו,שליהכללהפרטח"שאלןתבסבראיתןארקטןלציבור
דאש-עינינו-תמ".לגנדיישאוכר !הישיבה"ראש" :ואף-על-פי-כן-ופוסק
דבדיכשמחתשמחהבעולמישאיןחכמים,ואמונתתירהאהבתהמקריןש'יבה

שאלהכללכן .דאגיתיובואש ,.,מתהיאהנעוריםבניחינירודשאגתתוהו

'ייוולגבימשמעותהמפאחובראשונהבואשנבחנהלפניושנדינהציביייח
הכף.אתהמכויעהגירםהיהזהילחעידה.לחיהוש"'ואלצעיוישלדרכם

ק"מן ,יייבית'הקמתהפדאגיגית.'האמתאלא'עיקר,ההיסטיויחהאמתלא
 :סיפרוגהאחרות.משרמותלכלשקדמההמשימהבעיבןיהיתהזאתןםיתוחן,

דרגהכעלשיפטאצלונתקבלחיהישיבהבעני(לברליונסעתיאחת"פעם
הסברתיזהישיבהבחיצהמהלשם :אוחישאלהיאהיןדי.מומצא ,גרבהה

הח"שלאהוישעברי,האויכיתהשניםמאיחשבכלהוtחיביתאלמלא :לי
• 

זהשהה"'הרינשאר,יאיליש"'אדל,עםומכלממניןפל,טשרי'היוםנשאי
עשווחחירהשלמניהמאנציפציהבאוציתזה,במקוםומופשע.משוחתאסספוף
אםהחובות.אנשיבואשעתהומתהלכיםשניםאלףשלפיגורמעטותשנים

להיותנו mבכעדייןישאםבגיפני,בריאהנשמהליאילךנשארהעריין
מאותשבאןחןלוtחיביתואני,אחהאנחנו,ח"ביםזהכל-ועל,זש,שמחים
אתר".הצדקאולי :והפליטהוהרבן-שיחיאוןכית.שנים

תבואלאהש"'יבהלדבוששל,ח-מצוהלבו,בכלהאמיןהש'יבהראש
עד"ןכאשרבפונקפווטלושאיערחמורמעשהלספראהבהוא .ו,.,לחקלה

• 

• 

• 

• 
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• 

אבשיוכברהצרררים,ע"יסגירתהלפביאחזיתשניס :תלהעלעמדההישיבה
שלהח'נוךשלטונותלפנ'להופ'עאחד'וםהוזמנת'ככ'פה,שולט'םה'סלר
כתכ"א'שוםלפנ'מונח :ואמרופתחפנ'םל'הטכ'ראות'שק'כלהאש'הע'ר.

צחקת'.קומונ'סט'ת.כתעמולהתומךשאתהנאמרשכוה'ש'כה,ונגדנגךח

'צאשכתכ"האש'וםל,ךלומרעל'אכללך,מאמ'ןאנ'-ק mצאתה :אמר

ח"כזו,לאשמה'סודשא'ןלהוכ",תוכללאאסכו.שולסתלאשי'נוממקום
 .ממנוצ'את'ככדכלכמעס'ם.'מ'סתוךתשוכהממנ'כ'קשהואלה'סגר.מוסדך
אתהפנושנ'םכעשרלפנ'כ'כדעת'פתאוסעלהארוכהמחשכהלאחר
כ'תלפנ'צע'ר'סאנש'סקרוכותלעת'סשמסתוככ'סלכךלכ'תשומת

אתלסעודהש''כהכחור'שלצאתסעסצהר'ס,כשעתכ"חדוהש''כה,
עוסק'סושהסהקומונ'סט'תכמפלגהצע'ר'סחכר'סשאלהל,נאמרארוחות'הס.
ל,ואמרהככ'ר'סהכחור'סאחדאל'כאאחדו'וסהכחור'ס.כ'ןכתעמולתס

התקלקלככרהקומונ'סט'סשלכרשתםשנצודאחדכחורכ'ל"לספרשעל"
עדארוכהשעהעכרהולאמ'דהלזהכחוראתאל'וקארת'נדהמת'לגמר'.
הדועת'אףמי',ה'ש'כהאתלעזובנזל'ולדאכוב'כ'לוד~דעת'שהודה.

זכרת'שכ'נסת'כןו. mש'לט'כתאתהמד'נה,כצפוןאחתע'רתושכ' , '1ור \1ל
שאסורה'ש'כהכנ'כללפנ'שאוד'עלהסושאמרת'ה'ש'כהמור'כלאת
'גורשהא'סורעלושהעוכרפול,ט"סארגוב'סעסכלשהסקשר'סלק"סלהס
זורש'מהוככן,מפורט.ד'ן"וחשבוןרשמת'זהכלעלה'ש'בה.מןמי'

על,ושמעת'לאומעולסהעב'ןחוסלוככרהח'נוך,שלטונותאלעתהלקחת'
מעשהבשעתכ'להדוותשעל"מכן,לאחרל,אמרהמור'סאחדנוסף.דבר

"מןההישזהמביןהואעכשייאבלהמדה,עלוהפרזתישהחמרתיחשב

השינכם".

•• 

" 

כענ"נם'דעתוכש'קול'מופלאהכטחוןתחושתהש''כהלראשלוה'ה
הפדאגוגם"כח"ואותושהנחומכךנכעזהכסחוןכאח.דועקרונ"סח'בוכ"ס

ה'הלכלראשוחד"משמע"ם.כרור'םאכלמעט'סעקרונותהוצ'כור"ס
לגכ'ת.ורה."דעת"לאתורה,ד'ן-ודוקד'ן"תורד.שלהעל,ונותעקרון
הס'מנ'סאדנ'עלבשעןשד'ן"תורהכעדוחדשן.הה'האחרוןזהמושג

שכשאלות"ותשובות,'דוע'סס'מנ'סועלונשוא'"כל'ושכשולחן"ערוךוהסע'פ'ס
בהלכה.מוטמכתלג'ט'מצה'ללאקרוכותלע'ת'סמוצהרת"דעת""תורההר'
הרכנהג"דעת""תורהבמושגהמופרזהש'מושלגכ'חשדנותוהכהרתלשם
מנהגדחךמדרכו,חרגהשנ'ההעולםמלחמתכזמן :שה'המעשהלטפרזצ"ל

להר'םלקהלוקראהשואהפל,ט'הצלתעלבב'ת"הכבסתבשבתודשראשכבז,

לקרןלמטורכי'וה'הלמחרתזו,למטרהשהוקמוהקרבותאחתלמעןתחמה

כלכל,במצבעד"ןה'תהלאשאזקה'להשלתרומתהדולר,אלפ'םשמובת
"כל :בענהוההכנסות,ההצואותפ'רוטהקרןמארש'משדשראכלשפ'ר.

הוצאהכטפ'םמןשחלקלדעתבוכחאכןתורה".דעתפ'עלמוצא'םהכספ'ס
הש'מושלגכ'זה'רותולהסכרת-זאתכשכ'לן.בועדולאוכללשכלללמטרות
ןהר. n"רעת"-במושג

• 
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דרך~ם"תורהבשיטתהמוחלטתדביקותוהיהשבעקרונותיוהבולטהקו
איןועליהלגרועאיןממנהוהחברתיות,הדת"תמשמעו"תה"בלעלארז"

הוהושכאשכנז",רבוחינו"דגלוישלמורשתםבשבילוהיתהזולר~סיף.

שלאחריו.הדורותינניהירשרש"רשלדירןכניהיראיסגרמניהרבביאימר,

לדורוחהוראהאלאסעה,ר~ראחכבחינחוושיטההיתהלא ו,.,רלגבי
משוםתעד"אכשיטחהיהלאאוחה,תפששהיאכפיואחר.אתרלכלוהוראה
והגוחםוהאגדהההלכהבמקורותכמעוגנתאותהראההואאלאוהעוה,חירוש

שלבישיומםאלאהיהלאוהח,.,ושהיהייית,המחשבהמגרולירביםשל
"הידותאתהציבלמיכוהמדורניים.החייסבמציאותאלהיהגותהלכהדברי
במורח~שמקורןאחרוח"ה"רויות"כנגרנחושהוברעתבעוואשכנו"נוסח

נכררעיוותלעיחים,ההמונים,כיןהופעתןכצורתבהשילשורעתואירופה
במצוותהמונים 'אוחםבולוולראהשכוהלעיוותבולטתדוגמהאמח.יהרותשל

בתחוסתסידותכמנהגימחמירההקפדהלעןמתהמסחרח"שבחחוםובאיסורים

התורהבשלמוחחמורהפגיעהמשוםבכדישהכרתולפיהמאכלםי,כשרות
יהודי"חסיר"אוחןעלשעדיףהיהסבוריהיאהחייס,מליאכלאתהמקיפה
עלוכקפיראוינוזולתועםובrז<ס"פרנסתוכח"הוכ,.,ותסהורעלרמ.קפ,.,
כפיאשכנוית,בהכהרלומרנהגל"כשר",קורם"שיר""חלק".בשראכילת
הירש.ר"שרסבובשעתולומרשנהג

• 

, 

"אוחםעלמצירהיהארץ",רןרעם"תורהשלההשכלתיהליבטאשר
חדירשאינוברולשלבשריוןעצמםאתהמקיפיםשייבותוראשיגדול,ם

פרנסהלח"בנינואתלהכשירהצוןרבדברנבונה"וטענהסכירשיקוללשום

רבותבשייבותהנהוגההל,מודיםתכניתעלהשגותהשיגאףיכככרו.ביושר

עבורשיראללתולדןתספר"לימרושלהכנתוחשיבותעללדוגמה,והעיר,
להםאיןשכןבלבהתוהראלאלומדיםשאינםהגבוהות,השייבותתלמ"'
עולם.עםשלעולםימותעלכלשהומשוג

• 

 .הירסשר"רשללמשנתועורףפונההשייבותעולםכיצדראהעומקבצער
למסורתומתנכריםהישיבותבחוגיהשיקעיםגרמניהי'צאותרשמ.פחותבביעל

לתוהר"עם"דרך"ההתבכרותשלהגואההגלנגדשנאבקמי"רק :אמראבותם
ובהוריםאמר,הדבל",מן"בורחיםהםהאחריםכבוד."שללrז<סארויאןיו

• 

מאוריםדזב.עס':"אתםדזב.קרא,דבריאכלהרוב.אלהצטרפותשלהקהלדבןר
שהיאהדרךלגבימוגברתמשמעותלהםשיאלאכולו,שיארלעםלגבירקלא

וייסיף.השיןתע",ולהן ..כה,ללכתהייםעלינןששימההחידיה

• 

שייכותשלשבעולמןשבעורמובהק,פרנקפורטאישבשבילו,היהמעציב

 "ל"וכורחיהקרוביםחוגיםהריס,היןרש"רשלולשיטתולמשנתו'מקוםאיןשיב
הוספרותיתהחינוכיתלמורשתווויקתםקירבתםאתדוקאלפעמיסמבל,טםי

שלבצוותאהירשרש"רשלשמומכריכתשהסת"געם ,ך,.,אמהישר.של
שמומןשאנשיםוססקית·הגרהתופעהעלמגךתשהה"ודאימיבן':בשארבו"מרן

כשבמצאהרב'שללכבודופתאוםמקבארםהרשררש"רשלרוכגלו""כרחו

• 
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• 

למעןלעשותהמוכןובעולםבאדץויחידאחדלחינוד-גבוהומסדסוף-סוף
הד~ראהבדרכיהאקדמאיבנועריהפצתההישרשר"רשלמשנתילימרז

 ;ם "lהעמניחיהישרדש"רשאילי ,כנראהסבורקאנשיםאיתםיהמחקר,

ק"מת .לאבאשר ,אקדמאית'השכלהלעצמםלרכישמבנינרמרנעההי

כןלאשלם.בלבומעשיהעקרונרתהילכללהסכיםיכולשהיהאוניברססיה
אחדע"ינשאללא-רברתשניםלפניבחיער.סף "lמהרר"רשלדעתרהיתה

בעיתלגביממלץיהירשרש"דההידרךאיזועלישראל,בדמינתממעריציר
האקדמאי""החופשעקדרןמופעלשבכילןשכאדץ,באיניברסיטארתהלימידים

השיאל.שלנדבידרה"כפירה",רד~ראתאמת""רהרראתביןן "lי 1שבהןרק"ם • 
, 

שרש";ידאיהבאים.הדבריםאתלומרשאיכל"חשוכני :התשרבהוהרי
היאשהעליהגםימהלארץ-ישראל,לעליתאיסררעלמכריזההילאהישר

בדואי'אכו,יהודית"."מדיבהאיבההזאתשהמדינהןאף-על"'פילרביס,הצלה
יגדלאםרקלנהלאסשראותואבלהקדשור,תורתנולמעןמאבקדושרההי
הדוחיםאלההשטחים.בכלתוהר-עם-דרך-ארץעקרוןאתהמגשtג"צעירדור

הצביוןאתהזאתהמדינהעללהטביעהמאבקעלמוותריםהזההעקרוןאת
טובה,אחריחזאחלמדיבהשתהיהחקייהמכל Qז.נחיאיש'הסיבבךהיהייי.

ותאפשרלמדינהתעמדרק"תוהלימודשזכותבתפילהאלימצטרפיםרקוהם
נכוןאמםנ . "1לדיאיתהייקבל'צדקנושוניחשיבאועדמעדמלהחזיקלה

מכלת "lהנקדי,רזייתאיניברסיטאית ."שיראלבארץתה"נהשלאזמןשנל
אבל '"מיגברותבסכניתכריכיםאלהחינידבמוסדותשהלימודיםהריפגם,

שר"רזאתאחרית,אפשריייתק"מיתלאעדרכלזה,מטעםעלהיםלויתר
ארגינים,'קמי "lבאץרמקיםשבכלדירשההיאכןדידש,היהלארזאיהישר
אתילאמץלחזקשמתפקדיםבגרסניה,היהרזיםהאקדמאtג"לארגיןבחסה

הלימרזיםבי,ללכתקלשלאשכזה,לימידtג"במסלילהמצייהתמבגרהנועד . ... 
משיםבהםאיןאחרים,ק"מיםכשאיןאלד,ך Uבמוסדית-חי , 

שאגי",-בהםהמלמדיםמיידםיאילי ;בעקריניתהים

. , . 

הכרה

• 

שאמרבמהמפפקק"איג'!גאמ,ד ",אחדרגעאף"התשיבה.,לשיןכאןעד
אתתקרבהירשך"רששהירהבדדךשההליכה :לפטירתיסמךוזצ"לאבילי

שאיפיתי".בהתגשמיתלדאיתאזכהילאזכיתישלאדקאיתימצערהגאילר.

'ביחסיגםזצ"לבדייעד. i:הראתהנחחהלתעד"אללא-ס"גהגמאנית
פיליטיתעסקניתבפניעמיקהסלדיהבלברחשמלכתחילהאגרזת-שידאל,אל

חסדייתעםאחד'בקנהעיליםשאינםילדרכיםלצדעיםלא-פעםהנזקקת
שמרמקיםמכלידאי.בביטיל-תידהיהפסדםמפיקפקששכרםאמת.של

ביןההילאמעילםאבלמקימיי, rבההיזצ"להרבשאביולמחנהאומנים
שלהמסירתיתתה "lמדינבשייונהבחיןהאחרונותהשניםבשזרtג"פעוילי.

לעקבלר"אבתדע"א.הדרגלת "אשכני"ניסחתחיחתבלפיאגדות-שיראל
תעד"אעל"מלחמה"שהכריזןאגף"שלהדמיניותקיבעיהשייניתראשי

שלאחרגיעראיתילביןהשייבותנPורביןגמיהרהפדרהעלימקפדיים

• 
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הזכוחהיוםשללגדוליםאין"מדע.אואומנוחללמודפבהבש'יבה"למוד"
שלדעחםעלעלהלאשמעולםדבר ,א"חעדשיטחאחבפסק-דיבםלפסול

אלמלאמעולםקמההיחהלא"אגודח-ש'ראל ."בקאטוביץהמ"סדיםהבדול,ם
בחשרילהיפך".וכןבדרך-ארץ,המערבגדוליאלהמזרחגדוליהחיrזיסולא

יה/אןךתןדךקסיהיושאלאגידת"נשממאמך "הסעיו"בפיךסמתיה"תשנ

לבאמביראלש'באגודח-מקוםןיאובשדמועהסברתישבו ,"המערבית'

המזרחביןץיל-קאטובשהר-שהפאתהשבטראלש'אגדרח-שלאחרתדע"א.
הסכמההביעכהםשמכחכיםכמהזאליכתבוצ"לדןדיןהמערב.
ל"זלויןמאיריצחק 'לראותםלשלוחממביודרששכחבת.'לדבריםנלהבת
וסירובומנגדעמ"תוסיבחאחבדיוקמשקפיםשהדברשהערהבציחף

הגדולה.בכבסה"להשתתףלהזמנהלהעבות

וראשירבביםבגדבפומבימעולםיצאלאש,הירר"רששללדרכובמאן
איןכאל'ויהחדרבוךיהחבי"בעבפעלושאואיי·תדעשיטחאתתקפושיבוחש'
כחמוריםלובראושםיבמקראףעל"ם..המקובלחזימלבדכשהרתפיסהבו

 .שבלבוהאמתאתגילההודרכתועצחוולשאול,למקורביוירקזעמואחכבש

שבהבהלחהמכללהבעב"ן "החורהגדולימועצח"שלפסק-הדיןהיהכזתמקרה
האיסורלשמעבפשועמקיעדהזדעזעזצ"ל.בדויעדהרבקופרמן. .'הרב

טוטאליחמלחמהמבהליםאגדרח-ישדאלשרבביהביןאזהמכללד"עלשהוכח

תזכירצורבתבמרירות .'''לאגייחסואחקבעזהדרבדא"חעדשלוך "Jחבבד

לשבךריהחשוחהקמחשספקאיןהיסטודיחשמבחיבהולקורא"ומע"של
שלדברירגם(ראהא"חעדיטחשבהצלחתהכרהשמיםבהההי "עיקבביח ..

ולואי ,)ד"כשחביסן ,המעין ,לבבוחהמכללהעלל"זצאויערבךהשמהרב

המ"סדש.דורשלואמובחוחסדוזכרלאההמשךדוד

בהקשרארש-הש'יבההרבשכחבאופ"ב"םדברשכאןלמסורהעב"ןמן

זוגתישלהתפזהשבס"ודובבותיבביל"ותבצייבי" :בבותחינוךשלזה
זאת .'ט"זלמעחופהלרה,ולתלגדלהוהורזכניהבטחאצלבםרשמחר/ה Iע

ןםשנףטעהויבר!מרעןש 'ד[ל"זצסבישזצ"לאבימפיששעמחילאחד

היאדווקא :וכולחודח'אלא 'יכו 'פהולח'שוםולא ,ה"עסבחי ,בחולדיח
להשמיטהמנהגאח'הבבחילאמעולם .מצוייןלבן-תודהלהיבשאזכחה
לעצמירשוחרואהאביאיןאולםבבוח.לגבימי-שבדרמבוסח'לחוהר'אח

המקובל."מןלשבוח

במדיההיאגםהושפעהש'ראלומדיבחארץ-ש'ראלבשאלחעמדחו

להוהגאאחחקדכהו-עם-דןח-אץרוחחונשהגשהכרתחדוומה"חויימחומס
התירהעל-סייהודיחדמינהנהיילאותה.תעכבר"חמתהשראי-הג

זאחסיסמהלהפיךרשאפכידצ-נהיהמדחייכלעלהחורההושלטח
מדינהשלבעיותrזיעםהחרוהבניהתמרדדרתשלרכהחנרפהללאלמציארת
חיתכןרלאתדע"אהלגשמחמקרםכארץ-ש'ראלאיןזההלכתמפאחרמדרביח

הנדולההכבסיהבעילתאחריחעד"א.הגשמחללאהידויתמדיבח-ש'ראל

• 

• 

• 

• 
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ולשדלו'זז"לאביאתלפגושבסע ,בההשתתףשלא ,)ז"(חרצבמאד"בבאד
בארץ- ""חאתויקדשי '''באגווהמפלגתיתהמדיגיתהפעילותמ!שיחדחק
היהודיתבמדיגה'והפלי;.,האזרחינחוקששימשהחוש!-משפטלעיבודישראל
שתקום.

, 

• 
באולתאתותקרבלדמיגהקי'םיבטיחהתורהיסדוותעלהב/דיבה ! Uכ'

זיקדושהלמשרמהידלתתיהםשוראהישיבותבנישלסירובםואיל,העם,
כךשבשמים.לאביהםמתבכדשלבםאלהשללידה"םהדמיבהאתמפקירה

אתארץ-שיואלשלהח"םבעיותמפגיהשייבותחוגישלהסתגרותםהחריפה
מלכםי,בהלכות I ~ :גדולהכשאלההכיבלאןראהזצ"ל 'ברריערשהרבמה

ח."השילבושישו"המשיחייכרבמהם;הרמכ'מסבירהאחרון,שלפניכפרק
גדולתוע"ילתו;הישראלכללאתיחזיר !וגפלאות 'גסיםחיוללכלום

ארץ-אחלכבושבידויעלהואם !ועיקרכללמשיחזהאי!עד"!זוגאוגתו
אינגועד"!אזגםבארץ-ישראל,ישראלנדחיאתולקבץזריםמדייישראל

, , 

המקדש,ביתאתוהשקט,שלוםחוך ,בארץ-ישראללבנותיצליחאםדק !משיח

 ."הרמב"סעלשחולקמיאיןיבכרמשיח.שהיאהרכחא-זי

• 

, 

שתילתורה.ארץ-שיראלאדrרמאתשלכבוטירשרואץר-שיראל"שיוב
 ',הגחלתהא'ארץ-שיראלראל.שיועםראלשיאץר-ר,"לקבנחלות

שתפולהראשונהלהי'תהיאעתדיהתבלארצותשמכלגחלתו, ,ראשית
שמתם'וגחלתי- . r;ירמכדברי-שעהלפיואילו ,ה"הקבשלבחלקו

לאונחלתועמוה'יטושלא'כי-ישראלעםהיאהאחרתהגחלהלתועבה.'
ברצותהגאולהלקראתיבשילישראלועםישראל,עםאתיעזובלאה'יעזוב.'

ממנהזזהלאשהשכיבההקודש,זעירהקודשארץהךי-שהעלפיאבלהו.

דצוההארץאי!הריזהבמצב !ותועבהטומאהמלאוחבטומאתה,אפילו
זהיבמצגפעמרם,כמהכתיבכך-יושביה'אתהארץ'ותקיא !ביושבהי

נכבשהכלום !ארץ-ישראלמאדמתשעל'אף,עללוותרשלאותובעיםמדברים
הרמב"!וגם !י'שביהאחמקיאההאץרהלא !לתודהלעשבדהמבתעלהאץר

ארץ-שיראלאתלכבושאלאמתכור!אינוארץ-ישראלביבושמצותעלהמדבד
 ."ס"הרמבלביןביבןמחלוקתכזהואין ,והנחלתשתהא

• 
ומדינתאץר-שיראלעלש,חואתזצ"לעריברוהרבפדשכאלהבדברים

להקמתישיבותשלמ!לבעויצירהתבופתבהעדרבה.ביקרלאשמעולם ,שיראל

אלאשיורלעצמוראהלאישראל,מדיגתבני!עלהחורהמשפטשל'עלרו

פיעלשלאוהמדינההאץרבבגי!בימינו.במהרההמשיחלביאתוליחיללקיית

שיראללעםממשיתגופגיתסכגהאלאבלב,דחחניתסכנהראהלאהתורה

לדעתו,כאלה,טדום-משיחי'תבנסיבותו."תהארץאותותקיאשלאבארצר

שבנולה.שיראללעםחשרבתפקדידע"!ראה

קלהשעהאפילוזצ"לראש-הישיבהשלבמחיצתרלשהרתהיהאי-אפשר
דברי-חררה.מפי'לשמרעבלי

• 
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איןהלאזזמל"סיבפירישמה :אמרמזל"סיב.בברכחאיחישביךדלאחד
דהייניהמזליח.שםעלהקבעוים.הטבעחליקיהאיהביינהאלא !לשיראלמזל

לקיםימישארלאדסשלחםקחיקביעה,ח "1בחיקבמסיליח!';םהנעיםהכיכבים
מקשםייהנסיביחהטבעחיקיכאשרגםייצמא.שבימצבבכלה' mמךנאח

טביעחסביבהאימר.הייהמזל"טיב.משיראללאדםמאחלםיאנילכן ,,!לע
קשהמאבקללאלהיעשיח!"כלהצמייחם "1קשבהסביבההמציית.לק!'םה mנ

יות. mולקיוםהמסייעת"סוכה"סביבה ,הסכינהבתנא"

לביאשלעתדיירישלםיעל :אמרמיםלגלגליבהגעייאיתישביךדלאחד
 .ימיי"אתימלאלאאשריזקןימםיערלעידמשםהיהילא ..הנבאיאימר

עיל" ..כמחהלדבאמתאבל ."ןקז..אמנםשהיאאדםשישמשמעסה),(ישעהי
הי"תכדיעו,חי"ח.לפנימלאיס,חורלחייהגעילאייןשעוכתיניקימים",
במיבזשנים,מסםרסחםמאשראחרחספירהלםיאדםשלחייישניתאחסיפר

-אמלא"ימוימספר..אח :משפטםיבס'הברכהאתלהביזששיחשרבניזה
K במספר,מחבםישהםכשםהי"ת.לםניתיכז.מלאיהי!'שימויבכדברכד

• 

דברעשהחש"ם.באשק"סבמצואיממני.שנםרדחיהאחרינהבםעם

םסיקיכומהכמהשבאירלאחרעצןמ.עלדיברהיא :לערשחנהגלאשמערלם
לרגעסיק .Dדהחפילה.כנרסחצמיייםשהדהיםםסיקיםכקיערכינהים .תנך"

ייצאמלשרןלשרח.חשיעםכזגררסראניחז"ל.אמחלסרח.תשעיםכן :מר Kי
-כחםילהעיסיקכמרניתשעםיכןכרלמר, ;תםיהללשןרכשדה. mלשיצחק

יכסדררתדי.- :סיף Vין'

לריאיי.ה'סדר

• 

, 

תענית'אינרישראלמפרשעיברשאיןתעניתכלחסריא,שמוען,א"ר
• 

אתלתשובהלערררבכרחהאיואםבתעניתטעםאיו- )'ו(כריתות

בהמצאו"ה'אתדרשו ..התעניתקריאתאםהתורה,מרררשפרשואלה

דרכו',רשע,יעזובלאזהרתכרויהאוזותימצאלאואםתישמע,לאשוב

זצ"ל)כוןיעויןסףמןהר·ו(מדכיר

, 

------_ . - ---------
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---------- - ---

• 
אברהםס.אברהםד"ר

-
בשינייםחציצה

• 

שאלותמתעורריםבהםובטפולם,בשינ"םלבעיותהקשוריםמצביםק"ם

המקורותלפיאלהבבעיותלדוןכאןרמטרתינרטבילד_בזמןחציצה'לגבי
• 

 .השלמעכהלהפסוקלכוונתנר rאכמובן . Uמצאש
ואינוררבוחוצץ,על,ררמקפ"רובותווהדבריצחקא"ר :בגמ"איתא .

וגזהקפ"מהוובווםמשמקפ"אינרשדרבועלוגזור ,חוצץאיבועליומקם"

איגווגםמעיוטוכשהואאולםע"כ.המקפי,דרובומשרםהמקם"מיעוטועל
גבופהידבעשהמשום ""שרזהעליכתבדמדבבן,אפילרחרצץאיגימקפיד
מיעוטדכשהוא •ז"רהטא"הרמשםוכתבי .'הלכהלבפסקיכןלגיבד_ובטיל

כתחלהלאבלדיעבד,רקאזהרמדרבגן,אפיליחיצץאיבימקפ" Uא'יגם
 'םדאחהכמתוכתבלםואוצצין.חהדברםיאטירהיגזג"ככהלריאפתטבוללא

כדיעב.דדזד~לכתחלהמותראפשר,ראיצררודבמקום 'הושלחןוהערוד
 Qמ'לבאיתיראירבעינןזהתיס'דעת ,הסתריםבביתלחציצהגע Uןנ

 Vןהריטב"אא"הרשב , 1 "הרמכדעתאולס .~בזרהאבביפוסקוכןהתירה,מן

lס"החתן, 1א"רערסקtכ"' Dיכו .'"מ IIהמלמבאייכודמרבנן.שהוא Z גןא"ןהחןן. 

 , 14יואבקתלחת/ Iבשו~םייאה

• 

• 

 ם"ניII'םתIב'ת

מקם"מטעםקברעשןבסתימתמחמיראדם"החכמתקובהע.םת'זבה

 .ב'"עטזנדה 1

Z ענזיסכתושאינן, ה-'ביי,דיעייבין'" It ,·הא ה, 

a סע'קז"טדמן ,'"ןיK , 

ד.טיקוסס ..

.ג 'ס,סיקבלל ,

ס.סנוישםד Hדי 6

כל,,יה MW ,כהקדוזןןוד

 .כל ה""ע"גסיינדה •

 .וםטיפו ''''יי 8

שפ,ויקרוש 9
• 

 . nח'י .'"מפקי.רחהלי 10

 .ס",מזפקסםי 11

קזכ.סדמן '''וישן"'ח 12

.בסיקזהטיפןיי.' 13

 .לטדמן ,'"וי 14

וארובי·הע·כיחמנחותדבר.י'"הע"כובטוכהםגייאה

• 

IS םובינתיח 'סעקיפסיונןtיב.ס""קדו
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וכןחוצץ.ולכן ,להס'רה'כולהשא'בהרקלהס'רורצובהלרפואהשהא"מכיין
להחמ'ר.שילכחחלהש "לברהערןרלבעכוחב

ןשהמחוךלםהשולאה'הוצלאפשרמטעםשא'מת'רם""המהרשאולם
 ..ם'משכהר'ח"ושבשאףועלרפואר.לה'אשאףחוצצתא'בהע"לכולכן
מכיין ,"כחחלהללו'אפיהת'רכןאחר'כיחיר ,חצ'צהרהו'להחמ'רכחב
"לזחאומ'םאברהםר"הגכ"וכלעולם.משםתבטללאשכאופןבעש'חשה'א

• 

לחומראמקוםן'דא'טאשפ ,ק"םלהייתסתמיששמכ'ון "לאכרהםחסדת"בשו
א"יהרשבא"הר'טבדעחמצרףוהוא ;לעךלםלהס'רומקמ'דדא'בוכ'וןבזה
סםקל IIוחוס"מררקהוילאהסתריםבביתמיםאתילבראוירבעינןדתא

סמקהו"למקלבא"חראו'בע'בןדמה"תהחיס'דש'טתואףלקולא.דרכבן
ספקחו"לחייץ.איספקשהדברבזה'וא"כמר"סאומה"תהןיאיםלןגתא
זכע'בןל~'חואםמ'ם,לג,אתדאז'כע'נזלאת"מהדשמא ;בזאיר';תאספ'קא
לבא"תדאו'זבע'בןםש'טאס"זמדואף ,חצ'צההו'לאשמאמ'םלב'אחראו'
בדאור"חאס"ס 'דהודכל "הפוסק'סש"כמולקולאדרבבןספקהו'מק'
כתכשנם "'עקבתובשח"ושבוראהלקילא.אזל,נןבדרבנןאחרוספק

 ."ךש"הכחברכןקולא,לררבנןסםקר'בןמאר'המקסדבמ'עיט

 ,!:ודצקהצמח ,: 0נזריהאבנ ~בציחקחיהב , 2,1מדרכייהלבwרומסקיסרכן

שיאהבז ,' 1תירההדעת ,' 0ראלשיהטהרת , 29יבהשחהדרכי , 28ישרריהאמר

מזוייניםוהשערים 3ביצחק .המנחת , 3 .ו-הלויבטש.' , sנחךהמצודח ,' 2חי
 , 38בהלכה

• 

• 

גז.סדמןת·החרוסרזייזבביזשו"ת 16

17 n ססימוייא,. 

קבג.סזמן Pמהר" 18

קבח.סימןמהר"ת 19

 .מןסימןזייר 20

 ,קיסימןז'"לוכנראהקןסימןייןוזבתשיבה 21

22 n "'סםסזמן א, 

 ,בר 'סעשםשלtuידבךבספרDביראה .יגקיי Cצחקמויס '''יי 23
• 

 . nקכונו O'י"" 14
2S םימןכ"ח ,"ין". 
רבח.סיןבוין"י 26

 .קסיסימן ''',י 27

 .ובקסימןב"ח 28

(JO 1 'סעשם • 

ק" Oשןביני 'ונבשנה 32

• 

• 

29 O קצ'מןO n "ערק. 

כי, Pס"שם 31

יג.סימןיו"ית"דפעליםרגת Hובשום

וח.ם'מןיו"'ד K • 34י p"'Oקםאסיןבזעישוהקינ",ל 33

יג.ס"קקםאסימן 36פר.סימןח"ך 35
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ואיןהעולםבכלהיתרפשוטשזהשכותבמשה"אגרותבשו"תוראה

בת'הנחתלאלזהבחושאםובאמתמעשה,ואבשיחסי"יםאףלזהחוששין

שאיןאשהבמציאותשאיןכמעטז"בזהכי ,בעלהחחחיושבחאביבולאברהם

שבזסבינושבסחימוחמחרץ,הואהתכ"אשםסקמהועלשן.באיזהסתימהלה

יכבסשלארקשחיאבאופןאייריוהיאספקבלאלזהיודההיההתכ"אגם

בשןללעוסלהבתדיותרכהללעוסטובהאיבהאבלהשן,יכאבולאהרות
• • 

 ' tדשםמביתהכאבשבשבילאף?כןשהזכיר,ועופרתבשעזהמסחוםנקוב

שבתפשטוכןמ ,חיצץשאיבריידההיאגםשבזמבינןבסתימהאבל ;מפקיד

עכ"ל.ברור,וזהכללמםקםקיןואיןהעולםלבכהיחר

אוימיםלכמהזמביתסתימהאםהפוסקיםמחלוקתק"מתזמנית.סתיהמ

כוחב "ישראלהטהרתלא.אוחוצצתקבועה,לסתימההחלפחהעדשבועוח
ל IIזאריקמאיךך"הגוכיתב .~ t\דידהמצודתפוסקיכזחוצצת,שבםשיטןת

• 

. 
דרבנו,תרייהירהסתדםרביתעלכאושמרוברפ'יי pשא · 10יישראמריבשן'ית

מכלעמה,וכלח'שאממשכשןובעשהמחוברהסוחםהחומרהלאלזהובבוסף
לבושיבשו"חוכ"כ ;קילותלתםשאיןשבוע"ם)(שלכזהמיעוטבזמןמקום
"אב"תלקתבשו"תוראהימים,וג' 'בשלזמן~ד v.מעלכשבשאל ."מרדכי
זמבית.אוקבועשלבהגדרהשדן

מיסלביאתראוירבעיגןמצדכילהתי,כיתב ·בןומשיבהשואלאולם

וסחמוהכאבמצדדבפתחמהכ"ואתמידסתוםהשןדהאכאןתששליכא

לזהמצרףוהוא ;מיםלביאתראויכאןשיידולאהראשןבהחכובתועלבשאר
מדרבנו.דקמיםלביאתראויבעינןלאהסתריםשבביתא"הריטבשיטתגם

דעלמאדרובאואףדמקפדח,לומרדשיילאלרפואהשעושהשכלממשיד,א tוד
זהאתעושהלאכשהיאדוקאאלאדעחהבטלהאמריבןלא"מממקפידות
גםהלאכיכןלומראיןלרפואהזהאחעושהכשהיאאולםרפואה.מטעמי

 t>בטהרההסדריאולם , 44כןעושיןהיולזה/ן Iהצריכיסהיןאםהעןלםכל

רשוהבהמכהעלשובאגדהמכהשעלרטיהגביגםכ"דאזובסבראמפקםק
בכך.שמתרפאיסכיוןמקפי"יםאינםכןלהם 'ש,,'אדםבבידבלהכינימא

אם )השערותעל(כשמדוברשםבמסקנתולהתירנוטהעצמוטהרההוסדרי

עומדיםהאגדאוהרטיהסוףסוףכילק nלישואוליהגוף.ברובמדוברלא

ן.ענףזזסימו K "חין"ן 3ו .

 .ז 'םעקנחמן ... 38

 . M' P ""םקסוcסימן 39
-40 Nn קיב.סימןכ

נר.סיסןח"ד 41

ל.טימןיי"ר 42

קח.טיובן ["ח nז.נהד"' 43

י.סבו'קןתסימןיי"ד KNכרז.נגםיראהכן.סיז.נוח"'ג pמהי"'שםםבירהא 44

יס.ק Nםוסקןחטיובן 45
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(בסתימהכךשתשארהאיבשןהסתימהמטרתכלכאשךבלדנ,המלזמז
זעידלגרפה,בטלהרממילאלערלםזה)אחרישבאהקברעהבסתימהראזמנית

הסתר.םיבתירהיה

לטביללאשהשמחירהמגז"אלףח"שהרםשבכרחב ..חשרבהידהרכי
שמכריז ..צביההריכיחב ."עיקבהחלקחפיסקיכזזמניחעםסחימה

בזהאיז ,הסרחםחימראחשמחליםין Dאע"חמדימגרטהחהאשהשןשהיחלט
המהרש"ם"ת"שיעלמסתךמיהיאמכיסה.חשארסיףכלרסיףחציצהחשש

מקפרח.שאינהמרכחגיפהזהרמטעםלהחליףשרעההבמהלחלקשאיןשכיתב
לרטהיבניגעשכיחב "ז"למלאמזאלהגאיזמלכיאלדבריבשי"חגםיראה

ישאררחבשיהאייהרטיהתתרפאשלאמכהעלמרדברשאםחבישהאר
גםמתירכבשמההואגחתחרצץ.אינרלזמזמזמזשמחלפיזאעפ"יל.עילם,
הנקב'תנהילאכשתסירנההזמזאחרשגםשכריוסיבהמאיתהנפשלבעלי
שהיהימקפדתאינהא"כקברעה,סחימהעלארתרתחליףאלאלה,מגישבשז
כריזמקפדיחשיבלאלהסירה,מקפדתזרסתימהשעלאףילכןמנרלההנקב

 ."יצחקהמנחתפיטקיכזרתסתמהר.שתחזרר

על(בהטתמךלאשהמתיראישהא"שילטאיעירבאךמהגשר"זישעמתי"

הסתימהאםרקזמניתסחימהעםלטביללעלי)הונרבאייאבחלקתהשר"ת
אםאילםמהשן.בילטתהסתימהשאיןיבתנאי ,יוניםשביעבמשךתשאר

לריפאתלךלאשהיאהאשהתחל,טכ"אאבטילהאינהאז ,בילטתהטתימה
מרגשיהזהימןתיךשאםרבריר .• "טבילתהמזמןריםשלרשיםאחריעדשיניים
החלטתה.שלנותיכילהאליר,לגשחצריכההיאזאתשבכל

• 

• 

 ..תרתובתישניים
חרצצתאינהבהוצאתה,צערששיארלהרציאהאימושצריךתיתבתשן

תמהרתכב,אסאד ' l/מהר nהשו"פוסקלםיכוב, I-תשובחדברכימוכאיכן

, 

ה. Jםייקח SPטימו 46
• 

, 

41 n וכסיונוכיי. 

48 n "'. ק,.גטזמורמ"'בקלןטיפו

קטס.טיפןין·, 49

ז.סיונן .'"מSמ

קח.סימןמ"'ה 51

זז.טימן ." n ''''וי 51

S3 ק-י.טימןמ"ה

 .רנגטימןיו·'נזראבניוכשואתשיזטיונן ח'"ו. ''''כב,אה ·~ 3

M קנח'ימוJ j>'" .ה

וכס.טיונזיו·' 55

.. 

• 

• 
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• 

• 

 ,. 0מהשר"םהשן"ת ,;: 0איםהחכמתב, 81צדירנ..ביזב, 1ס"הרהעקריב, .oשיראל

 • 82פעליםרבוהשן"ח 81נז'ראבניהשן"ח

מחמיך 6Sיצחקביתבשו/ותז"לשמעלקישהיויהיצחקהג"ראולם

בכלל'טלן'כול,ןאשרש'ג"םלעשותר'כול,םרכ'וןוטעמוחוצצת,שבכה"ג
א)סע'קצחס'סן ר"ו'(כתבוהרמ"אכלכתחלה,הוההטב'להלב'תשתלךםעם

הrזוזצ'ן.רבר'םאטוגוהרחוצצ'ןשא'נןברבו'םאם'לותטבוללאולכתחלה
שסקיםשישוןיבמ"מדמי,כדעיבדבאבאוצערדאיכאדהיבאונ;ן'

בשעתלטלןש'כולהש'ג"םלהוש'בבהכרחכןעלחציצה,שחשוש"מחמ'רש
החוצץררובותותבותהןהש'ג"םכשרובמחס'ר ••גזרוהאבג' .עכ"לה <7טב

בם"ע.גרוןהסתר'םמקוםכלוגםעצמובפג'נרוןהסתר'םוב'תדמאור"תא '~ר
בפו/עבחזאיבווכוו/עהסתריםדביתב'דישראמררהשו//חעליוחולקאולם

ס'זכןטהרהבסרר'הובא'וסףזכרוןבתשובתוכס"שהגוףלרובמצטרףרק
ובפרטר"מפו'שראלבגותו"חלבטלבזהלהחמ'רדא'ןשםיכותבקצט.

.' 

. 
תותובת,שיביםילהוישהגשםירוב Uבזמבי

עכ/ול. ,הפהלגביאףמיעוטהויהסתריםבית

בירא'כאבובל'אומןבל'ולהחי'רזלר~צ'אזשאפשרתותבותש'ג"ם
והשבט <61המהרש"ס , 61אסאדהמהר//י ,"ימשיבהשןאלפוסקיםוכזחוצצות,

מתבישיתשהיאמכייזמקיליסשהאחריניםזכוכיתשלמעיזש//דמצו"ע . 69הלוי

וכותבלהלן).(סובא'צחקבהבארכ"אחמצאת'וכן :'בפומב'לי~צ'אה
עתבכלאותןמוציאןתהןשז"בזההנהיגכפרנפוטשוךישראלהטהרת

• 

הןיה .Dדדבלכייןבראהוגם

• 

פז,יסעקןחסימן 56

 ,זאךתככסרמן 57

גז,סדמןהחדשות 58

יב.ס"קארםבבינת 59

עח.סיפוח"א 60

רנס.טימו '''יי 61

יג,יסמן '''ייח"ר 62

יס.סיםןכ"חיר"ר 63

שם, 64

קוג.סיפוח"כ 65

כז.סיפןח"'גמהר"'ק 66

וכס,יסמן·ד·יו 67

68 n '"יח.סיפו א

 ,קנחסיונןח"ג 69

סימןיו"רוביהרשו"ח ;קיחסימןסמחהזנרוסי"ח 1רבםסיפןאפאדמהר"'ישן""ח 70

קי,פימןייא nיו",משהאגריחשר"חקפאן

פז.טזיקוחטיפן 71

• 
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• 

בזה"זאףלאתר'םוהזכ",? ...שב'תטב'להצר'כהד'עבד 'שגםבראהן. lIלבקו
עכ"ל.על,י,וערערא'ןשב'ת,טב'להצר'כהדא'נוהש'נ"םעםטבלהבשכבר
'האשלאזכקמדתא'נהרבאחסליזכרד'וגומשום "צ'חקהבארשםיגותב

לגףומחוברבעודוולבקותןלתקבןמצ'אוח '!iהדאםזזכןכאותוגוםהעל
כושהזהוכלאבשינייסה',חואדנןיסבראישרגם ...פסירןהיחהלאבידאד

 "'צחקהזכבחחוגותבל."עגהמ'קל,עללערערדא'ןל"בכןעלזכאחרק
ם"הזכהרשדהר'דחזכנא,בר'רכלשוןאלאלכדרא'ןהמהשר"םלש'טחשגם
שראויעררפיייהואבחוזקהשינייםשסביבבבשרדביקאינןאםשדק 74כתב

וכזתבל."עכלהקל,וא'ןלהבח'ןמהנזכנעכזכעםהואאבל "בתוכומ'םלב'את
כנוגעאכל ,אחרתטב"הלהצר'רשואלהקלא'ןשאזכנם'צחקהמבחתוהעל

ש'שלזכאןדכבודעקצת,דםו'הו'דדלזכאג'טאלאידרלחוש'ששובלבדגה
שטביבם.הבשרלביןביבםבגבטיםוזכשקהמאכלדהרבהתותבות.ש'ב"םלו

 ."אל,עזרצ'ץובשו"ח(שם)הקדמחובהתחלתגםוראה

• 

'. 

המדולדלת iש
• 

לרומאבקרובללכתבדעתההאשהאםואםיווחוצצתאיבההובדולדלתשן
דובבת"ושבל"זמטשעב'ןהגאוןמוסקכרן.שהאחלהש'וצ'אשיב"ם
שירא.צרדיהסתריםרביתל"הנא"הריטנלעבהסתמךוסברתוו,.משירים

הריהטחריםבביחהמקפדיזכיעוטדהויוכאן ,מדרבבןרקמיםלביאחראוי

אפילובע'בןלאדבבלועב'הדוה"הבודעלפיוכןלהקל.ישולכןדרבבן,חרי
הרילגיפהשמחוכרכייןב"הכ fא/כלל,שםחצרזיאיבןמיסלביאתואוי

פוסקאיבושהואאףועל ;"בזרהאבניזכחירוכןתוצץ.וא'בוכבלוע
מיקלדידןבבדיוןזאתבכלהב"ל,התוט'כשיטתלהחזכירדועתוכהריטב"א

רקדבזכיעוטאגלו'ממקוםהסתריםביתחזכירולאאחדשןאלאשאיבוג'ון

שאיבורובהשפירשהל'צפורןוחזכההיאגופהשמחבדבדחואפילודרבבן,
 •ד IIחוצץ

לפבזחהדאו'ובןובעשהבשעחרז.לבע'הלבחשזמחלעוררהובאוברגרובח

הוראה.לובוהר

 ,רטבPיי'םד 2

 ,מסי!בןח-הנך

74 n tע.חסדונן"זו

S סן.טו-סחי"'כו

76 n טר.טימןייא

סד.סימן ''''יי pמהז"דך

 ,רםסדמןז nיר 78

םבוראהכז, P"'C ,Hבששםראהאולםכא,סע'קצחבסימןהמחברמרומיסקרכן 79

ני. p"'oסםבעורה"'ש

• 

• 
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כהנאקלמןהרב

נשני(ויתאילנןתנשאוזמיוה
 )(מכתב

• 

• 

 CVןהרבס'חר"ש '"בt'יודעת
• 

 :מזמןאצליהרשומיםדבריםאקדים

.' 
• 

הגמראח.'עיוכשבבמועדלחיןשהב'חןיקשמ :קטןמועדשברישביבו

מרםהשהיאחורש,שלחודלהרבהלדעחהבהשהשקאהב)"ע 'בשם(קובעת

זווע,שלחולדההיאיוסףרבולדעחאותה,מופהשחוש"הכשםהקרקעאת
שבחולבז!'א :תמיהאהגמראמבגחהבהמשךהזורע.כמוםוימצמיחהשהא"

שרופסידאבמקוםהשקאה,התיווטירחאמשוםבואסווהשמלאכההמוער
זריעה.משרםארחרשיהמשוםרה jהאסהשקאההתירוהיארשביעיתאבלובבז,

האימרררביבאיואלהזהבזמןבשביעיתבחנישכ/שאב"משיבךכעל
מילתאהתיויהזהבזמןשביעיחשאסרייובנןדרבבן.הזהבזמןששביעית

עלשחילקםילובבןאפילוםירושרבבן,תימאאםילואמורבאדפסידא.
אובעאלאתווהאסוהאל ,התורהמןהזהבזמועיתישבשיאימויםרבי

ושאךונצירה,קצירהוזמירהזריעהיהםבהרפרשתברישהמפןשרןתמלאכות
• 

במקוםמדובנןשהיאהשקאהמיחותזהילס'מדובבן.אסורוחהבומלאכות

פסדיא.

• 

. 
רחמנאמח"במלאכותארגעעלשרקהאומררבאשללדבריובהמשך

מבי! :יביבהי!אחויתמלאכוחגםהמרכותמבו"חותהגמראהשמק ,בשביעית

כלולאשבשיךמלאכהכללאלאכרמךלאשדךל"ח ...מקרסמיןשאי!
;:בשבואלומלאכיח(כלימומדרבג! :הגמראומחוצתשבכומך.מלאכה

אסמכתא )לראיההמיכאהכחוב(יקראמדרבב!)אלאאסירותאינ!בבר"תית
אלאזימירה"גי-מקרסמי! :שםגאמר '''לרשהמויחסבפירושוהבהכעלמא.

מסקבחלפימדרבב!אלאאינודקרסוםומאחרכ."עבאילנותשירישקירסום
 .מדרבבו.אלאאיבואליבותארשדדזימורהריהגמרא,

מקוסמיו :שניבוג) Ifמ(פ"בבשביעיתש, IIהרשלמםורושןמשמערכן

 ,זימירה"בו-מקרסמיו :(שס)ש"הרךס"השנד.ראשעדמפסל,!מזדריו
 :ש"הרשםאמרמ"בובסוףכ."עבכרם.ךזימורבאליןקירסוםשלשיואלא
לצורךשאיבןבהו'~ישאע"סהשנה,ראשעדהכאדשריגומלאכיתהבךיכל

בשבגחיתדאפילומשיםהשבה)שראבערבכלימר(בתוסםחגזרילא ,ששית
שהיתראילנות,בשארשהיאשקירסךםהריע"כ.דמאורייתא.אסירןלאעצמה

 .) Kמדרבבואלאהתירהמואסיראיבךר"ה,עד

• 

• 

 .,'"סא'"כוחזך"אר, p ....סזרר,םלאנליעי'א)
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הל'בריסהרמב"םאומרהדיעות.בתחלקובעביןהרמב"םלדעתבקשו
הקצירהועלהזמירהועלהזרעיהעלאלאהתורהמןלוקהאיבו :ו"בלשמיטה

ם"ד(שביעיתט'התו''דלעתאילבות.שאיואחדהכרםואחדהבצהריעל'או
אחדחזרתולםניל"ר)ל'וט(שביעיתא'/זו nmדו)ק"ס(זוערטלאגל,מ"ד)

שדאךיזימיר ,אזמיןהמתיחיס )"'ושבה'ב"האיי(םאילנןתשארד nיאהנים
(כ"אהסופיתא"החזודעתזאתלעומת .)בהתרהרמןהראאףהבראילברת

הבהאילנותובשאר ,בכרםאלאהתורהמןזמירהדאיןהיא )'או"כ'יו,"ט

איגו 'אילגוח''שאוואחדכרם"אחדשאמרומהם."הרמבלדעתגםמררנגן
המונאת '''דרשבבמכילתאהואהדבויםומקורעבודות.לשאראלאמת"חס
אין )I "החזזלדעתאדלכדם./)'לגרתשאדשמקזשקל"ד V "מהמצרתבספד
מדברילןםהוכחהלהביאואפשרמלאכות.לשאדרקלזמירהנקשרזההיקש

שהלאד)"פ :אחריםזבדפוסיםס"ס(מצוההחיגודבסםרשמובאתכפיהדשרה

תזדמר.לאכומר :ולא-תבצורלאבזייירעבביואתהואשםהמובאתשעה

ישוב'''.ובמכילתאחבצרו,דלאזהל"תמובאג"כהגחלכמדרשואכן-
במהדורתהכתובאתהמהדירהשמיס ,הגדרלשמדרמשמשלהשכמקור

לייחסהכרחאיוזה,לםי .)בהביאןהופמו"צרדובמהדירח ,אפשטייןמ-לדמ

לרמיוה.ההקיש

שהריהתירה.מןאינהאילגןתדשארזמלרהס",לרמכמרכיחרבחזן"א

בליןשבכררתיןמ"ג)(פ"בחיביעשבמ"בפיהס"בומבמפשר rמקרסמאמבם

 )כ"מ ב"' O (בשבתפ"רכןכלל,לאילןייחסושלאהרי ,התבןרשמאיויןבדי
החותן(שם)פ"זיוודאדהארץ,פביעלשגבטמהמהןוחותןביוקרתכרות

והויהאילגרת,מןהמתפשטיןהזודיןכויתת(שם)ובשנעיית ,האילןזמווות

שבאמרכמרגאמו,מזרדיועלרגס ,)סש(נמר"קמקראמוניב"כמזרוי!על
לומוהכוחלרמב"םשגםהויבעלמא.אסמכתאוקואדמרבגושהראבמקוסמיו

אילגותשאוראחדכםראחרשאמוומההתווה,מןאילגותבשארזמיוהדאין
 .)'אוכ"וס"וכ"אבחזו"אזהכל 'ע(מלאכרתאשאראלאאיבו

זמירהשלדמב"סמהנחהזו"א nהציאכ'ס"קז"י 'נסיגם :אוסיףוכעת

זימררהואאס(זירדורהותרהאכצ"עוהשאיר ,התירהמןהנהאילנותנשאר

בזמןשביעיתבתוספתמ"ג)ס"כבםיה"מהר'ןyשפי'כמואילנותדשאר

 • Yתיוולאא."עג'ק"במוהתולדותביןגמבהדזיחדמהאגםהשוהקהמקשד.
ב"ישורמכילתאכאמירוהיא ,המכילתאעלהסתמךט"וק"סא"כורבסאכן

טמוניםהירזומכילחארדבריבדיגו.קובלתמהישמעאלד'רמכילחארלא
לטעמםישמביאםכמוהביאס,"מכסהס"הרמבמאנם ,שניסמשךונים Dס

מחימו,שהואהגדרלהמדשרבתרדבעיקרגתגלוולאחווגה ,עלהיםרמסתמך

• 

, 

• 

• 

שארואחרהכרםחר Mו :קמ"ראזהרהא'מרקסערבקייחם"ה;פנידיחגמנראיתכוב)

מירחדיושהווזימורמזריעהשתשבותהייניבקראדכתיבהאךזשנתדהאהאלינות,

האילנות.נבלהוארזימררפשוטנרןcה-האילנות.ובכלבאךץ

 . 19הבורה tt '"נעמ'השבעבשנתזהעלשהערתיבו'מהג)
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הופמןהגרד"צ "'עדרשב'''כמכ'לתאובתפרסמוי'מכתב'בקטע'סגסאר

לאהמכילתאבראז jביבסה"מהרמב"םכיאףוהבהאפשטיז-מלרמ.ואח"כ

כלאירזייןהגשר'''כברשהעירוכפיתמציך,לאנזירדיענבייאתהכתיבהביא

שמובאכפיהחיגורובספרהגדילכמדרשהדזכרהכתובהריצ"ח,עןכ'ההלכה

בעב'ןרקבמפורשדב'סקל"דבמ"עבסה"מהרמב"סוכןןהמכ'לתאלע'ל.
דוקאולאוא'לבותכלשלבצ'רהעלתעשהלאבה'קשולומד'סובצ'רההפקר

הכתוברקהרמב"סמזכ'רעצמוובדבר'בהר)פ'(רש"בכתובהבזכר'סעבב'ס

הג'עאלהכלמתורלזמ'רה.סות rrהתכלשסוא'ןתבצורלאבז'ררועבב'
נשאךשזמררהלכוין""ישהרמב"סדעתשגםלכרט"ןס"קכ"אכס"'החזו"א .'

הכר'עבמפורשכרסברווהערןרור"שורש'''ומאחרדמרבבן.ה'אא'לבות

.. 

• 

גקט'בן.דהכ'למעשה

בשבתנדפסההראשןנהשמהדורתישביעית,בחזן"אבכללןאלהדבדיס

הדבריסובושביעיתהיספיתפדהא !Iבחזוהודפסןהרצ"חבשבתתרצ"ז.

הקודמ'סדבר'ועלחוזרבעצסושס '.אס"קכ"וס"בשב'ע'תכעתהכלולtכ'
ענפים,בקיציץשוניסענוניםשבי ..:,,זייכיהטבירטלבאגליכישאםמסביךירק

הרמב"ס,בדבר'כזמ'רהצו"ןשז'רודמכרה'אהכרעתואבלחולק,א'ןןכועל

א'לבותבשארשזמ'רהלומרמההכרחוע"ככתולדה,בחשבקטןבמועדוז'ררר

מדרבבן.אלאא'בה

 'ש"הר"ןכרעתשגםכדמתידהחזך"אהכרעתבשארהדברשליבסופן
ו.,ייש. '''שרכדעת IIלכר~ן

וא'ןמקוסוא'ןדרשב'''.מכ'לתא :האחד'סודות.שב'עלמתבססוזה

ז'מור.הוזכרלאזומכ'לתאובדבר'הרמב"ס.לדבר'אחרמקורלחפשצורר

ובטישה.בצירהוזכרי,להיפך-זרמיךהיזכרלאבסה"מהר"מזבדברי

בסוףא'לבותשארואחדכרסאחדהר"מהזכ'רובהלכות'ומת'חס'ס.ואל'הס

להזכירמקיםהי'לאזבה"אובצירה,קצירהכברשהזכירלאחרדייקאה"ב,
ובצירה.דקצירהלייתעדייןהזכירלאשהריכת"ר,שכתגכמוזאת,

כזמירה,זירודשלגפיה'/ממקימיתבכמהחיזרבדיהויהיאהשניהיסוד

שם"כמוהזמ'רה,עלובוסףהזןכ'רהבעובתלז'רודשכוובתולפרשהיאודוחק
הכיונהאלאמזרדאינומ"כפי"כדשבתשמזרדאומ"ג,ג /Iפבשבעייתכת"ר

ממש.לזומר

• 

שאפשרכ,ךומתוךוערוךר"ש ' /Iכשרהיאהחזי"אשהכרעתדברסוף

עללסמורשאפשרמס'קכת"רגסוהר'כרבר'הס.הרמב"סשלדבר'ולכו'ן
 .והר"ש '''שר

ם' tהשרכסות

אצל'הרשוןכ'סמדבר'סכאןואעת'קלרשב"ס.בקשרמל'סכמהוערר

 :מהזמןמלפג'
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• 

היאאילגותבשארזמירהשלדעתוברורלכאורהמוכחאחדראשיןדמברי
מחבירואיל(ח Pהלו :שגיגוע"ב) 'פ(בתר~בנבאהמיבאתבברייתאהתירה.מן

טפתדבקציצתהשרב"םשמסבירוכפיוקוצץ.טפחהקרקעמןמגביהלקץו
זהעלומקשהטסחםי.ג'-השמקהבתולת :הברייתאממשיכהוצמח.דהר

דרמיגהי .)ס"שרב-בפחדתדי(דהלאבעיג(טסחםי 'גהשקמהובחולת :בגמרא
דכחיביוחר(שיגדלעבודהשהיאמפביבשבעייתהשקמהבתלוחקוצציןאין

 "מגביהאלא ,אסורכדרכואומרהירוהר'רשב"ם),-תזמורלאכרמר
אד ,רשכ"ם)-דמכחשידלאילןהואהידקמעשהר(לממעלהקודץצטפחים

הארץמעםמ"ה)(פ"דבשבעייתזוממשבההגמראומסיקההאץר.מעםגומם

(ואמאילהמעלירשב"ם)-טפחיםד'או(טפחאידרהאלה,דקשיהוא
פטחיםב' :אבייכךעלדמשגירשב"ם).-טגיאבשמהדפסחים,ב'לעילקתבי
יעדומג'ג'ודעהקרקע(מןואילךמכאןלה,קשיודאיהאץרמעםלה,מעלי

משוםלןמספקא(אלאלהמעליעילוייולאלהקשימקשילאשרב"ם)- "
קשידידאימידיעבריגושביעיתגבירשכ"ם).-מעלידזמגיןקשידזמגוי

גבי :הרשב"םומפרשלה.עמלידרואימ"יעבריבויממכרמק"גביהל,
-קשידידאימידיעבדינןשיבראי,כדיאילןלזמירשאסור-שבעיית
לחימרא.ראדרייתאאימיררמפקמשדםזה,בזימירישבהירלאבהילורפשיפא

עב"ל.ודאי,האילןמחייתכרילעצמילשיירהמיכרדעתיממכרמקחגביאבל

דמאיריתאאטוראילבוחרשארשזימירס"הרשבשלמלשוביהיכחיו
בשבעייח.

הואאילבותרשארדזימוראמריבואיאף :זהעלר,קשהאישבחווואך

ממש,זימורילאידזימור,תילרהשהיאגראההשקמהבחולתקציצחהתורה,מן
עיוו,בצריךובשארדרבגן,הןהרייתולרית

עילויולאלהקשימקשידלאמיריעבריבןלארשביעיתדבאמראהאוהגה
למהכןראםמעלי,ילא י:;'קרלאידאיחעיגןלא :הריטב"אסי'להמנזלי

K ידעדהדברשאיןקאמרהכיאלאשרי,אליבאאוקומידהאבשביעית,םור
שבעייתוגבילן,דמטפקארשב"םיכדפירשלז,יועליאסאולוקשה Kיהאם

מקחיגביל.היעברינוילאמעלירלמאחיישיבו"זאראורייתאדיאםירא
דאסשרמיריעבדיגןולאהKויהעליימחבירוהמיציאהאווממונאוממבר
לה,רקשי

, 

• 

• 

אסייKרהייהשקמהאילזקציצתא l/ילויטברלרשב"סנימאא'ייהבה
לקץויאסזראילנא,לאוקימיראוריתאמלאכהלעשותשרמתרהרי ,ראוריתא
 ·רקלהמעליכשלאאבלאלינא,אברו"הוילהועמלילה,רמעליבמקום
התורה.מןשאסיהרבמלאכהאףמותרהואאילנאאיקימי ..-
(כלשוןראורייתא"ראיסיראשביעית"יגביכאןשנאמרשמהשנסרשאי

מתייחס'איניהרשב"ם)(כלשוידאיריתאאיטיררטפקמשדםאוהריסכ"א),
שהיאשכיעיתמלאכתשלהעגיןעיקרעלאלאזימירואמלאכתהאילןאקציצת

מלשוןוחיליראורייתא.איטיראכזהשאיןיממכרלמקחבניגרוהחורה,מן
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• 

שכתגאלאוהריסנ"א,השרב"םשלירושן (Eנעיןפירשהיאשאףא, I1הרשנ

שגסונאמרדאורייתא.כתבולא-הואדאסיוראשבעייתלגביוהילכך
תורה.איסירהיאהקציצהשמלאכתלומרהתכוןנןלאא I1יהריטבהרשב"ס

היאהאילןשקציצתהשרב"סעלאשיהחזוןקושייתגסתתיישבובזה

דלשרב"סהוכחהמכאןתהיהלאגםאךאלימתא,קושיאהשיאתולדה,וזראי
התורה.מן!מירה

היאאילנותדשארזמירהדלרשב"סלפרשדישנראההעייןאחראמנס
הרשב"אסברלאאוליהתורה,מןשהואפירשלאברשב"אואס-התורהמן

תולדהשקמהבתולתדקציצתשנראהבחזו"אשכתבוהמהתורה.מןזשמירה

שקציצהשכתבהרשב"סעלתמהוע"כהתוהר,מןאילנותדשארזמירהאיאף

השקמה,בת.ולתקצציתמפשריםהיאךבכך'תלוי I 'נראההתוהר,מןאסורהזו

זהולפיוכו.'דיועבמקוםהאילןכורתיןהר"מפישרמ"הפ"דבשבעיית
בפ"וכןוגדל.חוזרוהואגזעוכלשקוצץכ"ה)(אותבתפא'"כנראהפישר

שיכרתוקודםשמקמהאילןהואהשקמהובתילת :אלהא nסמ"פ"רכ"גמ I1הר

גוףויגדלשניתתחליףאותה'~כורתיסואחרלכורתהשדרכהלפיאותה
 :בשבעייתתרגםלפהי"מקאפחהר"יכתרגומיאמנםשנכרתה,אחרהץע

השקמיםעץהשקמהובתולת :תרגסוככ"בדיוע,בגובההאילןאתקוצצין
קאפח '''רהוהעירפירות.ומבאישניתצוומחנקץצשהואלפיקציצתולפני
וכך-בגזעוהאילןשכורתנפשראםוהנהאחרת.תרגםלפנינושבנדפסשם

דהויהחזו"אקושיתקשה- ):פ(דב"בהארץמעסוגומםמלשוןייתרמשמע
 :ע"גס"חכ"גמפרשעצמןהרשב"סאבליזימרה.אברלאתוהדליודאי
הרבהוגדלכשמזקיןאבלענפהישנחתכוקודםבבחרותה-השקמהבתולת
גרשוםרבנופי'וע'השקמה.סדןונקראבמקומןאחירםובאיםהענפיםקצוצין

ומיכןמיכןענפיהלקצץולומכראםהשקמהבתולתשפישרע"כפ'לב"ב
הויהשקמהבתולתשקציצתזהולפירושהשקמה.לסדןבתולתביןוהבדלי

זמירהואםזמיהר,כשארהיואלאתולדהדהוילומרהכרחאיןענפיםחיתוך

התורה.מןאסורההשקמהבתולתקציצתהריאבאילנותבשאר

היאאם-התורהמןמלאכהזהלםימותרתשתהאהירעלילהאמורלפי
בירור.טעוןוהדברהריטב"א.דבריפיעל-אילנאלאוקמי

• 

• 

• 

פהסדרק'מ IIבלמלבאההיתר

בשביעיתבשגעייתין nהשלביתשמקיןרתביבזהאאבייאוקימו"קברשי

רבגןשר,התררה,מןמלאכההשקאההיואיאףיכלומרדרבנן,הזהבזמן

התורהמןבשביעיתמתניתיןאוקיורבאפסדיא.משוםדדיהובשביעית

התירו.פסדיאומשוםדרבנןמלאכהאלאאינהוהשקאה

משוסרקהשקאהדהתירווסובראבייעלחולקרבאאידלוןמקוםויש

בשבעייתאבלהתורה,מןששבעייתבזמןאףוהתירוהדרבנן,מלאכהשהיא
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שא'ןולורמאב"עללהוסיrבאשובאאו ,דאוו"תאמלאכההת'רולאדרבנן
אפשרדאור'תאבשבע"'תאףאלאמדרבנןבשבע"'תמשנתנולהעמד' mהכ

מדרבנן.אלאאסורהא'נהוהשקאהה'ותלהעמד'ה,

בע'קרעל'וחולקוא'בו-אב"עללהוס'ףבאשובאבוט'ןר"חודבר'
 ,דרבבןהוהבזמןדשמ'טהדסברה'ארב'מתנ"ת'מאלאאמורבא :וז"להד'ן
ובנן.ת'מאאפ"אלאהתורה)מןהזהבזמןאףשה'א(סרכר'רבבןולא

אףפסד'אמשםולהת'רמקום'שהזהכזמןשלרכאמווהלשונוופשטות
אל'באמתנ'ת'ןשפ'שדאב"עללד~ס'ףאלאבאשלאהתווה,מןמלאכות

לרבבן.אפ'לודאת'אלומדדבאובאדרבבןאל'באולאדרב'

דעתאתשהטב'ואחר' .'''רשדעתאתבמרשוהשר"טכןלמדוכמ'רשו
כרבבןמתב"לאוקומ'דבע'אלאעל,ו,בחלקלארבאואפ'לו :ה'וס'ףאב"

ועיין).חקרבמהד'תע"געמ'ה"א,ושביעית(ם"ן[דרבי}עליהדםליגי

ע"כ 'נ(ז"לעלרשכ"אהמ'וחסבפ'רושאחרתשטוכרמצאנומפושראר
-שםבע"ןהתרס'דכרך-שםמפרשה"רעדארחםושמקיובר"הק"ג)עמ'

התסעל'הרפל'גורבא :וכותכקטןדמועדלאב"הא"ור'הזהכזמןכשכ'ע'ת

אלאשא'בןוזרע"החרש'הרלאמלאכותבשארלהמוק'ש'בו"אהרל:זיול'ת

ש'בו"אהרל:זיל'תרבאלדעחוהרע"כ.קטן.מועדכר'שכדא'תאדרכנן
דאביי.

 , 577 'עמומוכרד 132 'עממככררב'בל'וברפ'(רבעוןספריכקר'ח

מהחידרשיםגרילחלקכיהןכיח.ס"ג)עמ'א'כיךהאלףבשרידעדע'

'רושל'סזקס,ל"ר'(מהרורחהרשב"אשסעלשהודפסולע"ז

רכ'סקטע'סהמשוהואמבסלהרא"ש.ל,חטסורצהלהשוכ"א.א'נסחשכ"ו)

 ..מעמוד'ק"כעמ'עדל"ג(עמ'לרשכ"אלייחסשא'ןמהחלק
(תתקכ"וח-חקפ"ד)ש'רל,אוןהבקראמפר'!'הודהר'ש'טתעסהספר)

לייחסש'ש'ראהתשכ"ט)'ורק(ב'וע"זמס'עלהקרמוב'סבש'טחשהודפסו

בש'טתוע'מפר'ז.'הורהל'והזההחלק-כלאפ'לואלו,או-רוב
מםדיו. '''דשלמדברןוהעתיקיןהמדרכיש"שהראס"יעמ'שםהקדמןנים

ייחסושבגללםהרא"ש,וחוס'א"לרשבחט '1המשכ('הדכר'םזהותמסב'רוזה
שםשש'אלאמפר'ז. "'רבש'טתש'בובודב'סשאנוהקסעוגסלרא"ש.אותם
הרל'הול'חהתסעל'הדפל'גורבא :כתובלרשב"אחס '1כמקטן.ש'נו'

וכו.'בוקמהולרבא :א'חאמפר'ז '''רכזאתלערמתוכו.'להמוק'ש'נו'א

מפר'ז. '''רבדעתמטורותשת'כאןד'שבראה!הולפ'

• 

• 

• 

• 

J הנן ....נלב ד'".הM [ 
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------------------------------------------------------

הנשקהדדר

• 

 •ם tכספשומטתת tע tשנ

 cנ.
• 

.-

משהבעלכלשמרטהשמטהדברזזהשמטה.תעשהשנששבע"מקץ
(דבר'ם '''הלשמטהקראכ'אח'וואתרעהראת'גשלאברעהרש'האשר'דו
שבר' ,)'כג,(שמרתמשפט'םבפרשתבראשרבהבאמרהשמטהד'ן .)ב-אוט,

שבפ'שמטההר'לאארבפרשתבר.רבשתלשא)כה,(ר'קראבהר'בפרשת

ההקשרשבכאן.השמטהכרא'אלורא'ולאבהר, ' Dשבבשמטהמשפט'ס

 !ב'ד'בוהבקרטההזדרעל-פ'נבדל'ס.רהטעמ'םמחרלק'ם,הד'ב'םגופ'שובה,
על'צאללמדשרבות,בפרש'ותהשמטהד'ב'אתתורהשםזרהזהם!"ור

אישאישהמתבאריםהנפדרים,ויסודותיההשמטהשלהשובותבחיברתיה

זוהראשובות,הפרש'רתשת'אתאבומשברחב'םרהבה,לו.המ'רחדתבםשרתו

במצרתהןבח'ברתשת' '.כמאל'רההסברערלהשבבהר,רזרשבמשפט'ם

ב'ןובח'בתהארץ,שבתבמשוגהמתמצ'תלמקרס,אדםב'ןבח'בת :השמטה

שבמשפט'םהשמטהפרשתהשב'ע'ח.'בולהפקרתבד'!המתבטאתלחברו,אדס

ראכלרובטשתהתשמטבה"רהשב'ע'ת :השמטהשבד'ןהסזצ'אל'בצדועסקת
השבת,שמצרחכשםמעב'בר,הלמדרדברהשדה".ח'תתאכלו'תרםעמראב'ב'

בלברשמתלבשתלחברר,אדםב'ןד'ב'בפרשתבמשפט'ם,שםבהרפ'עה
הואכן ,)ב'(שם,רהגר"אמתןבןו'בפשוחמרןשררר'נזח"למען :סצו'אל'

הלכןמשםט'ם.כפ'כאןהב'דיזהראהחברת''סידהאשרהשמטה,למצרתב'חס
שבוהמלאכהרר' 'Oאעלשבשב'ע'ת,השכ'תהמרשגלהזכרתהמקרםכאזא'ן

'כרלשלזהפקרההשמטהאלא:כאןבאמרהרלאשב'סידי,הארץזקדישת
מבח'בתשכן ;עמר"אב'ב'"ראכלישלהחבדת'תרמ.טרהלצירןהשב'ע'ת',

• 

ייקרבךסלאלמריס,"כמזאבך : 69עמ'תסל"ז,תמרזב"המעין",שתכבתיהמראה 1

זי,ןCתזרהמשלימותנפרדותפרשיותלסחיכלשהוא,ייןהחורהמחלקתאכשרהוא

שניעלללמיככרהתווהכדובתאחת.בפרשההפרטיסכלאתלכלולהיהשאפשראף

המבואריםוהפרטיםמקימות.לסביחילקתהילכךהאמורה,בפרשהשישנפרדיםדיניס

שלגבירשבפרשה,הסביהויןמבוןc,רשבההשביה,בפרשהקמומםג\יןאחתנפרשה

פרטיסיי,אותסשייכיסלא

ס"מ. nתשריב"הפעין",ייטפןזבאבהרחבהזהעניןעלעמייבכו 2

בלב,ןהיבולבהפקדתפשוםילפינווסקונםשתה",תשמסנה..והשביעיתזה,רא pמ 3

ראשונים,בשארולאשם),לתורה,(כפירושיהםוהרלב"בהרמכ"םכןר"אכפירוש

שמסההונל'פ"יעי'הרמב"ם.אףפירשויכךזאת. nלהוכישהראיךשםויסמןעויי

'והשביעיתשנאמרבשביעית,הארץשתוציאמהכללהשמיטעשה,.מצית : ''''כה

 ." fר K;ז-י'!,חשוב;זשישמם .. ~;ז;זלברrי.סבראשהובזרוחבובניך,בךונטסתה''.'תסמ'בנה

• 
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-מרשנבהר ' Dב ,ך,!"אמקרקע,עבדותלאיסררמקרםכלאיןנים "1האבאכילת
אזםירהואכמרכזהעומדכאןהארץ".שבח"אםכישמטה,איבןהיסדו

כלל,מרפע"האינהנים "1האבאכילתהארץ,שביתתמחרבתהנרבעהעברהר,

כאח,דרהתושבה'~כירוהאמה,העבדעםיחדהבעל,םאכ'לת-רבמדקמה
 '.''הלשבח ...זכרקאנבהרשמולחןשכן

בנדרה,הראשרניםרנחלקרהבע"ור,ח;בתהיאשביעיחמהלכותאחתוהנה,
שבע"'ח"פ'רות :הלשוןבזוכתבב)א-הל'ר'ובלשמטהמהל'(םייזהרמב"ם

..ולבהמתךשנאמר ,בדשהמוציהמיןשאוחוזמןכלאלאמהןראכל,ןאין

ממיןאוכלתשחה'זמןכל-לאכל"תבואתהכל '1Tתהבארצךשאררלחה'
אותרלבערחיב"הדשה,מןלחיהכלהשבבית;ממהאוכלאתההשדה,מןהר

נרונרוחלו "1שההר'דד rכשביע'ת,פיררתשלביעורוזהוהביח,מןהמין
התאניםכלובשוהבאילנותשהתאניםזמןכלמהןאוכלביתרבתודיח "Yשב

מרוביןפ'רותליהיואוחן,מבעראלאשבבית,מאותןלאכולאסורהדשהמן
לענייםביןהבע"וראחרלאוכלואסורואחד,אחדלכלסעדוותלששמזוןמחלקן

ליםמשל"אובאששורףהביעורבשעתאוכל,םמצאלאואםלעש'רםי,בין
כילויגדרושבע"וראיפוא,הרמב"ם,שtכ"תשמאדב."דברלכלואמדבןהמלח
אותושכלהלאחרחלאשרכאילתם,איסורמחמתשבבית,הפיחתוא'בדו

הרמב"ם,ש'טתעלחרלקז)(כה,ליוקראבפירושוהרמב"ןהשדה,מןהמין

מןלחיהשכלהלאחרהםקרתם,אםכי ,הםירותאיבודאינושבע"ורוסובר

, 

, 

ית 3I'וסביבזיני,לפיכךהנשמם,לדבי(הממינית)הזיקהפקיעתגדרושמסההמינח

ילברשכיתה.הובונחאיוכוא,בחיחר.כודה iהלאיסו, ;היבוללהפקותאלאמוסבאינר
. 

שובמםוtחהקיק'שובםמתה Mזס,.בןמן ) M(לן.ניגפייהןcונור Mהרמינםפישו

יאנר Jקיקשמסתהונובחשכןבספדם.שמסתנוהבתהיובלשנוהגבזמז-בטסיפ"

 :לקיק'לים Yהבשלהונונוניתהזיקהמומקיתביהייכל.כלפיאלאלהתפרוסיכול

קיקע.שמסתשםשיוסניה.גשהיוגלבזמזלאאהתויהמןנוהגתכספיםשמסתיוזו."

הנובירה.איסרריאבל .)כ"השמטהונהלי(פייםכסף" Kכללנעלייהקיק"ישובסהרי

שובטה,הובונחכללצאלםשייךלאלקרקע,הממוב'חהזיקההפקעתמשוםבהםשינcן

הארץ"'ובעבירתבות IDועשה"ובזרת :סביתההונינחאחכאסור,להם,מייחרוהרבמ"ם

הסברמשטסים.בס'כללנזנוייאניבהר,מפולקוחהשביהתיוכיסג .)ספטהחל'(רשי

 .ייטוכןהעיויככר . Xסליס'"כבדיקטב"זפרופיהרבממו"רשובעתיהרמב"םבסיטתזה

י Mשוב"כית :החסרתנןרפהא, '''פרמפורשמירושלמיזרלשיטהמקורלומואשיש ).םש(

לעשיייםאףשיופקרעדהפקיוזינו :אומרםיחלל nוב'הםקי,לענייםהםקי :וזוrני'ס

 ל'" n ·המ,.תשמסנה", :הללזביתסעמייה,לקשי,רשיאובר .. :התסובסינןכךולעכשמסה-,

שנאמרמהאףולעשיריםלענייםזומהכזו,חארתנטישהלךיש-וונטשתה"' ...

 . )שםלמשנההר"דסוהרבמ"'םבפייושיהזברים(והובאוולעסייים"לענייםאחרבמקום

כפירי"שאלייהיכול,כהפקרת Mלאעיםק"יניונסשתה"'ש"תשמםנהלהידא'ן,י

הריהיכול.הפקרתעל-,.ונטשתה"יהארץ,שביתתעלסוסגתוססטנהיי ..שהאוסרים

כמבלתאסבררשומההלל,ביתסללרינסpמורואיןונטשתה"' ...בתיבחייתורכליוeן

, 
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• 

כיולאחדשכלכאופ!שבב'תו,הפיוותאתלהפק'ובעל-הב'תחובתהשדה,

וא'! ;ולאכלםבפ'וותולזכותלשובעצמוהוא'כולמכ!ולאחרבהם,לזכות

לרמב"ם(בהשגות'והואב"דש'טתשביע'ת.בפ'וותאכ'להא'סורכללשטיתו
ותחומיה,הע'ומ!פ'רותכשכלו :האמווותהשיטותשת' !'בממוצעתשם)

"ראףשבביתי,הפירותהפקרתדהיינזחרמב"ז,הגדךתלפיניעןרחובתחלה
שכלוולאחר ;בה!"הזוכהואוכלאדםככלבה!ולזכותלחזוו'כולהאו

הומב"ם:'ש'טתלפ'בב'עורשבביתהפ'וותנתח"בוהארץ,מכלהפ'רות
ח'לוק'נעוצ'םבמה :ב'אווצויכהזומחלוקתהעולם.מ!וא'בודשרפה

בע"ור.שלמצותההגדוות

ביסודהעודמותה!השמטהבד'נילע'לשנתבאווהבח'נותששת'ונואה,
הסוצ'אליתמהבח'נהכחלקהב'עווחותבאתתפסהרמב"!זו.מחלוקת

לענ'םיוא'!שבשהר,הפ'רותמשכלועמך".אב'נ'"ואכולדמ'!שבשמהט,
בהם,שוההכלשי'באופ!פיוות'ו,אתלהפקירבעל-הב'תנתח"בלאכול,
הזדמנותוז"רפיוות'ומשהפק'רולכדעמד".אב'נ'"ואכלו !'דמתק'טיושוב

די!מטותשכלכ'ו!שכ!ולאכלם.בהםולזכותלשובהואאף'כוללכל,שוה
זותכל'תמשנתק"מההאב'ינים,אכ'לתשלהמצבק'וםאלאאינהבע"וו

באכילה.הפיוותאתלאסוומקוםכלאי!שובלכל,שבביתהפ'רותהפקות '''ע
"הו'תהפושתבתןחהבע"ווחותבאתכוללאשוהרמב"ם,לש'טתכ!לא

משולח!אכ'לההואשב'ע'תפ'רותאכ'לתדי!יסודלאכלה".לכםהאוץשבת
שעל-כ!האוץ,שלה'הרע"!מובעבשבע"יתהדה'וט.בעלותמכח.ולאגבוה,
שב'ע'תמפ'רותהאכילהאףהלכד,באוץ.עבדותוונאסותהד'וטושותפוקעת

שבת"וה'תהולכןבעל,ם.כדורשלאגבזה,מושלחןכאוכלאלאהותוהלא
עמר.דג.ד'םולתושברולשכ'ורולאמתרולעבדרלדלאכלהלכםהארץ

אוכל,םוהכלפוקעת',הפוטיתהבעלות-באוצר"אשרולח'הולבהמתר

נובעלמקום,אדםבי!בחינתשבשמטה,זומבח'נהגבוה.משולחןבשוהשוה
באכ'לה,הפיוותנאסוושבשדההפ'וותמשכלוהומב"ם.לש'טתבע"ווי'ן
וקנה-המי'הבעל'ם,כדורשלאאלאבאכילהשביעיתפ'רותהותרולאשכ!

הואגבוה,משולחןאכילהאוזוהיאעבליםאכ'לתהאםזה,דברלבח'נת

אוכלהביתבעלא'ןשבשדה,הם'רותבלושלאזמ!כל :שבשדההפ'רןתמצב
ה'מנונ'זונ'םשהכלגבהו,משולחןהשדה,מ!כאוכלאלאשבביתוהפירותאת

מאותןכמןתו,הםאףשל,קטןאתבביתםאוכל'םאנש'םשאראףשהוי ;בשוה

 1ע"מעט,מעטאלאהשהרמןלב'תופ'רותלכנסואסור(הוריעצמו.שדה

• 

, 

• 
בהר,מפ'נלמזנוכודהייזינויקיאסמכתא,אלאלפי"זאינימעבוזה"-"תשמסנה

זן.מפשרהולא

זמריכהשבשבינויח,לחברואוםביזכמישירהלכהכהיותההשביעית,יכולהפקרת 4

יוeדשנשמסהלמקיםדאםביווכבחיבתהמשפסית.הבחינהמןבפינול.הנעליתהפק,"

אלאבקיקע.לזכותשצריךאזםכאןשאיןהקרקע,שלמשפסיתבהפקעה"וורך

לכל,וכשותפתובאכילההנובייהבאיסורימתבבאנביהוכשולחןאכילהשרנויון
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א:סהריהשדה,מוהפירותשכלימשעהאכלהכ"ד).שמטהמהרד"פרמב"ס

אכילהרלאבעלרח,אכילחארכלםנמצא ,לאכילהשבביחרהפיררחירחרר
הפיררחהמצארחמכחרבעלרחר,רשרחרמכחהראארכלשהריגברה,מושלחן
כלרשכברכמרחו,אוכל,םאינםאנשיםשארשכןהפרטי,שלטרנרבחחרם
שבביחראלונאסררהשדהמןהפיררחשכלרמשעההלכךהשדה.מןהפיררח
להסראיוביעיח.שבהאסררה ,בעלרחאכילתאלאאכילחםשאיולאכילה,

ההפקרשכוהפיררת,בהפקרחסגילאמדרעברררהרירא"כאירכ.ןאלאחקנה
בבחינח ,"עמך 'אביניראכלר"בדיןביעורדיושיסוד ,ן"הרמבלשיטחרקמועיל

הזרמנרתונוצרההפירותשהופקררלאחרשעל-כןשבשמטה,לחברוארםב'ן
אףהיהשיכולכשםולאכלם,בפירותלזכוחבעה"באףיכולשובלכל,שוה

ביעורר'ןשיסודהרמב"ם,לשטיחאבלמדיה.באוחהבהםלזכרחהאבוין
לאכלה".לכםהאזרשבח"והיחהבפרשחשבשמטה,למקוםארםביןבבחינח
המטרהרשJ1גההסוציאליתהבחינהומןהפרריתאתיפקיראםאףמלימא

פיחח,בשדהשאיועהשויאכלםבפירוחויזכהשישובכלמ"מבשלמוחר,
משרלחןאכילההשדהמןכאוכלרלא ,בעלםיאכילחבעלרחרמכחארכלהארהרי

במדיהאלאבעלרחאכילחנאסרהלאשבסביעיחהחברחיחהבחינהמןנבהו.
אכילחשבשביעיח,השבחמבחינחואילוהזולח,שלזכותרקיפרחעמהשיש

הזכויוחשרירןמחקייםאםאףנאסרהגברה,משולחוכואכלשאינהבעלים,
במלראר.

• 

• 

יא 'פי(שביעיתהחזו"אבחבכברזו.דברךתתבארר"הראבשיטתראף

עמד"אביניד"ואכלו:מקראביעורלדיןישח.מקורושניד"הראבשל ,ח)ק"ס
אחלהפקירחייבוחחומיההעירמןפירוחשבכלו,לפינןממנושבמשפטםי,

נובעממנרבהר,שבפ' "בארצךאשרולחיהד"ולבהמחךומקדאשבשרותר,אלר
הארץ.מכלשכלולאחרבביחושנוחדולפירוחאיבודוחירבאכילהאיסור
יסודוהריהרמב"זכהגדרתברעורדין :מובנרםהדבריסהריהמתבארולפי

ולכ,משפטים,בס'המבוארהואשענינהשבשמטה,לחברואדםביןבבחינח
טתשיכשבבעיור,הניסףהדיו .,לואר ;שבביעורזהריוהראב"ר,ליףמהתם

 ,למקוםארםב'ןבבחינחהעוסקחשהיאשבבהר,שמטהמפשרחנלדמ ,הרמב"ם

חי,רגםהדיניםמשניהביעורריומורכבד"שלהראבונמצאשנתבאר.רכמו

ן"לוהרמבם Nלהרמבראילושמטה,שבדיוהפרשויתמשחיערליםשהםכפי
 •ל;ךר.כדאיחחדכלהפשריוח,משחיבאחחרקשיסררההלכההואבעיררד'ן

בהניםחבררח-האחד :ביעורלריןמצינרנפרדיסמקורוחשבירבאמת

ארכלתשחהיזמןשכלרלחיה,"ר"ולבהמתךמקראהדברויצאוהתםבהר,לס'
ראילרבביח.לבהמהכלה ,השדהמןלחיהבלה ;בביחארכלחהבהמההדשה.מן

חאכל"ריחרם :שניברםשמשפטיס,לפ' '''דשרבבמכילחאמצריהשניהמקרר
חאכלריחרסח"למה ,ארכלחהשדהחיחאיןבטרחבךשלארכי-השרההיח
מןכלההביח,מןואכלאחההשדהמןארכלתשחיהזמוכל- 1השהרחיח

המכילתאומןהרמב"ס,לשיטתיסודכהניסמתורתהכית".מןכלה-השדה

• 
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'------, 

של,סחמב'אברהמקרררחשב'שלצ'ךרםם ;ן"הרמבלש'סחמקוךדרשב"'
הראב"ר.

• 

.ב

פרשהלהועוד ,שלשמטההראשובוחפרש'וח'הלשת'באשך-כאודע
פחות.מובב'םהדברםיזכאןראה. 'מפ ,הדבר'סבראששהובאהה'א ,ובטפת

 :פטיםשמןכסשמסהשכמישןרבאיתןשנראהמטהשהםרשתמציהילכאיךה

אלאבהך, 'בסשב'תהשהגשמוכאןד~זכךלאלכךלחבךו.אדםב'ןבח'בת

מסחבךרשא ,בסם'םמטתשד'והואכאןהב'דוןפ'כרלוכבמשפס'ם,שמטה,
זלאהעב"ם,הלוו'tבשלמצוקתםעללחקלחבאהלחבךז,אדtבשב'ןכחלכה

מדועמאדחמוהחדברהך'וא"כבקךקע.העבודהא'סוךברמזאףכאומצו'

 :פךשתבוקזבעתכו'צדבמשפט'ס,האמזךלה'בושמטתר'ןאףכאוהוזכךלא
וא'ןהשמטד_דברזהכב'כול ",'דוחשמבעלכלמוטשהשמטהדברוזה ..

גיספח,הלכהקיימתמטהשבשעצמהבחינהאוחהמחמתלכאירהוהרי ;בלחן

שבראה,זיכהלההוזכרהלאצךיכ :גיסארימאיד .רתו pוהמהיבולשמטח

בחבינהםששהזייזכייןוהריפטים,שבמשהשמטהבפרשת ,כספיםשמטת

שמטחאתאףלהזכ'ךשלאלכאוךהט'בהכלא'ןהשמטד_שלהטזצ'אל'ת
 .''טדרמאותזהבזבעחהכטפ'ם

יז,t.בעביבה.צדומשום ,השמטהנתשרובהיבלאכללראה 'שבפיבראה,

בשב'להחבאךב'תבחהשמטהשבחשלבטופההחזבותפק!ז'ת :חדבד'סב'אוד
ב!ז''תששםשכשססד_שהבתשבהלכותה'אהלכהשלומרךשאפאופב'.ם
ב!ז'ח'שהחד'ןא u'ד ,בזל'חמטחשהומח"בחהקרקעעבודתאתראטרת

ואפה"קדושתהשמחמת ,השב!ז''תבשבההואד'ןהחוברח.אתבטופהשממטת

ב'תןאבלהלכות'ד.משארכחלקהחובות,אתבט'ומהה'אמשמטתהןב'וחד

השמטהשנתבהלכותהלכהכטפ'םשמטתשא'ןלומרש'שזבר.באזפןלהטב'ר
ה 1הש-הזמןאלא ,מהזמוהמתחייבתכהלהאיבהכספיםשמטת ;כלל

מקץמ'טשלהמח"בתהתוךהכטפ'ם.מטתשכותלבההלכהך\א-השב!ז''ת
"ב nמסה.שה'זב nלחלותבקבעשהואזהוזמו ,החובותאתtב'בשבעשבל

זבמצא .'ההשמטהאתייב nמהזמושלהמ"חדאפ"זלא· ,ןמזלקדוםההשמסה

• 

כאו).לדבריסהופמןצ Hהךרבפירןשהונאיכדבריהםכדרכםהמיביםכזהפקרויכבר 5 •

..המחשבות :ז"לקיקיייה Kהגרשהווההדרךעלבפנים,כמתבארבזידס,ותוסובםת

תיקון,בליבאותשהןאלאנשגבות,היותרהמחשבותשלנובלותהןמהרסותהיותר

 .)בגוה"לחןומסםירורים .. ,ג'"תרז· ,"רעאל Iי .. ( "שזתןואתערכןאתתריירעסאינןודהיינ

ר Mלהאס ,שונ'ס KרישרK )כ " 0ם·ר lים(ניש"' Kהרכמחלוקתתלוהיזוהגררהאין 6

ר. nכאבאיסבגישתססוריואבותוהחשפקעיתואה,נהשתלמתחכברלחיגושדלא

כולההשנהכלפביעל Yמשתרהיאאםוכיוהשנהבסוףרקחלההשמטהייןםאנין

הכספים,שמסתאתובחייבהשנהשלהמיוחראפיהלא :להיאמרזהרר Kב'ביתן

ראשונים,כשאריקי"לכייןימ"מ,ובסיימת.שנהעלהוסלכספיםסובסת rילאא

• 
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• 

הועטקתמשפסקפ' :גלגדפרשיותשתיגתורהמציגוהשמסהשתבשבהלכות
 '"Dשג"ששהשמסה,שגתבהלכותהלכהשה!ז'היגול,השמסתבח,.,ב

באיטורהעוטקת ,בהד ' Dוונסשתה",תשמסנהךהשבייעת ...שדדתזרע

השמטה,שנחשלהמיוחדמאפיהמתחייבהואשאףשבבעיית,עבודה

כקדרמתוהיביל,העבייהלדיוקידםה~נהייןלאת".יהיהשבתין"שנת
כלהשמסהבשנתעוסקתאינהראהפ'זאת,לעומתלמטובב.הטיבה
בהלכותהלכהשאינוכטפיס,שמסתדיןאלאבהגתבארלא ;עיקר
 • 7שמטה"תעשהשביסשבע"מקץ :היא"עצמהבםביהלכהאלאהשמטה,שנת

אפהיולאהשביעית,שללטיומהנקבעכטפיסשמטתחובתהוטלהשבוהזמן
חז"לשדרשוזזהוהכטפיס.השמטתחזבתאתמחייבהשבגחיתהשנה ל~,

שניםשבעיכול-שניסשבע"מקץ :אתד)עלרש'"בלשת(מצוסטבטפרי
מלוהלכלשניסז'אומראתה·ואםהשבע,שנתקרבהת"ל 1ומדלהמלחולכל

למנרןשגיםשבע :למדתהא 1קרבההיא.היאךואחד,אחדכללהלואתומלחו

עלההשמסה,שנתשלבהלכותהיהלכהכטפיםשמסתשאיןביוןהשמסה."

אלאכולל,בארפןהחרבותבלנשמסיסבהמטוימתשגהבללשאיןהדעתעל
ממבהבילפותאצררדהיהולכךשגוצד.לאחדשניסשבענשמסחובשבל

החונות.לבללמסוימתבשנהנקבעהכטפיםהשמסתשלשזמנהאנולמדים

• 

• 

• 
שתיבזימםויעהשגראהשמטהפשרתהוא.מעניטהומדדברואכן,

השמסהפרשתשלפניבפסוקיסמסוימות.שניסבדיניהןאףהעוטקותפשרוית

בשבהתבותאדמעשרכלאתתוציאשביםשלש"מקצה : 'כח)יד(שם,נאמר
והיתרסררג-רעמךונחלהחלקלואיןכיהלויובאבשערךי.חרנחתהה!ז'

אפהישאיןברורהדברהריוכאןוגו.'ושבעו"אוכלו,בשערידאשרהגאלמנה
חובתאלאהתבאוה,מעשרהוצאתאתמחייבהשלשייתהשגהשלהמיוחד
 :שלאחרהיבפשרההדיןוהואשנים."שלשל"מקצהנקבעההמעשרהוצאת

השביעיתובשבהשביסששועדבדהעבריהאוהעבריאחיךלךלמכר"כי
שלהמ,.,חדמאפיהנובעתאיגההעבדשילוהחובתמעמך."חפשיתשלחנו
היאזמואלאלחפשי,העבדאתמוציאההשביעיתשאיוהשביעית,השנה
כללמוציאההשביעיתאיןדבר,שללאמיתו(שהרי,זו.חובהלתחולתשנקבע

השביעית,תחולתמבחמשתחדרהעגדאין ;העגודהשנותששאםבילחפשי, •

 • Mלש :זילהגדרהחיייקבזהישהרי , nהשני,'שלבטיפהלאאלחהההוסונםהשי-יו

מהיכרתסאינולדובת,הא Iבטיפהאלאכספיםשנכסחייןחי Mלהשנעיית,ייניר Xכש

השביעית.ירם oלבקבעוסזמנןהו.,עזמיבפגידיןלא" ,כללהשמסהשנת

תשוכמנה..יהשבינויתמשפסים 'שבפהוניךחדחביטויאתזודררנוללפרוסיתכזך

בפניהנורונרתחיבהזרשאיןללמיני,תשממנה"וכשביעית ..נאוברשלא Iונסשחה"'

זר,שנהשלהמיוחיאפיה"השנינוית",אלאהשביעית,לשנהנקבעזמנהאשרענמה

• 

תעשרןוסניםשבעאונקץהזאהניסוחראהבם'זאת,לעדמח ....ונטשתהש"חשונטנהמ"חב

היאשחרכהאלגcההשמטה,מתחייבתקידמהמנווםאשרשמסהשנתכאןאין Iשמסה"'

שנים.שבעמקזבספיםשמטתלעשית
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• 

שתי Iכיהמשפטי-הלכתי).כמישירכשהמדיכרהשבים,ששסייםמשיםאלא
השבהחוכתאיבהשלך,לומדכפסיםשמטתפרשתבקבעהאלופרשיות

·זאת,לערמתשהבע'ית.לשכהשכקבעההאי,עצמהבפכיחרכהאלאהשביעית,
 Iלדיסרמכהבהרשכס'וזרהשבת,לדידסמוכהשכמשפטיםהשמטהערשת
יטאיןהזמןמקדושתטבעםישםהמביאריםהשמטהשייבי ,למדחהא ;הויבל

 .'וביובלבשבתהואשכןכשםהמיוח,ד

הט"ז).וייכלשמטה 'מהל '''עם"(רמכההלכהאףתתכארזי.בדרך
שמטתמ"מבירכל,גםחליםשכשעיביתקרקעיתשמטתדיבישכלשאע"פ

אכןהשמטהשתבדיכיכלבלכ.דבשביעיתאלאבריבל,בוהגתאיבהכספים

שמטתדיןאבלהשמטות,שבעתמחזורשלסיומישהואביובל,אףחלים
שמטתמחייג nהשנ~עישלאפהישאיןהשמטה,שבתדיניבכללאיבןכספים

וממילאלריבל ."שבםישבע Yל"מקבקבעכספיםשמטתשלשזמבהאלאכספים,
 .'זרלהלכהקשרכלאין

• 

• 

בהלכיחהלכהינה K:סכייןם,ינספשמטתהיפעיהלאמין~יי Kושמקיםהיהלכ"ורה 8

מהלבות pכחל ,)כדכב,נשמיתעןני"ח Kתלוהכסףם K ...פרשתבתיךהשמםה,שבת

עברילעבד'ההענקהמופיעהמריעלהקשות,אףביתןשכךלאאמשפטים. ' Dשבהלואה

לסחיחר Kוהסברשכמשפטים,ענריעבדייניבתוךולאה, Kריבפרקיאתו Iב'

הrנשפינית-יג~ nמב:ר Kחלן ' lיבר'יעברענרבריבייקסת Jמשטסיםפיהתינבהית,

בהלו()הריביתכיאםוראלן,שבעניניםהמשפטיים-ממרנייםהריביסשםבידובים Jחוקית

בצילאנווסקתזאת,לעומתראה,טרשתהשביעית.בשנההנובדיציאתזכותאו

משררתבעות Uסואינוהלכןתבהמיבאןת .יהרמסרכזיייאםכיסבעניז,המשפסי

לםיכךהמוסרית.הבחינהמןהדין,iכוסיותשלובפניסמזזרתאלאהיבש,המשפםיהדין

בעינךיקשהאל. :המוםרינ:ידהאתלחדשכדיאלאנובוינוכיפרשתכאןהןכאהלא

בכלא·לקיךיהובוכךשניסששעבזךשכירשכרמשנהכימעפךחפשיאתינשלמי

שלהמשמסיותךיובזכיויתהריו,ונשררת Yבןבשןtינןה, Pהעבוייילכךתעשה".אסר

היאךכןבמשפסיס.ילאראה,כפיכאןהוכארכן,שלהמוסריתוכמרגתיאםכיהעבד,

הנזכרריבית,כאיסווהמשפסיתמבחינתהלאבראההוכאהאשרהלואה,בפרשת

בלגלכילובתתךלבכרירעילאליחתי:..נתווהמיםרימזיוהאל"במשססיס,

יוק"ולםיכךבפשפטים.נבתארשלאזך-מנושך"'בכל"·לקדיהייכרןכהוההרכר

ואיןהלרה,שלהמשפטיותמזכרירתייאינהזיבספים,שוכסתשלהנכיןמקימהברגt.ר

קראכירנוהואתינ.ש"לא :היאמוטרית·רתיתהלכה ;הייןפסןרחנובעתהיא

ID והממה.. ·. 
• 

9 Cהיסוכןררר"זשררבכרר י'",(נויישקשרושישהסיבתישהקשריו,אתהמכאזףו

ברוראינוכססיס.שמטתלמזותהיכרלשוכסתוחיבתהנובירהאיסירביןבפרסתני)

כירביהחובותביפולאתלבובקהפסוקכובתאיולה'"שמטה Kו j:I..ביבחיבוחכלל.

שיהואחזינסנהעיגרהליהשאיולסי .ןהייגרבכהר.כIנשפטיםשבקננויהשמםה

העבירהלאיסוריניחם Iחוכיאתלשלםאיפוא,לו,ראיותבואתו,אתאיסףואיבי

לאיפוריכללפתיחסאינישמסהשהובונחלעיל.שנתבארמהמחודברורהזברסכבהר
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השבעשנת"קרבה :גרסיבןב) ,ג(במכותבוסף.עביןלהביןיש,עוכ"ז.

שבתשהאיידועאיביהשבעשבתקרבהשבאמרממשמע-השמטהשתב

שהיאאחרחשמטהישל.דלרמר- !השמטהשבתח"למהאלאהשמטה,
משלשיםבפחותלחבעורשאישאיבןסתםחברואתהמלוהזו-זואיזוכזו,

מהל'בפי"גהרמב"סרהגה,שנה'ו.חשיבבשגהיןםשלשים :מריאמריזם,

ביןעל"פהב'ןבשטרבדי'רם,ל'מלוה"םרחם :ל"בזד,כחבד,ייד,ילדו,מלוה
שתני4lביומו,לתבעולושישירצהזמןבכלשיתבעהחבהואםהשמכון.על

(בפכ"ובספרוז"להלויהגר"ייזהללוהרמב"םדבריעלעמדוכבר !'"הדדמםן
ואיבומיוחרלכאוהרהוא,ממוושתבאיזה.שבימוקהלייב),לווהמלוהמהל'

משוםאלאלכאורה,איבו,יוםמל'נפחוחלחבעויכולדאיברהא·שהריזבובן,
שבבדיךןוכיוןיוס,לשלשיםהוואהדסחםבתחלה,כובחםהיחהלכרשמסתמא

לגונח.יכרלממילאהרילכן,קודםשיחבעבבידורבתחלהדעתיפישרו jד'

איןירם,ל'קרדםוחברעיכרלשאיברזה,שדיןמוכח,שמכאןהגדי"זוכחכ
שגזרההראדיןעיקרואלאבחכרו,לכרדמסתמאהמלוהדעתבארמדויסודר
"שתבאיהרמב"סכתברלכדירם.ל'קןדםלתכעויכרלראיבורשאישאיברחרדד"
רכיוןבטל,תבארבתררהשכתרבהמעלהמתבההריהדיןשמעקירהוא",מדמן

דעתמאומדןברבעתשאיבהשלשים,קרדםלתבעויכרלשאיבוהיאשהלכה
תבארשבממרןרבדברהרא,ממוןשתבאימשרםאלאמועילתבאואין , mהמל

בתורה.הכתובעלאףקיםי

שמטתמפרשתיוםל'מלוהסתםדיןשלהילפותאיסדואם"כן,וזהו,

כספיםשמטחשק"מתנשםאלאבלב,דהמלוהדעתאורמוכאושאיז ;כספיס

• 

• 

• 

שמטהדיביושגיירס, Iלעדכסםיםשמטתדיזקייסכדהשביעית,בסוף

 ."זובפשרהבכללר

שאפיההשמטה,שנתבהלכותהלכהכספיםשמטתדיןההיאיל,הובה,

מאדתמוההדברהריהחובות,השמטתאתמrוייבותהשביעיתשלוקדושתה

מויםויםל'עדמלרהבכל ,נוסףכספיםשמטתדיזזומפרשהשןjבחוכיצד
כזמוהשבעייתשלבמהזתהיסוחלפי"זכספיםשמטתדיזיהריהחלואה.

כללכאררה,איו,השביעית,מקדושתבושאיןאחרזמןובכלבאפ'ן,ד mמ'
בהלכותהלכהכספיסשמטתשאיןשבתבארו,הדבריםלס'אבללקיומו.מקום
מלוה,בהלכותהלכהעצמה,בםביכד,לכהחורה.שקבעד,אלאהשמםה,שתב

• 

לגeך(ןלייניסלרמיזיבול '''הלשמסה Kקרכי ..המשפטוe:יןוליממאבקיק,.העבדיה

הלל,.הייגיסכלברשחליסש",ייםיוכחי,ייבל-בשמפטיםהונאירהשמםהייןלובבי

ששיתורהשקבעהשלאחרמטחבראמנםכספי](.שמסתמזוחברחלהלאמ-מ

ארהשמטה,לשבתהוכרנקבעבמקרהלאשניס,שבעכלז IPכהחובותאתלהסמיט

לן.הקידמתכטיבה Mילכטפיס,שממחייז'זםשלקיימי '" Mלקרח Kז

שבעייתפו1נךבז'יק,להר"א·זרעים""חורחגםו,אהבזה.עודשביאךמהיע"'סו 10

• 

כ. ....מםיי
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, 

שמפשרההדברמוב!כ"א ,שב'םשבעמקץהחובותאתלהשמ'טה'אשחובה
שא'! ;החלאוהמזמ!'וםל'דעמלהובכלבוסף,כסם'םשמטת !'דפ'ב! '7'זו
בובעזהשא'!לס' ,כסם'םשמטתלד'!השב'ע'תהשבה !'בהכרח'קשרכל

זו,שלמקדושתה

פשרזת!ברורה,מחוורת'ת '1Iהשבשלה'ת '1םרשחלוקתבמצאתזהכלולפ'
מעב'ב'מסו'םצדבי'ו!פרשהזבכלהשמטה,בשבתעזסקותובהרמשפט'ם
במצותאםכיהשמטה,שנחבהלכותדיו!כלל !'אראהבס'ואילו ;השבה

בשח'למ'כךכלל.השמטהשגחמהלכותאיבה ,שכאמור ,כספ'םשמטת

ראהבס'וא'לועיקרכלכספ'םשמטחהוזכרהלאית '1Iהשבשלםשרךית'ה
 .היבולשומטחהקרקעשב'חתלמצווחרמזכל !'א

• 

, 

כס"ר

• 

החו:חב:תבת

המעשרומקרןמןכ'רות

החקאליתבהתשיבותלהלכהגבוהמדשרבית

ירועוילם-שעלבים

המעשיותקיי

הוכשערותקר!פעולוחאחחדשנוה"שבעזלהוד'עשמחיםהננו

רבע'.ונטעשנ'מעשרלח'לול

לחללג'ת!על'הםאשרמטבעותעומדיםהקרןמנו"לרשות
רבעי.ונטעשבימעשך

 :והרשמהפרטים

שעלב'ם,קבוץ ,להלכהגבוהמדרשב'ת ,המעשרותקר!א.

א'לוד.נעדואר

המועצה,בחיהתורה,פ"עהחקלאותלחקרהמכוןב.
בנימין.רד

לזפוסלאהביוניםמסרלהלכהכביהדרשמכיחהנהלת

שבעיית.ניני Jכמןו:מררםקובז

49 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



- , -
 ,שבובאויהש,

מיטה w-שביעית

ילשרןהתררהלשרןכןלאשמיטה,השביעיתהשנהאתקראריםבלשרבבר
 ,שמיטתרלגבישביעיתהשנהנקראתהארץשביתתלגביכלל,בדרוחז"ל
שסיטה.נקראתהיאכספים

, 

"ךהשביעית-הקרקעעבודתלגבישמטהשושרבתירהמופיעאחתפעם

זרזבטישהשמיטהפיעללאאבל ,-'ייא)כ"ג,(שמרתזבטשתה"תשמטבה

השבהאיןשביעית,הלכרתמקורבהאשרבה,רבפרשתשמיטה,השגהנקראת

גקראתכספים,שמיטתמצותששםראה,בפרשתואילרשביעית,אלאנקראת
ןשמטהפרושימהשמטה".תעשהעיכיסשבע"מקץ- Jשמיטדהשבה

וגו.' "י'ומשהבעלכלשמטמטה lIlהדבר"וזה :התורהרמפרשתממשיכה
לבבךעםדבריהיהפןלד"השמר : )'טט"ו,(דב'הסומכהבפרשהנאמרוכן

וגר.'האביון"באחידעיךנררעההשמטהשנתהשבעשנתקרבהלאמרבל!ז'ל
זהאתזהמלהלררתהעם'~נמנעוכשראה : )'ג' :'(שב!ז'יתחז"לאמרר

רגר'בליעללבבדעםדבריההיפןלךהשמרבחררהשכתרבמהעלרערברםי
השביעית,השבההשפרו- "השמטהשנתהשבע"שנחפריזניל.הלל rהתק

כיסרפה,שםעלשמיטהכאןנקראתהשבעשנחבסרפה,חוברתהמשמטת
סופה,בגלללענ"םמלהלורתלהמנעהעשיריםעלוליםהשנהאותהכלבמשד

שבע"מקץהקהלבפרשתהמופרעהשמיטההמילהאתלחיסישזהלפי
"במועדכספים.לשמיטת )'י ,א'/ל(דב'הסכות"בחגהשמטהשבתבמודעשביס

-פועלתראה)בפרשת(הנזכרתשהשמיטהבזמן,פרושו-השמטה"שנת
האיכאזהאמורההשמטה""שבתהשמינית.שלהשבהואשכניסחעםוהוא

שבתמיוחסתהלכה(במדרשהשמינית,השנהשמוטים,החובותשכלהשנה,
 '''שרוכןג"עב'"ר"ה-הארץ'tוכתלשביעית,כאזהרמאוההשמיטה
בחומש),

משךחרששיםהמלויםכיסופה,שםעלהשמיטהשנתנקראתראהבפרשת

שסעלככהבקראתהיא(הקהל)רילדרבפשרתשבטרפה,להשמטההשבהכל

 ,נקראתכןכיהנההקהו,מצרתנוהגתרבהשמוטיסהחרברתכלשבהתחילתה,
בתחילחהאםבטוםהאםשלה,הקיצוניברגעהחלהמצוהשםעלשלמהשבה

, 

העבין,ולפי

 1כספםילשמיטחההקהלמצותאתהחורהקשורתמדוע :היאהשאלה

וכספיםשמיטתאצלהקהלעניןמה

לומר,ישהפשםשלפינדמה, 1סיניהראצל[קרקע]שמיטהעביןמה ,

ארתםקוראאדמתם,עלטבע"םחייםבהלחירתלארץישראלכגיסתאחרי'כי

אתכב'"מצאןששםסיני,הרלפניבחזרהשברערתשנהבכלכביכולה Ifהקב

, 
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אתהקב"השבררנשםתורה,ולמדוושיבו 'הי"עוקציהרזריהעבליקיומם
ויאפשרהששיתהשבהאתיבררככה ,)י"שר(במןוקדשובמןהשביעייום

ה'"ודיברהפסוק-בחוהר,עריסוקםהעםלקרקעשביעיתקדושתזהע"י

השבהקדושתיהיובל,השביעיתפרשיותפותח "לאמרסיביבהרשמהאל
מצרם,ליציאתהחמשייםתורה,מתןיוםקדשותאתמציבתהחמשיים

בחגהשמטהשבתכמעדשביסשבעמקץ .. ,,,הקהל,מצותלזהדומה

למה"טףוהטף,והבשיסהאבשיםהקהל,למעמדישראלעסבקראהסכות",'
זה , IIזעהקטביםקטביהבאתצורךמהי ."למביאהיןכר L.' 'ויתןכדר 1באיס

ה"הקבקוראבהאשר ,השביעיתהשבהכעבור-אלא 1מבאייהןאתלזדנת
תורהמתןמעמדכעיןמעמדעודיתקיססיגי,הרלפביבחזרהשיראלאת

הסונית,בחגיריקא-כרמואךואישדשהואלאשיפרדיתםלפביאבפיןבזער
הדברות,עשרת 'הר'ןעאןעך 1נש tJ'שרכשםנמדבר,העםקיוסאתהמזכרר

אלקיךה'אלאעליושאיזזהע"יעתהיושמעוהתודה,מציותתמציתשהם
,וס,,לבדומהכולההערהוכלהחורה,תמציתהמהווהתורה,משבהמספרחלק

מעמדפביוהגר,וטףבשםיאבשים,עתהכןכאזתורה,מתןשל "הקהל
שהמלךברור;המחבך,והואהעיקרהואזהרושםסיבי,הרמעמרכפביהקהל

בקריאתכלול,םהםאבלסיב,'הרכבמעמרבלברהדברוחעשרתאתיקראלא

בקיישמובחאחריםרעתלפי-11 ' ,"העזרה"ספרמתורקוראהואההקהל,
 ,משהשכתבהשלושה-עשרהספרהואאחריסולםי )כ"ול"א,(רבריםהקדשים

הואהקהלאסהל,קהךצורלבעזרהמונתוהזא ,בםשלכלספר pחילשאחרי

במצאאלאהחוץכזןמוכאאינוהספרהריסיג,'הרמעמדעלחזרהכעין

למרות ,כתרגוםולא-11הקוד''.וןךכלקראוישהשמיס,מןלתורהרמזבקודש,
הםסוקםיואתשההיאמענינחמארסיני,הרעלהרבווחרחשעוןשכלרג.ריס,
האמור,'הרעיוןלחיזוקזוהשואהוחבואהבאיס

אתתשכחפןמראנםשרמרשולךהשמררק : )"'-ם :(דותאחנן ' 0

ה'באמרבחרבאלקירה'לפניעמרחאשריוס '"עינירראואשרהדברםי
יראהלרוןמילאשרדבריאחיעםמשאוהעסאתלליהקהאלי
בביהםיאתהאדמהלע Qחייהםאשרהימיסכלאחי

ילמרון,

, 

וגןרוהטףיםשוהנהאגשיםהעםאחלהקה : "ג)"ב-י"י ,איי(לוילן ' 0

אלקיכםה'אתיראווודמליולמעןועמש ,למעןבשערךיאשר
ישמעודיעולאא:'ריהםבבוהזאת,החורהדבריכלאח'לעשוחושמרו

"'יםאתסאשרהימיסכלאלקיכם 'הליראהולמדו
 , ..הארמהעל

ראואשרהרברםיאח"תשכחבללבוסדהקהלשמעמרברוררמזכאןיש
(דב' "הקהליום ..בשםתורהמחןיוסאחמשהקראמקומותבשני !'עינר

הקהל,מצותוכאן ,)'דוי:י'ם:

51 

, 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 :ג(חגיגההלכותבסוףם"רמבבדבריגםנרמזחורהלמחןהקהלדמ"ן

באימהלשמרעאזנםולהקשיבלבםלהכיןח"ביןמכיריןשאינן"וגרים : )'ו
שיודעיסגדולםיחכמיסאEכיל,בסיני.בןשביתנהכיוסברעדהוגילהוידאה

לשמועיכולשאינוומייתרה.גדולהבכונהלשמועת"ביןכולההתורהכל
עצןבוויראההאמתדחלתזקאלאהכתובקבעהשלאזולקריאהלבומכון

להשמיעהואשליחשהמלךשומעההגבורהומפיבהנצטווהעתהכאילו

 ."ל--אהדברי

-ההרנגדישראלשםחן"וישלרקעל,צורש'הקהלשלזהבמעןבד
מצבבוואיןמאוחדיםעםשכלבזמןלק"מוישכןעלאחד".בלבאחדכאש"
לחגעדסיני.הרני cלכמוחוריןבניוכלם "מלוהלאישלווה"עבדשל

לעשירשמתהזמןוהואיום),שלושיםהלואה(סתםתובותעד"ןאיןהסוכות
הכספים.בשמיטתהקהלמצותאתהתורהתולהכןעלולעני.

שנהעברהעתה)ה .החרבותהשמטתי"עהמיורםשמחתתעועררלא
הוברכתי"עהאסיףמחתשעהיהגהבוראים,םיהימעברן ,השקדרשללמהש

שכבותכלכלבההקהלכמאורע "בערדהגילו"שלרושםנוצךהכלומעל
בהשמטתוברצוןבהבנהמשלימדםהאחרוניםאלהכעשירים.עניםיהעם,

שולוםאתדות'בלבסיסיציבתשלזוהזדמנותעלה'אתה'ללוואףהחובות
 ,):ה(פרקנחמיהבספרמוצאיםאנתנוכןומישראל.מה'נק"םכלםבהיותם
מתלותםשסבלוהדל,ם,מאתיהםתביעתםעללותךהעשיריםעלגזרכאשך

המסיקמצייוהעשיריםחגיכחאתמיטה.שהבשנתזהההיע"ראבלפיבהם.

הזה".כדברהעםשויע 'האחויהללואמןהקהלכלמרו 'II"ובמל,ם )ג"י(

• 

• 

המעין

 26צפנהי

ירושליס

• 

ב,חלקשביעיח,עלספךיםרשימתמתפרטמתזהבגליון

יינדרמאירר'מאח

מפתחותכוללמיוחדת.בחוברתגםמופיעהזורשיזבה

שמלוחמריוכלל ,'''ל 70הןבהיר

שבעיתעלטפריםרשיזבחלהשיגעודאפשךכןכמו

 •ל"כגהמחיך ,ו)"בשת( 'אחלק
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~.-------------------------------------------------

סופריהםועלספריםעל

עמנואליונה
• .-. 

של"סהריטכ"אחידוטוי
• 

קרקהרכרוכםרטהיררת

ראשוביס.ו,פרסיסכתני"דדעל"פיהש"'ס,ל yהריסב"וc;חייישי ,
• 

הוזאתוכיאוריס.הערותמקבליות,וכקווות,זירניוכבוא,בויייף

תשל"'ם.-תשלייהירוסליסקיק.הובמוסר

ההשרירה 1 ;זבבןצהוררטל

, 

אתר mכמ'למגיחישרכיח,שניארחעםשנדםסוהדאשינים,םירשוינין

שלתלמדייאלאשבילי,אברהם '''נטובייםרבינולש"ס.א"הריטבחידושי
פיררשיםכחבהרשב"אשלרחלמירר(הרא"ה)מברצלרבההלויאהרןרביבר

בדורבררקבחגלומהםחלקרבוח,פרוזביםברטסומחיבוריוחלקרבוח.למסכחוח
הריטב"אחידרשישבאבדר.חששרישלאורםזכיבולאעודמחיבירריחלקיאילי

בש"ס.עייביליזבידבכלזבשרלביםיפירישריהחירהמלימידבפדרבלחיחלקהס

עצמילעקיבלקיקהרבמיסדעל-ידשראחחבםיראשיניםלהיצאחהמכרן
שרביסכחני-ידפיעלשל"סא IIהריסבחדיושיאתלהןצאי~דחיחשביסלפני

חכמיםחלמידיצייחיביאיריס,מקרריחבציריףהראשינים,הדפיסיםפייעל
שבהכלמיפיערציפיחשניסששזהיהצליחי.טרחיעמלי.זי,עבידהרולשקד
יצירהמהוהכרךכלדמליקת.חרשהבמהד,ורההריטב"אחדיושישלחדשנרד

למסכתיתהויטב"אתירשויכברהופיערכוביסכששחעצמה,כפניתררתית
זרהעבידה ,נדריםקטן,מיעד ,חעניח ,סיכהבציה, ,מבילה ,יומאעיריבין,

שאיןבדמה '.אחלקביטין,מסכתעלחדשכררהרפעישנהכחציילפנירנדה
יבקיאיחרבהשקדיה ,רכעמלהיקף,רבמפעלרהגרדיא.ך~צאהלפבינו

סרי.עשואלהוכלכאן.השוקעויסדויח

העבידהאתלצייןישזה.חירביבמפעללהתפאררשאיקיקהרבמיסד
מיפיעיםבההמהיריחעללבןרישרביבסיפיקכאן.שנעשתההיסדויח
עבידהלהטילהשכילקוקהרבמיסד !חדשכררשנהכל-הש{ניסהכרכיס

כלאוחבילהפחעיקיקהרבמוסרהצלחיוכךאחדיםחכמיסחלמדייעלזו
 . 'נרסףבכררשנה

• 

ליכטנשטיין,אליהוגולדשטיין.משההרבניסערכיעכשייעישהופיעוהכרכיסששתאת 1

הרבביסמנבר,ירייסיה',הרן Kהורביץ,ור g'ל'וtשסרו,וביכליחיל\t.הירשמן,זבי

 .אחדותלמסכתיתהריסב"אחייושיאחער:בווליכטנשטייןבילישטיין
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ליושבהעטרההחזירהזומהדורהלשוא.עמלולאהמהדיריםהרבבים
יטעריותההעתקהשבואיחללאא, IIהריםבבפיררשייסורילימדוומאפשרת

כורריס.עלא IIהריטנדבריאתלהכיןשהכבדיןוס Oר

כחבוכךא."הריטבשבחדיושיהטעויוחעלבעברהצטערושיראלגחלי
וצרירא"להריטבמגילהחדלשינדפסי"ןעתה "הגדיללםב"שםא"חדירבינו

כעיןפט).סי' "אוחגרולים,(מערכתטעיות"מלאיםהםכיבהםלהתבונן
א"הריסב"ספריס) l/תרנ(וואשואעירןביומסכתעלהריסב"אחדיושיבשערזה

וקמשוביםטעותיםמלאיםוהיושוביםובדפוסיםרבותפעמיםנדפסוכברז"ל
ללמודהלומדיםנמבעוועי"זלתקבםעיניהםשמולאהדפוסלביתוהמביאים

כללתקןת"בעזהיאבכיקמתיכן"עלשםטועןהמהדיד ."בדכדיוולעיין
מתוקן".שאינורכרידימתחתלהוציאשלאלמעןוהטעותיםהשבושים
הירשצביהרבמאתלזהב""כורגשםחשיבותהערותנדפסוזובמהדורה

כגו( ,ד,ערותעםאחחתמסכתוחעלהריטב"אחדיושיהופיעווכןזיסמ(.הלוי
חייםהרבמאתיומאמסכתעלהריסב"אחדישויעלמדבר""חייםהערות
יבמותלמסכת.ותקוביםהערותכתבזצ"למלצרזלמ(אסירהרבומדעי.

חרפ"ז).(ירשולים

חדיושיפיעך tדומכותסנהדריןמסכתותעל "גדולהסהבררי"שלבמסגרת
רלבגציחקהרבמאחקצריםוביאוריםהערךתעםמכותמסכחעלהריסב"א

 .י.דכחביהמהדירלפניהיילאאמבם .)תשלייגיחשליםפשיל,הרי(מכון
חירושישלכחבי'ידבתגלואחרותמסכתותעללשנח.ראויהזומהדורהאר

מסכתעלהריטב"א'חדיושימצאאףבלויהכהןיהודהמשההרבהריטב"א.

מבתיוסףברורהרבתשי"ד).(ביו'יורקעליהםירענךלאכהשדעבתרא,בבא

ע"פוהפעםתשל"~)(יררשליםבתראבבאעלהירטנ"אחדיושישרבהוציא
די.כתביארנעה

כברבדפסהריטב"אשלברכותהלכ,תהריטב"א,שלידרעפחרתפירשו
רביבוזה.ספרעלדיעלאברררהשמנהשבעלכבראהבלייררנר.תר"דבשבת
פט).ס"י'אותהגדרל,ם,(שםזהחיבורשלדיכתבלרארחזכהכברחדי"א
מחרךברכוחמסכחעל'גדרלחיבררהשרלרמשההרבהוציאאחדרתשבםילםני
האלמרניהמעתיקרביאורים.העחתבליוריתשכ"ז)ראשונים(ננזידיכתב

חיברא"הריטבשלשאבירמשעריםשי .אלשגיליאברהםלרביזהחיבררייחס

תשט"ז).יררקנייהריטב"א"כתבי"לבהקדמתרבלרימ"י(הרבוהפיחש
שלא ) 11עמ'ברכוח,ראשונים"ל"ננזירבר(פחחהעירהשרלרמשההרב

מחבראבייההיואיל,הרביסבהיבוריואבייאתחזכיךא"שהויסבמצאנן
שאכןהשערהמעלההשרלרהרבמלהביאו.במבעהריטב"אההילאספרים
אחדרח.אסמכחוחלזהמביארהואעצמוהריטב"אשלמהדוראא tדזהספר

להחעלםאיןזה.פיררשכחבהריטב"אשאכובררררחהוכחוחשאיןלינראה
רגילהריטב"אזה.חיבדרלביוהריטנ"איייז,ןעיסחינןריביוהבדלטמהשינןי
מסכחעלזהנחיבורואילווהרשב"א,הרא"הרברחירבשםפירושיםלהבאי
מרבאיםהםאררבשרב"א,ברא"השמקורםפירושיםמובאיםאמנםנרכרת

• 

• 

• 

• 
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הגיעהלאעודזושתעלומהכבראהדומים.ביטויםאומפרשים""ישבשםכאן
לסוימד.

• 

• 
החישה,:וכהיויהטו

השתמשוקיקהרבמוסדידיעלהריטב"אחידושישלהחדשהבמהרורה
ראשזניםדפוסיסעםהידכתכינרסחאתהשווואףשרביסבכתבל-דיהמהריריס

הנכונההנוסחאקביעתשלזושבעבודהטענההערלתההריסב"א.חדירשישל
הרבזהעלהעירלבו.הידעויםכתבי·הידבכלהמהדיריםהשתמשולא

שבספריתכבראהסא).(עמ'תשלייזשבטב"מוריה"ליפשץיהליייעקב
יומאמסכתעלהריטב"אחידושישלדיכתבבמצאשבמוסקבהגיבצבורג

קוקהרבמוסדבמהדורתוימאלמסכתהריטב"אחדיושישלהמהדירואילו
ראע'רז.דפוסעלבעיקרוהסתמךירכתבבאףהשתמשלאתשל"ר)(יחשלםי
הידכתביכלב"מרריה"הב"לבאממררמתארליפשץיהרבתקי".ךקושטא

שעיוהבאיםשגכרכיםהראוימזרבודאיהריטב"אחדירשישלהדיועםי
דימכתביאפילראלה.מכתבי·ידצילרמיםלהשיגמאמץכלהמהדירים
רבמוסקבה.שגלנינגדר

בשוליוביארריםהעררתהמהדיריםהרסיפוהמדויק,הנוסחלקביעתנרסף
ביארריםהוסיפואחריםואילוקצרותהערותכתבומהמהדיריםתלקהעמדוים.

נרספים.ביארםיעםשלמיםקונטרסיםהכןרבסוףשהוסיפוושיאחכםייותר

וקושיותהסבריםבעקבותתורהשיעוריואףביאורםיכאזימצאותררהלומדי
עלמראהוהביאוריסההעריתבהיקףהבילטיםההבדללםהריטב"א.בשיטת

יסודית,עבידהכאןעשןהמהריריסהרבניסאחדיה,דרדיהדערעקבייתחוסר

כהעבודההאישי.שיקולופייעלדרכופיעלעבדמהדירשכלמורגשאך
אחידהגישהדורשתהריטב"א,חדישוישלחדשהמהדירהשלכזומקיפה
קבעיתוללאראשיעורךללאלעשותהראיןהשוניםהכרביםביזמסזימת

שע'"ואחרוניםראשוניםלהוצאתהמכוןשראשיהארוימןקבועים.נוהלים

הושקערבעמלהעבודה.המשךעלואחראיראשיעורךימנוקוקהרבמוסד

שלמרביתאחידותעליפקחחכםשתלמדיהראוימןולכןזובמהדורה

וביאורים.השוואותההערות,כתיבת

הערותבליויימדויקתבמהדוהרהריטב"אחדיושיהוצאתלהמשךזוהצעה
אתשערכוהמדהיריםשלשכםדאתלקפחבאהאיבההעמודםיבושליקצרות
למסכתהריטב"אחדירזz,ישלהחדשההמהדורהעכשוי.ערשיצאוהכרכיםששת

עלעולההביאוריסהיקףהעמוריםברובמקיפה.חודתיתצייהרהמתונדרים

מילואיםמדיריפה',ןאהרןהרבהמהדלר,הוסיףהכררבסוףואיל,הטירב"אדברי

עצמובפבילחיבוררמתרחביםמסתעפיםאלהמילואיםנוספים.ביאוריםעם
מסכתעלהריטב"אחדיושיבסרףהביאורםיעמודים.ועשרםמאהעלהמשתער

מצגר.חדהרבשלעבודתופרישלם,"יבורהםגםמהייםבדה

שלהוכבואבמיוחדהכרכים,בראשיהמבואפרקיקובעיםמיוחדתברכה

בסקרםיבאןעיררבין.למסכתהריטב"אחדיושיבשערגושדלטייןשובההרב

• 

• 

• 
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------------------------------------

רבות'ד'עותלנוא'ווח'בור'ר.נתב'ררכוותלמ'ד'ורבות'והר'טב"א,תולדות
העלהלשואל,ם,שהש'בתשובות'ובוללבח'בור'ו,עיוותורהר'טב"א.ח"על

כבראה .הראשונ'םמגדול'אחדשלהמופלאהלדמותוקו'םגולדשט"והרב
הר'טב"אשלתולדות'ואתלתארהמאפש.,.,םהמקורותמכלהמהדירשאבלא
ליס(ירושא'ן I1הריסבשו"חהותשובותהשאלןתמפתח"ניהדרן.הקפןבכל

השאלותסךבועלהר'טב"אשלהרםמעדמועלרבחומרמובאתשלייג)
נגדהר'טב"אשלהאיתנהעמדתולנוד"ועהאחרממקורלפנ'ו.שהובאו

אר ,פצעוהןואףא"הריטבאתהכיהםמסים.בגבייתיהודיסחזקהבעלי

לכיברירינוביתזכהבכרילא . 2אשי"מפניתגורי"לאמציתקייסא IIהריטב
מג). Iסרא"הריסבח l/(שירהיפה"הגדול"בית

בעל'"א'ואלג,לק'דוש'ובם'רושומשתקפתהר'טב"אשלהמ'וחדתדרכו
הפ'רושכמלאכתם".עוסק'םשבשעהחכמ'םתלמ'ד'מפנ'לקוםרשא'ואומנ'ות

א'נםכלומררשא'ם.א'םנשאו ;אחר'םבמלאכתכשעוש'םשמדוברהמקונל

א"הר'טנ .)בנהחול,וותוספותשםתוספות(עצמםבמלאכתאפילוח"ב'ם

"ומסתבראל"וזלוהסכ'םשרבוצ'וותו,ראחרפ'רושוהצ'עאלהם'רשר'םררחה
ארםשכלחכמ'םש'דעוולפ'עצמםבמלאכתואפ'לוממ;ן'רשא'וא'ודלעולם

הייביןשאינספיעלאףמפביהםעודמיזיהיןהזיזשמירתלפניםבזהעושה

ל,הודהוכולינראהכו ,שוא'והי'ושלאאמרו ,ממלאכתםב'וסללהםוההי

לתלמדיירוחשיהודישכלהגדילהכבודאתכאןשילבא Iהריסב'בר"ו"רבי
ב'טוללאזתאסאפ'לומלאכה,לביטול'גרוםלאשזהחז"לדאגתעםחכמיס

לםנ'נ'סהתחיסותא'וכמובוהמהד'רשלב"מבוא" .'אאחר'םבמלאכתפועלשל
פיררשישלהמיוחדיסהקיםיאתלרכזינסהחכסשחלמדיהראוימוכאלה.

האחריזבכרךייעשהזהלרואוומיסר,בהשקפהוהוו.אגדהכהלכההןא,"הריטב

(הכמעטא"הריטברבדיאתגםלהביא ~'יהזהבמאמר ?זןחדשהמהדיהרשל

א'נהש'ראלאח"'שובהזהבזמו'שראלאח'שובמצותעלד"וע'ם)נלת'
ארץתשתקעשלא'שראללכלתועלתוה'אלעולםק"מתאלאלשעתהמצוה

ראשהר'טב"א(חדשר' "מקומותנהרבהלזהשחששווכמוערל,סכד"הקרושה

 .'כב)לב,;זשנה

• 

• 

 Nהריםב"עיי('בריח,אנציקלופריה ;קבבעמ'ת"דיעקב.אלופי-הבדוליםוצר Kרהא 2

ר, yכיצחק ;הריסב"אלחולרוחמקןריתשם,ואהאלאשביליאברהםבןטוגיוס-

וסם 59הערה • 45 'עמתרצ", .ציין Yיקוב 132 'עזבהנרנריתבספרדהיהדויסתולדית

אגג,עזי.לוהישמסםרראהסרגרטהבקהלורייזכחכסבתעויותנזכרא Jfזסהריסב

 .נוליוההתבפלותפרסתאתהריטג"אהזכירלא,חשונותיובחיבוריי

ד"רמאתהעכריבמשפטעבודהדיניבספררהאזרלממראהסוביסהפירושיםעלגא

הריסב"א.פייוששםנאומלאאר . 12הערהםרש 322עמ' KHMורהפטיב,שילם

זנקרןנ,"אי.פרעשריתונקיבזחישסהריטג-"ערךח-כבסיףהמקוריתנזנפחחסםירהא

 .פולזיםבהלכיתא ....הךיסבלפירוסי

לרבריזייזחי MJמלאישראלארץיישרבבמצותהדגיסוכאנציקלופריותהלכהבפםריו.ג

 ·הומג"ןלשיטתמשקלרגטייעהזנהייסא Jfהריסנ

• 

• 
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• 

ביביהסמבוא,ר?בIהדיריסהקדימןא IIהריטבתידושישלאחריסככרכיסגס

כתככי'עולבדר'ס.הר'טכ"אלחי'וש''פה'ןאהרןמהרכהמכואאתלצ"ן'ש

איזולשאלהבודעת'ד;:,יבות nהש"ס,תרדישישלשוניםחיברריםהריטב"א

זוכדרךהסב'רוהמהד'ר'סכתרא,מהדוראאוקמאמהדוראלפב'בו,מהדורה
המונארםהדיטב"אדכךילביןלבןהדיועיםא"הריסבתחישיביןהסתירותאת

אחרת.ממהרירההריטב"אחירושיכנראהלפניהסחייאשר ,הקרמןניםאצל

• • 

• 

החמרההסשריכאזא'הריטבילפניהייתוספותאיזןהמהריריסכירדןכזכמן

התןספותרבדיעםזהיסשאינסתיהתוספפירושילפעמיסמניאשהריסכייא

דרב'על'סוד'ות'ד'עותאלההמכואכפרק''מצאוהתורהלומד'לפג'גו.אשר
מדבררסמינרןמביאגרלרשטייןמשההרבהשוביס.בחיבוריוהריטב"א

כתבכךשהריהריטב"א,קיצרכתראבמהךוראשוביסשכמקימרת/א 1הריטב

סו,זרה(עבדוהןקמייתא'במהדודאימצאלהאררי"והריצהבתראבמהדורא

הסהדיריכהערית 24-23עם'עירוביו, ,א"הריטבלחדישריבמביאוראהב
ועדו.א ,פחוחול,ןא ,פו ,כ ,פא'כמותא"הר'טבכח'דוש'וכן .'שס)

'שגסהר'טב"א.תי'וש'שלמהד'רכללפג'עומדתלדמ'מסובכתבע'ה
עלעמדחדי"ארביגיא./ Iהריטבחדיושישהםקבעושבטערתס IIלשחידושים

לגב'עה)ס"בכורות(הל'אלגז'מהר'ייטכזההסתפקולםב'וזו,מדוכה
לכבאהריטב"אחדיושיבמצאוואכןמציעא.בבאלמסכתא lfהריטנהידרשי

תשכ"ב).(לובדוןהלפר'ןא"הר "'עכדורגוגדםסוזהםמצ'עא

- '""נושהסיוסגילרשםייןמשההרבכתבזרהלענודה Kהריסב"לחידישי 'IIננוא ...נ 3

חדיושיםרשםםב"'א 1חרכאשרקמא,למהדודאש"ךזהשפייושמימן 1אןירכגו,מפי

הזכרתבצרךתנוסףהיכרסימזנכוגה.השערהשזאתבראתהרא"ח.ונו,רכריפיעל

הזכירזרהבורה i'לבחידושיןונתיס.בסיונביאןח"סבסיונבירהרשב"א,הרא"הרכותין

הביייםגסבר"ו.תיספתעם Kהרשב"ואתל,"זספתיתעםהרא"האתא"הריסב

פירןסיאחלפעמיסא"הריסכמם"'םמאירר .החיכורכתיבתזמןבקביעתסםייעיסאיה

 .. "ל"'רכיני..ובפי Cכמלי

עירןביו.הריסכ",אלחידרשיאוב(מקמאמהויראהםהשבהלראשנc"הריסנחיייסי

תשלייחניסןב"המעיו",שהנירתיהתמיההלתשב'שזהלפ' .) 198רה 9ה , 25עמ'

מרבינושכירינו"וברנלייתחריסב"אמביאבלב,השנהשבראש ) 28העוה , 48(עמ' •

לתיירה:זרובב",יר\ס Oבבמצאיםשםהמרבאיםן"הרוכבדברי ".ל"זמייינימפיהרוכב"י

• 

דבי,ובפירקהרוכג-ןדבריעלששמעמשמעא"הריטבובדבריואילןב,ן ,כגייקרא

היטיףואףייה )Iהררבומפיארחםששמעכמוובירבריאחהייסב"ארשםכנראה

הרונב-ו·מרכינושנייינווברגלייתאת Iשייוןשרכי

והסהרא"ה,רנן,מפיששעמפירךשיםא"הריסנמניארכיסכובקומותאבג,

היןלאעידמתוברךיי,חלקכתיבתשנזמןכנו;זאשברייבו.ייה Kהרבחיכוריבןוכאיס

בשםהריטב"א,רבךיכיןלפעמיםהנמצאיםקליםשינוייסומכאןבכתובים,רנרפירושי

פג.עוב'עטסי' K "הריסכבשי"חהךא"הדבריראהאדבחיכןריו.רבולדברירבי

• 
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במהדורהכ(נסהופיעוא"לריטבסיס mהמ'ניטי(לiבסכתהש"סחן"שרי

השנההופיעזהכררל,כטנשט"(.אליד~הרב '''עקרקהרבמרסדשלהמדריקת
שניהירהמהדירלםביקיק.הרבמיסךעוולשיצאהאחחןהתיבןרביבתםייזה

ספיקרח.ישסנשניהסעלארא,"לריטבסםי mהiב'גיטי(לiבסכתפירשריס
המהדירש.קרשקובנומאחח'!'ושיסכנראההסככושנדפסרא"הויטבשי '1'1ח

ספקהטילהמהדיראבל .לדיטב"אהמיזחטיםחן"זשיםעםאחרן"כתב )!rנמ

ב"שעוכחבליטנשטיי(הובלריטב"א.זהפירוששלייחוטועלנם
בשתיגיטיולמסכתחדיזשיםכתבהריטנ"אשרבנולבו"דיוע :החזדישםי"

חיבוויםשנינמצאיםאiבנםאבדר.ןהםחורתןספרישלiבזלסואיתערמהדןרןח,

לiבההדבר.כרםאיצאו".ידןמחחחלאשניהםברסשiבן,אחהנןשאים

עלהריטב"אח'!'ושישלןהiבדןיקחהחדשהבמהדוהראלהחן"ושיםציא mל
זהש"ס

• 

• 

שיצאןוביצהגמילהיומא,מסכחזחעלהויטב"אלח'!'שרירבהחשיבןח

בפעםכא(יצאוביצהמסכחעלהריטב"אשי '1'1חו."חשלבשנתאחדבכרר

הרבמאתןציוניםמבואעםקהירמגניותבעולםיחידדיכתבע"פהראשונה,

מקוטעח,בצוהרומפיעיםביצהמסכחעלאלהא"הריטבחן"ושיהורביץ.אלעזר
השוואוחראחריאחדיסחלושיסדפםימצאוקהירכנניזחבלב.דדפםיכמהעל

המעיןיהריטב"א.מחן"ושיקטעיסכא(שינםשאכןלמסקנהד\וביץהרבהניע

שרידיםמצאשהמהדירבכרספקלהטילשאי(יווכחד\רבזיהרבשלבמבוא
 :~ניצהמסכתעלחךיסב"אמחדיןשי

ללימדיברכהמכיאהדימאלמסכתהריטב"אחיוושישלהחרשהורה·המהר

זהרשב"אה"הואהדiבב"(,כתבזלאכנדאהקדשים.סדדללומדיןבמmודתזדה,
בכללהמקדשבביחהעבודהסדרקדשים,דינישבעקירווימא,למסכתחן"ןשים

יומאמטכחעלחן"ןשיםכתבהריטב"אבפדט.הכפודיםויסעבדותןסדד

הסחרמשמנהכסףבעלמדןקשןח.לסוגיוחוהטבירםמקודותשינםובפידושי,

שיטחאחלהסבירכדייומאלמסכתהדיטב"אחידושיעלררבתפעמםי

ההלכה,דפדקיכ,הלכהא,פדקכגוןומוספין,תמדייןבהלכותהרמב"ם
ב,בפרקשםמשנההכטףמביאמאך"T"ועדו.טוהלכהובהלנהשםוכן

הדמבאיםא Hהריטבדכרי ."רןדמאס"כפא'"הריסנבשםכתו-ב"ןמצאתייתלבה

בשינויים.אר ,איג,דףשםהדיטב"א,בחן"רשינמצאםימאנםמשנהבכסףשם

ציי(לאאך ," Uרבגשם ....משנהכסףעי'" ) 630הערה(שםעמירהמדהרי
שהמובאהצייןלאואף "הדיטב"אבםשכחובומצאחי ..כחבשמנהשהכסף
 .'בדיטב"אלפנינוכמראינהשמנהבכסף

• 

• 

ייה Kהררבואתלגיזהבחירושיומזכירא Nשהריסב ) 11-10(עוכיבמביאמנייןההונדיר 4

רכו.קלפסירתובשנתזהחיברךכתב 1Cשהךיסכ"ומכאןהכ"מ",הךבמירי ..בשם

 .) 1293-1300 (ננ-סת'ביןכנראהייה, 1Cהךנפםרמחיכייוקלניייוע Mל

מופחוחיםיהיןהדשןכהםשתררםכהונהשבנרי,ךרמכ"םנזברישםזזמשבההכטף 5

וcחויסכנייסולבשבגיייגcתופשםשנאמך,כוררחבשארבהםשמשמשהבביים

• 
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• 

הריטב"אלחדיושי"ותיו:בהערהיךשמןצביהדבעהשיסודיתעבורה

Iחיליאחדיס ,.,.כתביע"פעכשיינדפסיאלהח.,.,ישיםקטן.מיעדלמסכת
עלהמהדירלדברירקנעירלאימרם.ראיייםהמהדירשלהקצריתההעחת

שהגיעכייןהריאהיאחדהשימע"אחדברכ, ,קטןמיעדא"הריטבדברי

ושמעבניגהשראהפ'י-השימע"אחדמפרשהריטנ"אקיער/ן,לצופים

וחייבהשימעדא'רס"ל"מבואדמעיך ) 199הערה(שסהמהדיררכנה".חי
 '''ת-כי''שררע"'חררבנה,שמעואחווכבבניההביתבשראהרקהואלקחע,

• • • • 

ןכנראהקייס,הניתשהיהמיירי ,הימםיבאיתושחובהשןמעאחד :רכתב

הריסב"א.לפירשו , IIפדשרבזהבדלשישליבדמהאררכרני.'לפירןשכ/'גדכדין
אתעידרהאאכןהשימעאםרקשמיעהאחריהקריעהחייבהריטב"אלפי

עלאזששמעמיכלעלהקריעהחייב '''שרלפייאיליבבניני,המקדשבית
"אחד '''רששכתבמהיזה ,בבניניהביתאתראהלאשמעילםאף :הביתחירבן
הריסב"אלפיואילןקייס",הביתשהיהמיירי'הימיםבאיחזשחרבהשןמע
שלפימעירהמהדדרחורננה",ושמעבבינה"שראההשועמעלרקהיההחיוב

הרמב"םבדברי"השומע"שלהדיןמובאלא'למהמיבןהריטב/ואפיחש
הסברהזה.בזמךשיי;איבוא, IIהריסבפירןשלפי'זה,ייזשהריהופוסקים,

במברגרהליידיביצחקהרבבשעתיכברכתב ""השימעד;ןלהשמטתזה
שלחרס"א) P "ס(אכלהלכיתעלירנןיצחקכפירושארהימשחהרבבניבשם

 .'תרכ"ב)(פירטהגיאתאבןיצחקרביני
בהיצאת .הרביםמזכיביןלהייתקיקהרבמיסדלמנהליגדילהזכית

מאםשררזההריטב"אמחבורישיניםידכתביתנגלובדורנןהריטב"א.חיירשי
גסזכיניהאחריניתהשנ'סבעשריתמדייקת.בצירה.,.,שדיי nאתלהצד'א
שהמהדירםיתשיבית pדן;ל'תראיהריטב"א,יתשיביתשאליתשללאירן

גדיליביןבשעתיהיהשהריטכ"אמגליתאליתשיבית '.לריטב"אמ'חיסםי

• 

• 

• 

הרמתעלרלאהרשןהוצאחלענאמרזהשריןמעירמשנההכסףהדשן.אתיהרים

רהאהרמכ"ם,בפקסדנירנ~ם ....הר,סב"'אבשונnביב"ימואתיכתבזהכהקשרהדשו.

אלאהומנ·םבפסקגeיבךהקושיהעיקרןאכב).מרסי'גי,ריקראכי.כורשלמה.תרוה

בגריסולכשבגרייאת",ופשםאימרהפסוקשהרייים, Pוסיאבךפסוקעלבהסתמכותך

יכךלפנינושאיננופסיקעלכאילומסתמרהרמב"םיאילוהדשן"'אתוחוצ'אאחריס

ספרורהאמא.ןתמיהיזה·הדשן·.אחוהרים ...בגריןאת..רפשסהובמ"סציטט

הרzנכ"ם.)ככמיפחותםיננריםהכהוליקחהרשוכתרומתשםגקלגcסניההחיבו"

כ.משנהה,-פרקמי,ן nהר"ס,פירושוראההדשן,היצאת,למרבושהפסיקדמגיוסאר

",השוzנע",דיןכהשמטת"רנוהאחרוניםשברווית 48 'מ,תשל"'םטכתהמ,ין,ררהא 6

ירנן".ק nsי ..כבמברגרר H ,הוברבךיאחהביאולאאר

ךקנלבתיאליוגםמהריכב".וברתמשיביתנתפרסמולאהרוסכ""לוביכנינדר 7

ירpונייהפסולס,חים 'בס rבינרוכו"ז '"'עבדפסותשובות ס·'שלקובץברורנו.

עםקובץועודתשם"ו. Pיוונירהויטב"א,כתביבתרןבלוי ''''מו ' h 'רשובתוס'"ב

מהררךZןהלאף.שריס'ראהתסי"ט.ירושלםקאפח,יוסףהרבהיציאתשיכותר"ם

• 

• 
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שהוגשהד"ןגנדכחלונהלהכריעאל,ופנהקשטל,אמלראףשכדורו.ההוראה
הד"ןעם \!"הריטכהסכיםכחשיכחוקלא).סי' ,הריסכ"א(שו"חהשלטוןלפני

 .גזושהד"ןהגירושגזוחעםהסכיםלאאר ,דיולקצתיהיייעלשגזו
דיינילשיפיטשהדרכיעלרכיספרטיםהמראהוולחשיבהרבהחשיבןח
מפסקחלקא"הריטככיטלשאכןמוכיחההחשיכה .'ספרדכגלוחאשרש'ואל

הד"ן.שלדינו
• 

בהרם I!הריטב"ו'א"התערבו,זוהבורןטפר

השגיחיונגדם"הרמכעללהמלץיהזכורן,ספראחהריטכ"אכחבכידוע

כולןעלועולה ,שונוחורוחכמהדהופיעזהספר .'לחווהכפ"ושוהרמב"ןשל
הוציאבלויה'ודהמשההרבגםחשט"ז).(ירשלםיכהנאקלמןהובמהדווח

רב.עררבלויהרבלמהדירותגםתשט"ז-תשכ"ג).יורק(ניופעמייםזהספר

המעתיקכחב ,)ג"חשכיורק(ניובלויהרבשלהמתוקנחהמהדורהבסוף

 '!'סיבטוףז"לאשביל,בןטוביוםר'הוכמורבושחכרהזכרוןספרבשלם ..
ההדגשה(התורה"שבפירוז"ל 1הרמכ"יגןשהמאשרז"להרמנ"סלהציל

בסוףרקהזכורןספראחכחבשהריטב"אאחרממקורלירזיעלא .)במקור

הגיעומהכרעלא"ה'יסבראהמהא."השרברבופטירתאח'יכלימר : rימ
כעללהגבתלצאחא"הויטכאתהניעמה ?ימריכסוףזהספרלכחובאליו
בתואריספיראיוםעמיס 1 "תרמבאחהריסב"אמכנהבחדישוייזבביכלםמיהר

מארוי .)ב ,כג(יומא l/ל IIזהחסדיהרב"בתוארואףז"ל"הגדילרבינן"כביר
עלהרמב"ןלשהשפעחו .בכוכיםמורהכספרם"הרמברמכריבהבאוחמיעט

כמקומיחם."הרמבשלהפליוסופיתלדרכובביגור ,גדולההיתההריטב"א
שיהאמתודברר"כגוןהקבלה,כתורהלהחעסקיחיהריטכ"ארמזאחדים

שלימההכמהוהיא "'רזיעהמוכחוסוד .. ,)ביג,(עיורביןבדבר"סודטעם

לכעליודיערעיקרוכז ...כ)מה,(סוכהיכיז"והשמכיל ,ולשבחלקלסשראוה'

 . 1הרמב"בעקביתהריסב"אהלךהנסתרבתורתגם , 10 )בכי,(תעניתהאמת"

• 

א Hהריסבאםבכךספקללהטייש .תרלחימ yשםושבי 'זובכיי nט,ייתשיליריסליס

 tcהריסב"שו"תמפתחרגיושיזופלאקפא" '''ושבמהדררחהחסוכותני nMכתב

 .לו~כ"אהנ"להתסובןחלכאתייחסיהנונריהמספסר Pחלהמכיןנהוזאת

8 cש,שי"תירהןCם ,יןכללהר"'ו"' p דינידניןאיויהסלנוית 9שש1בה"רזותלכנ.... :ח

לאבנובנהסנלהםיוהנחת ...הליםגגאימא-יותמהתיטפררבארזפהללוינפשית

וריכיחנורר ,חלמוייתבגcזיקלרפריהירהא .נפש"אינררנולנוהמםהסבמייילאמנוולם

ראהי .ל"הנהרא-ש ח'"רששםזויןלאאךטפים,ונורותקוכוסם )ק,גנוובורג,(כרך

ברה.הדיסכ"אחרושיבטיףיביטיביאורים

 )ח Hחשלאכיבתל(הלפריןרפאלמאתחייםעץכאסלםהריטב"אסלהחיבוריםכרשימת 9

 .הזכריןטפרגשמם 1094ס~

יביןאוהמשכילוסאמרנולמהצריךאיןהמאתר Hע.,גסבמט,יבונותריטב"אוראה 10

שו"תוראה ."חןליךדעיםיםודם '"האמתלבעייוידובויםונשגבעמוקסודם..ושם

• 

• 
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- ----------------------------------------------

ן"הרמבהגדילרב'ני"שלגת'ישהנגדם"הרמבעללהגןנ'גשזאתבכללדמ,
האמת,מורחוקהאיבההבאהההשערהאולי ?ל""ז

לבבוכיס.המררהמסביבהמרההמחלוקתפרצההריtכנ"אלפבידורותשגי

הר'טב"אשלבזמנוהצל'ח.לאאךהמחליקת,אשאתלהשק'טנסההרמב"ן
ח'צינ'ות.תכמותול'מידהפ'לוסופ'הל,מודעלוהפעם ,מחדשהו'כותהתלקח
עלחרס ) 1305 (ה"ס 'הבשחבהכר'זוספחגדיל,כאיבע'םיעודא"השרב
שמותנין .שוחובריםשהעילגי?םבחיצןביותוחכמותפילוסופיהלימדר

יועובדהלעעמיס"ןשגרלדהשמהיב .הר'סב"אשלמישנעדרהחיתמ'ם

בע'קרעסקשרנ'ני'"נראהימסב'ר ) 9 'עמע'ריב'ן,א,"הר'טבלח"יש'(מביא .

• 

• 

צבוריתמעסקנךתעצמואתימנעים 7וי~ואהלכהימורהישיבהראשבתפקיד

החיסעל ....פעסדמ'הפרקעלשעליהשיניחהבע'יתלסבךעצמיהכנ'סילא
לאיאףעמהם,נ'מנהלארבבךיא'ליספודיחשוב'מגדיל'כארבע'סחתמי
טרדךתייהיא,לכךשהסיבהכבראהסניכה.פשרהתהואנכלשרמהיזכר

 ."'חללכבעסקנותלהתערבלוהנ'חולאשהלכהיפסקחירהבהרבצתהמריבות

• 

תורהבהרבצתדוטרהיהלאא"כשהרוכילמדי. "בתיבעל"זההסבר

צ'ביר'ח""עסקניתשלכחלקחרסלעחת'מהלכביתא'ןכןכמי ?הלכהיפסק'
עבירל'מידואתלהפס'קלנכיןמצאהרשב"אאםכלל'ת"."עסקניתאי

היתהכנראה ."כללית"עסקנותבזהריאההרהלאא Iהריטב/גםהחרם,הכרזת

התירה,חכמ'ן'בחרמהמלחמתקחלתתיבששחששהיא .אחיתדעהא"לר'טב
אסןרהב'אושאחם'ב'יווקתלמחכן, 'פנלב'םשרוחשעכמהקרהשזהכמו
ללימןדהתנגדא"הריטבשגםכנראה ,יצרפתפריבנס ,בססדרראלשיעםעל

חוםשכהכרזתראהואאך , luKחיצוניותחכמוחשלמוםדז,לימודפילוסיפיה

שלהשיב'סלג'ם cהב'ןבסבלניתציוךש'שסברא"הר'טבראל.ש'עם'ישע
הי~בדוחשמיס,ושסלוקת nמהיתההקודמיםבדוריתואםהתורה.חכמי
רמז'סשמ'ם.לשסרקמתכוןאבן ,המלחמהדגלאתהמר'סאחדכלשלאחשש

ב) ,'וTבראש'ת(~'ראבפושתהזברין.בספרמיצא'סאבוזילב'שהברור'ס

אברדם.אצלס'אכמלהבק'ורשכ'סיבבירהמההסבראתבתק'פותן"הימבדחה
 ,ם"הרמביטתשעליץלהמא"הריtכבשילםנ .נבראהמרא;ךרקהיהאכינר
וארמר"ל"ןז 1 "הרמברתוביקצדקתלעמעיתשמחדהקדמהא"הריסבהקדיס

ובמראותיהם,הנביאיםובעיבייביכזהלז"לרביבואשךהאמתיתהקבלהכיאני
 ."המורהדבריבזההרחיקלולגרסחיים,א·להיסדבריאמתשהס

• cס"פ"א .א'"סבילרבררכתתוכלה ;קמבייסהריסב"'גP ,ס ,"םב,א" P '. .פזסי,יב; 

נסם(א, ,סשכו"" ;א ,,ה Xרבתכבא ;בלה, ;אה.כהוס ","הריטבחדיושי

 .אלה.הוסנהראש ; )הרIבכ"ן

דכויאחהכיוף Kיהתקיפותובחשבוןהאגומטריהבחכונותבקיהיההויטב'"אסאו

מם,(קדושין "הטב,יםספר"ואתב) K- .נו(,יורביןהחשבורת"בחכוכת"המתעסקים

 .) Mכ,(גדההדקדוקב,ליטםרייאת Cב
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"כיל"ןזנברכיםתמןהרשיטתעלההתנצלןתדבויאתסייםא//תויסנ

לבטיתאיןיסלולר,מקיבלתדרדאברהםשלהמראהבעביןז"להרמב"ןדרד
לשםדברייכליכייגיעחי,יעלז"ל,המירהעלחמלחיאדושמאל,ימיןממבה
רביםעישיםכאשרבהם,להבדזביילכייצאבי rאשו ,גדילהכמה mשמים
 ."יאשמהעייןאחריולאשרולעשיתלדברבאהז"ללרביבוארם

אדמוצקדח,בביכיםהמירהעלהביקירתלדמי.בריריםא"הירטבדברי
בגרכתבון"הרמבכמוגדיליםואם ."שמיםלשםבכחבובביכיםהמוהרדברי

עישים"כאשרדרדבאוחהללכתהתבגדא"הריטבליה.רשותאיןלבוהרמב"ם,
 ,//רבים

• 

• 

• 
ששיטעןא"יהריטבלכחהרחיקאףהיכרוןבספראחרםיבמקימות

ביד.להארידהמקוםכאןאיןם."הרמבכוונחלסוףיורלאן"שהרמבמקומות
השמצותשלסכנהבהשישמחלוקתיליבולכלהתגנדשהירטנ"אבריראד

שמםי.לשם ר'<;עשעשימהיכלישראלעםעבירגדיליתשעשיישראלגדלוי
המחליקת.הךכ"דאחמתירזהאין ,ם"הרמבגבדכתביעילםגדיליאם :עוירזה

 ."חיטאר~א-שימשן"מיאדרבר.

למסכתא IIהריטבחידושישלשהמהדיראחרי Iזובפרשהקצתהארכנן

עלשברמה .החרםבפרשתא"הריטבשלשתיקתיאתלהסבירנסהעיריבין
כנראהימיי","בסיףכתבאשרזכרין,בספרא"הריטברמישתיקתוסיבת

עלחשובהכאןאיןהאםא."הרשבפטירתאחרירינות,האחשניתיובעשר

 1החםרעלהחותמםי rבא"הריטבשלשמיהעדר

ימותרביריר.ערוטעוביםחחלבעייתיייחסיהריטב"אשלחייוםשרת
חכמתיריברשכא ,חכמהלםרפרתאלאאינוחיייבפרשתשעייןלהדגיש
יהרבניםקוקהרבמיסדיבירכייבפסקיו,בחידזשייא"הדיטבשליגדילתי
חיביריאתלבילהביאכדירביםמאמציםכעתהעישיםבמחיצחיהעיבדים

• 

 .ימבוארתשלמהבצירהא"הריטב

ןיומכזעתמורהלהגרו_המאןרם-הרמבעלא'"Iככי.ררכיתבהזכרוולספרבהקדמתי 11

ממנויז..חכמתרנורוושםמיימון"בןמשהרבינוכרמון,ומזרותתורהמלאשמרנוה

ההולכיםוחנוםאור,זיאויותעלומהתורהסתריחלונרתלפתוחנובעתהשכלחכפת

,יוח,רזבהיהררתיותשרלא!כ"שפסםהבהשמיושם .ארר"רדנtריוכאבדוריכחשי

 ....ייםובגנחיהרבצלותייםאברכתלמיךיכספריווכחסיזות,כתורהכגויםשמודגול

 .חמיוסיפרקרישכחרא,כבאכחידרשיותונוהותחז"לגאיותנול KחריIככ"'הסכררראה

K יסכר,ךירשחיי,ךוראם."מהריכבהשפעהכאווסיליו"' X ל"'ם"הרכמו..בעה,תוינמ 

שכרופיאם",הנקי Mשהר

בהמה nUרבג,"רחסי' K '"סכיהרח Hשרהשרה ,חכםלשכבכויילפבונולאזהירותןעל 12
• 

• 

• 

סמיםוביראתבחכזבה"יםרמסכאיששכןוכלשכןכללרבר,רונההחתילוcםונוtה

 · ...כמוך
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• 

• 

תנונות

קיומואבוהם

להערותהערה

עמ'תש//מ,ניסן ,"(,,המעיןלש"ס"ב"העררתדיךיבנוסוםראבירDוהוכ
, 

 :בתורהשמיפרעכפיהסדדאתהפכהשהמשגההצבעיי ) 55

שאלןכעל ,יסריהמסייטהאלאלם mמלמצירעמיטגרמצוערב'ן"א'ן
אשר'יהצרוע ,הפטוקשלהסדראתב) ,ז(מגילההמשגההפכהמדוע-בבו

 ."ב/וצומה),י"ג(ויקראפחע'יהיהיראשיפרוימםיהדיבגדיוהנגעבי

סדרמיפעיעצמהבתירהשגםבהצבעייהפליאהאתהגדילאףהעוןד
גאמרואביהוגדבמיתתאחריהתורה.פרשיותבסדרלדוןיש"יכן :שוגה

פרימה,כדואחרפרי.ה ,י) "(שםתפרומו'לאובנדיכםתפרעואל'ראשיכם

כאןגם ),כ"א,(שם 'יפריםואובגדיויפרעלאיאשואת'אמוךבפשרתוכן

וראשופחמיםיהיו'בגדיולמצירעכצו"'ואילופרימה,כדואחרםרעיה
פרוע'".יהיה

בלמעלהמצאתילהלכהבגיגודאףהדבריםגראיםולפעמIכ'זהמע'ןקושי

שהאחרוןהתורה,סנבוןזהוכיפשוט,הואההטברברם,מקימית,מעשרים

 :האומדהחסידיהרדהר'היאבכךשהכירהראשןןבבצוע,הראשיןהיאבהיראה
באחרוגה"לויאמרתחילה,שיעשהשחפץמהמעשים,לבנושמציוההאב"

בקיצורלהלןאביא ,לכךהוכחיתשםמביאיהיאח)"תקסחטדייס(,,ספר
לכד,דוגמאיתכמה

המקראמפשרי .)כג,"כ(בראשיתזה",יל«ולשרהלםסיראבהרם"ייבוא

ההלכהכאשרתוהי,"ולכדכלפבי"לפסור"התירההקדימהמדעולתרץבדחקו
לסהפר"זורבכי,-הראשןניםהימים 'ג"ב)ז, l/כקטןמיעד(ראהאומרת

התיהרהקדימהכדכשלדיקאכאמור,אילםיעוד).אתרעלריכ"א(ראה
ככצוט.חאהריןהיאכוהרהאהר'אז.:וןכי"לבכות",לפבי"לספוד"

באמרכדעלב)מ"ז, p(חהוליםוו Oיננשיראלגדחיהו,ירושלים"בלנה
, 

בבגיתייישל,םשא'ןהיא,אגדהמסורת :גתמניברשומאלא"ר" :בתנחימא
בנביתולאהבלייותבתקבצושכבראדםלןיאמריאםהגלוייח.שיתכבטועד

ירישלים.'בדחיכןיאחרירושלים''בונה·כתיבשכרלמהתאמיו.אלירושלIכ'
 .ועוד)א, IIינח(תנחומאיכנס'"

יאיליירשולים""כוגהתחילהנאמרכפסוקהרי ?לסתירר~כחהכאוהאיו
הביאזהמסגביודוקאכאמיר,אלא ?הגלייותיתכבסישתחילההיאהמסירח

, 
האגדה.למסורתהוכחהשמואלר'

כלומרבהוראה,האחרווהואככצועהטדרמצירע,לפרשתבבוגעאף
בשלילהכשמדיבראולםפררמים",יהין"בגדיוליקדיסםרער"יהיה"יואשי

מטגביושיבהאכוהיאחז"ללסנבוואשרלבצע.שאיואתלהקדים mההכמו
זר.בבשואהתיהר
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כמערבתנתקבל

תבונהפירושועםיצחקתולדותפירושעםירושלמיתלמדו
בגלותאשרזצ"לקראסילשציקאוואייזיקיצחקהרבמאת

ספרמבעלפירושעםברכותמסכתראשזן,חלקרוסיה.

תש"מ.ברקבניועךז.רידב"זהפנים,מראהמשה,פכיהחדרים,

• 

וביאורהגר"אהגהותעמירושלמיתלמודשביעיתמסכת

בחיבורימהגר"אהגהותבצירוףהיהכתביע"פהגר"א.
המכוןהוצאתכהנא.קלמןהרבמאתביאורים.קלטעםאחרימ

ישראל.אגודתפועלישע"יהתורהע"פהחקלאותלחקר
מ.תש"ירושלים

• 

ראשוכים,ודפוסיםכתבי'ידע"פהש"סעלהריטב"אחידושי

א-.דפרקיםגיטיו,מסכתובאורים.הערותמבואות,בצירוף

ליכטכשטיין.אליהוהרבמאתלריטב"א.המיוחסיםפירושיםשכי

מ.תש"ירושילםקוק,הרבמוסד

חלקחייס.אודח-ערוךשלחןעלהלכזתבירורימנחםדברי

מלאכתקוכטרסשבת,במלאכותוביאוריםהערותכוללשני.

מכחםהרכמאתועו.דבמכהטועירוביותיקוןקוכטרסמחשכת,

תש"מ.ירושילמשלמה,תורהביתהוצאתכשר.מעכדל

מעשיותשאלותעלהלכתיקובץומדיכה,חברהתורהתחומיו

הארץומוע,ךשבת :מדוריםישראל.במדינתהתורהבקיום

משקומשטרה,צכאומשפט,חברהורפואה,משפחהומצוותיה,

עציון.גוששבות,אלוןצמת,הוצאת"צמת"ומדורוכלכלה

מ.תש"חורףא.חלק

ידמכבתילראשךכהמופיערנשכורג,כצלאלרכיוחידושישו"ת
יהושעצביהרבמאתמקורותציוכיעםדורוובכיהמחברוספרי

תש"מ.ירושילם,מכוןלייטנר.
• • 

הרבמאתהלכהוחקריותשוכותשאלותמוהליברמהר"ששו"ת
לייביהךזההרכמאתוהערותמבואבצירוףמוהליבר,שמואל

תש"מ.ירושליםקוקהרבמוסדמימון.
• 

ובמשנהחייםאורחערו,ךבשולחןהכלוליםשבתלהלכותמפתח
פדלהיים,ספריםהוצאתבמברגר.הליישלמהע"יכערךברורה.

תש"מ.ירושלים
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יינדךמאיו

וטביעיתעלהספריםרוטימת

שניחלק
• 

טבתב"המעין"בדמסשביעיתעלהספריסימת it ",שלהראשןוהחלק
רשימותנדפסושגהאותהבסוףמפתחות.עםמיוחדבתדםיסיגםו,"תשכ

לסכםעתהמקוםישג.המילואיםרשימתתשל"גובשמיטתב,אהמליואים ..

צילוםבהדפסותפוריהשנהשהיתהתש"ס,שמיטתשלהספרותייבולהאת

המילואים,רשימותכלאתכאןאיחדנוהנוחיותלמעןחדשים.מקורייםובספרים

סםריםכרלה.הרשימהוהרכבתהמקוריתהחוברתאליצטרףזהשחדפיסכך

אובעתונותידיעותקטלוגים,לס'ורשמגום ,נ,יהחזקנולאבלבדמעטםי
iכשקלםםחתהאנגוית,בשםהשמיטהעלהםרסומיםמספרגדלהשמועד.iכפי
העיםקיםהמירסומיםשלמספרםוהתעצםהמכירה,היתראודיתהדיוניםשל

חדירתואתקף itמ'הרבךשלה.מיוחדיםוהיבטיסהוראתההשמיטה,בהלכות
ובכםר.בעיררחביםחזגיםבקרבומעשההלכההשiכיטהרעיוןשלוהתפשטיתו

פורח.כפתיר 1

וגשהיהבעתביגרדאליעזרהרבשללספדרנישאמשמשתשאןב'תמגוריו"עיי

בימדגיש Mהךתשנ"ה).(עפולההמקורית,לםיישראלבתילדיתשאןת'בי :העיי

שכיעיתלJבספרילכל Mל,ינקלס , O' , .רשבי,יתמ~שרלגביהעיישלרינהןcת

הרבסלמפירושןהראשוןהחלקהחומר.ייכויבנללרפרח,מהכפתורלקייסים ) 40 (

ובוכתשב",,השביהחלקתשי"ח,בביו·יורקברפסיוסף,בןבלומנפלייוסףהרב

סיני, :הספרעלטכורשפ Nרכשלורשימתבשביעית.העיסקיםהפרקיםעלגם

קבבק-ל.עןנימח,כרי

"זת-רב"ס,תרגהיצאתצילוםה.

 .)'כiע Zתתצז.

 • $-&-1זןבי , 1952המזרחי,ייכלספר :ישראלארץהלכותבעליעקבדיעלדבריס

גיילירישלים  , 42 (כר' 2תשל"י, , ,

• 

• 

ציק.pשיי 3

 .)!(השלשייתבםעסמחדשכעתמוםיעתש"א,ירישלםימהדורתצ"ד .,

שוניסבעניניסוהעריתiכייחהענינ'םתוכןתיקינ,םיהוספית,בסןף

 ;יקצב, , 6תשנ"ו. ,יעקובובץיריואירושלים,גחדזיצקי.י"רמהרב
 .'עמעז

מו, , 3תשל"ב,בגי"ברקמפתת,עםתרג"רירושליםמהדורתצ"רו.

ד.י 1
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I 

שהלחן.פתא 4

4א

• 

• 

 4כ

5 

66 

,נ lfJכתקפ,ו Oאתלהדפיסשהחלרבה"'..הורהאהמחברכיחבההקדהמבסיף

 '''שרנגזיתיותברסטההראשךנהזאהוה ,'''חק!ערהפסקהחלה • rספרהמו,ינלנל
• • 

לרברי n'ג.רילי :זנרונעיתאיתירתסוגישבישיהשלישיתה Mבהתקר .ומרוגעית

(הערתהרייב'"זשללשבחע"שי ''''שרוכאותייח ,ה"ס Kםלדכריהקטנו"הרr.נב"ם,

 .)זידלוב rpnי

ח,"תשכבנימין,ידירושליס,תךע"א,לפיתשי"טירשוליםד"צו.

 '.דג-קלו 1עבה 11 , 6

בזפת.הכוללובפנקםספרובשילירשםאותןהמחבר,יימכחביהעיותהבהרתעמ .

קלמןהךבוהנהוח-מינץ,בנימיזר' '''ונכתוביםוחולדותיךרבביאבריחבהתחלה

האחרובים,הרטיםנשניכהנא

• 

• 

שכט'ית.הלונת

הפרק'םחמשתעל!'לבר'ר~שעבב'מ'ןהרבפ'רשרהראשיןבחלקא.
י."תשכ'רישל,ם ,'-ופרק'םשב',חלקהשילחן.פאתשלהראשיג'ם

בהקרמהןפרזובול.כספיםשמיםתעניניביומורשגיםקיר/בי.במתכיגתעיירזהחלק

ל Kלהישהמזייותחסרכותגםוביאביהס,יחיאלברהבבןטיריוהםךקביבמואר

קינסרסבטוםך ,הקדמיניםנוסחאותפיעלובעוברלהפרוזבוודסראלו.בענינםי

הובעוברקש,דיבולי. :המאמריכולשכיעית,ניחםוהלכותיהםמ';נ'מהעארב

 • , Hתשכאייר'ניסןהנאמן,בחונרתזהבשםשהופיעמהממארותיקרניםכהוספות

לובשוברתיברכהחייםספרבסיף cזולהנזכר,בשב'ע'חמ'נ'מארבעהקונ'םרס

 Kבנושתשכ"ו,תל'אניבד"צג, Nהםמעלסשרניאקשכבאשלוםהרבמאתשלום,
• 

וייספישאליהוהרבשלבספרובשביעית,המיניםארבעתהטרקוtתגםראהזה

השינות.למהדורךתיוהמיניסארבעת

(תשלייט).יקסגרגר,דפיסבגי"ברק,החלק'ם.שב'שלשב",מהדירהב.

כלל.הים'עלארוטשס"ןדר"צשלשביע'תהלכיתספרעמ.'קצא ;קפ!

!'לבר,'הושעבבימיןהרבמאתשבעיית,הלכיחעלעולםרביתא.

שג"'מהדיהרמפתח.עמ:קכיח,תשל"ב. ,פרי'מןלפראדפיסגב"ברק,
עמ.'קכבבתשל"ג,כגראה

• 

משהמהרגכספים,ישמ'טתקרקעיתשמיטתד'גיהשבע.שבתב.

ג'חשל,ם,המחברשלפועלימעמדועלמביאבתיספת ,כהבייבחמ'ה
 ,המחברכתבילד\נrאתהיעדה'רשולם, . rבערלעמבד'?מבחם 'רמאת

פקסימיליס.איורים,עמ'. 5פז-צא, ,'זלבעמ', 2כ,תשל/!ב,

נ:ורפןט."תשנירושלים,שלוםשאלומהספדצולמוההיטפותא,"תרממהדירת ! Hר

שהתירטייו Kסרלפיריתא:לכסנדררבישלמכתביובסוףשונים,שיריססלסיI'ניליס Pפ

הלבגרן." Nב

• 
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• 

 .קיב,מי Iבכ "'"ייוכרהליכר,מהר"'ש nשו"בשביעית.כו"ם Jלרמ.כירההיתךך

ובנירשרי.פשיסא :ובסיוס , pבליםאב"'זשסרנפלרכן'נירןהרגאלנשלח

תורה,אורבחובךתהראיהעיבדיההרבשכתברכמיהובכירה,היתרבערהייהספרדיס

בחרבותחל"דודחייםהרגבפניהמחמיריםגנדסענות . 311ב,עיביס,מאירכסםריראה

גבא"דיחסיעקב Pיזחרבישלבירורו . 392א,עיניס,כמאירשזייגתיכפישביליז,

עמדם.להרגזכרוןספרכשכיעית,מבירה"היתר..עללממירשאיןבנדיןירושליס,

,לה. ICרבתשליים,נלרי,

גםהתרכחהמליז"' ...בהמתירדםעם
.. 

 .לשביעיתזכרקרנטרסהנקראשניחלקהםי,·זבעתותשוביתשאלית 01א
בק"קומלםניםיאכישאקהחובק"ק[ולפנזו!]נתנאלב"רמיכל'"יאלר'

 '.דכבתרמ"ח.מ"ץ,ר'י'לדפוסוילנא,וםארזי. yסעל,

• 

דעהויורהחייסורח K,לחשיבותי,שלהראשיו pהחלאתלא,והוזיאהונחבך

יק'סולוב'יורגייסף "מי",רביביהםהריר,דגיליעליימסכיפיםתרל-ה.)(שס,

זהשני pחלנועך.ליתולגררכי , 1תי 1ירינוךנוומקרוחבגcתמצייניםהם 1ק, Jמכלו

מספרועורהשביעית,דיןלכררהמדברהרא,כןכשמושד Kלבר ..לשביעיתזכרנקרא

ספקבעביופרקיםי"'זבתפתיחהאחרי ., ...נתגלהלאאחרשערכיומ"ס,אלף

דרלףינחקריבהוא " 'Yב"המלהמחירהרבשללדבריומתיחסהואךרייתא, Kד

מראכייז,ל Hראמאתםגמזבירלאחח.אחתדבריווכרחרובפטרבורב],ואבבער 1אולש

בעניוקוליתב"נילמעסהלהלכה tול:רiב"'מדררטהירהדי...ביראתסםשבתב

 :ומייסםליי,א 'סיכמ.ךרי"תשביעיתעלב"גיכתשיבתממלפל MHOכאןתהזה",

שלת 1לןובתלהקלישקו ,עליהוךרלכמקש.ךל"הנההיתירםבללעג",לוכו ..

בירושלים,סםהאגוניסעיביראיתע"םמרובה,הססרובמקוםכמרש"ל,האבות

בננוניםיבוזןשלאשומריםלהעןבייןיכוליןלזה,רביחייסנימראםבזה ,"נלעביבן

עלכעומריןמישראל 'שביךושליםהמעטיםמרשברתבלדלזירןהשביעית,פרית

 • .עג"'ל " ...זמיהספר

• 

יוהנתו.תורת 14

תשלייג.עתק,דפוסירשולים,ד"צ,ב.

החרדיס ...הקולוביסתיסואחינובאה,כיהשמטהשבת ...וכהכילקיל 41כ .

 ...לחשוועלינו ...בשדהעבודה ...האיסוראתעליהםקבלו .,'.דלדבר
 '.ד (תרמ"!כ.ירושלםי ...וסעדעלזר

• 
ליבהיושעוברביגלוהיהורעה :הרףנשולימירושלים.רבניםשלושיסהחתוםעל

כשרעהםגנרפם !' Yלוזרןלחרושהיתדשוםאיובי nסלאנטזסרובלוtודינ rריםק

הוכיסכותלאםהיובלסםר :ביבלייגרפייםוזייניםבוספיספרסים ,,· nהחבזל ..כ

גםבתרמ'"סבתבהשמיסהבענין . 188-18ךמי l(קרסל,ג.כערינתתקוהפתח

 • 18להלןרהאריזנטל,סרביהרו

 6ן
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השניס"חוית K ..ספרלמשליהשיה ,המחבושהוויcלהסורתהיה lYהאררשלררכי 15

הנזי"'כהסכמותעסתונ"ג,כוראושאשםבעי'וםנרפסוכנ;ישו,ייריימציתעל

ליהו" Kרכו ..הזרותהספרכךשMהונחכוזיוףהסוואהלשם .השולחן,רןווב'ל

המפווש.בסמן

כיום Kוכקובג Kלרי"'כתגרזיו Kמוליינרחנוןגרסיורבי :בדוז"לסררה,נסמםה 16

 . , .התכלת 1י 9:היאאחרמו Mאממרים,שניכזהשולתהנני :תר"וניסוי,"ג

 .)אשכבזישונואל 'ר(העי"השמיטהרכולעהואהשבי/בר Kוונ

• 

תשב"ח.כ'רושל'םמחד'.צולםדברשוכ'כ 17
• 

דכםררת.הלהכ 18

הדפיסשהונתברמקונסרסביותר,נדירים.,מידיםארבעהזוכיםייהמלפיבאוטף

עורהנה :כמליםפותתהטחרוןתרמ"ת.כשנתיתכןהקורמת,כשמיסהכירןסלים

טוביה :חתיIבתוובסוףהמחבר,ירככ·תכהער,תבשולייםשמ'סה. 1לענ'אחרת

רוזנסל.אברהסמרדכינ"ו

צילדכויבוחזרח'"כ Kשאלא ."וחוגבשנחהחיר"כו 1ר'סק'ב'ל'הושערב'

 :בזה"לליהבו,ירעזובוהואב"דאמנםעפשטיין,!(בחםדביהראב"וובפיספינ;יה

מבתעלאילנותלמכיותרקמתיחסחמהיחריכוחזרזואלשהברילייר,.השמועה

ב"יסוווועוברבלל,הסכיםלאו Hחשלזהבכלל,להיתר,לאחזר,זהשונהית,לקיז,
• 

הסוניטה"",פילמוסהממאריםסד""וראההסתלקותו",עד"ומ"םבשמיטחשאסר

ירושליסרה~. Yה ..עוזובשבונשי'זהב). jזזחמאןמנול][םגחסת Mמההיתר,לתולרות

 , Cתש'"

- ' Pטוקזינסוי"מצ"'ןבטערתאלאזראקי,אברהםלר'הואל'ס· w'רושלוס 19

לרי""יוישיליסשלוםכפר-ישראל"אןזר ..בשמכהעררשבסוףבביבלייגרפיה

 ,רק acלואזכיר,

אבלתרמ"ב,בשנתנדפסההספרשלראשיבהמהדורההרבאם,כרבת 21

שמ'טה.עלכהרא'ןולמלש'ב,ם'ברבתעלכולה
 Pעיה"מרבניושמיטהכלאיסבעניןחותשובשח' :בירושליםברפסיבגראהנחרס"ב
מאמירם ,ח'נשנ'וונח'מ Iלש 1111י.עמ 51לאשיר).שאיליעקב 'ור(הדארתירישלים

 .(-בשניסהפלס,שוניס,מרבנים

• 

, 
דיסקין.מהרי"לשן"חבתךושבעי"תביר" 22

ימראיספןת tךדתרקיניםעםא,"חרעמהדירתצ"ר ,תשכ"חירישליםר,

 . rקלםר\לישראלר' '''עושו"עס"לשמקומות

תש"ל.יחשליסהראשינה,ההרצאהד"ציתהיזן.זכדרז 24
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24M ןן""נא,שבנז"'ח,מסגחואטנעו.בערר'של,ם. 1י'ר 1צ'יאיזכתספר

עמ! 113 , 1חרס"ן.גרבר,פ.דפוס

• 

ן·ת Kביסחשיגוייבשקירהאסף .....מאירות Q..סביל g'בהוuיישלי 1י lהמחבר,

ישניםביפוסיםהראשונים,בספרי..הנונזאיםירושלוניתלונודלעוגיוסאית

רבהלעבייההקדיסרבותשניםוחיקונים.ה;ירותוהרסיף ,'"זיכחביופואגונענסין

רשימה .רונורדזיעיססירפסכחותרובעלהרפיסתרע·וותס"'ארכשנים .יר

בןרבסרףו.יררשלמי"'מפושישל,.סלםקינסרס ..בנזמאתמפורםתנינליונויסת

עלשלפנינוזהכוךקאירשםשבסמסרלםלא ,האמריקאישולזינגרש'"סשלכ'"א

בדרךהמשיךזהשבכרןהמחבר,מזייודבר".,פתחבהקדמחךשביעית.מסכת

המשוקעיםראשוניםפירושיזןבמסכתשהוסיףאלאהקוימים,ככרכיםשסלל

ויוסשביעית,ייבימעיקריכמהבירוסלמיוסחסריסחיכחןתמפוזרים,במקומות

המחברתוליות .,היכןאחריםקימוניםלפניאבלראשונים.לכמהרקשחסרו

"לםמכון"יררק,יני ,עולםסירמזרשפרשל.כהיוסהביבליוגרףביזיתכובים

 .חשכ-ו.,רו,ת

.. 

מגביתלםוב""ו".,נפלדבחוסהרבשפירסםקוראקולמוזעיתשתיבידינונשתמרו 26

נדפסושתיהזמיישות.ובחיכנסיו·תבתיככללהדביק :בהסומזויזהשמיטה,

עליהםחתמ,במונקאסש.והשגיראהאםין,חייסדפוסבלעמבערגהאחד .תר'"עכסבת

כעיזלותיםקוראיסוהסוהונגריה.פוליןדגוליכלכמעסוכרזסוtםיביגנרכניס

ןיירנפלד,הרבשלהכתרבתלםיהתייםןתאתילשלרחיפה,

 ."בדלבעוחק'ס 300 "חשל"ט.בבנ'-בוקהספרצ""וסשמה.ח IC\הן, 1!2

סדרעלידכתביכמהמצרייסירושליס.שלרבהנחוםאליעזרלר'הואנחוםחזוז 31

 .) 44 (השלס"ציווכרם ..בנכללהפירוסשינויים.כיבהיםישיזרוים,

רכחיבורוקיסוכ,אב"'דגלרבסרחייסהרבםגדןר"'נותכסזניסתשהופעיובקינםרסים

פשיחליבהירש 'יכנוהזה.כזמןשביעית 1יימהפליפלתעשהתעןבושחג

 • k"iזורף ,'''תונס jlרשאסיב 1Cיפ Kמ ,התשביםפרשבסוףר,תומיכמו'"ל.לםפר

נ.ייבתשלחמישיחהדפסההונcץ,שבת 32
 • .)ו 2(ךגםיראה .) 124 (להלזראהאלפנדרי.יש"אנגדוכתבכתר"נוהספרכשהופיע

 .ן"חשכ , 1גראסמאבב'ו-'ורק,הספוס Iצ'לדור.לת lC'ש 35

וסלאתפרירמזרודיוהנ'\אן :ייכלין .בשלךמ":יברראההמחביעזבדתלסיכום

 • 149-143 'עזבתסכייר.כסלינח.כרךסיני, , nהסכ"י

• 

35M בכלהופיעהראסרנה,העולםמלחמתסלזיר1בה 1כשהיתה '''',רתשמיסתלקואת

הורביץאברהסכ'"רח"סשאולהרכשלמודעתיזרהיבדפוס.משהיזאת

אלה :במליםסוחחחהובון'עהז ''''ע'רתכשגתוeוליבירישלים.סגרפסה'lון;ן 1Cכר 1Cןבד

• 
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קרן~כיך''השתדל" nחרמ"כשבתכיכהמיסריהואנפשי,לי i:שפהכ K \"אזכרה

שוניסת "לקריתוכ~ח"יחפםי, nהרבהיסלבטש nמהר 1ןידיסקל nונהריכסיי~השפיטה.

ישתמכר"כיי ,אמזרבריהטת Kווברפיסחרזרהראהדכר,סחכחשלאכירתרsי'"ן

לש,בתיtנ.לזןזרבדיר

36M כ'דרקואוקולiהרבבחת'מת'שראל,באחשב'ע'תשומר'שלקופהל
סלומון,דפוס·'חשרם, .'''אלהראשיהדבקוקהכהןיצחקאברהם
תש"ם.ת"אהרב,משנתספרבסוףמחדשצולםעמ.' J .) 1(תDו"ג

• 

• 

באשר ...האשכנזיםמקהלותלכלהבד"צהרה"גמטעםואזהרהזמהער 36כ
בקניחולהזהראחדכלצריךע"כ ...השמ'טהשנחהא"חרפ"ד ...שנתנו

עמ: 1תרפ".ד ,צוקרמןדפוסירושל,ם, ...בשוקותבואהירקות

קרזלנשסיין.זבידוכ "ריפרעבקלי,בר"אק nיזר'רוכין,ליכמריביוי :החתרמיס

עמ.' 12תרפ"ח.ירשיל,ם,ססיהזכ.ו'ע'יקואוקול 36נ

סגולה· 'די,"עשרה ...לכנס ...שנשתלדש"ראלכלאת"לזבותהצעה
דקדוק"'."בבל ...שמסהמצותולקים'לשעוחשש"מח

מסרומטבר'ו,קלע-רסשמה·הרבהמחברמשפחתבניהאץר.חידת 37

ציליםדפוסלמכירה.מחדשהרוצא"וםחספר,דפיאתלכר'כהבחשב"ו
חשל"ב.'רושל,ם ,ההלכוחכלעלת"אשל

• 

דעה,יורהעלספרועםתשלייו),(ירשוליםצילום,דפוסג.י'סף.אצוררת 39
• 

 .הוספוחעםחשלייג,'רושל,םד"צי~סף.אזמנתעםש"ע'כתב.מסכח 40 ·

תזרובתכזביו :כגרושרבים,במקומיתעזרריסשימטהשלשרניםבעניניםיריניס 44

מנחםחלק ,ו"'מו"שליה, Nיכבספרוהורבץיהלוזיסזיההרבשביזית,פירות

אברהםהרבנביר,שזרזהשירלאבקיק,ספחייורר"ט Iיזכ-סזמיא, 'טיזיין,

,רבתס"ם," ,)כrיר(בישקישראלשיבהטפן .בJוj'מזכייןהייייילווeבקtכי Mיקנוכ

,tישנהתורה,ק'תלפירהר-ו.eשויבית,בפייותוהפםדבזיורב~ניני :אחייו

 Kכסןגי ;דוב-, rלי~ונ .לזס"'ג nכשבתו,שכתקיזכשמלור.סמולאלא'יהיב

י!ניבדדכאכובחייםעץכרללחכופיו,יהיוש,ר'שבי,יח,בפיוותדהמקיש

 ;לל-ד 'מ iח,ייחשלכלסוןו;,יחושלמה,כרם ,בבריקליןיזחקכיתבשייבתשי"ר

להרבזכריזספרפריינ,ןסבדךאלכסניךרבישביזית,לפירותכ"רוeוןרנת Pכת

וברתר- )שביעית(טפיתיבשביעיתהנענעדין ;ריגר-יחיעובתשלים,בליי_עמר!ב

בזה"זשביזית Iכהסי'יי'"יחייב,לשוןמזנהשיייחחופםןc,אבוהםהרב-

 ,,'"ססי'קדיושין,מ"'ס g-משהת Kמש,וכנן.או Kוייית Kד

• 

• 

• 
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44K שהלם.צי'וכרם

אלאביחשיהב,ן Kכנדפטילאן.ו mלמהישביעיתאחרוגכנוניוהגרנ"סרברי

לאירושלםי.רתונ"". ' 0''נ'" nאו""סירעלזכי"הר wכלכוקרדטהיפויי

 K,עיניס,ובאירכטפרגרסונןהספרלעשבחפרטונוכקירחרבךי .תש", , nהקוביי'

823 • 

• 
ב.

• 
ט."חשלמשוכללח.חדשההצואהשהבtז'ת.ונ>צרשהים. 1צי'כרם

• 

עמ',צ"לכ, ;שיחלב,

סןרוהספרהספר.היפעתעםשבפסרריזנטל Pיצחהרבמהעירךניסףגוא"מעם

פסקי ,שב'ע'תהונות :כבפרדגםשיצאקונטרסנסופררבים.כשינרחסמחדש

יזרציין",בביב"ונררשחבריםכדבוקונתלבנושנתבררויהערותחרושיםהלבות,

ררך 1'התשליים. .לסב,,,,י'תקהובבעריבתייין",גירול' ..וצבי"גארן ..סביביהב

בתיספת .פסיקיתוהלכיתדיצייןכרםשלחרשעיגרדזהוכיבהקדמתיכותב

גר" Kבהתחלהי.מדרשנחכוניוחיירשיפרנק,ם ...רבtשרשסמהחידושיםמדיר

'ייולםיכנללא'יעקבמהרגחחנםלאבאיסורועיונים ,פחיחהמרנפ"ם,הסביעית

 .לירוסליםהרIסK'הרב

 ,י'חרמיקטבתיבחבב'ח ,היסםותעםמתקדבחשב'המהדירה .הנו 45

עונ!תלבי."תשכ ,קיקהרבדונםד'חשלIב',

שrtבית.בלכלת 46

I( בקונטרסשםןכמש"כהמתירים,ביןלמגותישמחברותI( ,נומכ,פרקחרון' 

לופשrייעקבהרבשלכביקורתותקז-תקי, 'עמד,כרךסיני.ראהתקע-אתקפז.

עםשוגים, )Iוהרהתיספתאהש"'ס,פזורימכלזהלניוסאxכנזjו'לרפייההמתארהו

עמ'פטקים.וספרים,סופריםבספריזוין ''''שרוסלביקורתימשל,.חדיווסים
• 

האוטרים,נגיבחריפיתתוסכ"ו)וסבטח O/כ(הצפה,כתבכרמז'ייקבהרב . 320-315

מיכרימבטט )Iהווסוניטה.בהלכיתערסקיסממלכתיים-יתייסספרסבתיכןועל

ולכןלשבינוית,זכררקהיאוהמכירהבמכירה,כללזירךשאיןשביעית'""בלבלת

ובזקנינן,כנעיינןבפסריירבררא"ויעתיסכןהערהמ, , .. ,סבעשיתלןאיכפתלא

החםיר.לוזםרכיםא

• 

• 

רח"ורןכ,חבר'פט'רחאחר'ט"בתשלשלש''תמהדירההםםשה.תורת 47

גרם1ברג.

החיכירהשלמתאתם,"תשאדר 'הפטירתי,בירםלראותזכהלניאיהיסעמשההרב

וסבעיית.הלכות,לשכתב

. 
 , 131-125פסקים,וספרים,:סופריםהספרעלזריןי Hרשביקורתהשמיטה.יבר 50

 'והרפיסבארז,התלויותבהלכיתבחירהלעסוקהמוסיךסירןכיזיר Mונהרבהונחבר

שנונתחההביקירתכנגד .)ח nחש'(ירושליסוימאי,פאהמסכתית,להשיה""ספר
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שהו"ההקדמה,כסי,\מתבזלהוא r.כג:"'ל ![ה"הרמאחכסבבינושמחקהעלל('יו

 . nלשגילייקשהכזה,כסגנוןמווגל

 .כשבעיית,וסקיווכוכפול,ז,שהופיעחןוגי Yנוקלהזכיריש,.שואהקרושילזכריי

אבד"קקיבז'שמיאםר'סמשההרבבער'בחתירנ'מאסף ;ייח oחל 5111
להרבצחהחבירהסרביב,ר'מניב.ראבד"קם'הרערבבצ'יזיהרבוםקיל,ק'

ובר\ת. nשתיתרח"ץ.זריזים", ..ייראת-שמיםתירה

• 

קייאחבשערמזואיסאביכח-לא,טו,-(כזעמ' 'אאדרמחודסא'בחוברת

 :הכאיסבסיונניסהמשתתפיםואתשבא"',השמיטהבקרילתמוךהמערגת

M . ונו"רcמבויהווK ן"קרK קN חריושייעלפירולרב"!תשובה :פרידמזמשה'בירוכי

הרבב,ה"ד,א"פשביעיתהלכותכרןנכ"ס :רדדנפלדנחוסהרבב,שמיטה,בעניני

כ,ביזמרשקרכיזוc"לרמתשובה :בדואהאכיטש,ר"מרבסעבבייס Cנרורלףב Kז

התומיםזל :פיררוב"ג:.דבא"י.כו"'ם yלקביןישרםאהזה,בזמזשביעיןן.

ייביהודההרב .הס. Kןנקרשמואלהרבזקנרחדיושיכרלל ,סק"בוeורים ז"' Cסיי

 : Kרש Mןנזןפריימזזישאאלכסנדרהרבו, ,זוt"' "כIהרמ""בדבוי :סלונים ,"בtופיין

בפיררתהמקשד :זשוcריב ,,"רב Mלפים"ייי Mהרב .ו .שבעייתפירותפרייו rכענ

 , .. ,לנכרקטסישמיטהייניקציררשבי,ית,כוביגילתלמןריסהררכהבמו'כןשבזייח.

וביושמיטה,רינילקיזןרסלאותמזרשיו,פוtססערנקוt ,שר.,.,הוכמובנן Kהזוינ

טפריס.פריסהוגלרוהפותירם

• 

• 

 :מאסטראייג:וcר"הארמיח. :משתתפיסיחבט-י, 'נומביסו.וכחרזשב'בחרנרת

שזהמכירתב,נין :ריח"'לו"'מפראמ,רזביאייההרבם. :ככרףרמכרחנונחגי'

כישיבתר-מסלאדויןהלרישלמההרבי.פססרנק.הירשעלהרבתשובהלגכרי.

האללענזעדהכהזמיכליחיאלד,רביא,חסד"'."חירחמח"סאליז cכםרא," r"כיח

מרשקובץילומ"'"חשובהרבחלה,בנכוויםשבינויתחיובזל :כהז"..אמדימח"'ס

 :שעכרשיזאבר"קבלאבקובאןאברהם'"יאלהרביב.תרח"ץ.חרומהו'מיום

טז.סי'התומיסברעת :מקרעניץכלאבזרוייןאלימלךזביהרניז. :הרףבמנחית

אמירל Mיחיהרבסו. :הבכורהמןרפסורהשבעייתמפירותבהמההלוקחוב,נין

הרביז.זאיייז. Kמזןשלייוינוקכאברהםהובסז.ךרוע. Kטנ Mובסצו"'מלבקןcארוסקי

תלמירר Mמסאמבפינססנורבושניש M .יחל."כיחמקוסוtבזו"'מרס Kלוב Kיוזמזזכי

 .שב("יתגזלתב,ניזלמין,נyסררלומאןמנחם Cוטנחיח-ל,

טרררכלל ,ויר"שסמ :גרנםIנוtריויתקהרכשלטפרואתלהויכרהקונוםכוtן

יפיסלוזז, ...השמיטהלסנתברלהפרוזנוסחרםג ...החהמקדיךשלבנה,קדירש

 ·אח(רקטייטסליgבריבםשהיgתיקיכותבבהקרמחו '.נומ 32חזר"'ה.לינוםקינ.ו

• 

הק""י)ו.ת Iמל

גםנווטקסבי,ית,ניבישלהלכתייםכבירריים

מעשריחבארץהתלי'יחממציחעב'ב'סמא'זהץרנcה.מזרובתסםר 5211
נתיביםנעהןכח"ס[עמרמי)הכהןנחנ"ומדרכימשהור ...ושביעית
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עמ!צי ,]די[ת"ש.ציקומז,ו"חדפיסירישל,ם,ואשיז.חלקהים.במי
תש"א,כסנחנ.וברמתנפסרהוכחברכשבזיית.נורסקהספרשלהארילק nה

כםל,ב'פייפבמבחנןמליינניסשממהרי""זבהדפכהלהמשךיערידקבלהלמנתו ICו

 ,)' Jקבבסי",ג nסליה", ..דפיס , Pבר(בבישציתי\באשניחיקהזויאההוזי .''''סח

הראשון. pכחלשכתבבדבריםהמחנרפלפוליגםוכוסוברת,הטכובךתעם

• 
 ,', 6קסת, , 6תשלייב.מרריה,הלכהמדרשביתליס,ירושב.אץר.וכעת' 53

' O" ברפיסלהוספותפרס ,''''שתמהוזאתמיקכוזp ובוק-,םn כשעישנרפסי

ם. I'I'נור nריnורגםי "' 1יר .1ברם ..מספךיבלקט ...יח !Sשביבהלכותררת Vה fקרכ :ובייחי

וכותבם, Nלמוליבהסכמתךמידהאויעיבךזלמןשימההרבהמחברמאמרים,י"א

יכחלכה.כךתובזרוחוהקייםחומרתהארץלראיתהלבאכב,ל

• 

דלוש'חהקיגטוסיםבהיצאחהמשייפרידמזשלים 'רד.שהביטיח.דםך 54

תשיביתשלתסףפתבאחריגיתלפחית. nlמהחרד"'יפיעי mהרבםי,
לשאולת.

יבשלשסעהמי !מכשוללהסיר :מיזעה-ו Hתשכוכניסןי"גמהדירהבסיף

כלכריןהכל,ס,אתלהבנוילצריך-הכינווולאחושבינויתפורתארפסיחין,

 nרןי Kרביפ nלן Kלסיאש,החרזזפסקיפיעלתשיביחונפסרח"'כ Mדרבנז."'םריי
לךלהחזירמהןשמביכושביזיתפ"רותוהלוהבסוביבית,ייןשמומי,פי"'וות

שביעית.פייית

מכתביובןחכוניס,דבריטפר Kחרב"'סשרביכברדבכרהוציאקר Sפרימשההרב 57

 .א'י'תרוגי Kבלזאתרלח"'גקורפך"תרוגילאטיררננים

כ.שביעיח.יוישלםי 58

שלריזחירושהבר"אלגיוסתזובהוזאהשמחקועלעירעיפרידמוצבינתןהיב

בווב'פררבןש,;ןייבלפר aהירושלמי.בועיסחסניעיחפח a,nכמסאיי:זי,ןסלמי.

רעזר-פא.

סכפים.שיוכםת 60

הרב 32.6 321עונ'פסקים,וטפרים,סיפריםהסמר,עלזוין ''''סולסביקירתו •

לשנתפררזבול nלעשןפשר Mאסרןמשסרםבררג-ירןשלםיהיובוירןרי'נחום

נספ'סשמ'טתהינות'ייב.טי'ח"ב,בהלכה,ת,רהקביןבספרושליח,ע"יהשמיסה

תפאךתספררכתוד(סבתאי),שניייטףהרבע"ירנערךחובךוהערות,ונקוררתעם

הרכהזה.בזמןכספיםשןכיסתבדברנגס-ר,עונ'ס, Nתשלירושליסייא, nמנחם

תסל-ם,ניסןשלהמ,כרם ,היללסגפארעסטמעדיעראב"דגאלרבערגעראסרפנחס

• 

הכ, 10 .{'וכי

חשברו :mברשאגורנשטייןיחיאלחייסשלהןכיעימאמרוהךפיעובירחדכתרפיס

חשבונרתובןלמעשה,קיומןעלוהעזייותהשיסותכלמבר,יכויירבלרת,סמטיס

73 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



י:דר",הנקראהונזוחבםפרהקואיסאצלהניהגהןנקרןc.רי Pוןבבהקרןcיפהכיחיפ,

ייא. Jרקיםסבדונהבשןרי,משהבואליהימאחהמצוןח,לקריאפריש Kרהו Iלגtיהן.

ייובל,שמיסהניני '9,'באםנדוםילי.אליהובןכלבתליונדוחויו Kשמליוtרף3דכםופו

ושבו~ה.כלאים

שלהשניהכהמרווהותיקוניםהיספות,םרשימתןאתיפירסםחזורפאליזחק

 .•לל-, 'מ,חש·"מוויה,י,ושליס, ,דחיתצייניתלטפרוחכילכיוגרפימררוי :םםו,
• 

תשלייט.יחשלים .צילוםדפוסההלהכ.לואי 63

• 

 ,לאלרגםהמציות,לכלהחשוקה"הגבות :במכתכוכיתבחדלייפ מ""'ר ,ו Iהקר 64

 ."ד Rמנחוזההזה,כזמוניהגוחשאינן

בשבםששלחתשובהבומאההרצוגהלייאיזיקיצחקהרבסלבעזכרנו 67

שלאכשדהוםעשררתתרוונותהטרשתבעניזמבנימינה,רימענסחייםירלגCח Hתרו

גסכותבשם . 151- 151 , 111תחןזג'\,בקובץ,תהביפסההי" .בשביעיתהופקהר

והוכ , 185- 163במשימים,ברונחתס"םהשמיטהשנתלקראתיארם,יחזקאלהרב

שביעיתבנוניניוביםובאמרים . 206- 186ובשבת,בסבי,יחחמונותרוזן,ישראל

-תשי'"חסי-, Iב Hחוסיאליל " ;א Nתשיניסן ,בוהמ,ינה,התירהבקונגי

תשיים.

כעגיןםיכירושלהספדריםעדתצדקדיןמכיתיכהרהזאהרזבווהע 69 "
עמ.' 1 ,נ"תשויוישםילהשמיטה.

גוטף. !"דו.תשלייג.המכוו.מתוקנת.ית '1Uחזבמדהורהד.שהכע.נשת 70
מהחרה.בכלשוגההתאריכיםלרחתש"ם.

ג."'תועיזורירסייכש,זביחייסהרבכתבבתפארתרהקהלמ,דמעל ,הקהל 72

רמרות Jחסב"'ב.'שיוי,נירתלמודית,לןדפהי P 'ת Mבהל Pהה,רראתלוייושי

ח-נב. 1חונ

בתשלייט.צילוסזפוסכהנרב.אלעזרמהזגשהכ!נ'יתתוית 74
בםפריוםםניסלב, Mזורובגבא"רהורכיץיצחקהוכיזבסביעיתתרוג Kרבסרןיא

יהלויריהרבסמיסה.כנוניופלפולח. Hישעותרמ"ז,לעונבערגס,ויס,מאה

רביבאתררן,שביעיחזמןבעניןוכא.ט'יירו,אמרי nשו'" .סיכניםלבאביי'הורבץי

קייק-ב.עמ-בלןי.ונרס Jלהרבזכררןספרהןיrיח,פיכלחילאי

 .ביה Mמרחח pא nסראיידפיקסתוייךבהנןב K ,ו·נבר

• 

• 

ישאב.שרב :ושלושיםארבעהוקנטרסבה.גכרייקשתספר.זזרr.בצי 47א
שנעבחשבטייבוכשבעיית,ישראלשלתרוגים ICכעגיןותשחבהשאלה
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, 

צביך' ...ישךאלמזוכינתושהביאושתננושנבלעושנמכרושנשמך\

עמ'.יו/צו,/תשטויפה", ..דפוסבריקלין.ככרןקלין.ראג"דפויךמות'י!שו
הקרב,ריחהתלהבןתןאתגר" 1..זילאבארה"ב,הnובברטלשבתרשגןת,סררת

תקלה,לפ,םמדימירת,חמד"',זבי ..הכלליבסםשייהקןנטרסיםבדיסרתשלו,

שלבפסקילתמךול".ובקונטרסירצאהפעםכיעתן.שלאםסק'דיז.ו ,מסויפת

אחרבהבחריפותוררחה ), 73 (ח·שיבך nלששקונסרםכטפייר Kםסאסמ 1הדאמו"'

 .)ך 4 (השביעיתתורתטפרהמחבר :הסת-הכעלקו,אהואליכהנוב,ר"ארכרי

הניסםותבןומרוביתפנאס. yעיזכריהתלמדיךלסאלתבתשובהנ,ירהקונסרס

מרוכ:זית.)(באוחיותהשבעייתותורת .)'''סר(כאותירתקש"חשלוו,מילזר

זוהסמסה(על'הרבריסהבנתאתמערפליהמסורבל,המליןיהפולמוסני.סגנינו

פרדימן). '''ארהעירני

, 

• 

המחכר ,מחריךשערעםבתשב"והדפיסחדשהמהרירהב.המשtגת.רבר 76

עלמפרושלהאחרוניםהעמודיםבחמשתגרטרברג,זובדלתנ;והדב -. 
 . 86להלן.גםבגללהלולים.נטע :ערלה

סמר,ת Mבתשי"חלאיר-ציאוהלצייו.ויראססלרבה"רל"סזבולווחייםהרב

 O'ובפרבוtרזהתליייתזיתמבסוביםיםג'עבינתיהלכבי"וMרישון. Kרלחק u"nחן'נ

 '''Kבהנןאן..מרזקריאתסל Iעףנבירישלםינומסווכבונהסכיעית.·כ,ניני

גד,יו".וכפרקוממירתנוראים ICההישרביסשלהשביעיתקרולעמזבמדיסק

 !'.וקובץבהדפסהונמצא .הקובץהופעי . 1I'tIשב' IIקרושךך

שתיכנהחובותיו"חפסחלפגיהבאות.נשניסלהופזעהמשיךהכשויתמדךיר 78

 :הקודמיתבחוגרותכמי

תשב"ו.הפסחולחגהשנהימותלבלהכשחתמדריו:וכשתוב, jרבך .'
 Pבעזrי"החרריתהעדהשע"יהכשרותןעי:דהשמטה,יזעיחשלים,
עמ.' 71ת"ו.ידושלם

עמ.' 48תשל"ג.י.ד

 .'עמ 72מ,"תששביעיתערבהשמיטה.דברהכשרות,מררייכד,
• 

• 

 .תש'יסמםחכה.
תריייהוזיאהביררסליסישראלאנודתסלהרכגיסיעי ''''עשהכשריתמן"תנס

וסיבס,'"וסכ-nתשכ"גבשניס ..שוניסרעניניעלםנרכיהפסח,לקראחלכוסרית

 .בתזסלייס-תוס"ם

8IC שס' יב,...ךII'!I מועצתירושלים,תש"מ.השמיטהלשנתתאריכיםולוח
תש"ם.ישראל,אגודתשלהרבניםועדהבד"צשע"ילהמדריןהכשררת

עמ: 32

S ך
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----------------------------- -

 ,זה 'עמ ).א44(השלםזייןככרסאישהחזוזרנריעל,הסינחזרפרנק ם'"!, 82

ו~"ייש, . 186א,עיניס,יי Mכמכסנייןבהירום,נרשוביהיורההרכשיוכאמרוראה

 .שבוייתמוסמןחביבהבנר :בהפררסעלכרגשמחההרבסללדיונןזיין , 160ב,

הסוזיע.חניבה,יברשביעיתסמןכעניוהשוניתהךעותאתסיבסלנדויבול'וא 'ו

בשגיסתורנייםעתבכחבישהופיעיססיטהבענינימאמרים . C, 4תש'י'כםלי '''כ

 • S14 ,392 ,296 ,267-264 ,23S • 166א,עיניס,במאייינרשמ ,תשכ"'ז-תשב"'ס

 • olו,נ 1.207 ,בZב. ; 3דן • 160ב, 1710 , 519
• 

עמ', 32זשל"נ. Iשהמיטהבשתלקארתג. 85

להלכההבביההמדושפניתוייזרשמעיןהרבשלביקוךתואתעכרההחוגרת

שעיכוס.ויסיבתהמכרזידיעלשנוסרהחקיאית,כהתישבךת

• 

בחוכןמ.זקסבעויכחהדוכהחובוחתושש-'I:שהה'בבשתלקתוcרד.

-יקדומחהזיחיברתבסףועמ.' 36תשל"ט.המכין,חל"אביב,מגיין.
 ,"מכיןפרסומיושימח

ונברברוובררדכרהם Mהרבבחשיבתתעסיה,גידוליכעניוהמכיןפסקיעלהשגוח

מםסמאר.האדמו"רהסכמת,םעפשטייןהנר"פאלזבתשי""בתסובתונזבזו '''בא

 Iבאברהםברכתבספרו ,הזהבזמןבשמרסהלהקלין Kששי"ס nמנוספתתסובה

 .לל-חםסי'תשל'"ם,

85M וכשיונייקציורC קרקעיתתHp טינירטשיעיהעשיהיהרנר. 

הופיעהקודמתהתשלייט. ,םלדהייס ,ירשולים ,שלשייתמהדורהג.
יהיספיח.שיניייםמהדירהבכלחשל"ג.לשמיטח

 Yהופבזמננו.שיז Mהרהתורניהבסם·סלרהואכהליכתההסבתסזבירחסםרו

כמםתחויכסגנונו,בסרדורוזמסייויהורי.כיתלכלכ1'נ'סוחררעותקיס,ברבבוח

 ,חריו Kשבאולזבחבריםכ Kבנה .הזבקירותאללגשתניתושמהםוכזיונייהמפירם,

 'כקינ,ס.פר,לחריפהבקיירתבתירה.שונרםכובקזוערתבזביזני,סמריסוחיכרר

הרבשםבזליוםחרברהספרבדגופולמרםנסרסרקכ.זרכמ"כ, ,) 96 (זלוםייח

 ItHnשלומזירכנתמחירסתמהרירהבכני·ברק.סלבורקהישיבחסי Kמרלנדרררב

ט. Hתשלכירוועליםהופיזהמהספר

• 

86IC לרביחהפיוישים,כלעםיביעזיכיןמשגייחצילוםשב'ע':ר.שוננ:ר
 ,ויובלשמיטההלכיתרמג"סשבעיית,תןספתא ,ןהר"מהר"שפרישוי
 ,סופוחחםמכין'רישלם", ,) 76 ,גחםבוגז" m(לשבעייחדיניוקצייר

(חשב"י),

• 

חשכ"ה.יוישלים ,ימירחבחמחןקנחשניהמהדיוהב.זכשה'טה,על 87
עמ.' 43
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-

מחקר.הגוח,מקורוח, ;כשיה1כב. 88
• 

עמ! 210חשל"ג.אמגה,ירושליס,
והתוכות.החיניךבמשרדחורניתלתרביתהמחלקה iבסיי

 ). 1(זיייךכשזו"'זגאי'''מרכז'יייברנןננית,הירהבחונרתהיפיעהתזסי"סלסמיםת

23 ,Iב: 

88IC .שכטוותרהא

יצחקו'בעריכת

פה,

רפאל.

הרצאוח

 ,ירושלים

לתושבע"פ,השמיניהארציבכיברס

עמ.'קסאחשכ"ו.קוק,הרבמוסד • 

המסארים. iתןכבהתחלההראסית.ברסימהכבדגזברההספרח Jהךם

ארירי.םעמ:קסזב.ייתשלעשר.משה nההארציבכיבוסהצראות.ב •

המשךחררים.בשטחיסהלכהולבעייתהשמיטה,שנחלסאלר"מוקרס

 , 158 147עפ'ישם, . 12:1-114חסכ"ה,בשנה,שנהנס.נחיןבדפסיהמחלקהחרזרי
"-

קוק.הרבמאיבריתלקטהשביעית.שנחר()ת pל :ברוסברג rךח'"רבךי
• 

קסח , nוהוספוח,מ'לוא'םעםם,"כחשצ'לוםב.מהדורהשהךה.ש-ה 90

עמ/

עמ.'רוהשכ"ו.ירושלים .ח- Jפרקיםל,שי, z; ;חלקג.יוסף. IIJשו.כ 91

יין"ביתאיצרר"קנתשכעייתטירות..מכירתכ'ביגיקינטרסםיונללזהחלק

,טחורה,הפדסאיסרושביעית,קדוסתבפרטיזיוניסיבןשביעית",פיררתאכילת .. ,

גזריתור Mכי ...ל ) Kקעוק-ז(עמ'המחברמקרישןביוחדמקיםשכיעית.דמיודיגי

הספריס.מפתחוכסופועביבים,מסתחכרשאולטפרנליי .""םיהכותעלל H"ו

• 

עמ: Iרט , 14Jב.ייחשלס-י.סרקיםרביע.'חלקד.

_קוגסךסנר nמהפבמר"בוגשובזננו.גתוןב i'.D } 108 {פריובתרםפןנבלליהבחלק

שביעית".פירותביעיר"קונטרסרששירטט,זנעוניתמפהעםלניעיר"ארזרתשלש

חשרבבית"דיןבעניןפרקס,מבדלמנחםר'מחתבותורהחידרשילוזירףערד

שנים.לנוסרחבירואתדהמליהבסרגי"יקותיאל,ר'ומבנופריזבול,לכתיבת

רלשונגייחהחלקםי.שבלבולעניגיםפךיס cלהרביעי.לחלקהםשבטיףהמםתחות

כבר'טמכאהוכרומחברוהלומדים,ביזיפהנתקבלהספרשניעית.מסכתכלשל

כטיף.השלמותנוםמחד!סנדפסהספרכנישא.

בענ'ב'הלבהבירור' ,)א"ח(ייסףשמבתוחשובוחשאלוחסםרד.
עב.ךער ,ח'חשלייט.',ושל,ם,מכוןירשולם,'שראל.אץרוהלכוחשב'נו'ח

• 

• 

בסלאךתכיריריסלשמה.תירהמאמרהטפרבראשוייס. ''''ירהאבביידהסכמתעם

גבולותבקבינותוכפותנוםלבירוריומירחדתחסיבותלמעשה.הלכהאקטואליות

פרקס.רמ"ממחתניס"גסי'שביעי.תכעניניאינםכלבדנגס-בהסימנים .'"'א

 nרנגו-בכעמייייס.אלעזרחייסר'מחתנוס"הס'יהיישע.ר'נפונ '''סס'י

השימטהלסמירתיהאפשריוותבקרממיות,השניעיתטדר .הארץןשנחהקינטרס

הרבבנcורמקיםמפלאמנדלזיןמנדלמבחסהרבב'"אמאתבזמננו.כהילכתה

יס. Sוהןנ'הסיובניםובפתחותבסוףרמבו-נח.ב"עמ'קוממיות,סלכרבהבבימין

דד
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בר.דם Kהרבח Kמ.ד 'trשמעלמר'ם Kמיסף Kיר Kלנ:'אשס-כ'ת.',רישת 92
ירלף.

עהסקםי.ששדנת 9211

יצחקהרבע"יוהאחרוניםהרשאוניסמפערימליקטיינים.ללזמויעזרחוכרתא.

רווiת pלבכחבההראשוהנהמהייךה . Pבבני'ברחסד"הכת K .. ,"כיהםרגהלכושפם

 • ,אמישםלעןגקרר4I. ,"עקביבית ..תלמדייתלימורלנררךתשכ"'הסתזשמ

• 

כברא.ד.ג"בחשלשב'ר_מהדירהב.

ט.וחשל/ ·יעקב","ביתמינר eברק,בני·ןמתוקנת. ·שלישיתהוצאהג.
עמ.' 72

הנסייןי "'Dעלכוייס,בשימחדשלהוציאההכחכדאתיילףהרבזירזםטירת,לפני

עהוכס .יייקיסאיעם ,'.ר.יתךנרגבחריפיתבתינה .הנרשאבהוראתטבר Jשה

 .לחזרהרשאליתוהערו,תירןת pמ

• 

 :להלןיראהעמ.' 128ב,".דחשלעמ.' 144ג.תשכ"י.תבשרן.שנת 93
122 , 131 , 

, 
שטרבבי.ןמשההובמאתכהוכתהשה-כט'תג, 94

השמיטהסנתעגיניככלומנהגיםחידושיסהנוךןת,הזמניס,הדרכה,הדינםי, :כךלל

נכרי,להארזמבירחאתה n ~לגטלהמחנר Nקירבמביאכ."'תשל

ט."חשליהחס,דהתור.דנח'בוחגידת Kבב'-ברק,הכלכתה.םש':וט.ך
לגכרי.מכירההיתרנספחים,חידושים,הערות,הזרכה,רינים, :כולל

• 
 :כמו"כו

• • 

םרוזכולמאמרש"ק,הרבנ~ויכתמבראהאגויה,הנהלתהקימתהענינים, 1nבפת

רcסי1בת ,ש'"בבעייכתבימינוהמכייהלהיתריסוךסיאומאמרשבינוית,בנורג

השנינוית.לשבתוקטניותייקיתפירות
-

ג,"בחשלכגראהשהב!ז''ת.ותרתב, 95

חש"ס.ברק)(בג'ג,מהד'ג,

שיוחירעםשביעית,ררמב"'םתרסםתאמשניות,הירןשלמי,שלציליםדפיס.כולל

מאתפץ-;דלנ),(עזב'ח,הסביעיתורתוקונ' ),!העמןדיםבראסי(רכךגנוזהחמדה

דייסש.מברלמבחםיעקבהרב

• 

קב'כסק'·ש'ראל'עקבהרבשב'ע'ת,עג'ב'על'עקבקהליתספרא. 96
עמ.'סת ,)ו!כ'ש(חהמש:וטשגתשהטבשגח ,)א"ת(אשלדפיסברק,בב'

[כמחציתשבינויתלרדניהשייכיםעביביםכבמהוהערות,ביארריסומתן,משאכולל

ובסופוהפזרות",שיעירי..לןנלרההקוימים].בספריימפווריםבמקימותניפסה

המחברשלתנותויעבוזיקתו(~יוחד.שערעםסני,חלק.נורלםחייקונטרס

, 
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בוסייעםהע,\לםכילמכבתים,משבישיוcביעלמתננלבהבהקדzבחימשתקפים

שינים).בענוניםפניותיהםאלייומיזייס

שב'ובוורע,ס"סדרעלעיקבקהלותב.

עםשנהיהוצאהיהואבעיית/ .u 'עביניעל

מ.עמ'עדסימגים " 1/ '

• 

סובבראשוןחלק ;'ס pחל

תשלייב.ברקבב'הוספוח.
• 

'. 
ב'תאברכ'סבכוללשחנלבבושב'ע'תעב'ב' !בסםרהתלם""כת 97

ש'להור'בלו'ש'ע"אהרןר'בי''בעךרמ'מון.הרבי'-החלמדו
עמ.'קמהחשכ"ו. , pק;הרבמוסד'רושל,ם,רפאל. • 

אתלמסורהנוכחיהקונץממשירכתשכ"ה,שהופיעגיסיןמעניניאיקיבץאחרי

אחד ",סמאתהבית"...בשעריפתיחתאחןיהבולל.חבדישלהתורהחדרשי

 :כילהלןהואתחיכןהעייכים,
• 

נטפחייהפסך :זולסי,יב

ותולדיתאכןת :ל'Uרנךנ

 ג"'ן,שני'ית.בסירןתיטחורהזבי,הבכיטה.נשביעית

בשבזיי.תקצירה :אייכנשסייודי"הית. iישניבסכת

,ובאילןבשדה חרישה :בקשי,ייאשיה,וביעייןהבאתזבנררי :כל,י ''''אר

ארכיר :גולדב:ינ N. "רששביעית.במלאגתמתכריןאינן :ברונךע"רשביעית.

ר"'אושביס.יעיכריוהעיומראי·ח :ייבך '''דשביעית.ובתרס'בשביעיתקליטה

בעיור :פרידמן מ"'משימך.בדין :פרליקמןש'"ךדשביעית.הפקיךא :כהן

הזה.בזמןשביעית :רפאלר"שמכשיל.תתןלאערךלפני :פךלר"ג .בשביעית

זיינים , 161-164 ,שםיך:ןןt . 188א,עיגיס,Iבאירבספרזיינההספךעלבקיןרת

 • nשבי~יחליםי :שניעיתבעביביתורהקילכחרנךרתהכוללש Mךשלוילמונאד

שביעיח.בפירותז..ברת Mרמסלושנה,נויבורשבינוית,פירות

הול'.ששמהיעבקהרבו!!בילבית :בחו,שביעית.כעניניקינםםר 98

ציק-ט.יףחשכ"ו,יבול,""ב'חלתלמידגביהמדרש'רושל'ם,

ולירא Dהכדיוב) ~כשביעיתהמלאכהךואיםיסןדכיךרר ) lt :ברללהקונטרס

ור Mלכסוי" ,,"ת,בסנתהרירב",עסהמחגררנח-ושנשאדבריטבסופךרשביעי.ת

 .) 32 (הארזשנתספר

יד·דפוסברק,בבילבקיביץ,אריה'רלמשעה.שוסיניתשביעיתא, 99 •

עמ.'קצי[חשב"י],דר.שקוב'ז,

ולעקרתלחקלאיבבי"ס,ותלמידיסלמורההוראה,למיריוהדרכה,..בתוניםכספר ,

הרכבהררכתין,בנושהרת"סככתיה"סלחקלאותהמירה , .. ,סידרי ."' nהכי

ברטיהמה R(רס'רב'(ן "';ןושע

אבריני1כים,

יסודועל

ינרביסטטיטטקיאים,

ךרח }. 8Sערר'אחיר

מסעיסכעליוכוון,

,םרח nהח'

שדךתוכעלי

so סtרבני :יו,Q 

ופרחים,לירקי"

כתי"'ח 15Oו-מסעים 4Oכ'שבע,ר Nביעדמדןשבתייסבמשךסיוריס

תעשיתי.ריגולכוללומרכיבים,מזיילמוזרי
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והשפיניןןתשכ"'והשבי,יתלשנתריכיס Mלוחותהראהספרשל'קירו

תבליניםויינות,שיובוריםוהירקות,מהפירוחומיומיןבכלמפורסיםבהםתשכ"'ן,

ית. lIשביקדושתחלותתאריכיותר,פןת,מזוןמרכיכירסוכריית,ייברתרפרחים,

רנוור.ור 9'הביחיבתספיחין,איסרר

באשרהשהנ,כלכמשךכסרותלשאלותניחסנס!בר,הכלולהיה Jליאנפורמרב,רד

יהרייםסחרררתןשיזנקמחן"'ל,היבראכארז,ה:tיייר,לרביפפרסיסאבובמטייפ

למילפעבחהאפשריתהןנןסריםהפרטיםלעוסמ,ברכהקיננויםכזןנןחר .ן,רכיס

 .ד",ות Mםשקסינריןת, ,שיפוריס \1ו Kקופסשלהיינורתוc:ריכיאתסתר,סימני

 . )1',824עיביס,מאירבספרנוינההספר,לביקורת

, 

• 

עמ'. 144חשלייג.ברקבב'ב.

תעשיה.ונמחיבתליניסקטניות,תבואה,ירקות.עלכואיחלק

חלאהרבסןו.משה'ד\שעהרבשב'ע'ח.עב'ב'עלשמהש'יעחא. 100

עמ:טס-חו."תשנהשמיטהשנתלהיש ,נ"אוגוםיקהרםרס ,אביב

פנררליספריםההדירכשרוח.בנוניבישניםיעסקתקרה,פתחרבניעלבזבבההמחבר

הלכרתוכירירישי"ח-משהישיעחהנדילספרואחלדפיסוהכיןהר,רות,

בלכר,שביעיתביני 9'בבהלכהומו"משה, 9'למתשובותשלפנינובקונסיסהשכיחות.

 .הכריכהשלהאחייובעמ,רגזפםההתיכזרשיונת

ספיחיוב.איסררשנתיח,רובכיתנהשביעיתריני . K :כאוהבירוניםהעניניםמהרת

ה.ירקותשביעית,בםייותהמקרש.רשביעית.ןחילרפירמיתקנת.בבבננר.ת

ררבריםהנ"'לב,ניו"יעירברו"יש .עםונר·מ .ר-ילשנינוית.שנכנסרששיית

לזניןרסושיונכסייב. .רביס yבאמזנוותוירקותחטיםאספקתיא.המסתעפים.

בשביעית.בד 9'ונמשומרי.גבדיןספיחים.

תשיי Hתורהב"קול Nהרשן"שלבמאמרודנהויעדכך Nרס"וס 9'המכתביםחליפת

וראהספיחיו.איטורלעניןבששיתמעםרקשזמחוירקותלהתירשאיןו, Hתוסכ

מםירשתהוואהנולהמסתמךחשכ",,טבתין" 9'ב"הונכהבאק Hיכךעלשבחבהמ

קול ..כ'לוןבהמשכיםמ Hמיםגה Kןרהנברוסז"א,תשובהמכתבםגישםחזי"א,ל 9'מכ

תשכ"'ר.השבת"

ב.

א

בראששןבבכלל

ט-סח.בעמ''ג

סימנםיתשב/'ז.תל-אביבמשה,ישועתשו"תספח

• 

ותיקוניסהוספותהסמסות,הערןת,רבור-פרש,כעמןאחרוןקונסרםהספרבסוף

העיותי,.עםישראל,מגרולישקיבלשיניסומכתניםהספר,ועמודיסימניפיל 9'
• 

• 

100II ש'פ,הוססשההרכןפחובה.בספ'סשמ'טחעלםכף.סשנהK"I . 

עמ'.קבבתשב"ן. ,עק'בא-,,סףיפןס'רןשלiב",

פניסאותוומעטריםהגולה,נארעםחו"'מ 9H'בשוז'"ססימולפימסוררהסםר

לראשונהברפסבסרפוחדשןח.ופניםמסביייתפביסמנוינים.ושעריםפאיירת

רשביעית,י'פרקל 9'שלז'ננר'וטףעק'באדימאת'נא Pנכרגישלטשנתןמכתב-יז
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• 

י-עירכן,רש'"ועפשסיין. ם'",םהעיית(לייתלספוופויזביל,כספיםשפיםתעניבי

הלברזסםאם,רך"'מ,לזניק '''אר

בשביעית.עוסקנוגככדשחלקנוסףספרהופיעכמי"כז

" 

שוביעית.חיל,!עיריבי!,במס'סיגןותיביאיריח"!"ישים '.אר M"ובשלובי

"אשל",דפיסתל'אביב,ייגגרוב!,מיכליחיאלב"רמאירשליםר'
בשביעיח.עיסקיםלוכטסימניםתשכ"י,

 "'ש..הכלולש Kררמ nרספיראיסר 1tשירלאיהרבקביבקסימהךי'''כהסכמות

וכשוונותיו.המחנךתאמשבחיס ""'תכחררה"

• 

חברמיכליחיאלב"רייבנערשלובתמאתשביעית,בעננייקינטרם 101
עןב.' ] 1 [ , 38י."תשכד"טש,סענדרדפיסיירק,גיי / ...אריהגירבכילל

ביר"חביוסםנרוהחק r:רבירגרמסכיפים ,ברליוחייס 'וישיבחתלמיילמחבר,

סחדישמוםרבהקדמה .,'"חשכ·שגיפםחכייס 1סחבIסס"משהיורבתשכ",,נeייר

 :שנספרהנוניביס .שביעיתמסכתבכוללכשלמייסבה,אותהשלבחורף Mו

בדיןבשביעית,ם hעכוידימחזיקיךבזין ,בסבינויתראליןשדהעכירת"יסךרברין

כלהבייוהכיעיי,זמןאחרשביעיתפירותונאיסררשביעיתפייותתעריכח

כדזמם'להפסד.,לאולאכלהשוה,וביעורןהנאתןבעניןהערןתהשרה,מןלחיה

קוליק,רורהרבמחותנןאחויס,בעניניםחידושיסליקוסי

פאהמסכתעליהאריתהערותיביאיריםיםשי"!"חגיללב,ישםיר 102
ש"וחלהרב ...ןהגר"אם"הרמבפיעלוירןשלמימשבהושבעיית

 .'ד nמן,"תשכפתח-תקוה,פייבברכים.

שמיסה,עניניעלבספרהרגcשוניםהסימנים K '"כ

בהלכיתיביאיריםחידישיםהלכתיבריר ;משהאמרי קה~""ש'Mקינטרס 103

גוטל,ב,משה[וחתניי]פלקסי קה~"'מאתבאגדה.ורע'יניתב'עיתש
מסכתעלח"!"יש'ס :בחלקצ'חקעיישסםר :(בתיךקלירס.ןבשה

רח.-[קנט]עמ' .)י"תשכירישל,םםלקסר.יצחקלהרבשבת

• 
ומסקלהלואהכר g'רנשמורב.ית. g'שב'נין g'לכותנהגדיול,א: :העניניםחוכן

כדיןר.כספים.שוניכת.דובלילה.קרוביםבדחביםפרוזבולג'שגיעית.בפירוח

אילן,שרהנדיןו,דינו,וביתגמליאלרבןתקנתבעניור.סוביעית.תרספת

רבתוספת.בשביעיתמלאכותגרריח.
• 

עקיבאבגיתגיעתשלהעילמיתהמוכיריתיהשלםי, . Shemittaשןביהט 10311

 ."דתשגהדתי,הדמיריהחליץהניערמחלקתעםבשיתיף

עמ.' 53!בטטררית, ;עןני 48נצרפתית, j 'עמ 40נגלית, Kבהופיעההחרברת
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קרקעות,שזביטת ;הזההיוםעדשביביתמתקופתמשהיהטשהתלשלות 104
תשב"ו.תל-אביב,שבטר.מריכיחייסשכע"ית.תוספתבספים,שמיטת

90 ,[4J ד.' 

השמיטהמנןחקויימהוירהזיך Mובמדיהבאיזןר Mלחהמכחרפבםתכהכפלה.

הרירית.בשונך

 ,התחיהדםוס ,ירושליםותרר.אובירש!l'כית.טלסהפריסא.ישרתמ 105
עמי, Uתשנ"ד.

שעיעםובתדפיס,ך 2-26 'מ g' ,,'"בשתסבת "הrנעיז Hברבעיותחילהנזפסה

בחרבו"סםנדפסך.ראוסובהותיקוניסמילואיםרשיונתמפתחות.וחוספחמירחד

ושלישיח 80-77, 'עמתשב"'ז,תשריכהיכרתשביהדשימה ,-72ד I 'עמנידס.

 18-13. 'עמתשליינ,חשריבחרבךת

• 

• 

 :בתורבמקומם,והמילואיםההשלמותרוכבשילובבולההרשימהכ.
 . 244-191עמ' ,) 137 (הדתיהסםרבביתהשמיטהדבר

חש"'ם.תמוזהמעין,ם, HחIסשמיםחיברלהכיללתמעורבבתמילואיםרשיפת

קש "' /1הזרע"הכדברלזבעשהבהלבהרחבהיקף ;קשניוליקתטרס 106
 .;בMלעזר Kמאת] J ...חצץוגדול,מיםגדוליבדיזיבוררגםבשבע"ית.

עמ.'כדתשנ"ט.כסלןההלכה","Eכארשייבתירושלים,

וסדךכרונחמסבתעלהכהן.זוסלייאלכסגרר ,""ממהרהאנוזהסםר :(וכסוף

 .)"וי- lנקפסתשיכ"ס.ירוסלים .במהדןרתוםיווו
מזמםקשבדייליבקונסרםושכyוית.מסכתעלום.קלה-קמתיעמהגאודהכםסו

וכמשי-בקש,גידולילהתירשלאטעמיםד'שישזילבר,כנימיןרכיל Kמכתבו

הבית,תוךדהוימןתרגגתחתופיהו :ממסקנןתיי '. Kסי'דיסקיןפהרי"לכשר"ת

כרזהדאיןהיניקה,שמפסקימשוס Mלאבלמךחר,םלסטיקשתחתהסוםיזהי

כוונt1ייח.

"דמרשמבוזירושלים,לוי].ציחק Jבעל-פהמאתלמקשר,וכזוהקהל 107

ראיתיו).ולאברטיסיםלפי(ברשםעמ! 8 .) 1(תשב"זשלמה."

• 

תשב"ט.תל-אביבנאמז.םבחסשבעיית.חבלוכתגווcיגפרויתוכתוית 108

מפיי,די, 2 , 65

 ~הרוח,לםדוימיסמרלחיארגםרוכידתכאנגלית.ותמניתנוסףשעיכשכפיל,

תל-באיב.באוניברסיטתלתלונידלחוגונובשת

שןמרילמשקיםכלבל,םיתחשיביםשהמיהט.שכנתודהקויKהשםק 10811

בשכפול.ט."תשנאדרהתורה.פיעלהחקלאותלחקרהמכיזשבע"ית.
 '.ד 13
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- - --------------------------- ... 

הנכסית . 4 ' 3הלכתוי.תהנחיית . 1השפיטה.לשנתלגו:י Pהחהספקתכנווו. :החוכן

הספיסהבשנתבעלגייייי . 5רגילה.לסנהבהשואהשזניפהבשנתהויייךמענפי

השפיטה.שנתלקראתהזריעהכזאיותכחיבת 8. 6אחרת.לסנהבהשיהא

שנתית.דיכותנה . 10אחרת.לסנהבהשראההשזניפהבסנתשלחיןגדיויי . 9

מקירות.ריכוז . 13הרריס. . 12טיכר,וסלקאטטםת . 11

" 
• 

 ...ופרזןבולכספיסשמיטחבהוכיחוביאיריסrויךושיס ...סףד:ונןספר 109
ש'1כטה '1ךן"טטימןהלראההלכותמשפטחושןערורשלrוןעל

ב"ב.אגו'''.ריתאב"ךגשעםעםגערעמםרב"רגתזהרבופהןבול.
 , .)ד 91 (ייטףמשנתבתורעמ)לבתשל"ב.המקרר,דפרטירושל,ס,

נרטחאות,שירב"עםהמשנה . 11כוללועיון_חקרשביעיתא.םסכת 110
ביאוריסבציררףמשנץשמשרןר'פירושצד.,מלכיבןיצח.ר'פירוש

מטירתבצירוףטיריל,אר,שלמה "נוטחחיררשלמיתלמוך.בוהערות.
ה.דעאפרקיסא,חלקלירושלמי,ליאןסירישלהמריפירןשהש"ס,

בןקלןסידיעלראשןנםיודפרטיסידכחביפיעל ...ונערכרטודרו
• 

המכרןד~צאתrויים,חפץפעיה". Iנ.נ~זצ"לזאבבנימיןלאאמו"ר

תשלייב.ישראל,אגודתפרעל, '''עשהתוהרפיעלהחקלאותלח.ר
עמ.'שגיה ,]ב[

והדפוטיםהירכתביפירוטובזמאהמחכך,שלענייתו,ריפוסבותמפויסבנמיא

כסכyוית,שוניםכענוגיםיייזנטפחןת, :הסמךבסיףהשונתש.בהפהראשןנים

כראשךנים.פירןשיהםובמשנהשהןןכרושיגךתעכיררת-,ברריתתןח

 ,)ב"ב(פרדימןליפאדפוטהמכיז,ירושל,ס, .'-ופר.יםב,rולקב.

עמ.'תרחץ-שה , 6תשלייט.

 :שון Kהרהחלקהיפעתמאזשנרפםךהעכידיתאתהמהיירמזכירכהקדמה

cעזריו ''' 1(נגיזה,רקסייידככתיפלעלשביעיתמטכתגK בתיךמלדמ.זיון

 .חשל"'רכר"ליאו,"וגיכרטיטיתיייו,חגןךטפר

התלמודמבוןירושלים,אות, nהנןסשינךייכלנוסב'כןרזרעיםמשנהב.

 ." ....חשלהשלם.הישרלוtי

המכיןירושליס,וק"ש,גיטוהרגזבהדיר"זרעים.למסנההריכמ"ץטירוסב. • •

כמפורםשוניסשביעיתכעניביבירווים .....תולמעמיבנספחיםתשל"ה.הנ"'ל,

ופירושיי.והדוןבתוכן. , 

ציחקהנ!ורהרבמאתשבעייתבהלכותרבאירריסמחקרםי.דיוכש:ד:.לבשת 111
עמ.'סד ,] 4 [תשל"ב_יחשליםםזלנם'ק.

K הזנכירה.להיתרכניפםיהבדילשכחלקםוהערית,ממאריםוסף
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זחכIIםהרככעריכתתשל'עימשהזחבשנתלקראתחקלא'תר'י'א. 112
המפלגה ,כש'ראלהרכביםחכר '''ע ל'"פיבס.בפרבדלרתכ,הלל

עמ.' 52המזרחי,הפועלשלהמישכם'אגיר-לאימיחהרחיח
שוtינםללאהראותוהוכןהפיכהר,תךיהנוללסיובכים X"ל pר"הליכתיחרריך

 .הסכירהבהיותמשתמסיס

הדרבהלמעשה,הלבה ,מ"חשהשמיטהשבתלקראתחקיא'חדר"כ.
הללאברהםהרככעריבחהחקלא',כמשקהשדג'םלעגפיםו"עוץ

ואיגןךהרבגיםחברי Itעהשמיטהועדתתל-אביב,פינס.כםוגולדברג,

עמ.' 63חשלייט.סיוןהעשור,דפוסהמזרח',הפועלשלהמשרכים
בסיף.התוכוהמסיינ/ים.כלאתמזכירהעיר,כהקרמת

• 

• 

והחרכוחרהח'גומשרד ,)א"ת(שכיע'ח.עלסימפוזיוןוזביס,תורה 113

כ'שראל,חורהשומרימדעאגש'אגודחחורג'ח,לחרכותהמחלקה

עמ.' 144כ,חו' ,כבןדכ."חשלאלול
להלונתתןומקורייניסנויקיי :שלנגר . Kהרב ;המערכתינר :הנוגיגיסתוכן

לוח :זקסוב,וcרבינרם ;בשביעיתויבביננןחלוטפ :גולדברג .יהרב ;יח Jשכ'

גידלו ;רסבר . 1(ארגוונם Jהזמנםיכמהלךשמיסה :כהנא . pהרב Iראתיכים

 ;ומסמכיםהראשיחהרבביחחוןרי ;השנכיטהבוסגתן KJיי Pבחנ Iוהמספוא

 .וכזרפתיחכאנלגי""קזיריס ;מהננושה

מדרשביתי"עכשכפולאןררואיםחהקלאית.ז,להתשיכיהלהכרפי א113

שס'טחבעב'ב'שוב'ם.בבישאיםהחקלא'תבהת'שכותלהלבהגכוח
 :הבאותהחובחתהופיעו

דיוסףגןלדברגיזחקהרבניםע"יבערךכשמיטה.נזיכגינרתטיפרך

ם. Uאגרוזקס,מ. :מקצוע''עץוו"זר.שמעוןהרככהבח"חגר,ר Uו'

עמ.' 30תשל"ט.מתוקנח,שביהמהרורהתשל"כ.אלול

בעניןהלכהבירוריבסוףוהערות.מקורותואח"כההלבותהחוגרתבתחילת

 : nחיברכלשלהאחיריתהמעטפתגביעלנוי.בפרחיוספיחיםשביעיתקדוסת

פי,להחקלאותר Pלחוהמכוןשלעביםישיבת '''עשהוקםהנבוהבהיןב''''מטרות

 .רה 11\ה

בתיצרתיתשתמשוההיקנ.רכששsה,בשתרכל I'בת I'שכסוקישותני I'י s11ב

,ר",כן,.,בואשו"זושמעוןהרככעויבחהשמיטה.שנתמ'כולחקלא'ח

 :מקצוע'יעץו.ד"ביהמחכוירוכואל'עזרספרא'א'יהוהוכגש
- 'כמהדווהתשלייג, ' )1אדרקובשטט. .'וזרםא.זקס,מ.האגרובומ'ם

עמ.' 49חשל"ט.אלול
תאריכים,לוחות :בתוכז . 35בעמ'והערותיוזילבר,ב Hמהרנלהבתהסכמהעם

 :גולרכרגינמקמהרבהלכהנירורנפוףךמקירוח.הערןתביאןר'םד,לכןת,לקם

הפסד.,למגיעתהזמחיסיקיוסכשכעייתמל"כותהיתר

" 

• 
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 ך".מ,.,בחבךימאתהלכהביוררהשס'ה'ב.נשתס'םלםזפשחחתזרוונח 113ג

תשל".דאךרו"זו.הו"שבעריכתרוב,ואליעזר..,יבבוגויעקבהרבבים
עמ! 38 , 4

" 

שאולהובמאתאיש.החזוןפסקי ' 0עלם )I'לחקלשכס"'תהלוכחלקס 113ך
רובין.ואבוהםאפותייוסףו"זו,שמעוןהרבביםבהשתתפותיויכבברג,

בבימין ,., ,שווקבחלאזוויתומעצהזקס.מ.אגוונום :מקצועיעית
עמ! 53(תשלייט).

בהקדמתכירושלים.שנפתחכהתיסכךתלהלכההבגו.רביהוכ"רשלרתיןפךסום

הרבשלרז Kהמזזותלספיהשלמההיאשהחיברתכוחג,פרחי Kו.,ייסrן,הרכ

אזלהמתעוררותבבעיותהלכתית'מעסיתהררנהיבההכולל,ראשכהנאקלמן

הארץ. nשבמקדשיהתקל.יס

• 

התווה,פילעהחקלאותלחקוהמכוןתל-אביב,כשסיית.להוכותכמוcד 3Uה

הוב '''עבכתבוהלכותוקציורהלכת,..תסקירותנזמ.'ב(תשלייג).
שלנגר.אל,קםי

בתשל"ט.כנראהקודמתהעמ.' 68תש"ם.מורחבת.שלישיתמהחרהג.

114 1. A gulde for Ihe year of Sh'mlllah, by Rabbi Kalman 
. Kahana 

. Translated from the Hebrew by Rabbi Charles Wengrov 
erusalem, the Institute for Agricultural Research according to ז.

, the Torah of Poalei Agudath Israel, Feldheim Publishers 
. 5133 (1911). 30 p 

. 1. Second, revised edition. 5740 (1979). 31 p 

והועדמטוסדווףקריתירשול,ם,גבס.שיראלהרבשכיפיח. ' Mקירצי 115
 :יאגנליחעביוחעמ! 17 , 11חשל"ג. .המרכזי

. Laws of shvl'lss; a practicaI gulde, by YisraeI Gans 

•• U6 א., The shemltlah year; Collection of sources and articles 
. Compiled by Aviezer Ravitzky. Translator: MordeU Klein 

Jerusalem, The World Zionist Organization, The Department 
 lor Torah Education in the Diaspora , 5733י) 971 (.

עמ! 144 .) 1979 ( 5739שניה,הדפסהב.

, 

Sh'mltIoh Ilere, by Rabbi Saul Wagscha1 Gateshead 1913. 1I7 
. t תi16 p. repr 

לארץ.שכחיץליהרדיסהנרגעיםסוכיסה,יבי
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a brief guide 10 Ihe observance of the U8 בSbmlras ha8hvl'is 
. Israel מila WS of Shvi'is, Compiled by zeire Agudath Israel 

. 19 p 57.ננ , New York. Agudath Israel of America 

• 

U9 ככוללחכריס,בדיבוקונתלבנושנאמחתורהח'!'ושיקובץנהו,םוזהן

מסכתןתעל Iב Ifבב IIחםד"אהגתביהמ"דשע"י "בחום"חזיזאברכים

מעשיתהדרכה ;שביעיתבמצואיקונטרס :אל,וונספחותרומות.שביעית

כני-תשל".דובשנתתשלייגשנתבאחריתכהלכתהשמטהמצותבקיום
ושערמבואעםעמ!גקלו,ב,תשלייג.נחוס","חזוןאכרכםיכוללברק,

באנגלית.
לאחרשביעיתשלחיפיסם yםבהםשטחנוכריחייסזןזנקלייןבנירגהדוcזנו"ר

קובץשם,שנפחןכקןנחלהשמתשמותךאם ,ל"', nמחיסיססוחניםובזתהכעייר,

זנותר,סזהלןורךשבדעיבדמסקנתיבס-ז.עונ'תשלייג.נז Mוקייתבסבתי.שבת

K ליM ' ולכתחילה.כונזיי

•• 

• 

"עזרא"(תל-אביכ),פארתי.םויף :ועןוליקטקיקרעת. תם,=,הלוכת 120

(תשלייג). .ההדרכד,מחלקתהארצתיהמזכיחת .'''כאהחדויהנוערארגוז

 .בשכפולתיקונםי.דףבויחףעמ' 43 , 4
 :קל;;בןיהרלהעכירשירכל,בריהנושגc'שלרכללתלרהיKלמדריכיםמירוזת.

החומרעלשעבו,וירירייזרלרכביםוכרייסהמזכירותכהקדמתלחניגים.רנוחה

נחש'''ת-ש"השהופיע;'החדכריתשלחדסהמהזירהאינ.דוהעיןח.תיקוניםוהזינון

.(55) 
.. 

בסיוערפאתי.זים~המקורות.סיעלכםפיםiכשיםתכהלוכתט'י'ים 121

עמ! 93 , 16(תשלייג).ב'בנה'!כרםיש'בת ..

ורבורבאך. iוcי'זלזבושלמההרבאינטימן.יהרדהיאטרהראשיהרבהסכמיתעם

HסIשנוכרך "'''סמלהפחברמירהבהקדמהבולדןןיכם.'{קבחייפהרכהישיבהר

 :וובגיהיםהמסדרים,לחברי,ווייזר,בריבירטוהרבניםהיאשי,הרב :הסםרעל

םוס.ובגcרים,מזוזבניימן

 , . . ). 110 (הקדומתלחוברתהוםםות :סנילחקר Iזזב'ונ
מאתולמגרגר,לתלמייהשמיטהלשנתנהזרעבודהחוכרתחאה.כשת 122

עמ! 56 .) 1חשל"גוכות m (שלודמן.ו.מיהימןמ.
• 

כרחוברת,ה,ווביKה"יגןושלבי"סמנהלוסלומוןונשהר'ע"יכשכפולל'\ארזיהו

יחזרה.לשינוןושאלותאיוייםעם

 .נלקטשמיטה.לצמותוטעמיסמקורותהלכה,פרקישהמיהפ.,לקום 123
ציחקויסףאהלירשתתל-אביב,םיכיםל.מבהםהייםהרבע"יובערר

בשכפרל.איוריס.עמ! 1 , 59(תשל"ד).לויבאוויטש,
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החינוךמשדרירשולם',""זנבת.ה"רוההרבלץרא.'הי,ךווכשייא.נשת 124

תשלייג.הדתי,החינוךאגףוהתרבות,

יר:זוcקלי.יהו:חהקיפתעםחובולא.חםייריי' :'ןרהרתי.המירהמפרית

נדו.ללהז'

עמ.' 48בתשל"ט.שבחיהדפסהב.

ל

125 K . טכמןהרבמאתזהה.בזמיש-בט'תקונטרסIC וםל,"ינו.יוסףב"רל

עןכ'ווeר,טטהספהשלח"בבסוףתשל"ג,שביעיתמוצאיבני-ברק,
רצ-םשמו. ,

 ICמסםייםלהנאוןאניולבקשתכיהכותבקנייבסקי,חייםהרכדברילשערמזבר

נהליכת:זסבעייתבשמירתהציוךאתילבררזה, Kנושכעייןללמידהמחכרנעתר

המחכרכהקדמתכך.בוהגיסהאשכנזיםרקבייחשבולבלהספרדיס,זנcלבם
• 

איןילכןהמכירה,היתרהצדקתאתלכסלבהןששיס,נות , iלבשסקיכותג

 .נייוננו,ליילסמור

 ) 1(בני-ברקמיוחדת.בהדפסההזה,בזמןשביעיתקוב' .רICרטהטב.

בחול"ם).עטה :חסרבכתיביס.סר(שםתשל"ט.

הוכחיחכ. tמדרבנןאי תcוי'"נurnםאהזהכזמוסביעית . M : nכש'תc"רנםיבפמר

פסקי oר I,לסלוא"רנאהיאכייםהונכירהב, Iכייסתוקף"איהמכירהיחר Iזפר

ונ'כר ..השוניסרלהיתךבסיסכייםשאיןסארל "ב"זיוןבןורביזרקההיודהרכי

בזוליסעיריעקב.בבארייסףשאויתישיבת מ""שחראהמחבר Mמכולשער

לטפר.יתהשה,גיקבהסבמהשדמןמנחםלאעזרהרביעחםגכןבן.שכוברים

לוטיר ICשלהמרבימאתהזה,בזמןשביעיתבעניןימלת ICםCIקטת 126

עמ.'קטז , 18תשל"ט.ירשוליםאלפנדרי.

 9H:ר nכשנחבביררתקיישאהסבאשהשיבתשרבה jמפררטיםמפתחות :בתוכן

ל 9:השבחהנין 9:בנוספתחשובה jהמכירהרהיחר ) 32 (הארץשבתהכפרנבי

אלי,זרשלמההרב ''"' 9:מכתב-דילאור Mיזהספרומ,שררת.תרימותהפרשת

הקיונתי,יםמרגליות,

י
מחוקןנוסח :כוללתקי.קבםירשועםשביעיתמסכתיהשלמיתלמיי 127

מלוקטומססקי,קצרפירושהראשונים,וגייסאותארשוניםדפוסם' '''פע
מסקגתהש"ס,מסורחציוןשערזהאחרונ,ם'הראשוגיסמםיחשיומבודר

העהתהפוסקים,טפריפיעלסוגיאכלבסוףלמעשההלנה :השמוהע
חוברו .)אנ"",(דםוסהחוספתאגירסאות,חילופיהססר,בסוףוהסברם

תשל"ט.פלדהים',ירושל,ם,כמרל.הרCIיי"ילי'היויה ·ר'בדייונעשו
עמ.'שס , 16

החיכרריריאתבהקימהמבאריםהמחבריסהייו,מגדולי nוגוהסכמותלכםו

הסיוננים.כלליאתומוכריםלמםייעיהס,סרבהמכיריםמשותף,למימויכתוואה

, 
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ישראלירזקונםרם : nבסlכ .' Pונב Pהפיררסתיר nnוזייו,ס~ר cם pהםבסלוי

מפחחות.במוףכרלוב.ר"'א~תונתומסחמש'םלנבולרח;זנ,

 "ןי~מה... Mרתי Jשביספתותשלונסיבילמסהלהלכהכספררמורושלעהשהנ

 • . 61-64עונימ"ס nניסן "העוניו ..וראה . nעףנחדtמטכח

ל,סשירובקי.ש.חייםהרבך,וערל,קטשביתיע.יהלכיתשביסיתבם:נת 128

-נזמ:נזהס.דתשלייט.

עכרזילברבניזניןהרבהחחיח.הנויהסלצ nהביהמכונתנוםלתלמדייס.וניו,י

פיררת"ושיזבתעלעברשסינבוךמשההרבהערותיו.וtתוזייףההלבות,,ל
• 

שלמנוקדקטס aהעמודיםבראשיהשניבחלקהשביעיתי,'לשנתת,סניר Pיוח Pיר

לק n ....מברארת"מסנההפיררסובסרלירמבוסנויה, ,"רפיררשתחתיוהמשגה,

 .) 14 \(כחידגםבכללזה

תדפיס ,ע"שוחלקיד'על.דחלקי:תף,IIשריתותושבותשאלות 129
ייהלוייי.ובי=יףהרבמאת,ר"ייחלקמתוךהשמיטהפסקקינטרס

 .) Y "(תרכ"זת-רבירשולם"ציבהארםיעדתהבובריםדעתד"ראב
עמ:קלדט."לשת ,דידסיכת ,חישל,ם

 ., ....חי,סיפםתרןtת pלבנרוtה ,ההיתרנדגחשרכההמחברכחבהייי'"כזלכקסת
tמת,מפתחו"םבוןMיקהמיבזיי,זו.הרבtוn הספדרים.דבוליעמית

הרבבעייכתאשי,החזוומרופסקיפיעלשהמיהזכ.בשבתנהייבנית 130
 ,השימטהלמעוהועדירושל,ם,פינס.מכפרגולדברגהללאבהרם

עמ: 40תשל"ט.

באיבםםיינבהיי'אכ"דשלזיננרייםהאברהםהרנכתנכשזנים.רדשאיפדיעל

מ-.במייתוסלים,שרי!ב,

הלפריו.דשיקה :צייריםפשיל. JI :כתבהקםנים.:משיהזכ ,ושמיר 131

ומצייר.מניקדעמ.' 16(תשלייט).,לדנו,ירושל,ם,

 .קיימתשוtינהטיפויעלילחחשברן ל'(הלימוייח~חיכרבית,המג1בהר nנירבולםת

 .זמנקיהולאר"ב'Iשרהרבל,קטח.'שבעיעלג'נבחרםיםפיםיר 132

- .. .'עמ 65 .סש"ת ,"אמחחרדח ..ח"ת ,ברקבני
איכמנ .האחרונםיתוומהיירםהגמרןtסיפרירם ,ל.רוביסו,ינסהמזוהעסיפ :נתרכן

 ,לדןף.הרבשל ) 92 (שני('יתקיושחחיברוחבהשפ,",ו Kלשהוזיאנומי

 '.ד 1 .)תשלייטשל,ם i(יו"ז.,בשסיירני'ליח 133

 ,ירושליסמכללהלייהשכלת Kבהוצהמזיה.יינילמיכרםטוריס 5רבומקופל,לרח

וןrז :נםהמכןזפ'יםםעזמהכשפיפד,התורה.פי ל'(לאות Pהחלחקיוהמכון

עיקריכולל(תש"מ.חשמ'טחלשנתספ'ח'םוא'טורשב'ע'חוקדושתהתארינ'מ

שמרימוובחיב,זרתזקם,רמ,אויבך . n,יייהיבןאיש).החזוןלשיםתההלכות
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גריבריסגייולי ;ירקרת :הלוחותג'בהתישבות.להלכההגבוהיביהוב"יהמקלארת

םיורת.ןיקסגירת)(חבוהא

134 i .החמלקהוהתרבות,התיטדמשדרירשולים, . '!"יריהזקאלהרב:סשםיה
עמ: 19תשל"ס.תורגית,לתדבות

ירושל,ם,וסום'''.אשובעריכתלמווה,הדרכהופרקימקודוח ;הקהל 135 "
תשל"ט.החיגו,ןמשרד

יוושל,ם,הווי.שיעיהוהייסהרבמאתעיוןפרקישהבעיית,שלשבתה 136 ,

עמ: 99תש"ם.תררגית,לתרבותהמחלקהרהחרבות,החיגודמשרד

=וםיל. 1רשאובן"שהויוסףבעריבתהרתי,cהםרבביתמשהיםהרבר 137
עמ'. 250חש"ס.חדחי,החינןךאגףוהחרבות,החיבוךשמדוירןשלים,

א"י.סדירתהדתי.המרהרספרית

הקיבץפרקיבעשרתכיכרתב,היתיהחיניךאגףמנהלרריאברהםןברבהקימת

באזלוקסוהעל·יםייי.,לביה"סהביניםלחסיכתהיסריי.לביה"םומחגורכחימר

ה. rוהמחסיפירדידקטיות.הנעיתיהגות,ממשבהודיניס,הלבותעיינםרי,פמארים

מאירמאתשבעייתעלהספריםרשיפת :האחריובפרJוביבלוירנםיהיחי,יז.וניבחו

המשפם,אןזרמחיר,יובל,שפיסהעלהמ"פריסוסרימת 4ג: S 'מזמ ,) 105 (דונרר

ייהאחשל"".ירושלםיקינר,נחוםד"רמאתהעברי,למשפםביכליורגפיונםחח

 . 124 :יעיי

לדפרסהביאגרב.מרשברבראאיל,ינאל :ערדושביעתא.טעםא 138
מדשרתהשמיטה,ישיבתהגרלן,ברמתחיספיתארליד.:בצלאלבשכפרל
עמ: 70 , 2תש"ם.חשרןהגולן,

ישראל.ובמחשבתבהברתשביעיתמזית

, 

המכוזיררשל,ס,אפרתי.בבייזכזהרבבעריכתז:'ביעית,בסנותםםעי 139
חס"ס.המצורח,טעמילגררר

עלמבגזיכהתחלהנושאים.לפיומסרירעייךהתורגית.הספר,"JKכדזךמליקט

 • .nהונינחעליפה pמלרפריה Pאג:זירןIכתרשאוןחיבררהחנייח.עוכסיכיקדשחסיכרת
פסרותייזלהמכיןבהקרונת .יררשליםבא"רוילסילוtל Iבקעיבהרכהמבמתעם

 .זכדרתררירבי

, 
להלהכ(שלאשב'ע'תהלכיתעלכלליתסק'יה ;שהבעייתקובטסר 140

עמ: 16 .)ס"שח(ישראל .יבשלש~להרברלמשרוה).

 .) 117 (לעיל '''ערכאנגלית,חחילהה ltכבוהופ"

הלכיתיעיקר''סרדרחכוללילמשפחה,לביתשבעייתייביתקציר 141
הובערךרכדומה.הגיבההבית,והליכרתהמצרייםדבריסשבעיית,
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שכיבותרבביאיגור-ג/יו!בבימדרשירושל.םיחזבוםל.האחמשה
עוב! 19תש"ם.ירושלtג',

מרכז(ירושל,ם),נסיובית.ובהדורה .ה;:!שב/' l!כבדשלרפםידתבכית 142

בשכפול.עוב! 201 , 2תש"ס.העצובאי,התיגוך

השמיסהיכולהבהןהונקןר""וכלכילת Kההמןוכשה(ה,רןו>מפרם Mבמכי

בספרשמשמתאיהבהתינרחגיlכkנרבהערה ,ליפדוינכישאוביושמתלהיןת

אגרברפיהלסין.למר,'מי,"מהחומרחלקהספר.לבתייימידיכזנפרלא Kהלכה,

 .) 118 (בקרש. . nמהרגפירושעםשבעיית,ובשניותזיליםבסוףומלכאה.

., 

• 

 .) Cחש"(יחשל,םצרק.השמ :וערךליקט .rcזשכi i "2וטרבתר:למוררפי 143

בשכפול.עמ'.לט
הספיסה.דינילשיבוןהנבהרןת,הכיןן.ותלתלמדייוטנויןתחוברת

םלק<פ.רהיחרע"ירת l/ומכוובפישרתשכיטית,םונכחירושלמיתלמרד 144
קטעיובכחבי-",גיסחאיתשיגיייעםלידין,כחב-,,פיעלהטקסט
טבלאות. IIו-ציירים, 37צחמים,תמיגית 78בלויתיגצהי,ידפיסנגיזה

עמ! 416תש"מ.ציר-אית,ירשולים,

ל·בגtיב. nוב,·אילןבאוניברסיטאותעברדתופרישהספרהמהייייכובתהדמעיכמבוי

nוc:ייססים Pכסןtפכיהבוסנית,והרלאיתיהנןסחאןתהזסדרוcתינ, Pרדגששס

נומחדאת,שינויי ,,,םם. Oהטקהעמירםיסי Kברחריס. k,זנקיבכרהירשולמיסל

בסיף.מריכזםיהזייריסלוחרתבןזורר.פירןש,הש"ס,מםירת :זהכםדרובשילםד

םיעלהגר"איבאיירהגהיתעםירשולמי,מחלמידשכטייתםובכת 145
הרבמאחביאירים,לקטיעםירושלמי",ב"שערייהדנפסכתבי-די

עמ.'רגן/תש"ם.המנין,פרידמן,ליפאדפיסבגי-ברק, . l!הכנקלןוכ

יםרדששי.ונשחיעאמשסלוחםדפוםהיררשלמיבבלירןההגרתיררשם Xהוב"

והספםירהדיכחכית Mרבועבורח'.דךרח Mההמידרמבארבובבוןזזו.לובהרןרה

דסר Kתוסםח·וללירוסלמיהגר"אביאוירלחקר :הקונסרסקזגונעדבהשתשמ.כהם

תIס"יז.בת'"'אהמנרפםבשיניייםזמובדזרזיס,

כשבתלשביעי.תקשרכללהשאיושכיעית""תופסתבזייןהרשימהבחתיזבת

ידרשייחחקירוחשבעהכילל ....לוtיעןר..בזירספרבפרסבורגהיפעיתוכ"ס

בחזאסז,ישזייריבנוהיוtהמו"לבייזאסז.ליפמןלאיעזרוימאת ,ם'""וll'הכסיסות

שוtילייסףיייב.ר(רהשגותמחידרשייהוריח ....שביצית.חיפמתקינפרםשהוסףי

תוםסת :ברפ.שיסל yכןונקראושבזיית.ניני Jונדכרכהםיאולמבוב.)נתנוזז

שבעיית".בתיבתנכללותמשמידkחירתריבכי C..רגביי Kחקירותלסבע

 . Sefer Kav Shevuothהיאלשכיעיתיוסירותקוסירשאינרםמרעיד
והמחכרהמלקס ...ופוסקיםכש"םהנמווtיסשבעהמספרודוח K ;ו:Dבע'ןתקבטפר

עמ.' 56חשי"ס.לובדווצכי"...ילקוטייס nבעהמברטלרכרמ"_הירשנכי

• 

• 

90 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



הספריםמפתח

K 24וירושליסביווהבתIt 119נחוסחזון 

K וJ 9גנוזהמדונה ...השביעיתרS 

K 60ויובלותשמטדםחשברן 39יוטףיזר,ח 

 3 "'ואשפכהזכוה Kלאה
 ! 13אנריבבינותטיפול

i ' 
 K 138וסכיעתטעמא 40יוטףאמונת

 139שכעייתזמיתטעמי 126זמלכ.פאק~ת,

 • ...וביניסארבעה ,
. 

 102ושם'ז

 123השמיסהילקים ..יכילכ'ת

 144 , 137 , 58כשביעיתיוושלמי J7'התלמודכ'ת

 100משהיסועת 101 • 98שבינויתכעביני
 4ב~ולםברית

 21אברהםברכת
 ...שביעיתכלכלת
 1רםו"כפתרר

 106קשנדולי
השלם  130הנךיגינת •••זייןכרם

זבי
 63ההלכהוך xל

 237 , 78 76, , 50השוביטה

 ! 13כשבינויתקדושתדיבי
 133לוח

8אך , 22שבינויתדיגי
 113רשביעיתהלכרתלקט

 8Sהשמיטהש'תלקי'ת 113הלכהרפ'

 1.3למוזזפ'
 111הסמיטהלש,ת

וענידה

 113השבינויתלהלכיתמברא 28שנוההרראות

ד 8הכשרותוכדריד 18ובבוררחהלכה

 11 •שוכיטה nלהלכומררר' 128 , 44א , 4וזזןןבי\ויתהלכרח

 . 69X 36,בזהרה Kומוזעה 60בספדםשמיטתהלכות

 2Sאהארזמזמרת 120קיק~ותשמיטתהלכות

 , • 4:5 , 144 ' , 128 , 110שנינויתמטכת 18אמותנוודהנה
Sב'ץרמעיני 135 , 10וג.דהקהל

דןדנומשיב 104הסמיםההשתלשלות

 • 110זרעיםמסנה •

 l אooכטףמסנה 91הארזרשבתה

 91יוםףמסנת

 8QCשכיעיתמסנתסאןלשביעיתזכר

 l אooעקיבארב'שלמסנתו 24יהונתןזכרין

 4Sכהןמשפם

 10 ..החקל<אהשמק 31תעסהשבו~ותחג
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הספריםמפתח

חחםנחל,
 122 , 3גהארזשכח ' 6

 136השביעיתשלוסנחה 109 , 91פריינחן

וסיכ rtשיכ
411 ' 

 131'·קםניס'.שפיטהשימרי S4ההשביעיתםדר

 ."'העמקיםשישנת 108וברפיות Mגיפיניות "
 103ינחקש'ח 132בבחריםפפורים

 .- 90השדהש'ח
 1000מאייסלמי 125אירעיסה

 I03IC, 134 , 88שפיטה 21בשביעיתלשובתים,זר

 11 '(גאלני")כאךשפיטה 121כספיסשזביטתכהל'עיוניס
השמרטהעל

' 8 
 . ,.כהלכתהשמיטה
 60כספיםשזביםח

 118 )גגליח K (השכיעי"סנבירת 4הלשחןפאח

 51אייר"שמש

טד . sהשבעשנח , 4אחמדזכ'

 116גלבן") N (השמיטהשנח

 124 • 93שבתוןשנח 13 'ונקיקכ

 3רזקשעןי I<Sשנעייחקכ

 10א 'Cהשפח 92.77שכיעיתקירשת

 21תשובוחשח' 96יעקבקהליח

 14כמהיכלליק

 112חקלייתדייך 36ג , 36K , 26קיר.קיל

ד 8לכסרותחדידי 115יח yשבידיביקיזיר

 145ח·שכיעיתוטפת 851tקרק'יחשפיםחדיניקיזור

כחגביריקשח
 113ימדעתירה ' 411

 א88פהןכo,לחירה

:תהזרארתות 105וסביעי",להטטייסושיןבת

 14יהרנתןתורח

- .- 95 74,השביעיתתירח 35דייש.ילח
 4 'השמטהתירת 129ייטףשאריח

 142למיייסתכנית 140השביעית

- •- ".תלפיות 125הזהכזמןשביעית
 141-ת' 'Jסבייביחקניי 99למנוסה(שפיביחסבעיית

ו 13גומנושיותתריפוח <94כהלכהתהשביעית
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 1היןnגרי , 1באלמ

דוcר·ח

" 

K מסהיהושנורין,יהרנס

K ,זלמןשלמהרירירבז

יהורהר'איזנברג,

הפרחיאישחררירי

ליעור Kר'אלינר,

אלינוירסלמהריאלפנירי.

יוסףריאנגל,

• • 

בנימיןריאפרתי.

יוטףריאפרתי,

יגאלרי Iאריאל

יחיאלחחם , 1בורבשט'

יסעיההארןירי,,לב

ייטףבן-שחר,

סלמהחחםיר Iנקר

אברהם 'רברג,

אלנוזרירבריזל,

רנני·בברלין,

הללאברהםריגרלרברג,

חחםריגלרנפר,

ישראלר'ננס,

זאבחחםר'גרוטבוג,

הירשזביריגרסלר,

מאיר Pיזחר'גרנם,
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