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קןפרמויהרוההרב

י)יכ,(כראשיתהתורהעלהרמב"ןבפירושעייו

. 
שבםךשבןח,עג'ב'םבהשש' •בךאש'חבחומשטוג'אובךךכאןבבטה

אבךתינןדרגתתפיסתבעצםהורביס,בהדשןאשרסרגיאיבהלכה,במחשבה
• 

במצוההלכתיי-סהשקפתייסביסידיתוהןאליהםךהתיחסותנןהדקושים

רעב"ייהיייב,לךלךבראשית .:': lי~טחומצותהיאהלאנתווה,מרכזית
. 

בארתה ; '''רש '.יבארץהרעבכבדכישםלגירמצרלמהאברםריחבארץ

אלכחדדוושאמךה"הקבשודבר'ואחר'הךהךאםובטוחולברר_האךץ
. 

וןעןר Nדרביבפרקיהרא .:מקירך .?"עבממנה,וצאתמשיאךועכשיוכבעןארץ

אבךהם,ב'מ'אדאךעב,באדאואךץשמ'םשבבךאומ'ום ;ועשך'םששהעךק

עכ"ל.ומצך'ם,ולהורי'ולבסותובדברכבעןבאךץאלאהארצותבכלולא
• 

דירשוכאררהלשבח,דירש '''דשכןע,ן ."יינותהנסמעשרתד nאאיפרא,זהי,
• 

 .בארץרעבייהיה.ר.ישיבןרוה .:לגבאין"הךמב

להחירתשםלגיךהועבמנפילמצריםירדאברהםהבה
לקחחחגםאוחועשקווהמצך'םוהבצורךת.הצרותב'מ'בםשו

• 

משםוהוציאןגדרליסבגנעיםנקמתםבקםיהקב//האשות,את

יהא-איזמלכלהחורה.שלההלכתיכחלקרק...סוגיות"'יס Kהרןגeלהבידיסעיתנ

לנוחיותהיאחליקהכלשונות.לתוריתתורתבואתלחלק"' ..יוכללא-יהאאשרחד

שלושהעלבבריפה)שבעלתררה(בוםשבnכבתררהשלליפודכלכלבד.הליפד

ההרבכיסתהגהםייבאלאיפיבהתאםפרשנר.תמחשבה,הלהכ,- :הםרלאהיטרדרת.

עברי.עבר Kלrכרגיובחשבתיאספקטשישכשםהאלה.המרכיביםשלושתסלהפניפי
• 

אםלריןהמקיiבאכןאיואבינו.בארהםשלבח""ןמאורעלכלהלכתים Pאrכפישכו

משהנבבולשלדרכים"..פרשתבגיןבספריתיעי""ו-יסראל,כואינחבןריוזה

יר. 9:ויניורהכנעניתבןישאןלד.ה.רישבלפרשתאריהגררלמלך.

 '1'להגןןכנתנייביקירזייIכרדיחצפרהסלשבמקנתבקמנחרקאכזשגררוובכרבז 1:

להלו.המוכאיםן Hהרפכברברינכונהלהבנה

שלהס'וווי,ו pלמליעזר Kררביפוקיאתלבייןהכוונהואיןטה,יבשלמקיוהכוינה 3

וזהו ,'''שרשלמיוחרדבותבשיקולכתובה ' Hושבפיררסומלהמלהכלכיריעוש"י,

וcכן.מעניננר Uרא'נפורלדמיד

לפנייההיינםירככלום.יעמרוtכינןאברהסנתנסהנסירנית"וה :ססררב"'אפרקי 4

בבושרהןנIכהולמכתםהופואהוהקריםנסיונות.עשרהה"הקבלנIכותבביו Qשבותיר'

נטיינו.ת

 '''שילדביימנדוהתיחסןתכלמזבאילאלהלן. Qהמובאין Hהרמבברבייכיוינו"ן 5

עליילמליקייכ nיאהבכירה")ננשםזכ(.לן '''שו mcקירםלהבי.כירוכשל.ןלשיסתן.

,םי.כשטעמו

1 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



• 

ורמזלשלחם.אבש'םפרעהעל'וצוהוגםובזהב,בכסףבמקגה
(בראש'חבארץשםלגירהרעבמפב'מצר'ם'רדובב'וכ' • '1אל
 , 1הבשים ,מהםייקחוו)כו,('!בריםלהםירערוהמצרים ,)דמז,

'בקוםה"והקב • "חח'וןהבח"וכל )'1זא,(שמוחמארכאשר
ובקרוצאןוזהבבכסףש'וצ'אםעדגדו"םבבגע'םבקמחם

הארץמןלשלחםבהםוהחז'קילח), ,ב'(שםמאודכבדמקבה
 c.בבב'ח''השלאהאבמאורעמכלדברבפללא-לג)(שם

רביבשםפנחסרבי ) V n .מ(רבהבבראשיתמרשיהןהזהוהעניו

בגיך.ופניהדרךאחוכבושצאלאברהם,ה"הקבאמך ;אישעיא

באברהם- :"בבב'וכחובבאברהםשכתובמהכלמוצאואחה

זה 'כ"ו)מה,(להלןכח'בבש'ראלבץוא'ןב Uר 'ה'ו"כחוב
הארץ".בקרבהרטבשנתיים

, 

רכיהכתוב,דברמלאו" Pזבהלא-הפסוקזםתיכןאתהומב"זפרס Jמייעתהכרוך 6

האבותמעשהכיןההקבלהעלכיע Iלהכדי- ! rלאשמיעיבןאתאמקראותשלפשיכם

לכניס.הסימןובין

אם .. )כלב,כראשית(מלשיןןנן'"ן'ענהמזריםאיתונוירנוו ..יכו,לדבריסרמזאולי 1

כסיתשאר ..מלשןןכלומר.ל)כ" !j (תסמישמ,וחבהחזקינישפירשבבותי"אתתעהנ

השורש.מןלעקיי .......לשרשמשקללגיעיהנ.מזןתלמביעדהייני ,"'הגי"

לקםייפרנוהזרירמו, :ככא,רבהכשמיתהמצריםשללגנדםתזאתבדרשהונקירי 8

הםצר'משה'ןופ'לנשיס,הנקניתינקחהזכריסנפיתמרים,ואהייכךאלא 1הבנות

אחדבמקיםענייםתירהדברי )בי,ך(בריתותבילםדיני"לחזל.'"עכבזמהמ'שםןפ

תיאוילאורלהכיןישאפרקבשמותכמתוארהתנהגותםאתאחר.בונקיםשיריס 'i1!ו

.בנבפרקיחזקאלהנביא

כאולעמרדהראוימןעצמם.חז"לבדברימערנגתהרמב"ןצייגארתההעמדהכלומר, 9

חז"לשיסתלא ICאינוהרמכ"'ן"כ"שיסתהנאסריםהדבריסמןשהרבההתימעהנול

ן. Hהרמבשליפיתיחייישיונרכדיתיןולמעסיסן Hהרמבשלבטגנונולמעסיםעצמס,

לבגייבן-הבאהבהנורהיעיין-לבבים"טימואביתןננ:שה ..לגביאמוריםהדבריס

ישערד :זייןבעצמיהיאכאשרלתורה,ן Nהרמב(הקדמתהקכ"ה'"של .שוביתיי ...

 _ ) 1שםעייז-טיכהלמסבת '''רשממירישראיהמביאואףאןכת,שלקבלהבדייבך

לעיפת " lהרפכ"שיסת ..אתהמעפידיםרמריםאזלהשיררתהעם'הארציתעללדברשלא

העקידהגיתינטלמשל,(נויין,הםרנהמירשדנריואלהלאהכאשר ,"'''רששיסת ..

 _להתנוסס"נסדי ICליר n..נת-רבהמדרששלי.eוסעיףמילJרשיי'מפרוסוסם

כונקריסשם.)עחןהפועל"אלהכרח..םן-השניהטעיףע"פממרשהרמב",ראלי,

לפינפרשנוח,מחליקתאלאהםוגי,אבעזםהךאשונים"מחלוקח ..ינ,ן )lהמתלוקתלוtנה

הפרסונמסרתויסודךתיהמקירהכזאתמחלקת K.הסוביאתלמרשחזילסלשיסהאיזי

 .)בפרשנותןהפרשןמסרתעלכנריההיא(אףבפ'רושו

סבנוני,הלסונ~הזיאלהתכנימהאספקטאכרת"...מעסההמישגאתח""להרחיכואכו 10

ושין.תו,באועצמוהכתובדייעלמצויניםהכביסוסימוהאבותמעשהכלומר
-
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נכחבה"למצריםאברהםירידחפרשחכלכיצדהראהשהרמב"ןזאחרי
רחה Kשלסםקטיס Kלשנילהחחיסערברהואלבניס, r;היסטררלקבועמחנעל

אלהרמב"ןדברילגנאי.דורשבכחינחהואמהןאחחבכלכאשר ,"ירדיה
לאבותוגבישהמחהן"הרמבשיטת lUבהבנכזנהבלתילחמיסהבסיסשיובשו

- :לשונווזהתליא.בהאהאכאשרמאדיר,

אשתראחשהביאבשגגהגחלחטאחטא Uאביכרהם Kכיזרע,

לכטוחלזרהיהיהרגוהו,פןפחדומפניערןכמכשולהצדקח

באלקיםשיכילו,אשרכלואתאשתוראחאותושיצילבשם
בתחילהעליהשנצטווההארץמןיציאחוגם .זלהצילועזורכח

• 
ממותיםדנרכרעבהאוקיםכיחטא,אשרעון-הרעבמםני

כארץהגלותזרעועלגנזרהזההשהמערעל .)כה,איובס"(ע
 (I "ע(והחטאהרשעשמההמשםטכמקום-פרעהבידמצרים

עכ"ל.טז).ג,קהלת

יש ,"שריותענהה..דוטז,להלןדברויכמזד,רמב"ן,שלאלהדבריו
םרשתרשידבריוםיעלאלאבות, Kהעלגoהרמב"ןשלכביקורחלאלהביםג

מבקשלפניר)ל"(וחזן"הרמבכלומר, ...לוהךט'הזאתהפהשרנכתבה :ושילח

אמםגזוהאבות.עלמותחהקב"ה)(קריהשכ\תבהביקורתאתולגולתלראות
ולימודיחחינוכיתחהוםכה\תבים".יאריכו"ולכןכוחבדו.אכאשרכאן,לשונו

עלהקב"הביקורחאחלגלוחהמבקשהפרשןשלח Kזחפיסהכיןמפרדיה
שבטאחחסרלאהרמב"ןגם"שהמדברחהחםיסהרבדיהואמד~ח,האכוח

מגלהשהרמב"ןהםגםהרי-סגילאבזהגםאבל .!האברת"מןביקורחו

מבוראמנםהאםבהשם".לבטוחלאברהם) =(לו"שההירו.אזהבסיופר
לקוישהיה Uאכיאברהםשלקלרנואחכאןלבומגלההתורהכיהרמב"ן

דושר"באהרקהיהזה"""איתןכילהביחסביר!האם 1בה'בטחרןבחסור

הנתןב'ם'וeייכך...רלנןןפסוקלעילינןבננין",כתובבבגcרהםשכתוגהמכל ... 11

יישלח.פרשתשירלשינונוםבהוסוהגcלהלןבזהיעייז ......כספור

(עזםלרישאחזראח"כורקהזרקת)(שאתרבסיפאהרמב"ןהתחלימריעותמיהגי 12

 ). rהיימןהןוKיה
להונתועיניהלאה'יישמעכו.לעשיתכהניחהאברהםיםבזה.בעינן'אמגיאה aח 13

בוינרי.מיביבכלושריבארהםזרע \1וע{ןיי'ם Mפר .IMסריכו

חז"לעלםאכי...תלונותינו'",לין Mלמחו"ל,לקוחיםהךמב'"'ןזכריאכשרכיבריר 14

לגנאייי.ירשר ..הםבלשוםנארבות, lCהעלביקורת"'מתחך ..פעםלאתרחובם,

י Jומתלגלבהלרירלם Jהההייכך ..כ,והלכה 1cפרקכרבכיםבדרח J 'הלרמכ"'ם 15

החחליזהאיחןשגנובלנייז.בהלכהאביגו.אברהםהואולם. Jשלמודו Jשגרלד

 ...בתותו" 1IIל
 ...עמהםדיזולערוךכסדיסאורכניל Jחשוכוחלהשיבהחחליידיעשהכירכייןשם. 16

 , Xובכגםכ"ל. J ...האובחלדררשיחזייהיד Jחו Jיכפיד Mואחרלכלרי'וונההי
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בחיסהכתובמגמתאתהרמב"!שלהבנתוהרי :יעדוזאת !זמקיםינאהןלא
שלומעמדודרגחובעצםהכלליתבהבנתומעוגנתבדואיאנינו.לאכרהם
במקוםהםעניםיהאבותדרגתבעני!הרמב"!דבריואמנםאבינו.אבהרם

עלוילמדהמפורשוינואאחר.במקוםביותרהםעשיריםאבלנסוגיתנו.אחד
בריהר.למשגהממביכהוייציאניהסתים,

• 

הביתה.האישויבא ."ר.לבכ,רשרהחיי lרמב"

שהיהשלהםזמםהתיר :כתב , l!ורש ... /Iהגמלים"ויפתחועניז ...

ו) .ס(רבהבראשיחולשו!אחרים.בשדותירעןשלאםיהםסוחם

אבא,ברביחייאלרבישאלירמיהירביהיבארביזממיהס.החיר
פנחסרבישללחמורודומיםאביטאברהםשלגמליוהוילא
פKשראיכי ."הזמםםתוחלסתורשאלהוזן ! 1ןכו'יאירב!

סביתןיותרגיולהאיירבזפנחםרבישלבביותהחםדיותישההי

1II איננויאירב!פנחסרבישלחמורווכאשרבאינן.אירהםל

כשד",כללהאכילןלבעליוהאסןריםהדברםימ!להשתמרצררי

לצדיקיאונה"לאכילזממם,צר",ואי!אבינו,אברהםשלגמליו
כא).יב(משליאן!"כל

! 

לעינולהלכיםביקיית.הונרתחהואלהייחהרמכ·וסלבדעןתאיןכיסביגיםאני

היר !זערלם"'סל...עמרזו.איתו"',לבמשפם,זןנותגt"מדישהרוכב-ן nהרע

הבסחון.בונירתנינך Kאברהספגסזטלשכרולביזיאכפשוטה"'. ...זאתביקיותגביוםא

 1וקוףבזייוורי-העניהבמידתהרונב"רכהפסד

ת Mםירסהרב.מ"'ןילי Kירבה,ימררסוסתםאפילעהעניזחאפירס ''"רוסכז,םI aך

 Mשלונשחם,ממהבהינגcוביסל ) Mתיובהרבמ"ן(בעיגיקישיות·פינולהמיגי"

זממם,בהיתוובמילאבזימוםזוררכלהיה

עזמםזריקיםירן,עלתקלהמביאה"הקבאיןזריקיםשלבהמחןהשתא Kז,חולין 18

לפריוזקיוילהיהיאירבךםנחסררביוזריקיםשלבהמחןאמי Iזשכןכללא

ל:זירוניאוספיניKס.לההיאאקלע ...העיקרםי)נעלכדברילהלו(עחןזוסבויים

ןcכל..לןcרש"'י)-לנקותם(כנפהחבטינהוב)({'ונוראבל.לא-לחמריהש,רי

מ,שרן.לארילמאלהו,אמראכל.לא )''''שר-יהפסולתהאגניםמן c(בירינקריבהו

 !וסבליםארתהמאכיליםיאםתקיבהרזוןל,שרתהולכתזר,נייה :אמרואכל.,שריבהו

בררבאמארזירארכאמר :י'וד)בקיב,(שבתחן-להעירוזה,מ,סהיסיד,ל .ל-כ,

ןעי;-גאשםיבניניס 1ראסםאאנשים,כני UK-מלכאיםבניראשרנםיםי :וימראנ

ישלביקורת)רמןיוסיריאחרת(גירסארוסאבןחנינאר'שלכחמור,ילאכחמורים,

שאםכךמעיריםהלשון[ושבוניעכ,"לחמורים,בשאראלאיאיר,כןפנחסרבי

זהנונין 1 !חובורםיר Kכשבאובתאתההרי-אנשיםבבניב,ינידהםראשונים"' ...ה

דהייונשלר. " ICסוני Kר ..להרונג-והתיחסותלעלזיןבאיםנר KKכשרלסרגיתנוס"'ך

הKונזבר].כגוףלהלן 1 "'"דוc.רםה.כוcות
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ובהשקפותהתורהלימדובדרךהם"עשירים"אלה Iרמב"דבריואמנם
מבבטאשרבו,שהחיל~נוהקטעעללהאירנוכלשמהםכךבתורה,יסוד
ההתיחסות Iובאופההשקפתיבצדתחילהאותךבהבנתנו"עני"היה Iראשו

 ."הקדושיםלאבותינויאיר Iבמפנחסיחומרקלדורש Iהרמב"האבןת.חטאיאל
בדרגתממנימרוחקיםשהאבותיאיר Iבפנחסרביזההזאמיאיפןא,נא,נראה

שנותאוליאלאהרבהשניםרקלאצדיקים,שלבהמתםיאפילןצדיקים,

 Iבפנחסרבישלהדיזעההברייתאמיבאתבכ,זרהעבידהבמסכת ."איר
זהיחתזהירית,לדיימביאהתירהיאיר, Iבפנחסרביאמר Iמכא ":יאיר

פרישית,לדיימביאהנקייתנקרית,לדיימביאהזריזיתזריזית,לידימביאה
לדיימביאהחסדיותחסדיית,לדיימביאהטהוהטהרה,לזיימביאהפירשות

קדושהקדישה,לדיימביאהחטאיראתחטא,יראתלדיימביאהעניהענזה,
הברייתאעכ"להמתים,תחייתלידימביאההקודשרןחהקודש,רוחלדיימביאה

לדרגתעדאזתנייהדריךהיבילהפרקיםב"כ"יהרמח"ליאיר. Iכפנחסרבישל

יאףהמתים,יבתחייתהקדושברוחמלעסוק "'התייראשםבכלל.עודהקדישה
הפרקידיעלהשליםילאהקדשרה"מידת"בביאיררקעסקהקדישהעלבפרק
נקיית,זריזית,זהירית,- :המדייתבשארשעשהכפיהקדישה"קניית"בפרק

לאהרמח"לנעצרשםבמקיםכיברירנראהענהו.חסדיית,טהרה,פרישית,

לנונראיתהויא-הנחהמתוךייצאיםאונצעמו.הברייתאבעלנעצר
עצמם.הםבהםשלטישלאבעניניםהדרכהפרקיכתבילאשחז"ל-עקרינית

עיסקתאינהיסגנינהטיבהמעצםיאיר Iבפנחסרבישלזיברייתאהרי
איתהולבארלפשרהרמח"לבחרלחנםולאבלמעשה,אםכיבתיאיריה

פנחסריככילהסיקאיפיא,סביר,הדרכה.פרקישלכברייתאאותהבהביני
'הקשוריםבעניניםלאואףהקידש,רוחבתחיםלאזרלגמריהיהלאיאיר Iב

הדרכהפרקי Iיתמחז"לשאחדהדעתעללהעליתקשהכי ."המתיםבתחיים

ךהשתאבהם.שילטהרא Iשאירבשלביסבתחרמיםהתררהבסולםעליהשל
אתבביןכידצ :תיקףבמשבהלדובתהקושיאהדרההרילהכי,ראתונא
מו(יציאהפעילותשתיעלהחליט"אשר Uאבינואברהםעלהתורהביקררת

שכן"...כל . ....אפשר"אי 19

זה"...איתורלאהבאחזיבאקא n~ילםשל"עמורולא 20

הסכמתיהזאתהברייתאפיעל(,,רהבההךוכח"לסליסריסלמסילתכיפורנירו(!,שימס, 21

-למדרגותיהם"השלמהבוךה Yחתנאילאחדיםולהזכירלעצמיללמדזהחיבורלחבר

יסרים).למסילחההקרמהמתיך

 !לגסת"מסה,,,ייראכנראה 22

חיקיכלעלופג'''שלשסליסתוא,ז,חרליןיסרדעלהעיקריםבדברילהלןיעיין 23

התנ"ך.ישי Kבירגתהיתההסבבו

הזאת.הבקיררתאת·ללמדהית,ןביןהפרשה",זאת..נכתבההימכ"ןלשיסתכי 24

צפויהבלתילסיסראציה",ספונסנית"'בתבובהולאעסקינן, Nקמחושבותבפעולותכי 25

 .-- , .מראש.
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הבטחין.בונ"תטחורןהיאביניהןהמשיחףאשראשתי)בעניןזnטעiז'הארץ

יבאיחילעניןיונענין "'!זהאוזיטרחאמל-חאהבnטיןבוני'תחסריןואטי
הבנתמתיךזאתביקורתלמתוחהרמב"ןשלנפשיעוזאתנביןכצידענין,

יאירבןפנחסרבימעלמירםהואשלדעתו ,"אבינואברהםעלהפרשה
שכןכל-תקלהמבאוהקב"ההיהלאהואחמוריידיעלשאףכךבקו"ח,

 !עצמוהצדיקי'יעל

 ,"הבטחוןבסוניתהרמב"ןבתפיסחלהחעמקשיבסוניא,להחקדםכדי
לבטוח".ליהiז' ..שאביטאבהרםעלדברייאתלהביןנדעזאחבדרךרקכי

הנמלים)יזימוםלמצרםיה ן';"יה(בהןשעסקניהסונייתבשחיביסףעיין
הבטחין.בסיגית..לשיטחiז'"אחדכלהלכוורמב"ןשר"יכיבעליליראה

הוא '.העללסמוךכלומר , mלבסחייבהiז'כררגתואברהםכיסבוררמב"ן
בה:לבטוחלואפישרהכדציקשדרגתוהגמלםיבפרשתהמי'הוהאוהדין

עלסומכםיאין ..משוםהiז'לאשםוגםפהגםרע.כליאובהלאכיולסמיי
 .)א ,נ(שםנסיא"מתחרשייימאבכללאו ..משוםאוב)סב,(פסחיםהנס"

סיטיאצiז'באיתהאשרכזאתהיתהלאאברהםשלדרנתוכי '''רשסבורלעומחי,

אברהםהiז'אילוהקב"ה.ב)בטחונו(כלומר,עלהסתמכותואתהצדיקה
הנס.עלסומיכםאזימשוםאיסורבזההiז' ,רעבבתנאיבאתאזבשאר
המתחייבתאלאהמותרתרקלאההשתדלותאיפוא, .האיהאוהארץאתיציאתו

הנמליםעלוליםהדברםיומטבעמאחרהנמלים,בעביןכןכמושנוצר.המצבמן
לזמוםרש"י)(לדעתאברהםהiז'חייבגזילה,עלולעבוראחריםבשדותלאכל\

(במסגותלשבחדוושששר"יוומב"ןשר'"כמחלוקחלנושנראהמהאותם.
 ...בזה(חטאלננאידורשוומב"ןהבצלחה)בהםעמדשאבוהםהגסיונוחעשרח

רתתואתחושרש"י :לומרמותראולילהפי.ךלמעשההאולבטוח)לוהiז'

הנס)עלהסתמכותמדציקהאיבהאשרכזאת(ובמילאלגנאיהרס O:אשל

יבמילאהiז'יכלופירשוו,לבטוח"לוהiז' .. (לשבחדורשהרמב"ןבעדר
מהשתדלות).ולהימנעלבטוחההיחייב

לטבע.ומנסלהשתדלות.מבטחוןהיויעהאתלהחריבעליגוכרחנובעל
הדברפירושדלוח,השתלעשותששיפיורשו ,הנסעלסומכיםאיןאם

עללסמייהאיסוראתסוחותואיבההטבעבדודהפעולההיאשהשתדלות

ורני Dט ''''רזאחשעשהכפיאבינווtבררס.התנהנרתאת..לתרזיכאזובעניננוזהאין 26

הרובכ"'ןברכרימתנות,לייתנו :פירש ''''שרשבעבורך,לי'"סבלעמןבד,ה,רהובהר"'ל

חםא",אשרעורן ... 'כשבבה'"בדול M"ס ...כאןהיהכימפירשותקבעיהואעסקינו,קא

יכו!ב"לקיםייובטוחלו",היהכיהיהוהעוןהחטאכשיסיד

ככמהקרמוחואשונאוניסשלכבודםעלחרמג"ןלחםפןואכאיזהלנוזייעיהוי 27:

לכדב.יייית

משקל(לז..בטחון"וכיו'ה)"(כהקב..כסחיךךכיהמ nבשי"השנינההדן)מרהידייעה 18

הושנילמעליהיאשהרחורתא"החשוכהכשאו },'כיישיסףבסחיןהבסח,ו,משרי

 ! !מלרע
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• 

סרניתהיא,ל'זנןןבידידלדיימגיעזהעניןבההגדולות,הסיגייתאחחהבס.

 .)אפה.קמא.(בבאלרפאותלרופארשות'שניתנהמכאן-ירפא""ירפא
בייתך"העשירים" 1הרמב"שיטתאתוהבהרההרחבהמציבןזובסרגיאודיקא

יחסיםהמתחז"לבדברילחקורשיבדבריו.נעייןטרםאולםבחוקותי.בפרשת
א.נו,פסחיםבמסכתהורפואותהרופאיםלסוגיתמפורשתבצורה

שלישהועללוהודושלשוהעלהמל.רחזקיהעשהדבריםששהרכנןתנו
כיתתלו.והודו-חבלים"שלמטהעלאביועצמותגירר- :לוהודולא

לו.והודו-רפואותספרגנזלו.והרדו-הנחשות"נחש

היאזוהלכה : 31המשנויתבפירןשהרמב"סמפרשהרפאוותספךבענין

היה :רפואותספרתועליות.בהששילפיכןגםלפשרהראיתיאבלתוספתא,
בעלישמדמיןכגון ,"בולהתרפותהדיןמןשאיןבמהרפואזתבושהיהספר

בויוצאפלוני,לחולימועילמסויםבדסר"טלסם"עושיםשאם"הסלסמאת"

המציאות,בטבעיהלימודדרדעלאלאחיברולאומחברואסורים.מדברםיבזה
זנתרפאואדםבניקלקלווכאשר ...גושנכללממהבמשהולהשתמשכדילא
פירשווגםששמעתימפניאלאזה"בעניןלדברהארכתיולא ...גנזו-בו

אליופנהשהיא,מחלהבאיזואדםחלהשאםרפואותספרחברששלמהלי
בה'בךטחיםאדםבניהיושלאחזקיהיראהומתרפא,אמורשהאוכמייעשה

ומהזהדבראפסותומלכדוגנזו.עמד-הרפואותספרעלאלאכמחלותיהם

לחיסשאיןסכלותלושהודוולסעיתולחזקיהיחיסוהנהההזוית,מןבושיש

רעבאםוהמטופש,המשובשדמוינםולפישבהמון.לגרועיםאלא-דוגמתה

האם-ספקבליהגדולהצערמאותושמתרפא-ואכלולחםאלפנהאדם
לה'מידהשאניכמיכילהם,יאמרשיטיםיהרי !?מה'בטחזבןשהסירבאמר
נדדהכדולקיימני,ולהחיותנירעבוניאתלהסירדברלישהמציאהאוכלבעת

צרירהייתילואבה.כשאשתמשמחלתיאתהמרפאהרפואהשהמציאעללו
הגדול.הנשרעכ"לפירסומו,לולאהגרועזהפירושלסתור

 , l/שרפרשנרתאידיעלהגמראבפירושמובאהזה,הגרוע""הפירוש

"והטובג)כ,(מלכים-ב,כדכתיב :רפואות)ספרוגנז .הד.(לשונווזהבעצמו,
החישלאלפירפואות,ספרשגנזה) .י(בברכותואמרינןעשיתי".ביענוי

לבארעלינושומהכןאם ."עכ"למדימתרפאיםאלאחוליים,עלנכנעלבם

שיתגבההשםקידושומשרםנאה.ומטהבדרגשבכבודקברוולאכפרה,משום : '''שר 29

 .הךשעים.וירסךררשעיעל

 .אחרירטיעיםשהירלפי :רש"י 30

קאפ". '"דשלתרגומולפי 31

בהם,להחךפותהחווההתירהשלאבדברים :אחרתרגים 32

למבוע.ביקששחזקיהאחרקלקולעלפירושעודהביא 33

והיןשלמה,שעשההגמרא)(עכ"לרפיארתספושגבזרברוש, :למלכיסהרר"קרכז 34

סימו Xהושב"בשר"תבאויבותייז "i(ינובט.ה'אתדורשיםהיןוואברברםחיםהעם
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כילומרנראההרמב"ם.שלהגנאימכינוייאותהולהוציאשר"ישיטתאת
היתהוהצדיקמלךשלהרוחביתדרגתוהמלך.בחזקהיוהואהעגויממתח

שלשבהעשרהחמשעודלוביתרספרתפילתרבעצם- :רייחדריתמירחדת
 ."מופלגתהיתהתרהרלתלמרדהתמסחתרשם). ,(מלכים-במלכרתשולחיםי

בכזותו ."התב"ךמספיראחדםיספריםעריכתבעצםפעילבאופ!השתתף
כה" i"Iכי:ישהכלרעלררע.ררעודסבחריב.שלרמםלתוהבחצו!אתהבאי

שלהסף"על ..שעדמזהדציקמ"Iו .)אדצ,(סבהדרי!ו Iשמ'הזקיהלישסת
חכליחה,אלכולהמגעיההאבושוחכאשר ,"י-ד-שכמלכרחעולםלחק! ..תקוםח

זאחכלגלוי,הייחיכףלגלוחאביגריעקבשביקשומה ,כבש"עםזאב"רגר
ביקשזהצדיקשמלךשו"ישיטחאתבכךבבי!לאהאם-להתרחש"עימד

אי!שבהיברתר)הגבהרההדרגה(ראיליייתרגברההלדרגהעמואתלהעליח
שהייהבתבאישירפא.הראשמחץהקב"האלאולרפרארת,לחפאיםבזקקים

(סבהדיר!מצאבוהריזאת.היחהה'מאחכיבהביבםחילים,עלבכבעלבם

בתרהרעיסקשאיברמיכל :יאמרהמדרשביתפחחעלחרבבעץהזקיהב)צ.ד
תלמדוהלכרת(רמב"םוהריזחררהשלדרכהכדרכיזה.בחרבידיקר
לתלמדוזמזלרלoיכוסחייב ...חורהבחלמידחייבמשיראלאשיכלה) ,אחורה

שעהממצותהמחרקרבדלליה".וימםבויהגית"שבאמר .רבלילהבויםחורה
ביסלמקיימהשאיברמיכאשר ."רבלילהבויםלחורהעתםיקבעיוחשל
אלאזהאין .הרבדייעללכפהירדעבויתר)חשובה(אמבםעשה m ·מצ

כאשר ,הסופיחהנאולהאתלקרבשבודעופעולותויבמסנרתזאתעשהשחזקהי

בפשוח ,איפוא .פבירשו"יימנהיגה.אדריכלהלהויתמיעדמבעצמוהאו
• 

רסושלאשיהדייבואבניי.אברהםבפשוויתהרמב"ןשסבירכפיחזקהי

כינס". ..העללסמירעולוי .ההשתדלותעללייתר .חייביא~ .מותרהמעלה
המטעההמרנןחעלבייתראםה"טבעית".דרגתיאםכינס" ..זהאיזעבויי

שיכללית."השגחה"ופרסיח""השנחהשלהמיביחעלתעבור .וסבעבסשל
חייבבלב.דכלליתבהשנחהאיתומיכההריחביתדרגתיאשרזהכילימר

והשגחהרזמדרגהרהמתחייברתהמתבקשיחההשתדליויתאיתןכלאתלעשרת
יהמתחייבת.המתבקשתההשתדליתעלמצדדיריתירכללבסיבות.בהתאםזי

להשגחהמצפההיאנס"."העלסומךהואבזהבאשרלו.תחישבכעבירה
השנחהשלמסגרתארתהיבתיךבלב.דכלליחבהשגחהשבדי!במקיםפרטית

םחםיMייIבכ"ם '"'רשלשיסותדפן,,ביולסלגופודליןהמקיםכזוז,.ין .) 1ח'"י

 Cנ\לןסייריניךרההיכלכלרדמעויןכי,כילס'" ..אושיף" ..לואגגז'". ..חז"ללשיו

חכפיס.לןיידר Mל

3S "כורומדזבזקיבזד,סנהרייוM לושב'ךM מנM תיניקרM לשתינוקתוM בקייאםהיי

חזקהיו-.)לששפנן .. (וסהרהסימאהבהלכרת

קהלת.הוסיריםשייפשלי.ישנזיה,כתבווסעייתןחזקיה Kטו,בתראכבא 36

סוירהי.אוכר.לאסוחזקיההייזמדיתשל Kהקסיגררילולא 37

להלז.כזהינויין-יערביתשחריתסמעקריאת,גeפייי 38
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מצדו.וחארותאלופעולותללאמצרתודמ.ייחלתהשיועהלותבאלאכללית
היתהכזאתרש"יולדעתאביני,אברהםשלדרגחיהיחהכזאתהרמב"!,לדעת
אםכיבעיקרי!"מחליקחבינהיםאי!להשיג.המלדחזקיהשביקשהדרגה , . 

 .בשיימו.

מחייבחההשחדליחכיוסבורעלהים,החולקהיאהרמב"םלכאירהאילם
לנושנחועללה'להדריחיאח"כמעצמי,לפעילהאדםיעלמצב,בכלהמציאיח

בהלכיתדמבריולכאיהר,עולה,כד ."רפיאוחלהמציאיחכמהלאכיללחם
כולוהמציוחבכלמציהלדאיו ..ג)הלכהג(פרקשקבעאחריחיהרחלמוד
כילו."המציוחכלכנגדחירהחלמודאלאחירה,חלמידכנגדשקילהשהיא
ומבא'ארעי",ומלאכחדקבעחורתרעשת..אלאז)הלכה(שםשהזהיראוחרי

(שםימסכםבחירה."יעסיקבעסקממעט..יהייח)הלכה(שםחז"לדבריאת
הרמב"םכנראהמרגשיחייי."כדימעטייםבכלמלאכה..יעושהט)הלכת
שלהדעתעלעילהיום"ככלמעט ..ומבעסק"מעט ..ימארעי"מלאכתד ..שמ
ויעסיקההשחדליחעללגמרישייותרחירה"בכחרמוכחרלתיית ..שרוצהמי
 :יי"ד)הלכה(שםככריכיה,ציעקזהעל-יהכיה'עלישילי,בחירהרק

- l>הדצקהמוייתפרנסמלאכהעישהילאבחירהשיעסיקלביעלהמשיםכל ..

לעצמי,רעהוגרםהדח,מאיריכבההתירה,אתיבזההשם,אתחיללזההרי

אמרוהזה.בועלםתירהמדבריליבניתשאסירלפיהבאהעילםמ!חיייינטל
אל :אומרוצוועדרהעולם.מןחיוינוטלתוהרמדבררהנהנהכל :חכמיס
אתאהב :ציויעידבהס.לחפירקדריסילאבהםלהתגדלעטרהתעשם

דגוררתבטלהסיפהמלאכהעמהשאי!תירהוכלהרכנית.אתישנאהמלאכה
היאגדילהמעלה :א'הלכההבררית.אחמלסטסשיהאזהאדסיסיףעוו.
אבל ." ...הא'הראשוניםחסדייסימציתדייי,ממעשהמחפרנסשהיאלמי

הרחרניס.דגלויביןחמלקותתיפולהחורתבהשקפת~קרןניכהכיסךרכילהאןימקושה 39

הרוחניתייבתרביןקךרילזהיאיןזועדהלפיחיל",לעשיתכחלןהנותזהראכי ..מיען 40

ההסברלפיליו Kולה.זיכהשהואהפרסית /הכלליתהשגחהדימתוביךהדאםישל

הדKםשלהרוחנייםהשיביוכיןישירהחיוביתקורילציהקיימתוברמג"ז. ''''שרבשהסברנו

לה.זוכהשהואהפרסיתההשבחהונידתובין

יריעלנתמךמסויונחתקופהכמשךאשרהרמב"םשלהאשיםייייך nמסחירהואין &>.

שישכרפי'זעסעןהלאכאשרעקסיי).לרגלנסעשםההוזיכיססבע(שאח"כחאיי

כלום,ולאהזרקהוביזזההסןרביןסאיזילון,וזב

ההונהמקורותלאישס"הרמ"חככלחזרורכיסאשראנו,שברררניומפליאומענין 42

דוקאכיושעל,נ:עדכלעלארתניהמדריכיםהםהםעררךוהשלחויהרמב"םהמקורית
• 

דתייבחניוךלתחרס,חרזשלבמנ:ברביםזאלנמנ:ארתהרמב'"םשלתורהתלמודהלכות

והלכותכן,-יערתהלכרתכו,-חשרבההלכרתשמייהר,דברמאו-חדדי r[חודנ

רדכר.'המהר·ל·שיסת ...לםיאלאלא,-המזזרת)בלבגגדשקולה(סהיא"ורה nחלמו,

K !,תמה
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בלב.דלו'שבטולא :"'ג ,ג'וי'כלשמ'טהכהלכותפסק ..רמב"םו mא
להבדלמעדווהב'גואותורוחיבהבדאשרהעולםבא'מכלואשיאשיכלאלא

שעשהחכמי'שרוהלר ,"ה'אתלדעהולעבדולשרתו"ה'לפב'לעמדר
-האדםבב'בקשיאשרהרב'םביתהחשביעולצוארימעליפרקהאלקים,

עילמ'ם,ילעילמ'לעולםובתלתיחלקוה'"הה' .".דש'םקודשבתקשרוההר'
דדרהר' ."ללו"םלכהב'םשזכהכמוליהמספ'קדברהזהבעולםלי"זכה
עכ"ל.גורל'.תומראתהיכוס,'חלק'מבתה' :ה)טז,(תהל'םאימרהשלוםעלי'

על ,.'אהדדייסתייש'אברמב"סההלכןתשחיאתלחכיזמשטוגראה
תירהתלמדוכהל,"יחב" IIלשיזביןכלשןטהומב/םשלהבחרההאבחנהפי

משיראל,אדםמח'בםיכאשר'ןובל.שמ'טהבהל'ראתו"ורחו"נרהבלשוןוב'ן
זהמיגימוסהוא,באשראחדכלהמחייגהדרשובמינזמיםארתרמחייבים

שלבמקס'מוםמח"בובמ'לאפרט'חהשגחהשלבמ'ב'מוםא'פוא,מזכה,
שמצאבולעקרןומסכ'םהרמב"םשגםי'צאדבר'בו.בכוב'םאם ."השתדלות

יך IMבי'ווכחרןני Jהרןגר(השרודחינסקרגuביסגיעדת,לפילנר.שיאדח"כמ"ם 43

יר ..בכייכםמוהושל Dהרמכ"'יםגתררהםשבהשלהובונ"'סםנ ) jJ 1 בauהכהושמחה

וגרוייסהירשרש",הדכךות).לעשרתבפירושןחכמההןכשך(נלשיןכחכתם"חאת

בדוגtיןאזהב.אחתקמשהנושאהרו xילםגרולי,.לייהוובביים.כיןהפרוייזtnםיו

ייוכל.סמזטהבהיכותרהרןנב"םתווהתלמורבהיכותהרמכ"םביןלהפרייאין

 Mלהעולמ,מדרכי..הובדלחיאתלשרתשהובדללייששבטיבבהיכהשקבעאחרי 44

ברורהוא ...גופםנכוחלעצמםוזכיםולאבוחליוולאיסראל,כסארמלחמהעורכין

 ....רנחלת,חלק,..אנימר IUשלהם,וזבההיא

-לרכםי'"הצריקיםיובשפסיי:זtס'יריםררכיי,להוררתלסרות .. (ליילשנטכובקביל 45

המצייתטםר(והשוהתירה'"·ה"ללמדקררםהזההוביוחיכובקרהסגבלומריב),הלכה

וללמדה").התורהחכובתאתללמדשנבטוינו,"הציווי

יהודהפרופ.שלבונאונריועייןכאללשמה",תויה ..כהיוסהמקובלתלתפיסהקריב 46

הקויובת.בהעהריעייןב,.הובעיז·ליי,

יב).(הלכה ""המליהםאלא ...ישרלאכשארמלממהעררכיז.לאלויוסבסוכמו 47

ת)לכיהארעית,בלמאכתוי'יזבמעשהליחהי rשהקב"'המשמעאזולשזנךממשםית 48

nגcייס.מאת,לוהיהכונהמתנרתריילJלהםזכההקכ'"ההריהלםייוההכגםי

הסתירה.ביישובשונותגסיותןt.חר ".הרמב"םשלהכלים ' Kבנוסו,ייו 49

SO הגרי'"מרואזללזהרומההסכרוהשיהr ר'וסליעתוביוהסתירהכיישונמכריםק

דזתווביןא)פג,קידוסין(משנהיקלה"נקיהאומבותבביאתלימד"לעילםיד Mמ

הגרי"ומסבירשם !חייה"אלאבביאתמלמדש"איבי )!ונאיר 'ר=(נהוראיי'סל

ארץ",דייוכנהגבהםהנהג ..'שישוכעאלר'כיעתב)לה,(ברכותהלכהבפסקהאמנםכי
• 

,לימןתאמרים", '''ענעסיתש.מלאכםתרשב'''לדוגתלשאיףפתוחההדוראבל

כפינקנהי nהפרסיההשגחהינול ).יד"יה==(בנף ..שיראל)(=כללכני"' ..הןהמפתח

יבראשית ,'היוילים .ה.'מיח,לשפרתהטפודניביכריע"ןכה,'הדבקיותירגחסל

 .ייעתי. Rלד.ה.ר.ם
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הקבעיהאתרואשהראשוג'סגדול'אלהכל ,כלומר :ורמב"ו '''שראצל

שלהרוחג'תמדרגתובחרהכפוגקצה'הבסעלוההסתמכותההשתדלותבעב'ו
הגםלאiכ' '1דבראתלהב'וגקלמעתהאלה'.'ש'רהבקור'צל,הועומדת ,האדם
 :בתוככםמשכב'ובחת'.דה.'אכו,בחוקות'"לו'קראבפ'רשרוהרמב"ושל

, 

, 
עבביםיתבהנלא ,"רב'סוהםשלמ'םש"ראלח '1בהכ'והכ"' ...

ב",דיולאבכללםלאבארצם,ולאבגםרולא-כללבטבע
עדמקרםבמחלהריסירומימםלחמםהשםיבררכי ,פ 8מהם

כמיכלל,הרפיאותמדרכ'בדרךולהשתמרלרפראציטכרושלא
הדצק"ש '1הוכו ."ריפאך"ה'אב'כ'"כו) ,טי(שמיתשאמר

דישרולא ,"ש",לועח'קרםכ'גם ,"הבבואהבזמועושש

•• • 

Sl הךמבדבריישיבN נראשית.בחומשהענייםדברייאחומעשיריםהזה,במקוםעשיריסן

S2 קתנאיםסביH הנאחזינא: -) M ( תורהכחיישלמיס)חלמנתהיאזאתחנונה )גp ם

ח.נסאבזמכרהרמנייןדנרי c ,יהסרהיחדייס.סלחרינהה Jותפולארביסשיל

בנםתל'ףדברהחורהמשפטיכלכיאןוהנה ...סרטה)בעניו(שסיתנייאת .ה oדב

שזרצינךעןש'סרןנסבהיוםתל. Kכשירשויסחקבועןנספלאשהיאהזהה,ניוזתתי

הלכתיתסוניאוביסוםקביע.כארפןנםפילעל KיIסרהנהנתלכומר,ל,'"עכ ...סדנןם

שלרזונךעוסים- :תנאיסשבימארחםפךנקצהיהיאת. Kז"ופעהיסוועלשלמה

םאיכדסחרי, ' nתרקבוע-נס ..והריישראל,רוכדיי,לוזאתשלמםי),=(מקום

רוחניתדרגה-הדברםיהםהםלאא !קביעאיבונסהו"ואםסבעי, Mהוקבועהוא

שהשאההמםי(קביע).סבעי Mהוהיוםנס,היהשאתמולשמהכךלדייה Mמביגביהה

0עודשותההסיסה 2 H ,הפיוחדתרמתםבגללהקבלניפלזםאתהםפועליםאכלהם

פזשירלוt"ןלנקןתלIכהרהביאםבדיי "'Vלסהשםשלוזרינישיראל,בנירובשל

םזוtו~פל,א rXלכז .) Dש(רמב"ןבתוםכישכינהלהשרותראוחםשיהיוהפמזרות

שנתקלקל,משעההזההעניזפסק,לפיכר ..סבע,להי,תהקבועחיזרהדרגהייידתשעם

שם.)(רמב"'וסרכה'"יובפסקיהנואפיםמשרבוא)מז.(סוסהשאפרוכונובעבירות,

,לבהשגחהרק Mלתימםתהיאסבע,הופךשהנסהדרישההרמההושגהס Xכלרמר, 53

..וסריבםשלברירהכוסההIסאהכמיויחדי,יחדיכלעלםבאלאבכללותה,הארמה

 !לKהנין Mלבודאישהאיחששששיםייyאמקים"שלוזו\בעושיס

s4 ל,שאיםלאבזמריםוסמתיתרהמחלהלכ ...רובתי" .. l' ובשפר, .. ) 1 (כסארyתש

כיישמרת ) 4 (למנדרחיר,והאזנת ) 3 (ח,שך,.בעינייוהשיר ) 2 (רזלק". ,'הבקול

 )שרניםמישניםרגעה N (כזהבפרוסרוםהמזבךבחירהפסוקלזונואקשה !! "חרקיו

שפירתביןהקשראתהוננייןזהפסיק !פלאדבר Mבו Mירופזרות,תורהשונירתעל

ב:ו(פכוקבגלויפעפ)י(חדנסביןמופעיהסבע.ברר,נסיתהנהגה rובתורה

-קבו,הבדרךנסיתהנה(הוביןהפםי'"')ויפתקיהמיסלאוישל,עזהיו',רהו ..

יחיונתמרםיושכעםיוניסייבותעשהרשתיםישםליונה M...וינארבז(פכוקסב"ת

 .)"'""הי'שם

(נרהה.ררחניתרהמ "בדיר ,פו"נחבןסרל1יrרה Rהננרוהשראת 55

היייז.מןתונאההואהחטאכזאתבררגהכי 56
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• 
 ,.הכחןבןאמרבחלןחן.חזקיהכעבין • "Dבבביארקברופאיס

 .בחפאיס"כיה'אחדרשלאבחלין"גסיב)טז,הימיס"ב,(זברי
זהרופאיםשיזכיר ..טעםמה , 38בהםנהוגהרופאיםדברהיתואיל,

'לאאדסיאזברכאשרהKואבלבשס.דרששלאבעבוררקהאשס
השסדהישואבל ."חמז'אסכיהמצותבחגמהצפלןניאכל

טושיבכית'יים ICלרפוחלקיהמבריסאיס.דירשולא ,"בגביא

Kותלךןנirאת"יבררכה)כב,(שמיתשהבטיחאחרשהם,דצרן
רקמעשיהסאין 00ריפאיס mמקרבן."מחלהיהסיריתימימדי

ונאחיכר ."עליוילצויחממט"להזהיריהמשקההמאכלעל
 .ייסףרבבררבהדמלרשגיןיתרחיןעשריןכלא)די(הירוית

השירים(שירלהסיהמשל ."קראלאלביחהיאימגאאפליי
ןהיא ."לאסיאפחיחלמצןןחאפחחידלאחרעאיז)ן,,רבה

אלאברפזאזת,אדםבגישלדרכםשאיןא)ס,(נרכיתממארם

כפיהדאסיחלהברפיאיחדרכסההילא ..שאלי ,....שנהגי

בהגיהסאבל '.הברציןייחרפאחטאי.עינשעלייהיהישאר
באמרסכייבחסהיאיזן ."ה=כטיםלמקריהגיהםו'השםברפיאיח,

מכאן-ירפא""ירפאח)כא,שמיתעלאפה.קמא(בבא
לחןלהרשותשביתנהאמרילא ."לרפאיחלרופאיםשרותשגיתגה

כי-להחרפאותיבאהחילהשחלהכיןןאלא ,"להחרפאית

• 

• 

, 

• 

, 

חזקהי.שלבררכוהלךלאאשר Mאסבעניז 51

עשה.ינויתושתייס 59בתם,דרפיעללהםמוחר 58

להן.ןהזיפיתה Kבנושלכתקיפןתהריפאיםשלתםקידםכןאםיהיהמהכלימר, 60
, 

מינות.רכפי~ 61

היגייני.תהריהנ .62

 '''שר(יעייךכלכרה'אתדרשוחלן,שארעוןלהםקרהגסשרכיובפרסורבינו 63

כאוסרואפילושררה,שרםנהגלאשרכהלומרזבר X .הונבייגתכיהמפרשאי.ברכות
• 

רלאליר.) Kאררתרא pיסלח,לאהרופאביתלאהואהילדהיהרםלהקיזזיררהיה

כדירעילםיסיירזקושלבמקוהאוזזקויס.שלרןרבכל Mאלבנראה. ·שלכדררקר

דןרר.בנישארנול Mולמבדלעיוהיאהמיוחיתההשגחהאזכאשררגלי.

ררת. Jונמהעיר 1Cה Jחוהןורפואוח 64

חז"'ל.ונאמראתרביגרפיררשמכאז, 65

רכיוסשרנוררפהנוגלההלשבטונשםהמאנפים,כשרבורריס Kהונהמיםשבטל,כשם 66

הךצחנםי.

וחומרבקללןי,..והסבות,ב)כב,(יבריםונלמדוהזולתאתלרפאוחהמצוהואמםנ 67

כסגנוןירכבופיעליפהמובן(הענין ) Mעג.סנהדרין(גרפובידת Mלמכאדיתממונו .

 . )סלשייבגוףו:יוריפניעלשניבגוףציררי~יףבאשרה~תוב,

הסינ aלכולןשהדירע·פ Kרת Mל,םרלוובלררהבלהעיניןכלנםיטנולKיחידיכלכי 68
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אי!.-חבייםהשלקםשהםמטרתהיהלאוהואברפאוות"גהג
בן;ו~ימותשמאחששמפגילאמרפואתו,עצמולאסורלרופא
לדבוה'כישיאמרבעבורולאההיא,במלאכהבקישהואאחרי
האגשים·כזועלגהגו.שכבר , tבס,(ברכותבשרכלרופאהוא

עלישיח)כא,(שמותבאגרוףאובאבזזהאתזהשהכוהגצים

 . . ,הנסיםטלסןריניה iתסזבןואהתוהרכיהרפואה,תשלומיהמכה
גן,האח"מקרבאביוזיחדדוא"כייא)טו,(דבריםאמידיכאשר

·טםקלואיו " 0אשיררכישהםצרבותאבליהיר"שכ!מרעתו
 ."'טכ"וכרופאי,ם

 ) lIfרןבבם, IIרמב ,'''שר(הראשיניםגדילזשלישתכימדברזנןהיוצא
אבלהשתרלות.ללאבטחו!ובמילאסבע.'ההופךגסאורותועיקרוזמסכימים

ךנןבילאחיבהשתדלותלושמיתרתזהבלב,דדרגזתשתישלעביןזהאיו
שםרצןפזדרגותיהםנשם(הגס).הפרטרתההשגחהעללסמירשיכוליזהבה,

שוות.איגזוהמחויבתהמותרתההשתרלותמריותכךשוקאיגםאגשיםשל

פיעלאישאישללו.'אסורושמעוזוהמותרלשמעזז,אסירוראיבזהמזתר

מר!זאתלגסחהשכיל ."שלוההשתרוזת-הבטחו!גקירתמשתגהררגתו,
 :וז"לובטחו!.לאמוגההשגיהפרקבסוףאישהחזו!

חבובהמעשיותמצוותממגוומסתעפים·הלב,מחרבתהבטחו!עיקרכיאם

השתדלותשלבפעולותגרריםגםבזהישחבירו,גבדמפעילותמגיעהשל

 ."מיוחדיםאמצעיםואוסרלהשתדלותמתגבדהבטחוזולמעמיםהמותרת,

~,. 

ירכיאתקוyבחליוהתורהבכירו,זהיהמקסימום,אתלהשיגלאהאיםשלורזונו 69 . ~. . 

 .,.תורהאותןמ,יr"יכןהיריש,למיגזמוםמעלהולדשהואנררךכיבהתםא,
(סרטה).הזה"בעניוזרלתיבבסחלןירברןרה nהמשפמיבכלאיו ...כי 70

י) .סו,(יבריםוהואםךסנזיה,שלהמקסימוםאללהגיעאפשושתיארוטיתאע"'ם 71

ה'כקילתשמעשמרעאם..וק )'הפסרק(שסזהואכלבאיוו'','כךהיהלאכי"אפס

לעיל. 54העוהרעיין ....היוםרך Iמאנכיאשרהזאתהמזיהכךאתלעשותלשמוולאקיך

אשושליס",אליכטנשטייןאהוןד"והובשלרבויועלתמיההלהביעעמי.מקרםראכן 7ג

אלילהכיפורים,יוםמלחמתוסל"ינרכייםלקחיס-הביטחוןמירתשל(לביוווהכתב

וקבעסהגיהערמכויסק,חייסרבישלאזנואתכךכלצרמין Nהרמברברי ... :תשל"'ה)

הובובאםב. .• Hמאוחוסיפרבידיניתוספוובטחעלייהר.חתיסהומב'"ןמואנלאכי

הראוימןבאלסכססראן'ת,מבח'גהחייםוישלזילדעהכסיסרואהאיניליכטגסטיין

לרדינו,כרבים.פסולופרסיםקודם ל'" Iזחייםויאוזולנוםמרסמךמקורלהביאהיה

להכחיןירעבודאידבויסק)כשבילילונהיויםהיודינים"'סני ...זשבילי(אשרח"םוי

ן. Hהרמבשלכתורתונהגו"')שככר H (והמינימרםהמקסימוםכין

.שלהרגישותייסף ...שובשםלדרגתו,כהאתםמשתנהאחרכלשלהבחירה·נקךרת Hשכסם 73

הווחניים.מחדליואוהשיגיילפימשתנהאחזכל

השתהל,תרביןומחריכתןבותרתהשחדלותביןלהכיןהקריטריוניםאתלקברעשיממילא 74

K .סורה
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ממדחמוטכמחאיהאםש1Jייחהטםרפעולהכלבמחשבחבו iדלו Uחגח"בןהגה

לבקשהצדיק('טףשלהשחדלוחוכימקץובהבמדושאמוווחז"להבטחוו.
, . 

הגבר"אשריואמריהבטחוו.במידתכזלזולהיתה"והזכרתני"המשקרםמשר

שםנהשבשביל- "רהברםאלפנה"רלאיוסף,זה-מנטחן"והשםאשך
הצלחושאיוע 'I'יוטף :לןמווצובםשגים.שתילןביתוטףהמשקיםשואל

ולאבפעילוחהזרדםשחגחייבנהיוחאבל !המאחיהכלבהשתרלוחחלוהי
המשקים.משוולבקשזובהזדמבוחלשמשעצמואחיוטףח"באביטא,לטמור
ואויאיוולהיטיב,לזכוובטבעואיוהוהבםיחכוגותשלפיבהיותומאםנ
הדבויםאף-שיכולמהכלעושהוהמיואשיאוש,מחוררקהזההמעשה
זופעולהואיו ..אלרכומלעשותובוטחאיואבלחועלח.מכלהוחקוםי
חין..והבטהאמיגהזיהךעלאבקזרייתכעיןזהבמעשהושיהחרבה,ממעולות

ת 'I'מעלולאפהעורהעלחז"לוכווגחאטווה.האי-חרבהשאיבהואחוי
 .ל"עכ ...חלילהף D \'שלהבסחוו

ת 'I'מעלביקוותמוחחיםאיםנל"חזאםדבוירב.ואשיתאלאבווחוזוים
הבטחוומדיחעלבקיווחחח.ןמכוו"הומבכיבאמוכלוםסtז'ף,שלהבטחוו

כימדובו,ה 'I'והמהתכונה.עללאכיטזעואישהחזוו !אביגואבוהםשל

הואוימוהומב"ו,.דבויבפחכוו ,זהעיקווובשיםטוםאולםהפעולר.עלאם
• 

ב"הגריייסף.שלסןגיאבאותה //הלורה"ניתדבריאתגםזהבהקשרלהביא

אלאי!סף,עלל"חז,הממאושלפשוטועומקאתוקמבאואירבק Dבמו'

בבטחוווימת Dמרוגההעדוביוהטיבחיושהקאתכאו)מעביברבבמיוחד(וזה

האדםשלייזמתי !רעייזאתמכך.כתךצאהבהשתדליתמסוימתמדיהוחירב

היאמצדו)בטחווחוסועלמעידהעשייהאוחה(כאשוהשתדלוחבעשיית

לחיוב)(ובמילאלצוורהשמםימולווגוומתהנסיבותאתהמטבבתהיא
עצומ,עלהבטחוומרתבקבלחהמירהור~אהדיוהואהשחדלוח.בעשיית

, , 
, 

' , 

ממגהכחוצאהאשופוטיח,והשגחההשמיםמווווגווחמהמטבבח 'ICהשהאי

מתוךעליהויחומוצובושהואהשחדלותאוחהבעשייתהצךרוממרבמבבע
 :מקץפושתוישלשובווזהבחטובו.

דהבה :הפשוט...וביאורו )הגבר"(,,אשויהזהשהמדועלחקווורבםי ...
"ובוכךהכחובאמושוכמוגופובצוכיההשחדלוחלאדםמחיוההחווהבתמא

במטכחש'מאעלו'ואמו ,"וחיוושךדגבך"ראטפחכחיבוכו ."תהשעאשובכל
כללדזהולומרש'העניוועיקראח!דרךמנהגבהם'הבהג(לה)ברכוח

להשחדלרת,החהרורהתיהרוהא '.:זבומובתסדשקסלובש'ז,היהש'ראלילאשי
ר~תרכורעל ,"בהרסרבהתסיןלדסתתלבה!ז' ל'כI'רנeםבלרל"משוםר\א

S םהתורהראיןדn רכהמקסימים,אתייבתK1וד K הימנימרםהאיהתויהבזונררתהחיוביםוי

המקסימים.לקראתלשאיףלפניופתוחההאפשרותאכשרלהשיגו,וכילראחדחר lCשכל

 MKרבלבוזרליןגרוזה ...ב)הלכה Mמרקתורהחלמיי(הלכרת nשוברו Mהכותביכר

היהיחת Rותרה ..ד .) 1 (ע"הרנ'נןה IDמלן Dשנפחות'ופחותמ'וו IDהמההמצוותכו

רקוי,אכעלגחנבניניעתרןג K nנסילבמילה,שיגבולהזמיהוחיובכתיב.לםכ"
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לחפשאדםכלתריךהדבחםלרובריגתשיגיטטייטלישיהיהדכיההשתדלותלו
ההשתדלותשעורכןואם .....בה'לבסוחלובקלשהייהכדיועסקמלאכהלו

לבטוחלהגיעשיכולדמי ."ערכולפיאדםכלרקאדם,בכלשווהאינוהברצה

השעור,לזהלוהבצךרמכפייותרלהשתדלשירבהמהאזימלאכה,במעט
חבירומשלקטןעדיןשבטחוונומי ...הבטחוןמידתגנדכחטאלויחישבכבר

זלבורוחולהשקיטיוכלהואשגםעדמחבירויותרבמלאכתולעטוקיזכל

ה'דב.'הטללהשל,ךולבוכוחושהקטת Mהובחםוןבחינתיטיקרבה.'לבטוח

לוויטיפוהשמיםשמןעובשוהצורך,מכפיויתרבהשתדלותשמרבהומי

שבחרהדךרבשר,יגיעתי"ערקםרבטתוליויזמןולאלהשתדלות,הצטרכותו

וםחוחה"),קטבה(,,השתדלותזהעלגםבעבששיוטףאבחנושרואםיוכוין ...לו"

בחשבהלמותרהמועטזהגםכיעדגדולבטחובוהיהכךדכלמזהמכוחהא
"אשרשאמתוזהיממש.לשערשאיןמהבטחונוגדרלביכרהעובשימזהלי,

לאבטחיבןגדרל,לפי-רהבים"אלפבה"ילא-יוטףזהבה'"בטחוני
עכ"ל.קל.בדיבירואפילורהבים,אלכלללפביתלוהיה

ברפז,רקפזירחהחורהתכבהלאולברנזה, Kוכיןזהיוס,בלחן 1Xברסאיםיקיס Pהדונ

מל, ..רחםכ",חלמייאי'\גבנחסינוסרנוקםשאינןלמיי nבל ..-הנקמהפייחילשמל

כלרקהשיראל,לכללסיוהבפרםחיקזהאיןילבןמחול",בבידואיוכביריעלשמחל

משרותלפגיםוכווכיו"'בבאבוהיכןלכרלם.סייהזהוממיןבקימהוקערכך.לפיאחר

תומודמצוות Nובמזהמחקר.בספריאויביםוהיגריםרבו'.וקבורהחוליסיביקוךהדין

מזורתלמפריענחשבאינוזאתבכלימזין.טוףהארםיבקשםאבייאיאשרתורה,

לפיאחדכליבןהמזג,חלוסאדםלמסלוכןכחיב.דגגך"'ואספת .. ,ה; mתלמוד

האשי n"nבח'זברימהאיןניבארם,שלנפשיסיהרלםייבזהרלגן.לשפיההרכחיות

אשרלאישתררה,לתלומרגeר.בהג~בותןתונקשרההזרבשכלהמרגשתנפשותר

יסראללכלח"'תחירכלחוקהבוראמחוקהיהאידלכןליפ, Jו~נרפיסנפסי~וחוח

חכמיפכאולכןלזה.האוביחיתהדמהליתןהאנושידילאלואיןכידו,כ"אתךךתונתו

 yשמקריאתכשחרית, iשמקריאת- :ת"'תשלהאמיתימרכזןגררלנוופירשך

כשחריתראזהרתההמזרותקבלתשלימךכייןולילה",יימםכי..והגיתקייפבערבית,

 ,בזהו[פרדךננדיואשרהמצווחבנוויהואמזר,ן'חראויסמזןןהת,קייםבכרונ,ובית,

טו"בנתיו.ההבלדיסאתריאההכהןרןב"שבעיךל,י',ג .,.ומזוסהערנופ'וא'שני

וןהוחרהס'ג'מוס Mאל ..זךבנתרולהסתפקיאןהבסחווכמנותלפחותכיהלןי"בית ..

מום,'הסקטיקראתכאמצע'רק

ובקיה.קלהאומנות 76

 75.רה Yהסוףוע"ן 77

ולכגילאשתולהכיןכוי )הדרושהלהסתוליתומעברל yמ(מחיזקשהלעמולוeדםייבול 78

 Kיכו Mכווסר Kבראפםנלנא.עלולאסרהגסוס"'..הירסבסבלינרכהיםכלאתביתו

1K בכוכילן,יהיהסליםכיל"רמכלבבןהבתררקשה,יוםרתS' אתהיכןרימסיבאל

 Kלרלכיזנןאןתעיניוטחראבלותס, KפקיהזסKרהקסר.התקופר.אחלעבךרהדיישכל

 !נמהרירם"ותו 'Sוכגיהיהל"שמאזננדו,המוםרןחההשתדלות
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שלחטאוכיהלוייהביחאשיהחזיןפיעללימרהיהרשאפלכאורר,
לםיהיההחטרוןשכלומרבפעולר,אםכיבמדיההיהלאאביטאברהם
ן"הרמבשלובישלאולם ."בטחוןלשדקוחביקיאביבואביהםלשירגחו
עלאמירההארץ,מןאהייצ(בהושנקטהדוגמאוחואףכר,משחמעאיג,

היטודותבעזרתכינראההזאח.השיטהאתתואמוחאינואחוחו)שהיאאשחו

יס!רףרביגועלבדברייעיווחורהפחרוואחלמצואבוכלכאן,עדשהינחי
יטבע,נטבשאלתאלביי"ריוזהבפרקכב.פרקרביעימאמרבעיקריםאלבי

כחיילהזוכהשהראנס) =(הפרטיחגחהשההוביוהדציקחייניווהקשר

יאהרןהשמלשהחטאמהיתאתלהגיירישחיפואגבזאתיכלשלי,י'םהיםד
 :יונשליזה . 8טמריבהבJכ'

מאומתנמטתעףהיאשהאמיבהאלורששיהחורהאלגדילקרישע ...
• 

זהונמצאהמאמיניםרגויכפותחחתהטבעמכריעת IIשהשיהיאההשגחה,

א)(כ.רחל;ריןמבטכחיאיובןפנחסוביניעלאמרו...יכןהצדיקיםבקצת

למקיימייבחלקשכל,בעלהבהרשאיןעםםעמים,ישלשבמאמריהבהרשחלק
מחחישיםהבטיםשהייהבביאיםיפלע "שכןיבל ..עמה.םילהילכיםמרצה

הבביאתיוליםשילאיחבררםשהשיטפקשזמי ...מפיהםהי'צאככלייםעל

שכןיכלד,ירששמשירשיבחירהטםקכבטיוהףאההבלכר,הראיייקהצואו
, 

ומיכרחמשועבדהטבעשוםרטםומחויבראוישםשהשקדיובושישבמקום

 "האמגחםלא"יעןגאמרזהע1iל ...מצויתיהומקיימיהחירהשומרירצוןלעשוח
ויזוביהצורשיבקעגוזריםואהרןמשההיהאילוהמים,כששאליכי Jוגו

יהיהישלםי,מלאבריעוצתעבדידברמקייםספקבליח Ifהשיהיההמים,

זהששעיס"אעהשלים,עליהםיהם ...העםכללעיניבזהבחקישח"השי
מקיםמכל ":המציתמבליעצמםלעטרהלליטיחציםהי'לאשגטותנותםלחב
 .ל"כע ...vבאנהולמייעטלעיולהםבחשב

 'בהלבטיחלי"ה;זיבאמחו."הרמבדברילהבבחהמםחחלםגיברהךי
, 

הוקב"הגיזךשהצדיק'בידאייכבביאכצדיקהואבירגחוכיאוחו':שצייל
ציקחו,יךגחאחוידרעמרגשיבאמתהצייקכאשךבכיןזהכלאולםמקיים.
פרשתלטבעי.הבסאחההיםכחסמכיחיאתהםעיללוהיסידעלמיכןינמילא

ליטולרצי"לאכאשר "עטה"מריבחטאשלריחשאפעלמלמדחמריבהמי
 ."אמיגהילמעןםןילע"בתשנחהעניהבמדיחכזאתיהפרוח ,"לעצמםעטרה

בצסוובחסנשלאטושםזאז·יבס,ליהשעשי 'בהבטחאלבאמתאביטאברהם
במדיתלפגםלאטוייבבחנהבהשנקטחדלוחשהה .נםלוישיעשהרהאשאויי

למגםאםכיהאש)כבשןמרשתמאזהיטבעליושדיעביטחין(אוחוהבטחין
עצמי,אתהואבהערכתן

ב.כרךמאליהומכתבכזהועיין ,"הכתובנוליימעלה ..בבחינתהאבותחםאטרניתכימנוין 79

עלליורא ...בכחובנחמרסםלוcוהארימשהחטא :חוקתבפושתהרכפיןשלגוווכלש 80

הרו Kרמשהלסההלעירנכררםתנהחטי :ךכרכריראתלפרשוססגtרהזחותריך

שבכתב.בתורהלהגוהרתזינאלי)לxונקtנ"וננוםסוהו Mן .. (

 !כירב Kכררם. K 'הלבבי.ייגזיבךמפנחםלדמשהומכייןשכןהכלרזהר 81
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 , •לןינגרמאירד"ר

נרניט"אהנקראהרגןהייעל

טהו,ךעריםשגיהטהוריםהדגיםעלסיזבן :'החסרירי\רהר'בשםזבובא . , 
והרבברםבברבןט//אכןשאיןמהלשגים,סדיקהזנבליישטהורדגפירוש

זהמחמירממבהבזהרהיה"שמפרייחיאללרביביממבה.אןכלםיהיוהגדולים
כ."עברכה,עליותבא

בשםכתבשהרשב"אזבובאזבא)ס'יב,פרקזרה(עבודהאשיריבהגהות

א//בורבךטשיאכלמיכלאמרהחסןויהירהור'טהררדגשהיאשלמהיירניג

שהתי,בחלוםווואזבדואטדיםר'החירואחחוטעםלויחולאכוליזכהלא

זבאריך .'כ"עראשו,על mבר;כגוחויזבואכלוהפורשלוכואסרובווחזרשרצים
 • Iבורביט"א'הנקראבדגהגדוליםכל 1שנסתפקמהלי"יקשה(שס)הרא"שכתב

זה.דגאכיותסביבחריפהזבח~וקתשהיתהזבוכיחאלובדבריםעיוו

דגהזאהאםלבררהצליחושואהוההבךכרט"אהואדגאיזההיאהשאלה
לא.אוטהור

הרגיסרשרמתאתהבאתינהחימןכשרסזיוססרישלהשביהבמהדירה
. 

הטתוריםהרגיסביןאגיןמןצארםפריסשלהדיןבית , lfעשפורסמההכשריס

rbeau ~ ןBarbot . שברגןכזלםיימהסכמצרפחרבניםעמקיימתישיחרתשנH ט

ר. tטרדגהוא

בהדבד.איחנויקדםלאדגיםבשזבוחואחרוחבשפוחעיוו

 .) Barbut(או Barburהרצוי.לקריטריוןלהכניסםשאפשרדגיםשניישנם
דגיסבידדאישהס Polynemidaerה-ממשפחתדגים 4מןצאיםאבןזהדגתחת

זבפיצלזנבישזהשלדגזבכייןבעיותשנתערררולהניחאיןזהבדגם.יטהור
החסיד.יהידהרבילדברילהתאימיאיןילכן

 Rhombusבלטיביתהנקראהרגהיא Barbueנשםהנקראהשניהדג
Laevis -באנגליתKite ,Brill דבשםGlattbutt, Tarbutt .דגהיאבגרמניח
זנבאיואזבנםכאוהלכחי.חששאיועליוגםרבינר,משהדגיזבסדרתשטוח

להקלף.וקליםבולטיםהקשקשיםאבלזבפרצל,

 , Rhombus maximusבשםהנקראהסדרהמאיחה·אחדדגישבושנימצר
כייצאזה,לדג iSteת buttבשםובגדזבג'ח Turbotבשםןבצרפחיחבאגנליח

I ורבהנההרי",אסימןםמ"קK כירברס"סקיריןשרגםיכפניםסםהK ריפסK הקשקסיסח

 Kמ,זרהעכורהכתוספותיכןטהור,רגשוהמשמעומזההזביס,ובןשבוילהכשעה

ר.גtנוכארד-ה

z הגהותשלמקורוK סייכפרקזרהבובירהזרוע,באוךשריP :חרס,פךיובוייןז"ט-ר

ו.יי' P/fסם"בסייתשיבהדרבי ,ו'"באוחפ"ביטיד f/יו

 . 220עמיתש'"מ,החורה,ם"עהחקלאותלחקרהמרבןהוזאת 3

 . Dictionary of Fish and Fish Products, Parisו 968 . •
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• 

 , .נקלפים.קשקשיםאין ,א'השטיחיםהדגיםמביןמהכלל
שנישמאל.מצדשפנייפיעלמן'דייהרבמחארזהלדגהיכךכסיזבן

מצדפנהיםשניהם Rhombus 'Laevisיה , Rhombus maximusהללידהגםי
נפיצההמינםישניביןההחלפהטעיתאין.יבבוניקשקבויםשיבראבויןשמאל,
זביפרוי Barbue 'השםיתחתהכללהאגימיאצםי •הדיגבדמרדיאפיליבייתר.

I 
I , 

 ... . Barbueיהצךפתי Steinbuttחרגרמני rג\bot 'lהאנגליהשם

האסורוב.רבןוןיא

לענרכיחיניחזמלאןכל,הפורש·יכל

ראשוי

• 

Rhombus maximus 

מויוראהרבמפיזה,בכייןבעיותהתעוררילמעשההלכהשגםכנראה

אסריד~שבאמסטךדםזה,דגבעניןמחליקתשהיתהלינמסךבאמסטדרם
י nהדיהמרכז "'עשפירסמהבטבלאגםהמלחמה.לשרבתעדמיתךההייבהאג
ספקההיכנךאה-בסיגירים(אמנםמיתר'כדגהדגזכםריעשחיטהלעניני

עליי),מסירים

הכירמהםחלקהראשרגים.ביזהמחליקתאתלהסבירניתזזיבדךח

הנ"ללדגהזימהדבגקשקשיםראיאתריםקשקשים.איזזהשלדגבעיבדה
המינים,שניביןלהבחיזיכליולא

 Rhombus maximusהנקראשהדגלמעשהמסקנהמכאזלהסיקשנוכלחמני
להבחיןהיאהקושימותר, Rhombus Laevisהנקראשהדגבעדראסיראכן

הדג.בעירקשקשתנראיתאםרקאלימדגיםלאכולמיתריכד cלביביה.ם
טמאואחדטהירשאחדמיניםשניששינםידעיהראשוניםשגםוואלי

דגדהיינו ,.לנראהפלמידא, .. :קצ"טסי'בפרקזרה,עבודהזריע,באורוכן

היאאדטהרר,זהדגכלימרטמא",לדגרשיהידדמיבלבוטאשקרראיןטהיר
הטהור,לדגהדומההדגבאכילתלהכשללאלהיזהךשילכןטמא.דלגחמה
דשה ..בשהוכחיכרמלר,הזימהטמאדגחששמשוםטהורדגלאסוךאיזמאדיד

 .'הס'יסיףדלייתמערכתדמח",

• '. 194$ es, London ו..Jenkis, J. T .. The Fishes of the British Is 
 • Oף n...... ... , 'עובחסי",גcלונדיןתורה,שלשמרשה 5

6 d Map of Fisheries, Scandinavian Fishing Year וKey Book to Wor 
. 191$ Book, Copenhagen . 

• 
 •-:-205 ~,מיהחימןכשרמזיןבספרהוכ" ,ז'"!רתפםח,יג , Pובונהרב , .. ,חתרםך

S כיניהםשינים,דביםשלבכסריחםרייןשם',ןיי" .tר:ב.רבןם-ו
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• 

כרמלאירההרב

הוע"סבסוגיותמספרימבנה
• 

וניונראעלסירכרתארראירתונספרמביאתהגמראבהןבש"ססרגירתש'בן

שלבים.מספרשכרללטןריאשקלאארעביןבאיזהדערתמספרואמסר"מת,
שלביארהדערתארהראירחמספר :מפליאדברלפעמיםבמצאבד"קאם

 ;חיתמשמערמירחדח,לספרהערלה-חחילהבכררבהכאילר-רטריאהשקלא
מובססתלכארהרהסרגיאשונבבהה"בר ; 12אר 7לפעונשאר , 10 :כללבדרן

ונגדרחררגתזרחרפעההטררימכרחבלדעתונסר"ונח.ונספריחמערכתעל

ר."היהלרמדימלבדיקתבדברההכרעהאתמביחהראארהונקרירת,

זר.לחרפעהדרגמארתונספרבכיא

 .)אפר-בפגקמא(בבאסרובן- 1 ' 11תחת I'IIי 'IIסגר )א(

ממש.עיןתחתעיןלרמראפשראילמההרכחרתשלשרימהמבאיההגמרא
האונרראש.באחררגירכלהמהתבאימהחלדעוח,שלרחבהקשתכוללחהשרימה

הבהההוכחה.שלטיבהעלהגונראדבהבהחח"סיגיא,מההרכחיתאחתלכל
 :ההוכחיתאחבסןפי

 ...עיביאתסיןכאיכילדחביא, • 1פג:
 . ..כופרהקחילא ..•לימרבפשר.·ואם 2
 . ..אומריהרדהבןריסחאיר'חביא, • 3

 ••.אימראי mיבןשמעיןרביןזי, IIתביא . 4פ.ד
 •..תבאל IIישונע 'רדבי • 5
 .•.חבאחיאי ,.דבי . 6
 ...חזקיהדבימדתגיאתיאאמר,אביי.ד
 .••אמרדיבאמשונהיזבי'רב 8.
 ...מארדרבאמשמהיD!כאיב . 9

 ...אמיאשירב . 10

 .)אכג-בכא(מסחיםבאה,ורבייהיקזח 'IIסרב )ב(

תאכל""לאאםאבד~רר'חזקיד,מחלרקחעלסזבבתזרממזדסמתסרגיא
חנלקובתהבר"תאבהו II ,.מבאיהסוגוcיתבחילתלא.ו IIהבאהאס<ורכילל

בשער"אשרלגרבבלהכלתאכלו"לאהפסרקבפיררשיהדוהיר'יר Kןכר'
מאירלר'ביןשפירחי Kאבי~ר'שלדשעחימבארחוהגמרא :'וגו'תתגגה

בעיקרפירכיח,שלשרהרימביאהממשיכהא)(כבהגמראה"ודד.לר'בין

מלויהפירכאכליחר.גםהשיטותשתיגגךלופעוניםאבר., ,.ישמתגבך

שירחהשיטר.תשחילפיהזוכיחותכלהגמראמבארחבהוטריא Kשקל
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אכג-(כבאעמוד'םשלשהפב'עלמשתרעתעל,הןוהד'וג'םהפ'רכות
 :כדלהלןשעי,ומספרן ,)"כתבא'"ל,מא

 ...הנשהגדיוהריבפחא'צחק 'רמח'ב • 1ככ

 ...דםיהרי . 2
 • ..החימןאברוהךי . 3כב:

 • • .הבסקלשוררהרי . 4
• 

 . . .ערלהיהרי . 5

 ...תרימהוהרי . 6בכ.
 · .•בזיייהרל.ך
 · .•חדשוהרי . 8
 ...שרציםד-הרי . 9

 · •.חמץוהרי . 10

 .)ב'א-א'א(חול,ןייובסוניא )ב(

בחר..אזל,נןלד'ןבמקורדנההגמראמא.דיסוד'ח.ה'בהזוסוג'אגם
מילתאהא"מגא :במליםחמחיוההסוגיאההלכה.חישטבכלהמקיבל " Nייב

בבוגעהיאשהשאלהקובעחשהגמראואחר ,"רוכאבחרזילרבבןדאמור
מב'אהסטט'סט')לרובבנרגע(ה"בווקטנה"קטןכגרןקמןדליחאל"רובא
ההצערחמספראמורא.בשםאחתכלהבע'ה,לםחררןהצערחמספיהגמרא

 :עשהרהיא

 ...דעולהמר'שאאח'אאלעזרר"א . 1א.'
 ...בפסחעצםב'רתשמאחיאאמרדרב'באבריהמר . 2
 ...מאל,האח'אאמר'צחקברבחמןרב • 3
 ...ערופהמעגלהאח'אאמרא'ד'דרבבריהששחרב . 4
 ...אדרמהמפרהאתיאאמרש'לארבבררבה . 5
 ...המשחלחמשע'ראת'אאמריעקבבראחארב . 6

 . ..ואמואבייממכהאתיאאמרמרירב.ךיא:
 . ..הנפשאתמהירגאתיאאמרכהבארב 8.
 •..זוממ'ןמעד'םאחיאאמררב'נא . 9

 ...עצמהמשחיטהאתיאאמראשייב . 10

 .)אסו-אסה(מנחוחטוביוםמחמרת-שהבתיממחרתסוניא )י(

דרכולפ'מוכיחמהםאחדשכלחגא'ם,שלרש'מההגמראמב'אהכאן

טובזיםממחרתהעומרשספ'רחחז"לכמסורתלומרמוכרחיםאונלמה
(ד'וןהב"תוס'ם.שלכטערתםחש'בראשבתממחרתולאפסח,שלראשון

שעהר,הואההוכחוחמספרכאןגםהסוגיא).כסוףכאןבאההוכחותעל 'הגמ

 :כדלהלן
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 . 1סה:

2 . 
3 . 

4 . 
5 . 

6 . 

 .•.תספריאומראחדכתיבזכא']בן'יחבן[רבןליאמר
 .••צר'ךא'ביאומראל,עזרר'
 . . .ימםימנהתירהאמרהאומרהיושעו'

 .•.עימרהבאתירהאמרהאומר'שמעאל'ר
 .•.למעלהשבתבאמראימרבת'ראבן'הידהר'

ספ'רותכל ...אומר'הודהבר'רס'ר' ...רבבןתבי
 ...סופר

• 

שאתת

 • • •צר'ךא'בואומרבת'רא)(בן'הודהר' . 7

 . •.השבתממחרתאומר'וס'ר' . 8סי.
 .•.למטהשבתבאמרה :ועוד . 9

 ..•'מ'סששתאומראחדכתובאומראלעזרבןשמעין'ר . 10

הומס' 2מס'כנוןבתוכבן,דומותלכאורהבראותההוכחותמןכמה

הגמראלגמר'.זהותשא'בןתמצאבהןכשתדקדקאבל , 9ומס' 5מס'כרן
בתרא.'תבא'מתרת'ברפ'רכאלהוא'ת"כילהואומרתהסוג'אבסוףבד'ובה

[היינובתרלתאכמתניתאבין ] 5ומס' 4מס'{היינוקמייתאכמתניתאנין

שובות,דעותשת'עכ"פ 9ומס' 5במס'רואהשהגמראהר' ",] 10·ומס' 9מס'

 ...דימס' 2במס'גסימסתמא
ראשוןוראשוןמסו"מת,בע'הלפתירבס'וביתשלשירהמכ'להוסיג'א'ש
הסהבס'יביתשכלאודעתה,אתמב'חפתרוןהגמראשמוצאתעדמופרך,

• 

ריקאהיאהפתרוןהצעותומספרשש"מוצא'סאבומפת'עבאופןהוע'ל.ללא

זו.לתופעהדוגמאותשלשבצ'געשרה.

 .)אפט-בפח(פסח'סבזהזהפסח'ךהטורותשבתטרבוחהשמ )ה(

ונמצאתבזהזהפסחיהזעורןתשבתערני"חמשה :ברייתאמביאההגמרא

ופטוד'!השר'!(הלב'ת'יצא'!כולןמום]בעלהוא[והר'מהסבאחד'בלת

א'כאוהא !שב'פסחמלעשות"ופטור'ןשואלתהגמראשב"!פסחמלעשות
אלו,בבס'בותשב'פסחהבאתשלבאפשרו'ותרבהוהגמרא " 1בפ'קדלאחד

 :כרלהלן

 ...פסחחרכלל'ת'ןליעבידהיכי . 1פח:
 ...פסחחרכולהול,ת' . 2
 • • .וביתניפסחומיבייהוחדכלניתימאי,האי . 3

 ...בדחיהכהןוחדחדכלוביתי . 4
 ..•כהןהדחמשהכלוביתי . 5
 ...פסחמותרוביתי . 6
 .•.פסחמותדןבייתיובטרחו.ד
 ...אנשיםקרבןתיבחהא . 8
 .•.תגןיהאמינה,בפקאומא' . 9

פט.
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, 
• 

עב.דבדימאוינןדקאאימו ...תניאוהאמינה.נפקאמאי . 10

זנמילכתחילה

הזד.האחווןהפתווןאתמקבלתוהגמוא

 .)אפא-בפ(מנחותבתפותהבשתטובותהו )ו(

ובי..תביהמתחילבקטעבמבחות.מוצאיםאבילהב"לחמהמאדסוגא'
למהתקנה".להאזיחבירחהמהןאחחימתהבתמורתהשנתערנהתיהדחיאי
אחתכלדרוחההמצבלתיקוןהצעותמספומביאההגמואזתקגהלהאין

 :שעוה-ההצעותמספומהן.

• 

היא.תמווהדלמא- !בהוהלחםנקויב . 1:פ

דאמו ...היאתודהדלמא-זבהדהלחםגקויבלא . 2
זו.הרי

 ...חלםיליתיובילפנילמדייןאמוי . 3
 ...ולימאילחםבהמהוליתי . 4
 ...ולימאולחםבהמהוליתילובילויאמו . 5

 ...נחמןדובקמיהמותאבושמיאלברציחק'ויתיב . 6פא.
 . . .בהמהי,ליית

 . ..העזוהלחומתחיץילותבהלחםלייתי ...חלשעילאוב.ד
 . ..בהמהלייתי ...אידידובבהיושישאובלהמתקיף . 8
 . ..מעיברתבהמהלייתי ...כהבאלרבאשיובלהימאו . 9

 . ..עליהויילימאבהמהילייתי ...לדמו\ויאאיקלעוביגא . 10

 .)ב-איג(רימאשןןו Mןזדביתוםונ", )ז(

כמשנהמקובל,היאהעשירישהפחרון )ה(כדוגמאכמימוצאיםכאן

אשחותמיתשמאלומתקיניןאחרתאהשאףאומריהודה ו'..יומא)(ריש

 :שואלתגמראוסתםאשתו".זוביתוכיתוובעדבעדווכפושנמאר

 ...כתקבתאליהסגיומי . 1יג.
 . ..להכניסדלאכמהכלוהא . 2

 . ..כתIב"שבילהיהוהכןאם 3..
 ...לדוכתהקושייןהדראלהמגשראי . 4
 ...בתיםשביליהדר~המייתאלאדרילמא . 5
 . . .מיתהלאהיאודילמא . 6
 . ..מיגידי~חדאולאמייתאלאוידלמא.ד

 . ..עדבודהבפלגאחברתהמיתהדרילמא . 8י:ב
 •..ביתבלאליהוקם ...חברתהמיתהודילמא . 9

רמשיי ...להאמרלחדאאלא ...חברתהמיתהלאודילמא . 10
למפרע.דהאגיטאלגיסא
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.. . 
 :שלביםשביעודשינםגמרא.דסחםהסוגיאמבנההואכר

-ז ...מעחהאלאעויארבואיחימארבינאלהמחקיף . 11
ייבה.יבמחןיבמחן

-ז ...מעחהאלאשרביהדבןאיחימאדבינאלהמחקיף . 12
הארוסד.אחלדבןחהחוצה

 .)בטו(מגלהןהומאתזשנזביהםIIתראדתההמ )ח(

מביאהבהדאגדחאזובסוגיאגםמוצאיםאנו 10+2שלזהמבנה

טעםאיזהבקצרהמסבידמהםאחדשכלואמוראיםחנאיםשלשורההגמרא

 :כדלהלןהיין,למשחההמןאחלהזמיןאסחרראחה
• 

 . . .לוטמנהפחיםאומדאל,עזר'ר ...ח"ר . 1
 · . .למדהאביהמביחאומדיהושער' . 2
 ...וימרודעצהיטולשלאכדיאומרמאידר' . 3
 · ..בהיגירישלאכריאומריהדוהרו . 4
 ...שיראליאמדןשלאכדיאומרנחמיהר' . 5
 ...להמצוישיהאדכיאומךיוסיר' . 6

 ...המקוםירגשיאוליאומרמגסיאבןשמעוןר'.ד
 ...פניםלואסביראומרקרחהבןיהושער' 8.
 · ..היההפכפכןמלראומרגמל,אלרבן . 9

אלעזרר'דתניאלמודעי,אנוצריכיםעדייןגמליאלרבןאמר . 10
בשרים.קנאתובמלךקנאחואומרהמודעי

עודומביאהמוסיפההגמראטשרה.-כאןהנמניםהחנאיםשמספרהרי

האמוראים.מןדעוחשחי

גאון.שברלפניאמררבה . 11

משחיהם.אחאשיחבחומם ...ורבאאביי . 12

 .)אכב-בכאמיצעא(בבאמיטתשלאאישו )ט(

הראיוח,מספראוחה,לומדיםרבןביחשלשחינוקוחזומפורסמתבסוגיא

שטר.שכיםהואשמע':"תאבמל,םהמתחילוח

 .)בו(סגהדריןיב"יגוטסוגאי ),(

אומרהגלילייוסירבישלבבואליעזר I"רהמתחילההארוכההברייתא

שבהטשלדעוחיהםאתמכילההעמדו,כלפגיעלוהמשחרעחלבצוע",אסור
 ..תנאים

.. - ~ .. ~ - - ,- -~-, ..... ~.-- ----.- ._ .. • 

. -_.,. . , . 
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• 

 .א)ז(סבהדר!'ןי'" KוקרוכCIדוהה K"ההו(יא)

אםד,מבבישבשמעופתגמיםמספרהגמראמביאההסמוךבערמדשם

קמארדהה'1"הד~אבמליםמתחילקטעגלדומה.תוגןעםפסוקאחדולגל
שכטה.הואהפתגמיסמספר ."ואזיל

>1-

I 
! 
• 

 .)בצ(סנהדריןכת"'ם"הסה"שהקב"ה"סנ"ייו(יב)

שהובאוהראי(תמספרגמלאיל"רבןאתמיבין"שאלוהמתחליהבסוגיא
שpבה.הואהתב'''מןבשמו

אסיריהיההטוריסכיתבהליות.ינול !לאותו"מקרה"זהכלהאם
לודמיםשהםהסוגיותאתיבדקואילו"המעין"שלהבגבדיםלקוראיםתודה

אם--שליליותאוחיוביות--תוצאותוישובמזהזו,מבחינהגם

הדמיון,פריולאצייבה,מציאותהאיזותופעהאםלו.להודיעבטובםיואילו
--המציאותבמבחןעומדתאיבהואם ;המדוייקיםממדיואתבגלהשגאדי
דלעת.גדאיזאתאתגם

 •שקל-45 .המחיר

בס"ד

עיפ 1ה

זכרןנןתשפר

זצ"ליעוכר 1אמשההרבמאת

אויערבראל aר.נהרבבעריכת
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מו nברמאיר

רכא"אמררוש t"כפ

 :שבינןע"אס"ודףבחד,במסכת

 •חביבארבבילבריהלהיאיעסק'רביבא 1
ייםלארבעהכתיבהלמכתבמרל,הסבר'להיאמר 2
איןלהיאמר 3

אחר'באארבעהעדבטרלארבעהמטאכי 4

..רכיאב : Nע"חיבכתיבותהמקבילהאתודאהעסיק. :וכוביבבןעסיקין, :ואטיקן '''ככ 1

 :קייי,)נז'מירסקי(מהדירתס"זשאילתאובשאילתותחביבא",רבבילכרזהליהאועסק

ליה.'עסקובינא

 ""'באיזחקב"ו·אברהםלךיהאשכולבספך ;יאטקון '''כב ;שלפגינןכדפוטיםכך 2

וכחדיוסיו ; 112 ' 31ניההלכו"חשכ"ח).(ירושליםהאלברשםארםועירכך. Nמהזוות

ומופיעהיוחרבפונהחביבא"רג ...הגרסהאולם . 289 'וJסופרמהרררתלנזה,הובאירישל

ירושליםהגאונים",כספרותעביבוח ...באבךמסיןשישפרטםבקטעפסוקות,כהיכות

ובמקבלי , 584ע' 1963י,ישליםהוייייץ,מהרורתויטרי,כםחרזר ; 384נויתשל",,

ובספרי"ב-י"ב,נויחרפ"דב,ךאפעIססהערבך"",.מהדירת ,'''רשלהפרדסכטפרלכך

יהוזהלריואמוראיםתניאםניחוסי ; 1176כו'תשכ"וירושליםבאבנוך,ובהזורתהאורה,

הגזול"ב"הררקח ;רדינויתשכ"ג,יררשליסוביוברן,ובהזורתמשפייר,אקלוניובוסברבי

הראבי"ה,אנל Iקצייתנו'תשכ"ו,ירושליסשביאררסיו,ובהזירתובגריימזא,לאעיזרלרבי

קובץובייינ,אמשהכ"רק rnילרבינוזרונו",ב"ארר ;קפבס"ייא nאפסוכrיר,מהזררת

המרזניאזל Iלייונו'תשלייב,ירושליסויבר,מהדורתימקוראות,בזהלהלכרתהרשארניס

לובזיןאברת",ב"מגןהמאירימנחסרבינוצאל ;תש"מסייושביערת,פ"כנדהבהלכות

קאפח,מהדירתהנפטייב"בנוליהראב"זאצל ;השבינויבהנוביו ""לנוי , 1908-תךס"'ס

זאל ;שבישנורשביעי,ביתהבית"',ב"תררתהרשב"אצאל ;נוייגנוי , 1964ירושלים

בפ"בהרי"ףנולבפירוטוגיסיס)(רביבוהר"ןאזל ;נו"בס"ולבדהבפירוטוהריטב"א,

(הרא"ש)אשררביבךואצל Iע"בנויתש-י",יררשליסנדה,למטכתובחדיושיודשבונוות

ס"רכנדההגליוןשולינולכהגהותייהב""בברסתובןע"א,ס"ולניההלכר'תיובפסקי

חניב,ארבהברסהאתכנראהאימץנויניים""יפהבנוליעלין,ליבריה Kריוערד,עייא

חביבא,רבבמקיםחביבארבככתרבותלגרוסדא,חילכתיבותכפירישוהנעי,ראף

לארבנוה,כתוכהלמיהבמרלהבנוילא"א"ל :'בראסיקזשונות,ברסאותשינןזהלקטנו 3

N אארבנונטרלארבעהמטאכיאין,"לn ריבאN לכתוב"א"ל :במינכן ;?האי"מאי"ל

 ; ?ה"'יאאוביא"לnאריבא,לארבנוהאיעבבלארבנוהמטאכיאין,א"רלארבנוה,כתרבה

בראהזהריאייימ"'א,ההואבתרירמישבעהיאעכב ..השררהחסרהאלהדיכתביבשני

 • n"lUאריארבנוהנוד"נסרלמליםוהבהרהפירשולאאאינהזרששורהאפשרבדליו.ג

מופעיהבושם,אברמסון,שפרסםפסוקות"'"הלכותועלאוקספורדידמכתבקטעויאה
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יומאההואבתריומישבעהאיענב 5

האימאילהיאמר 6
דרבאלהאמרהלסברלאלהימאר 7

• 

ונתפייסהלינשאתבעוהרבאדאמר 8
נקייםשבעהלישבצריכה 9

דמאדקחזיאבגדולהרבאדאמראימרלהיאמר 10
אמרמידמאחזיאדלאקטנהאבל 11

קטנהליישגדולהל"שרבאאמרבפירושלהיאמר 12
.מחדמאנמיקטנהמדא nדממשוםמאיטאמאגד,ולה 13

• 
• • • • 

חנינארב'שללבת~בנואתששדיךרבינאאודותמסופרשלפנינובמעשה
ביוםכתובהלכתוב '.החתןאבלרבינא,הציעחנינא,רבהכלה,אב .) 1(שורה

הסכים-מצידוורבינא ,) 2(שורהלנשואין'רגילשהואיוםהקרוב,רביער
(שורההבארביעיליוםעדהמתין-המיודעהרבעיייוםלכשהגיע .) 3(שורה

 •הכתובהלכתיבתשקבעויוםאותולאחרנוספיםימיםשבעהכלומר ,) 4
רבאשלהלכתואתתואמתשההמתנהלשואלהסבירהמתעכב .) 5(שורה

בכתובפלגיהלארבעליהאמרחביב,ארבבילבריהליהעסיק"רבינא :.הגרסה

ליהאמרוכר,איעכבטעוכאוכאיליהאוכראתא,והרריווכי,שבעה.איתרהכתובה, ..

 ; " ...בקייסשבעהשתשבו:ריכהטהורהואוכרהןביפיסוהלהיבשאאתבעיהרבאמארדהבד

ליהאמרכתרבה,לכתובליה"אמר :היאאשבבזמספריהמזוססתהרא"שונרסת

ררבאלהאמרלהסברלאליהאמראוכאי,ליהאוכראחריגא,,ארבער 17·וכר'לבטר

פי"אביאה,איסוריבהלכותמשבה"ה"וננדיבעלנרסתאתיראה ."ונויליבשאתכעיה

ףtלאתאייוכא,וכההואבךירןכיז'איעכבבתרבה,בכתרבפליליוםלהו";אוכר :ה"ס

דרבא".להאוכךלהסברלאליהאוכךהבי.וכרעבדמ"ס

 :ע"כב"'כבכתובותהמעשהאתלרונוכהראההכתובה.אתהכותגהיאהחתןאבשהךי 4

 :שם '''שרוראהנתובה,להלמכתבאזילסוראת,אגאבילבריהליהאיעסקפפארב

כתובה",להלכתיברה 17הנאבילביתהלר) =(פפא"רג

שעריבלוך, ' JCוכ'ראה ....הרביעיליוםנישאתבתולה...שתהאחכוכיםלתקנתבהתםא 5

הגרולבהרוקח ;תש"ונסיוכןנרהלוכסכתבמריכיוראה ; 96עי ר"' nהתקנות,תורת

זולסוגהימהרש"לבהגהות ;קז"הע'שבואורסןןמהרורתוכגרוכייןא,לאעיזרלר'

הירשברג,שיא'ראהרביעי,ביוםהבשואיןאייות '.רס"קקצ"ב,סיוכןיי"רשן"עובס"ז

 Tabnu ·קרויס,שי ; 75-102עי ,'ההעתידהתלמןד,בזמןוהנשךיאןהאירוסיןוכנהני

V .2 dische Archaeologie , 'אנשישביןהחלייקיםוכיוכרלביות, 454יעי 34ע

בחילוףמיללבור,הכהןיואלשלוהסבריל'י"ח,פסקה , 158עיישראל,אזרובניוכזר"

"יאיווכאראההרביעיביוםכתולהנשואיאיסורעל . 36עיחרלייחויען,המנהגים,

כחובותכפשוסהתוספתאליברמז,יש'ווכקבליותיה,הייאפ"אכתרבות.תוספתא ;עייב .. . , . 

\ n "'שליםלכברדהיוכלספרישראל,רתרדיפתליברוכן,שיראהכןראיל,. ~ 212עי ה

רט"ר.עיובמיוחרכ"נר-וכ"הע'תזסל'י"ה,ייר,שלםיבארין,

 • 4לשורההסברלאאאינה 5ששירהההשבורהאת 3הבורהלבוילרוcה 6

26 ,-. .' .. 
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 ) 7-9(שורהנקיים'''שבעהלישבצריכהונחפייסהלינשאחבעהרשומא,
קםיישלשחהיןמשום ,) 12(שורהקטנהשהיאאוגדולההכלהאםהבדלוא!'
 .) 13(שורהחימרו"ל"דםחשש

ימםישבעהשהמחיןהמחעכב,שלזהוחוברורהלאהמעשהסח Uמחךו
שמאאוהחחן,אב-רביגאזהההיהאםלמשגהו.אחדרבעיימיוםנוספים,

הכלד"אב-חביבארבזהיהה

 10הרשב"אהראב"ד',האשכול',בעלהראשובםי.החלבטוזובשאלה

חביאבורבהכחודב,כחיבחאתומבעשהחעכבהואשרכיבאקבעווהאר"ש'"

1י tlשרשלדמשרןבביחואלין ; ) 6(שורה "האימאי"ששאלרן,א 2 

ואילושבקבע,למודעהופעיולאשהתעכבהואחביבאשרבקבעווהרשב"ם"
דהאי""מאימכןלאחראותוששאלזההיהרביאב

בחלקההושערחיח.שיררוחיחאיבההראשוגיםשלזושקבעיהסםקאין

ע"א,ח'שבכחובוחוזהשלםביבוזה :המעשיםשבישביןבחיאוםתלויההאי

אךהשיטוח.שחישביןבהדבללטפלהלליהשורוחשלמעביבםזהוא!'
בדךרדוכ.שוחחים,אחולזהוחלגסוחשאסשרליבראההערוחחליקחלמרוח

 " ...רבאמארבסירשרל""א :גאמרהגחזדןכ.עשהשלבסוסו :להלזדזנ.וצעח
חשפבש"סמצוי- ."סלוגיאמרבפירוש-זהמדוייקבוסח ; ) 12(דשרה
זהותםלשערבדייבועילהאלהמקומוחבדיקחשעםאסשרגוסםוח.מעמים

דלעיל.הדעיוחלאחחסיועולהביאהמשוחחיםשל

ב' Iסה I כI'ק1ר'שיי 11.

בבבל.ציסיחיחיחמראשתיקאדהייתריבי"הבד\
לימקדשאמארלחבהירלהייהבמרא mכסאמיבידי\חדשקל

זלבריברחן
אמריגן.לאהבןבחרצהשמא ...רביבאאמר

זשירהשלחיודילמאלרביבארבבןליהאמרי

שליח.לאביהלשוייאיבשיחציףלא-

, , 

• • 

I 

27 
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 .חימ"" סד.... :הטיבה ....נקייםשבעהשתשב
• 

 • 12 "נרההלכותוורבך), M\' (הגcשכולטפר .,·באק nויב·רבארהםר' 8

 .ב'"', "קיפחובהזורתהנפש",בעלי ..כ , Kובפןסקיירדודכזאנוהםר' 9

 .)ג 1 (י' ' g'הפרישה,ריני ....הניתכ.תורתדוcרח,בןסלמהר 10

ע"ןז.ס"ורה.לבכהלכותיי )ש'" K(הר"שררכיבך 11

 . 584 " , 1963ירושליסהיררווי.הננדןרתריםרי,וכחזןר lג
שונ·".טףיזהלקםונשיכליתס"מ,טיובולנהדכמררכיהיבאיגטנר. ''''בוס\lנלKר' 13

כםומשמערתןיוt ....לישrוב....כפירושן Kלן"'Iכרת K",כפירושנכוויופיס,לכמוחם XIנ
--

פלוני".ונר X.בפיררס
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זקמיהארצייהארצויידוילמא-

דרבלהאסברדלאמרמארבפירשושימיבררבהלהואמר

ושמואל."

עלהבוקד'רשיאדררתרביבאלביורבבודירוביומתק"סשלםביברבקטע
שלמפיר"בםיררש"שמעאשראתשימיבררבהמצטט-מר "1בסהאב.יד'

כררבהוהנד"אלה.לקדיושיןחששכלשאין , 1 •רבינא-הואהלואמרו
משחמשהואמצטטורכשהוא ," "1מפחרהררשמערביבאשלחלמד'ר:זה"שימי
לםחותמושמע,כזהשביסרחכו,אםמשחמע,מר."אמר"בפירוש mבגיס

עלרלהעמד'םרברדבריאחלהבהירהבאחלמד'שלמפירשלפגיבר,במקרה
באותלמד'ופלרגי,דבריאודותספקותמחעורררחכאשר :לאמורדירקם.
זה.בניסוחמשתמשהיא-הספקרתהחרחלצוררבשמרר"ק·מדדברלמסור

ט"יי .דנקידוויש.ב

דובגחיתי :יחזקאל)בריהודהלרבבחמן(=רבליהאמר "'"
תשקיו·

באשה.משתמשיואיושמואלאמר:הכייהודה)(=רבליהמאר

 !היאקטבה :בחמן)רב =(ליהאמר

משתשמיןאיול, Mוםז:tובארורט I'כםהיודה)רבליהמאר =(

 "קטבהביןגדרלהביןבללבאשה

בעתיחזקאלבךיהירהרבלביןנחמןרבניןשהתקיימהשיחהלםביבן
יהרדהרבאמרדברירשארביולדיו.לפבירלהופיעהשביאתהזמיושהראשרו

ה"ודהשרבהיאידועוהרי ,"שמואלאמר"בפירוש :המשפטאתבחמולרב
אל,רהתלרוהןד,הלכותלםגירהרצה ,"שמראלשלתלמד'והיהיחזקאלבר

עליווהכריז IU"שיבבא"לוקראואףלמאדעדאותוהערךיירבו ,"בשייקים

שהביסרחשלפביבי,המקרהמןלפחיתמשתמע,שוב ."אשה"ילידזה"איו
רברדבריאחלהבהירהבאתלמידשלמפיימושמעפליני",אמר"בפיריש
דייקם.עלרלהעמידם

 .'"רמד"'החר, K,ל '''שרראה 14

חולריתן, ICהייIכ 'איראהררביגא",מספהישיפיבררבהמאר .. כ""'ייפסחיםראה 15

 • 1048 " ,ג'מלק .'"'רתליגריןואמוראםי,תאנים

 . 54Z-543 " ,"ייבא."תתוהייKמן. 1tיראהדרניה", Mכעיחיכ"א Kו .. : K "" ג"''גרהראו. 16

אמריתא.כיה"רשטובשו''' ,,ייא ז-'יבמוחלדונמה.ראה 1

דבי Kכשיקשמואלימרבתרiו"ואזלושקלוהוהיהידה..רג :'ייב , Nכב"'מראה 18

ידמא".

 . K "'' '''לברכותלדוגמה,אה 19

 K. "' ב"''נדה 20
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'!נייאקנ"אכתארכאבנ.

נחמן.דרבלקמיהששתרבאתא "'"
מר r;אוקמטעמא:'מאינחמן)לרבששתרב =(ליהאמר

 !שכיבאהרא-בהדוהראמשוםאיןחמאברעוקבאלרב

וזר, nעמדשאילוכלשמואל,אמר:הכינחמן)(=רב r;לאמר

במתנתו.חוזד

לאחרלעצמו,-שמואלדאמראימוד :ששת)(=רבליהאמר

ןאמדמי

ביןלעצמוביןרםשאל,מIIךפכיךשו :נחמן)(=רבל,האמד

לאחר,"
, 

הלכתיתבפסיקהעוסקנחמן,דבלביןששתדבביןהתקייםשלפנינוהדרין

רבמשתמשהשיחהבסיוםחמא.ברעוקבארבשלאמוצוואתאישוראודות

רבדיוק.ס'עלוהעמדתםשמואלדבדיהבהרתלצורן"בפירוש"בניסוחנחמן

ונבדבשמו"הלכותדרש'שהרישמאול,שלתלמדיוכנראה,היה,נחמן
 , 22דדייניכספראאבירכיהןבןשמיאל,שלדיברבביתשוהההיהבצעיריתו

שלמפיומושמע-פלוניאמדבפירוש-זהשניסוחלמדים,נמצאנושוב
דיוקם.עלדבריםלהעמידכדירכואתלצטטהבאתלמדי

ייא I!נ"זהוליןו.

 !אדרבדרבקשיאהכיאי ... "

להשנידלמא :אבא)בדירמיהלדבאבארבי =(ל,האמר

ןלחתוכהשמוטהבין

דרב,שמעתתיהמפרשתואת :אבא)ברירמיהרב =(ליהאמד

 " , ..פסולהחתוכה-כשדשמוטהךכ ך.:ז~יחש Cכ
• 

עוסקתאבא,בדירמיהדבלביןאבאדביביןהשתקיימהשלפנינוהשrזה
אמד"בפיךושהניסוחמופעישלפנינוכקטעגםבעוף.היררשמוטתבדין

אבאברירמיהרברב.שלדבךיואתדיוקםעללהעמידבמטהדפלוני"
שניסוחהוכחושוב ,"וחבידורב"שלתלמדיוהיה-זהבניסוחשמשתמש

חבר.תלמידשלבפיוזהבמקרהמופיעזה

וראהשמרוא".רבינרמשוםנחמךרב..דרש :ב Nעט"וועירובין ב'"' y Mל"בוכותראה 21

ואהכיאם . 668בו'ח"כ , 1970ת"אהתלמוד,לחכמיאינציקלרפריה ,מוגליותמ'

שירשלמךרתשמואלשלתלמרררהיהלאנחמןשרבהסבוך , 930ע'ח"גשם,היימאן.

משמו.הלכית

z2 נו"ב.ם'"זב"מראה

וג",-ומבוכיחר,ןרביאת".שאליח :ע"גכ"גוביצהע"אל"זפסחיםראה 23

הוהיי.ררבחבררתלמידאבאברירמיהרב"שאני :ע"גכ"זבוכותראה 24
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 '=ע'ו Iוכנהרי_

כהבא,דרבקמ'המרחאברשומאלברצוחקרב'ח'ב ..
הראשוב'ם'מ'םשלשהכלרבאמר'הודהרבאמר ;יקאמרי'ח'ב
אחר.לילדחושש'!יא'לךמכא!בידל,השל'אאחחול'!
הכ'רבאמרימ' ;כהבא)רב =(ל'האמר

זכליםחב'רואחרמחעכבהולד !'ארבוהאמר
שמואל),בר'צחקרב =(ח'ק WOא

ק"מאבב!כא!בבפל,כא!דלמא ;כהבא)רב =(להימאר

דרב,לשמעחחהיאמרחאת ;מואל)שבך'צחקרב =(להיאמר

-של'אהפ'להכךואחרבפלדפ.'לה ;הכ'ובםMובפ'רוש

• 

ביל.דהשלאואתתלו'!'מ'סשלשהכל
אחר'!לולדחושש'!וא'לךמכא!

כהאנרבלב'!מרתאברשמואלבר'חצקרב !'בד'ו!מתק"םזהבקטע
צוחקרבמצטטהד'ו!שלבסי'מוהל,דה.לאחרמ'דצואהשלאשל'אאודוח

ה'אהמטרהכאשררב':אמר..בפ'רוש ;הומכךבובסחרבאחשומאלרב

שבכחרבשלחלמ."וההיצוחקרב . Kהמלד'וקםעלרבדבר'אתלהעמ."
מצטטוכשי~א ,"משםחהוב!קרובה'האףואול, ,"רבותםעמ'םבב'תך

מםדימישמעזהשציטיטבוספתפעםמוכח- "רבאמר"בפירושזה nם uב

רבו.תורתאתלהבה'רהבאחלמ."של

הב."ו!במעשהלהצ'על'בראהלע'ל,שבסקרוהמקורותחמשתלאור
קטבה,שבאלאגדולה,שבאלאר,אכוםMשIמ'וןא"ל .. lIשדפ.סקלפב'וב,
- ) 13--12(שורותמחמדא"במ'קטבהדממחאדמשוםמא',טעמאגלחה

אלאעתהלובובחרלאאחר.א'ש ,".עללוארבא,שלו Iחלמ' 'י'עלבאמהר
ההי- )חב'בארב(אוחב'באורברב'בא-המחותב'םשב'מב!"ימלברר

רבא.שלתלמ."ו

חב'בא)רב(אוחב'בארבבשםהבקרא'םהאמירא'םכלשמב'!מסתבר, .'
II '! מגדול'-רב'באה'הזאתלעימת .א"'רבאשלכתלמ."והמוכראחדאף

שאל ,"לפבי'ש'שב ,רבאשלומבהקתלמ"-השש'בחרבבלמאורא'
אף ,וסדבר'ועללוהש'ב ,"שמערותאצלוב'רר ,"'הלכת"תפס~קותאותו

%5 'lססחיםרהp ''' סג",זיוכנין :,ייבX' ירבקפיהקאמינ.הוהין.... 

26 ' K הייוכשלוהש"ת,חי,ייאסהנדריוהM .חישם,ןp ,798. "בי 

1C26 ." חביבK זרבכרהייימף,ובכריהM רבנשםהלכההמיסרK -ע"'בקוב"גב"כ

רבא.סלכחלמייילנומיכר.ניר-

'Zו וiIC • ייב.פיזב·ב,

 JC "' ,.,וחלוין,ייכ ו-'גןיסיי~ 2.8

z9 רKףנבתוכותהn .רב

 .ב'", ב""ופמחיס K ", ב-,גיסיןרהaז 30

• 
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לפ'כך ."שובותעיכדיתלייהצ'בעל'י"תמה
וכי'"רבאאמר"בפ'רישהאחריבה.דפסקהאת

חביבא).

מסופושלפב'בישבמעשהד"דו-ש'ח""אחלשחזרביחוזיהבחהלאיר
(שירוחבוספ'םימ'םשבעהשהחעכבהיאשרב'באלמסקבהול.דג'עלחח'לחי,

כאמירשהיהירב'בא, ! ) 6(שירההאי""מא'איחושאלחב'בארב .) 4 5

"צר'כהשאמררבאשללהלכתיחששא'נימהיתניעלחמהרבא,שלתלמ"י
שלההלכהאידיחפקפקחבינאיכשרב .) 7 9(שיריחנק"ם"שבעהלש"ב
- ) 11-()1(שיריתלפנ'דס.שעימדהזההמקרהעלגםעיבההיאאםרבא

רבושלדברזיאחהבה'רהואובכךרבא",אמר"בפ'רישרב'באלועבה
ד'רקם.עליהעמ'דם

• .> ~ 

שאמר'ד~אשרב'נאמסחבר,

רב(אוחב'בארבלמחיחבו

 :זהםאםברהטל'ונלםיכים,

חלמ"זההר'-פליב'''אמר"בפיריששבאמרמקוםבכלא.
דיוקם,עליהעמדחםהבהרחםלצירךרבידבריאתהמצטט

 ;הבידיובמעשההמשיחחיםשלזהיחםנחבררהז.דסמךעלב.
(איחביאנשרבשאמר·וראשיניםלאיחםסייעהבאביבכך

• 

האי"."מאיששאלזההואחנינא)רב

• • 
 • K "~מיהככוורתראה 31

 .א'"ע:ס"יברגיתראה 32
• 

-
• 

. .. 

• 

 . ..במעיכתנתקבל
• •• 

א"ירפאלרביהגאןומאתהלכהחקריתשןבןת,חויןשים,ראיבאר

רביהגאןניםשלתןרתםעםיחרחןברןזצ"ל.קצנלבגןגןהדלי
זצ"ל.ירןשליםגאןניןעיירסקיןליביהןשערבידסקין,בנימין
תשמ"ב.ירןשליםרפאל,רבימדרשהןצאת

הןצאתלןי.יצחקהרבמאתישעיהספרללימרוזערגליןנןת
תשמ"א.ירןשליםחןרב,התיכןניתהישיבה

שמןאלמאתדברים.ספרעלרש"ילפרןשבאןררש"י,שללפשןטן
תש"מ.ירשוליםמשאבים,הןצאתתקןה.פתחגלבדר, 'פ:
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להולכיםזכר

ז"להאסדהאהדןדניעו"ד

תשמ"אמנ"אז'-תרס"ןמנ"אג'

כהנאקלמןהרב

גדוליהידד

'שראל,אץראווהבתורהאוהבש'ראל,אוהבגדול,'הוד'עלמססרמל'ם
שהלן.

השיאה.אחריביכךזמורקלהכירזכיתיז"לדה-האסאהרןד'את

ובארץ.גבולהבב'תולבקרווזכ'ת'במשדרולבקרוזכ'ת'

פורחיגיהאורחיםמלרזהרוזה,דיזעיירמשרדואףבגילה,הזההביח

ותורתוה'עםבאמב'םפחותועדושרדו,'הוד'םמעטמת'שממה.במדבר

שסאשרזה,למשרדוה,לביתשכבאתארשבהולנד.אוטרכטבעירטחרן
ממש,יהרדילמקוםבאתעלין,התבוססדה-האסאהרזר'

בעב'ב'הובוד,דאחדאדםכו '''עעובדותונקבעועב'נ'םנחתכוכאו

הפרט.בעב'נ'הו'שראל,כלל

ממש',ט'פולאלאערט'לא'ת,דאנהולאכתשובה,לחוזרדאגהעלשמעת
ובכשרות,בטהרהלח"םאפשרותמתושלתורה,ל'מודשלהדרכה,שלט'פול

כלכל'ח.ומבח'נהרוחב'חמבח'נה

נכר'םהדחרת '''ע'דוסותלקעקעבס'ונוחמולא'תהנעמ"העלושמעת
הקהלת"ם.החם""למרקםגו"םשלרע'ונוחהחדרחאו'שראל,לקהל

אתמייצגרעיזיגבאךהיתיצבמלכיםלפביאשרגאהיהודילגפיךוראיח

כשמדוכרבמריחדואול,גםהמרצח'ם,עםכלפ'ו"'סםהפלIכ'ר_שא"ת
כמלכות.ראשונהבעומד'ם

בעצמוהואכאשרלצע'ר'ם,לנעור,מ'וחדחלבתשומחאלהכלועם
 ..צררםוליהדרתלחדריכםבש"ס,בתררה,שיעוריםלהםלתתהיכה

א'סור,תערובתחששנושא'וללחםרקלאלדאוג,הכחמנ'ווהשחוממת
כד.עלוהקפ"וזאחדרש'אשדה'ומעט'םשכהבמקוםשיראל,לסתאףאלא

עםםאצ"'םבקשד'םבגולהעודב'טו' '"לשבאההקשדאץרוח'בת
שלההחש'בוחבקדו,חעםספר,ובת''ש'בותשבארץ,וחסדתודהמוסדוח

היפניאשרקשריםכמייחד,יפא''' , IIאגושלהחינוןמיסדיתיעםי Iאגו~פרעלי

ולק"ומולקי'שכספ"םמשאב'םלדלותהאפשדו'ותכללנ'צולגםכמובן
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ח1ז'ם "lבעלכלמןוחרחלבחשזמחזאחעםאךהחזרה.ברוךהאוץ בז,.,.'של
זבאהארמתה.זמפויםבוזחאזחהבזביםמשמע,תוחי-האוץבזנישל

באוץשיחי'צאצאיזשלבחיהםייסזרע"יהגשמהליידהארץאהבחאותה
ירושליס.בעיה"קביתיבניןי IIועהקדש

משוטזנשכ,וממנואח '3tשןאדה"האס Iא.ןר ,.שלבביתוביקווה1ז'לא
לו,נתונההיחהשראגתךעניןאזחועבווכלכליחמבחינהנשכרכמשמעו,

לכךנקטבהןוהזרכיםפעולחזהיקףאתזואיתששמעחע"יגםנשכדאלא
החווה.ברוןללכחזהפרטהכללעלשיקלדיו,עלמתאהבשמיםשםשיהא

מעיוובלימורה,בתורהעוסקאוחויח Kושתמירממגינשכרבעיקראך

בחזוה.עזסקתמדיאבלחשובר,אושאלהבז,שעייןמבקראבה,שעסקבסוגיא

עשווחול,מרלמרועשה,פעלכאשופעולותיז,רצףאתתזכורואם

בליוחוקיםעלהשפיעחזזן,זמתוךבשקטועמלטרחליאזת,ללאשנים,
דה"האס,אהוןו'שלאישיותזגודלאתלהערויתדעאזמרשפע,היזת.ל

בירדהרלגדרבני Iאחורל,"צ Iטלדצרקהרברבה,גבראהאישלחברתלמדי
הקוד.ם

לחורהמסזויםקהלראשיבמעוב-אירופה,נאמניםמנהיגיםהכותראם

היה,הכםתלמידשהרישבהם,המרןמםדה-האסאהרוכר'ראיתאזןלתעידה,
יוארך.אשולכלרחבודידיזנברן,חכםאשי ,ברביםשמיםירא

אזפינזהליכזתיזשכללבריותהאהבהההליכרת,נרעםלכךתצרףזאם
הקשרשעגשר,מיכלעםלרקרםשהצלחיהדידיותייםהדהרקיםהקשויםבהן,

כסםייםארגזניםי,עניניםלהסרירבעצםשבאזאגשיםעםגםשקשרהאשיי
הליכתז,עלהמתאבליםהםרביםוביםכירמוסכרמזבןהוי-מקצרעיים,אז

 .מאתטהמירורעל

דירדיתאהבתמתרךזכרזןבלבם,זכרזןהד"האסאהרןלר'ישמוזובים

ןזי!/ע,פריהיאכלתאבהביצרהדסנה.והכרת

בשרכנתהגריאבביהכי(זילהאסדהאהרורעלהספדהתקוןםמנ·אויזיליםאןר

אנטןרפן,קיקרבאי,טילשיאקזזירבןטרחס nהרבאמרנהםפח . oיחולש , Pובית

.דאםהידגרויל rשחמהדןגמאאלאחכםתלמדיקרהיהלאהדגןלשהנפטר

אתלקבלעילושישזיללנפטראמרשניסלפנישעדרצייוהמספדיהרב·חשובי,

ועדו).אנ,א(שבתשאנייחשוב.אדסמטעםהטילישחזילה"יוגרןת
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ז-להאסדהאהריען"ד

 •הדואה-בפירה

על,ימחברי IIהמיצ' :כללברייחלכופר,והחבבערברתובעמש"היאם
 :חלהטועןלטובתבנאמ'lנת.שוויםהצדריםשנילכתחלהזלמההרא",.
יד Kחזקה :חלהנטעןלטובתטל,ו.לושיכדםא Kל KתרבטרKם"י'דחזקה
אישי).בארפןי'פיערשהצרריםבתנאי(זהחיוכ.כטלכפניפני'סוב!ירKם

נמצאיהשניה,אתאחתהסיחרותהנאמנויותשתישלהבע",אתלתפורכךי

"תפחונת".שלשההזמןבמשר

כלום.לעשותצרירלאהכלהכופר :ש!(גה

פטור.ראזהיסתשבועתלהשבעאופןבכלצרירהכלהכופר :נוcוו.כ

 :החזקהמתבטלתהנטען,לטובתרובעומךהטועןשלהחזקהומלאםא)
להשבעצרירלאהשניאזעב'י':לעברלי"נמכרתלחבירוטועןמש"הילמשל
שיעבריבעבדהנמכרים"שריבהריבישנןולטרבתיהייתהיסת,שביעת

קול'"להם
טועןרקאולישהואים 'rTשז.בנממניהוא,הנטעןבחזקתשמזלזל,םמהב)

לכרoר.באמתשרצונולאאבללשלם,כרימעותלוחסרותשכרגעהי'תכר,
להשבע.צר"הנטעןאיןאזהטעון,לחזקתששוהחזקהלנטעןשימאםנאם

הביתבמשק '1Tחובותמק"מתאינהשהיאאשתיאתשתובעבעל :ממילא
שלשבועהבליגמורה,ראיהלהביאהבעלעלזהבמקרהמכחש"ה,והאשה
בעלה.בפניסניהמעיזהאשהאיז :, iשלהחזקהמחמתהאשה,

עצמועללקבלהיסת,שבועתנשבעשהנטעןלפניצר.זהטוען :נרKנים
צומרקתבלתישבועהאותושמשבע'<מיעלמטילשהנטעןאמן). '''ע(חםר
ר.א,ונטעןטועןרמב"םע"ןלו.גמיעשלארברתובעוהואת 'I'ה

מתקנתהואסתםחרםרבינוברברישנזכרמקוםשכל "'" :המ"משםוע"ן
עלהתירהמןשבועהלגבירקאמנםכאןמדברם"הרמב .. 'ז"להגאונים

חרם.שלהאפשרות

מדרבנן.הא"איפאהיסתשבועת

שבועהלגבי !בהמחויבשארםשברעהאי-השבעתשלהתצואותהזמה • 

לשלםעליוש"הנטעז,נשבעכללשבדררבמקצת),מורה(גכוןהתורהמז

להשבע.שמסרבבמקהר

בתורהמשפםייסכנישיגcםןח C(הרג:ז"להן)םדהאהרן '''יזנתןרביס,לשויירםינוטף •

 .פרקיםסי K ,ל"וברחםבךלשםוכפוסקםי.

ני,.הגcסדהוסלסהר'בנישלכתרגומןחאת,מהתהאפיקיםשי KלוביבגtיסKכז
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הפכהרלאלהשבע,מסךבהגטעןאםהיסח.שברעחלגביהדבךכךלא

מןשברעהלגבי Mלאבלהיסח,שברעחלגביאפשךיאכןזה'כ-הטרעןעל
גדרירחבערלאבאלא"אםירםשלרשיםהגטעןאחמשמחיםאז-הרתךה
מלשלם.פטרךהראאזערמיל,לאזהגםאםאמםנמךדרח",מכתארחרמלקין

הכל.כרפךלגביאיפאזהכל

שרגרח.סיברחמתמתלהיותיכולהכלכפיךת

מעולם.דבךיםהיולא ;לומךיכולהוא ) 1

(,,אמגםהתבע"ה nביסשמודהאףעללך~פיע,גםיכולהואאמגם ) 2

 .)"ךלשלחמי(,,אבלפרעתיטםבתעםגולדן") 1000ממך,לויחיבאמת
לי","מחלתעקרוניבאיפןעימך"פרעתי"עםאחתכשירת

דתיירבהכל,כפירתשלרגילהכמענהלכתחלהחבשכת"פרעתי"טעבת
ךאיה.להביאבליפטוךהואזהואחךיהיסתשבועתלהשבעצךיררקהגעטן

• 

ןהכלכופרהרא"פרעתי"הטועןלמה

 • Kז.בד,לד,אמיןאפשרשאיטענהלאהיאלשעצמהזאתשטענהגבלל

נאמן. Kהולכתחלהכך,שאומרשמיבגלל

איןשפרע,עדיםלהביאיכרללאשך"אהעובדה ; Kסע'עסי'משפטחושן
בליעדים,ללאלפרועבעדים,הלוהאפילולו,מותךהךיאשמחו.זאת

גרוע.יוחרלמצבסך '''עעצמואחשמבאי

בפניאלאלויפערלאשהואהלוה,עםמראשלקIבעיכולהמלוהאמםנ

ממגוגובהוהטוען"פרעתי"טענתלויעזורלאעדים,לואיןאזאםדעים.
כסרפ.את

 .שטרבל,במלוהזהכל

מבקרה .'''תערפ"טםתנתעזור Mל 14, ....צוהרככלםשר,יששמכקהר
עםשיעשרהסכםע"זרוכאןגםשבועך"חיובערדהטעוןעלאמגםחלזה

שבועה.ללאכספואתלקבלשלר,בתבע"האנמןיההיהשטועןהשטר,
ב'סע'ס"מסי'משפטהרשו"סרעתי".לטגזיןאפשראםספקשיידןבכחב

בטעתנשגאמןהפוסקיםלפירואוח.שעיגיימהאלאבזהלדייןואין ;רמ"א
והגטעןהואילבעימאיבדיישטררלומריכולהטועןאיןדי(,בכחבפערתי

כלרם.זהעםלעשוחיכוללאשאחהבגללארתי,מעגיןלא ;לעגרתיכרל

אפילו ,,"'כבבשטרגםכרשב"א)דלא(שם,היטברבארמשפטהחושןלפי
 '''עהיסת)שבועת(עםעצמואתלפטוראפשרדיוחתימחשזאתמודההרא

לביגו,ביגיזאחהודאתיהיתהאמגם ;אומרהואאםלמשלשוגרת.ת Uטע
פרעת.יואמרההיאילוהויינומגו,בכחוזאתמעולם,זוהלואהלויחילאאבל

פטור,היהאז

לזד"בקשרדוגמהערדנמר.

שהריהקכוע,הזמןתורשלמתי ;אומרהואאם"פרעתי"לעטגתכחאןי

שלהאבאם ;והיחראיסורלגבי(דוגמהזuמרתןפוסרראםיאןחזקה
הואילפחיכלאגחשבהבןאזהבן,לדיחלאחרםוישלשיםחררתמ::Iבור
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תיבעהטיעןאם .)!היהלאעידאפיליהחי~בזמני,תירפירעאדםיאין
לימדיכילשהיהמגיהנטעןנאמןהזמן,תירפרעתיאימריהנטעןהזמןלאחר
,הונטעןמטי"םזמןשקכעיכללהוכחלאאם :כןכמיהזמן.לאחרפרעתי

אףעלנאמןהיאאזהזמן,תירפרעתי :אימרהאואמנםלזה,מדוהבעצמי
שכללימראפיליאפשרמגי,בכחהזמן,תירפירעאדםאיןשלהחזקה
היילאלימריכילשהיה :המגיעלמביטטת"פרעתי"טענתשלת uהנאמ
מעילם.דברים

קל"ד.טי'משפטבחישןה',"יניתההנחותשלנחמדהדיגמא

א'נילתקני,לאימןשנתניכליעלהבעל,םבבעליתשכיפראימןא)
היהשזהעדיםלבעליםישאםלי",מכרת"אתהלמשלשלהטענהעםנאמן

היטת.שביעתנשבעיםהבעליםשלהם.

אילר"החזרתי(אימריהיאהאימןאצלעידנמצאאיניהכל'אםב)
יהאימןמעילםדבריםהיילאלימריכילשהיההמגיש'ני ,,,,למכרתאתה
אומריהיאבעדיםלינמטרהכליאםאפילרחלזהדיןהיטת.שביעתנשבע

היטת,שכיעתהחזרתיי.לימריכילשהיהמגימןמ"איתי"קניתי

מכיריםלאיהעדיםנמצא)עד"ן(יהכל,כעדיםמטריהבעל,םאםג)

קכלתיי"לאלומריכולהאואזדמ"ן,כןמוצאיםרקהמערער,שלשזהיכידאי

איניממר"לקחתייישיכלתקן"קבלתיי :אימרהיאאםאמנםינאמן,מעילם"
מתיראיליהראש'הייתלהד"ם,לימריכילשהיההמגי,ש"ךלאאזנאמן.
כר.לטעיןמעיזאיניהדבר,אתיכיריהעדיםזאתבכלשמאפחד

שוםיו KםKרקמניוKמריםנחנו KםכצK1י.תתלרי Kיפ Kהמניכה

טיבה,הייתרהטטנהוKמרההי Kשללמההיטת,טלשמתקבלתםיהכ

הידאה.עלעכשי,רכפירה,עלכאןעד

כמאהדיןכעל"הידאת :למייתרתניטפתהיכחהכלעישהכרירההדואה
זעדיםכמאההיאהידאהאיזיאבלעדםי".

היאאםירקאךשיהדיןלכיתחיץהידאהדין.לכיתמחיץהידאה Kל
 '''עכשטרנקכעההיאאםארלהרד,רת,כררנהעםעדיםשנ'בניכחיתעשריה

לפניברלחזררהנטעןיכילאחריםכמקריםרכדר.'לטרען,נמטררהשטרהנטען

היתהלא"ההודאהלומריכילהיאכלומךהאטשה,טטנתעםהיתרביןדהיין,
ל,מיתרכרצינרת,להיית'כרלשאיברדכרממנימבקשאתהאםברצינרת.

כחשברןלקחתישזהלגכיאבלכעלמא."לכדיחרתאהרדאהלעשיתזהכגבד

השטאה.טענתעלדלהלןהכללמןמה'וצאיםשנראהמההנדירן,שלהמציאות

מיתד.בשעתמשטהאדםאין ) 1

להשוט.תציבררדךדאין ) 2

אחר.כדייהתפסחכממרןלהשטיתאדםכנ'דרראין ) 3
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Kםכ"הר.סתרו :ד:דיז: 

דברםיהייולאלויתילא .. :אומרוהנטעןממני"לרןת ..אומרהטועןאם
עי"ה Kההלדעלראיהמניאהטדעןנאשרכ,"אחלטעדזיכדלהדאאיזמעדלם"
פרע.שלאהודאהבונעתהבסיס,שלכפירתו,מתוךכי"מרעתי",דעים,

כפרן,הדאשהנטעןהחכררכילהשבע,אדצרוילאגםהטוען

שככורים,לו 'והויהחטיםטטנו :לדהנקשר

..הכפירהומחוךהואיל ,השעוריםאתלקבלדכוחלטוע!אי!דהבמקרה

שעדרים,לתבדעלוין Kש..הודאה"כאילונשמעחטםי)אומר(ר\אשלו"

במציאות,תלרןהכלאמנםכאן

דעותזעריםמביאהואאםהשעורים,אחכ"אחלחבועיכולהטועןהאם
ם Kהשעורים,כלפיכמחילהחטםיטענחרואיםאםבדהחלויהדברשונוח,

רקההואהזמןעלדדIכהוהנטעןהדמןאתובדיוקבמפורשהזכירהטוען
שנהים,אחחובעהיהבוראישאחרחבגללמחל,שהטועןאמרינןאז ,בשעורים

אלאחבעלאאםתביעיח,שארעלמוחלאדםאיןהביבלאואנל
יג).סע'פ"חסיומ II(חאחח

, 

לשואלאץרידיגישלידןפסקיאתבעיוןז"להאטדהאהרןרקרארנוחשכיםםשר

בישראל"הרבכייםהדיןבתישלידן.פסקיחוברותע"פומשפט,אישותבעניני

מפסקיפרקיםראשילעצמןרשםז"להאסדחאהרור'ז"ל.כץדבהרבבעירכח

להכרעתשהובאוהמשפטיםלעבהולנדבתיסבעלילפניהרצאןתונתןאלהדינים

עלוהסברהיריביםהצדדיםשלהטעניתלשבירןרתורישראל,באץרישראלידיני

ןהיסחרתהתויהנצחיותעלעדמאלובהרצאותהדין.בפסקהידיניםשלהנימוקים

ןבפןסקים.שבשיסהמשפטחם
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 •הי"דשטיינמץהץונפתילהדב

טמאהבהמהאכילתעלמלקותבענוי

למ"ק.תש"אכהעלרתךלסדרה'ב"ה

שליט"א.עמבראלאחלבומרהבחמדלחביביקיירילאהרכי

אז "..שהבטחתיארטרעכט,דךרמסעיעלישפתימפתחלקיםיבזההריבי
למרקויזי mבבארפניהכרתילנזדןונהזמןרבמשךתרהר,דכרענןילכתיב
רכתךוההכשרהחכרותכעמדמ De Haasמ"רלהשכיללמעלההנחדמה"ה
באכליתתעשההלארמקדרענןיכדכרשאלתךעלאדתיהעירים 'ITהשאחד

לתרךראשרנהבהשקפהירדתילאבעלמאהעבהררבדרךהטמאםי,רחי'בהמה
דעתיעתהדעדימאזצרכי,כלהענןיהבראירחרבחוייציאחירלאההלכה

הסבלכחכרשלמפניעתהדעה mינהזה,כדכרמפרשרככחרכיםלכרא
יהמקים.הזמזמטדרת

אי,(קיוראתאכליארתההפס'עלז"לכשר"יהנאמרבענןיהחלירזה

כעהש ..,.לעלעבררמטאהכהמהלואאיחהד)"לדףזבחים[מבמ'מביאב)
הגמלת"למניזתעשהלאעשה,אלאליאיזבזהמסיםירבתר"כלדיית

הרי )'אסימן[י"לטהזחסמיניבהםששיאלירמההיאיירזרכר'הוארנבת
• 

אשיזטמאםישארחאכלר.לאמבשרםכדכתיבאכילחזעלתעשהבלאזה
אכליתזעלתשעהכאלשיהידיזאינר )'אסימןאפ"[ר"לטההרסימניבהם

רלפ"ר )'ח"ייב,(שםתאכלרלאמבשרםהפסיקעלז"לברש'"בקצירר[מרבא
הבאלאר[ר"להעשהעלשהרימטאיםאכילתעללרקדידאיזלרמראפשרההי

עתשיזאיזהלאמק"יהבאלארלעלליקיזדאיןםשטיאכמבאור)עהשמכלל
הדןי·מז

וגרלהוינדהמונבריההשניה"יםמלחמתלפניהגויה'יי'שםיינמזהזיבפתייהוכ •

J כ"ח,םIכרוסרדם.שמM לדמחףי.לחנןחיK ,רהרבזאילשעייריןנוסףנלוC1היייוכי

נרנהרשאונותהיגרווסנזררחם J .התיכונםייללימויייוניסף ,ברוטרדםזזייה'יד'לנדיי

 . Utrechtריברנרnנכי lIIי Enschedeביייהסכרהלאזס"'יסנץונהרב,ברהדהיםיר

ןבלויEח schedeל-החומרהוכניניו-להםאהר:דMרןרמףרנםיחדאנקזי

וובהןוסישכן(רה Mלכ,בתיבותהתוטפותדבבריוססיינזונהרבםזלזבךנזיטת,.ח

בהתונכשראכילת,לוח pמיחייבמקןרבענדיחאיבשםשלאהלוהעבייווcףחמ")

אתהעסקיהזוששלאהיתכןכ.הלכהכ,פרק~סורית,מאכלותכהלינרמנימכמניאוסמאה,

והעברחאירופהיהדוחעלהיוcוונוחלגזרותנקשרשנה) '''חלבילהגעי Kלעווז K(שאחי

וחידיכרה-דדחגlיברגן"לבזן,כובחהנשנתםיי,חאריהשמהד,למחנותיהודיסלאפיות Mמ

 .סונהנcהב:nבבסברבלחבבשראיסררשלאת,ל

 .ב, ItהשונשנרתהתרהרלמירדהtIכתלJהנמנUדערתהראהפכתג

ניי.נז M nו'בני ,",נעשתהבשווcהשהוחב. "כנתמתירהמכתבתקת Jה

«מנואל~ינה . .. .. ..
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שעה,מכללהבאלאושקדמודכיוןמ"אמה'בפ"בהמ"מכתבבאמתאד
תדאאהרןקרבןבס'מובאלזהההסברהק"ומכחהכאלאועללוקיןשוב
באמרלזההזה,לאיסורלימודשום uלכשאיןהייבוהדיןמןמזהיריןדאין
כששיאכלומלקות,איסורהייבומדרגותשתיעליולתתבק"וכחשאין
למאידאל"כלמלקותאחתמדרגהלהעלותוהק"ומזעילאזיהק"ו,בליאיסור
משוםהדיןמןעובשיןדאיןהטעםבאמראםדאףשם,עודומוטיףאתא.

הטעםזהגםההוא,הק'"עלפרכהאיזהשיושמאשכליהיקשהאודהק"ו
סימןלהםשאיןמפביבחורהטעםמפורשוחזירדבגמלדכיוךוהכאשידילא

להםשאיןטמאיםדכשארכלל,פקפוקבלישכלושוםמפושרהק"והלאשבי,
וד"ל.מבהמתאםיבכללששישלוקין,כ"שכללטהרהסימן

ז"להמהשר"אטעםדגםלכארמוסיףז"למהפ"מוודרםיגיבתובספר
שהתירהאפשרחמורשהיאכיוזהבותנתדהיאסמ"גבשםע"גס"דבסנהרריז

בעוףכוכיוצאמציבושהריכאןשיידאיבוהקל,בעובששיתכפררוצהאיבו

ייתרביאיןואפ"הטהרהסימןשוםבושאיןזאחחומראכןגםבוששיטמא

הטעמיםשכלפשוטהרייאכלו,לאהעוףמןחשקצואלהואחכושבאמרמלאו
ממלוקת.לפוטרובושייכםיאיבם

שהמציהו'שושרהמצותבשרשים IIהרמבשהעירהמלפילעייןשיוכעת
מצותעםשכהולאומ"עעםשבהעשהלמבוחראויול"חעשהבהששי
הואמלאכהוהעושהמ"עבשבחה mהמבכגין M"ארפנםיג'שםשיב mליית
לאשהחהי'לומ"ערע,שםומוציאאובסכמועהששקדמולאוrכבל"ח,עובר
לייח,האםחיקחלאכגוןלעשההניתקלאונילשלחה,יוכללאלייחומצוח
מבהלאולמהמיבים.הג'לאלוהדומיםכלוכןומסייםעשה,חשלחשלח
מכללהבאלאושהואכייןעשהמצוחביןטמאיםאכילחשלחרהעשהגם

שמצרתהביזמ"אמה'רפ"א"מ nהלאשראמםנכיאףשעה.שיב mעהש

הבהמהביןוהגדלתםמפסוקהיוצאעשהמצוחביןרביבושמנהדהבידקהעשה

טמאיםאכילתאיסורבחיוגמ"עעביןהואכה),כ,(ויקראלטמאההטהורה
 1הרמב"סברתהיאיכמהונטמאהעשהאלאאינולהבדילהעשהחי,וברכל

מצותביןבפירושלכחגוהרמג"םרביבודעתעלעלהלאעכ"פאבלבסה"מ,
עשהמכללהבאללאולמדהואשםמנוחאכלואוחההפסיקעלולסמכוהעשה

מצותביןלמנוחויחכןשלאא"להעייןאחראגל-כמבוארכעשהודינו
העהשמצותשםכיזה,שיריבפירןשהרמב"סשמנהבאופניםדויקאעשה,

שעקירשכחושביחחמנוחחכםויחברד,רצונוימינתהמציהעיקרהאו

בהאיןהמלאכהעצםכימלאכה,העדרלאוהשביתההמביחההיאמציחי
משביתמלאכהיכעשותייהשכיחההעינגמציתמפניזולחעצמובפביאיסור
הביחקילאוהעהשלקייםגמירפיעלהיאעשה,שקדמילאיוכ"כדמביחהמ"ע

עשהמצוחדזב.האלהכלהלאי,עגירחאתלעקירהגאפועלהיאלעשה
אבלהעשה.חכליחמשעהמצדהעשהקייםעליח"שהגיראציוינושאר
עלהקפדיהקב"הרקזהשמלרה,השכיתהלהתמדתהצרויתכליתאיןנג"ו

החיעגםיבדבריםלתגעלמגליבטלהויישבהלבאחהמטמטםהחעייבאכילח

--
••• 39 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



נוביהרנובוולאשיבבמשגהכ"גמכותבמס'כדא"מצוהכעשרהשכוויקבל
עשהמצותלכללימנהלאאגלשכו,לעניןכ"זמצוה.כעושהשכולונותנין

לאאילמלאשימעאל 'רדביתנאע"כסאדףב"מהגמ'מדכריואiר"וכדמות

בשוצםיעצמןמטמאיםשאינןזהדגובשבילאלאממצויםי"בבהעליתי
אע"בא"לוציצית,ושמקלותמריביתטפיאגירiר"ונפשיומיהגמ'ומקשהדיי

היאהעשהדעיקימזהחזינן-למיכליהן.ס"ימאטפיאגירהיינפשידלא
עלויואיבוההזאמתעיובמונעהאכילהוהעדוהאכילהשגווםתיעובמשום
בעצם.

 Kל Kולמהויןמןעובשיןין Kוטעםשבתןהב"ל Kהמהשר"טעםיעל

שר"יוכתבמהלפיזהעלהאחווניםהעיווכבולהחמוו,הקלבעונשל"טגי
לוקיןלייתדעלזינן mמחמתהואמעשהחמוודלייתדהאה'דףניבמות

 nדל"ממלקןתראי'איןל IIהנהמהרש"אדברי,לפיעשה,עלמשא"כעליי
לפטורוצתהלאדהתווהכמלקותל"טגיולאחמורעשהדלמאחמוו,
המהשר"אטעםו"ל ,הנ"להטעמיםשרניי"לאכן-המלקותכעונשאיתו
בטו'להכקדיושיןוו"יו"מדתנאיכפלוגתאתליאאהרןקובןוטעם

שכתבמהעפ"ילא,אומלמדיןכאחוים Kהבכתוביםשניאיומעשהז"ג
ואמוינודכמוםרשממלמדיןי"דלוהטעםהכויתותכט'מקינוןש"מהו

במהדאת"דמלתאאמירנןכןכמו ,קראלהיכתבטוחבק"ודאת"מילתא
מרשםזהעלפליגדו"מהטעםכזהלחדשושיקאר,להוכחכטוחמציני
ו"קדמכח ,עלהדלילקיהיכאכיקראלהכותבסוחכק"ודאמירנוהסעםדכל
בשביכ"שמאקוא,להבדתבטוחלהכי ,הדיןמועונשיודאיולוקוי '"הלא

להוכחבטהרלמימרליכא ,מצינובמהמהשניאחדללמודיכולהדי'כתובים

במשנהועייןהר"ושיטתלפיעליולוקיןמצינומהדעלהמלקותלמעוקרא

השרב"אשיטחאולםקוא,להוכתבטוחלמהא"כ ,נזיווחמה'פ"בלמלך
שפירא"כ ,הדיןמועונשיו[אין]מצינוומה]עלדגםבשלהדוחעבסו'
מלדמיו,כחוביןשניוממילאיחווכאןואויקראלהוכחבטרחלומויש

המהשר"אדלטעםהסעמיםבב'תליאלא,אימ"מעלעונשיןאיגופאהאוהנה

מצינובמהשידילאזהבמלקוח,ל'יסג"ולאממלמדחמורהלמדדדלמא
יכתב mםאמרינולארא"כהדיןמןעלנשיןי"לרשפירשיוםדשנהיםכייון

קובולטעםמשא"כ ,מלמדיםאיןכאחדהבאיםכתוביםב'וממילא ,קראלה
ייכ Kומצינובמהג"כשיריןהמאתנושנעלמהפיוכאלי'איתדדילמאאהון

וכתבטוחמצינובמהגםאמרינוושפיודהיןמןעונשיןאיןמצינוכמהגם

היטב .עינוךכעיןודו"ק .מלדמויכאחדהבאיםםיכתוככ'וממילאקראלה
ספריסמחוסרמהאניכייגםטדרחפני,ינמאדוקצרתיי ltבחעשנכיוןחמצא

ותדקדקמקימותהמראהככלהיטכלעייווחמחול .לעיויגמ'אפ"ליאוי·ו
יצרהלאאשראתליכתוכ ,במווצהטעיתיואוליכמחיניחל"הנככל

שאיןכקאיותיודלשכליקטהשגתכפיחשובהבשעויעמדואשחעשע

וכנכוו.כואויולהשכיללהכיןכדאיכו
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השוההצר'בעביןהסאגcיטהארןוכ"רהמכורכהמשכילשהעירבימהועל
שיששבהזהשוהלהצדמהבחבירוחובלגביייא I!לייבדףבכתובותראמריבז

הצ.דמהבנלכןפרכיבןלאמהמפבישםהתוס'וקושיתחמורצדבן
הדאשכחבז"לשיףם Ifלמהדראיתיזה,עניןלביאררהשתיקקהנ"לומע"כ

חרמר,בדצהמהמשתויםשאיןמשוםהואחמורצדדכחובותבההיאדפרכיבן

שביששיחווצרדיהצדמהכלכיוודריםגיבחכס'יוחרמבואריםודהברים

אבואויזו,בחומראעמהםמשחווההלמרגםאשראחתבחומראהמלמדים
לאוהא-השלשיי,אתאףאביאואביהדיןגורמתהחומראשזואומירם

מהןהשלשיילמדייןאיןמה,בחומרתמלמדיםהשבימשתוויןכשאיןר"להכי

מוצאיםכשאבומשא"כהדיןאחהגורמםיהןתלוקוחחומרותדשמאהצדבמה
הגורמח,האיהחומראזאתמסחמאאומריםאבובשתיהןהמשתוותחומרא

בקודיש'מוכחוכן-השלשייאתאביאאביואףהחלוקותחומרוחלא
ומסתברבראהכללוהואמהבחומרחמשתווההשוההצדשיהאשצרדיע"חדף
למשכוביועליבוההואגדולכללזהבשבילבביחלאלזהביגודמקוםבמצאואם

זה.כללולשמורהסוחרמקוםלישיבבפש"

כולבובזכהטבא,שבתאבברכתומברכךשלוםברכחפורשהנביובזה

בפרט.שלמהולאחדיבכלללהוריךשלוםבמהרה,לבשורהיחד
שט"מהערצלנפתלי

ובהוקהרבכבודשליט"אהאאסדעלמ"רשלוםבריתיאתבזהבותןהנבי

הנ"ל

לנייעונסייםייםא"יניבריי

יוםיוםא-דני"ברוןשלטהיהז"להאסדהאהרןרבישלבדירתו

המקובללפירושרקהיתהלאהכוונה .כ)סח,(תהליםלנו"יעמס
יוםשכלשםהתרנוםלפירושאלא(פירש"י),רבה"ישועהלנו"יתן
טעוויומאיומאכלעלה'"בריןחדשיםתפקידיםלנומוסיףההקב"

ז"להנפטרקייסהזההפירושאת .פיקיייא"עלויפיקיייאמוסיףלנו
תייו.ימיכל

ז"להאסדהאהרןרביעלהספדמתון
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עמנואליונה
. ~ 

הולנדכיהדותאורות

הא'חבההעמד"הומכאןמפוארבעברחזקששושר'ם 'l'ההולבדוח T'לה'
קהלחוכזובכפר'םבע"םהרבוחהקהלוחהמקובל,ם.הגש Uוההמבהגשעל

כבס'וחבח'הולבד.לה'ו"מוצדקחגאוהשלמקורש'משוהגחלהאמסטדרם
ש'ראלארץלמעזחד 'I'ובמש'יאל,כלללמעזפע'לוחד"ועש,דפוסיבחי
אבטש'מ'וח,והעדרדחחופשעםכשלוב-ואמרכל,ם),ופקד"שהו"ד(כולל

'שראל.כללבחוךמכובדמקוםהולבדל'הדוחבחבואלהכל

רוחב'ח.מבדד"וחהולבדה'דוחסבלההאחחבותשב'םוחמש''םמבאה

תבועותבר~לבדקמולאהאחיובהלשואהעדשובוח.תצואוחה'וזוותלבד"

ותבועתהמוסיותנועתהחסד"ותכגזח, 'I'חדרתבעוותגםאךרופומ'ות,

המש'כוהולבד'הוד'לפע'לות.מקוםמצאולאכמעטאץר"דיךעם"תוהר
מזה.גיוע'וחיואףהמקוםעלדר'כהה'חהזאחלמעשהאךבדיכם,

ת Uמאנבשאיוהולבדקהלותשכלובשעהלהולבדגםחדיהההתבוללוח
באמב'םה'והולבררבב'שכלנשעההחדר'ם.שורוחבתדלדלוהדתיח,לדרכז
וחלק'םעם"הארצותהולבדה'ודיבי!השתשרהסיג,ללאילמסוהרלחירה
ומצוות.חוהרשומרילה"תחדלוהולבד'הדוישלגדולש

בביהולח 'I'חרד :ביגורםיהייזומפוארתשבה'דותאפיוא,מלא,אין
והחבוללוח.מתמדתבסיגהגםךאמבהג,כלעלוהקפדההקהלות

ה'דרםיאלףכתשעיםחמורד.בצויההולבדבה''ייפגעהבאיריפההשואה
בצלו.שריד"םורק ד'''הלטבחהובלו

קהלה,ראש'ומורה',רבבה'עלהולב.ד'הדוחעלבפלאשזכחבותל'שי
וחברש.בתשבעל,

ד"עולמעזבהולבד.קומהשע"ורבעליה'ודשעלאחדשזכרובוחלהלז
רביםספריםלבס.והייסגולהחיידיקמיהולבדביהדות :הבאיםהחרוח
 '"דח'שלהחבהגוחםבשכחהכמעטאךהולבד,'הור'שלהרשאהעלבכתבו
בשואד.סגלוה

בכחבהשואהאחריהולבד'הדוחש'קוםשלהרב'םהמאמצ'םעלגם
והקש"ם.ל,ם Iiהשעלוההצלחוח,הבע'וחעלמעט,

וש<ל'מו.ס'פו 'I'שאחר'םוהלוא'הבאותהשורותכתבח'לכז

היידדסברגשמעןוהרב

למדהוארוטדרם.שלבדיומהבע"רהחשובהבמשפחהבולדדסברגהרב
הועברהשיאה,בתח'לחהילבד.נצפיזלרכובתמבהבמאסטדרםליבביםבסמיבר

ההשמדהלמחביתהועבריהמקימ"םהרבב'םיכאשרלאמסטדרםדסברגהיב
תש"במאמצעהשיאה.בשביתאמסטידםשלהאחריזיבה.דסברגהיבבהה'
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אלףשמרמנםיייחראמסטררם,יהרדיכלכמעטהגרמנםיחסלרחש"גסרףעד
ה"יר, Dוהיוו

מראתעםעבר tדדמשפחתרעםדסברגהרבנעצרתש"דהשנהבארש

בחמנהחשרםיכמהכברהייחיהילנ.דמבזהר Westerborkלמחנה'ייםיי~'ו

באמססררםה.וידדיםששאריתעוץנכאשרבמהנההשחררהקשהאיירהזד.

למחנה,השנהבראשימגיעםינעצרי

קדש,ה.ויהמשטרבפילדי,השמדהלחמניתמעברמחנהה.ויזהחמנה

גלוד.באיהללהתפללמיתרה.וילשמל,כךריכיז.מחנהשלמשטרלאאך

מרהפעתיהיפתעתייהל". K ,כ.יירשרדסברגהרבששמענררבהשענא tדבליל

במאסטררםשיבהבשבתלדחשהשבתי :התחלייךסהרב.שלרהבטיחההרגערה
אתהזההגחלבצברריהזהבמקיםשנלמדצרההקכ"האךקטך,ציבירוםני

למביאהדעםינשתרהאחת"םעםשללסיג.וידסברגהרבעברומכאך .הסיג.וי
יעברהסיג.ויאתהסבירהיא .)בל,השנה(ראשבשיר"הלייםונתקלקלו

שח'ודסברגהרב .)'ההלכהג(פרקהחדדשקדישבהלכיתהרמב"םלשםית
אדלבונירגלי.שחו'ובראשאלאהשנהבראשה.וילאהקלקילהרמב"םשלפי

זסה Iה,דOזתייהכיישיבסדברגהרבלששהעיירהשמךאתכשיהאכשחתי
הרמב"םלםיאוליוהלוםיישלשבירה.ויהשקלקילוהגמראהמשנהדבייבזי

מיסף.קרבךבהבאתך,ה'הקלקיל

הרבאתלהכייכזיתישרסבלזזכרגזלמחנהעבינוחשרםיכהמאחרי
 ,.ס.טאנשיהגרמניס,והחזקר.האצליהבאשיייתובלטהואמקחב.דסברג
המקצועה.וימהקושחעבדוותמיניבכלשעבחהממגרםיאתלפעמםישאלו

קשר.גIוIניתו;בעבוורגלייםהיילאשהםמאדורמרגשה.וישהיי ,שלדס.

רבנםיהשםלגרמנםילנלוחלאהדעפיוודם.רבנםיכמההריבלזזבברבז
הגרמנםירב.אני :ענההיא .דסברגהרבכך Kלמיםיר.שהםענוולכך

בזיייתח mעבליבחובשהגרמביםאעפ''' ,בכבעלאהואאבלבו,החעללו
רב.הייתועל

ו,הענזולמזלנוחחבו.אתחזיקהיאקמהצ.באותהאתועבדתיקצרזמן

דטברבהרבחוהר.דבריגדיאחדבוקר,שבכלשםארגנוקהש,יהתהלא
הללמזומריעלדיברהואחש".ןאבמנחםשוחובארשהתיר,אחהתחלי

 :'שהמקולביחהועהלשלשבפירהפסוקםימובאםיהמצר"מן"שבקרפוהסברי
שעההייסזהםינה,,,לרשאהחיההבינםימאסואבזדצק".עשריל,"פחחו

 , 1היש'עה'"אאנברח.רגשוחמחפללהיאהמקשרלביתבכנסיהאך"כוו.'ה'

הבא"בךררבקאירתהועליםאחמקכלםיהוליםנא".הצלחיהה'אנאבא,
המזבח."קרנוחדעבע'lבתיםחג"אטרואימריםוכך ".ה'מיבתברכובכם '.הבשם

אחה"א"ליאומרםישובהבכבטםילקרבן.אותוותכינוהזבחאתתקשרו
חסח."לעולםכיטובכיהל'היח" :והלוםיכוף.ואךדו"

בלזן.ברגןגולחבשחכחממנושעמחי.וואת

הלייחשניסואהלעםהסכםיולאלעבהדובשכתיחגםהוםעידסברגהרכ
כלךנםראףהעבהדו,סהדעםרסמוכ.ךדיה.ויזהשרר.יבשבתית,"חוהל"
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לאס.הס.שאנשיבשבתפעםקרהיותר.לעבודמוכרחיםהוישהאחרים
אמרדטברגהרבארהעבדוה.אתלהפטיק uיכוללאכמובזעלינו.ממשעמה
הרמזאתהבננושבת.שהיוםח"וכחשנשלאכדייפסיקשאחרהראוי 'שמז

הגרמניםכאשרקודש.שבתלויםחיאותלנויהיהדסברגשהרבהסכימווכולם
לעבו.ךנאלץששובעדהפטיקכראחרארעבד,דסברגהרבהתקרבו,

עפר.וחפירתכבשייםלסלילתוחזרתיהחבילהנפרדהקצרזמזאחרי
. 

 !עבודהבנדיקט.בקבוצתהי"דמוריאביעםממושרזמזעבדדטברגהרב
 .מכותעםהפוגה,ללא .ביוםשעותעשרהשתים ,עציםנסירתשלקשה

שנהיםההבדל,ם.אףעלביניהם,נקשרועמוקםידידיותקשריעוונשים.

הולנדילדיבאמסטדרם,לרבנםיסמינרחנדי ,רבההידטברגהרבארחדרים,

אתזההכירוהםואגודאי.סוחרגרמניה.ילדיהיהומריאביואילומזרחי,ואשי
המעטיםניזהידהם ;בהדריותםרקהיהלאביביהסהמשרתףבמחנה,רקזה

השמעיועזרו,אחיהם,שלטבלםעללהקלניסואלאלעצמם,רקדאגושלא
ומתמוטטיםרעביםומושפלים,מיואשיםשלאלקיםצלםעלושמרוותקוהעדוד

הדברםי,משמעותזייע ,בשיאהשהיהמירקמטה,מטהשיררי

דסברגהרכגםה."תששבטכ"כני,ש'ביוםבלזוככרגזנפטרמוריאכי
גפטר,מוירשאבישמערשכאלעמור.כוחלוההילאוכמעטמאודנחלש

דסברגהרבהמשרפה,אלהמתיםאתהביאושמשםהמקוםאלדסברגהוכבא
פעםעשואםיודעאיגניעשה.וכזמורי.לאביטהרהלעשותשברצונוהדועי
כמהמאמסטרדםלקחתידע. :ואמראליפנהדסברגהרבבלזו.בברגוסהרה
שקיתלי.נשארהאחתשקיתרקחלקתי.כולםאתשיראל.אץראדמת.שקיות

שורפםישהגרמניסלפגיאבדישלגופתועלאותהלשיסעכשיוהבאתיזו

גופתו.את

 ...כדוגמתואיזשאולי ,אמתשלחטראכו,
גופתודסברג.שמעיוהרבנפטר ,אדרי"אביום ,שבועותשלושהאחרי

אשתו,גפטרהכולפגייומייםישראל.ארץלאדמתשזכתהבלילמשרפה,הובאה
בשעותוהדרדיהנהיגאשרקומהשעיורבעלכרבבזכרוניגשארהוא

רמו,יקוםה'בויתר,קשות
.. • 

השיאהאחריחנךרבעירת

 .)ב "(מגילה ""צערלשיואלאייהי""איזהשיהא,אחרי'רחיי
השיובשלפעילותלכללמרכזשובאמסטדרםנהפכההשואהאחרי

טפרבית 'ואףעממיטפרביתשובהוקםלפליטה,שנשארהמדולדלהיהודי
דהתיהמצבאתלשפרכדימדימעטעשוהדתייםההוריםאבליהודי,תיכוז
הטפר,בתישל

לאהאלההמעטותבשעותואפילוקודש,ללימודיהוקדשומעסותשעות
םשהיולא 'וכמעטיהודיתהטסורהי ,דקדוקאלא ,ממשקודשלימדוילמדו

לעמורבותעשובאמטסדרםהחדריםההיודיםהמקובל,כומבוקדושליסדוי
החיגורהרמתלמעופעלולאכמעטארבאמטסדרם,חדדייםרבניםבחירת
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עבורקודשבלימודי.נוספיםפרטייםבשיעיריםהסתפקוהםבעירם.הדתי
שמים,יראימוררםאצלילדיהס-הס

למידימיבמסגרחלשםבאחיחידשכלכמעטאךבאמסטרדם,גרחילא
·הניערארגי("השלשלח",שלבניחאליבאיפעםשם.פא'"בביתחירה
הבניחלהילנ.דשהגיעיפא"ילשליחיהידוחהשואה,אחרישהיקםהחרדי

שלישדעשעחייםסך-הכלהיהודיהחיכוןהספרבביחלהןשישהתלוננו
אחחשעהדקדוק,אחתשעהדהיינויהדוח,במקציעוחשיעוריםבשבועשעות

הבנותאחתספרהבעיניהדמעותעםיהודית.היסטודיהאחתישעה,ן l/ב

אתה"רתית"המירהחייבההיהןרי,הסםרבביתיהדויתהיסטוריהשבשעיר

ידעתי !הנצרוחמיסד ...חלמידיכלשלשמוחיהםאחפהבעלללמודהבנות
שאכןליתיארתילאאבלשפיד,איטהיהודיהספרבביתהדתישהמצב

לאדבר.ןאאנשים,כמהעםזושערוריהעלדברחיכזד.איוםלמצבהגיעי
לפעול.ניסולאאפילואבלהפרטים,כלעםהמורהשםאתמסרתיתו~ן.
החרדיםמהבהיםבאוהנצרותראשיעלהלימודיםעלשהתלוננוהנ"להבנית
באמסטדרם,ביותר

באמסטרדם.

הנוערארגוניביןשבתועדתלארג(הצעההועלחהתש"יחורףבתחילת

הסכימההצדיניתהסתדריתשל II"הכוביםהניעךארגיןגםבהולנד.היהרדיים
בהולנד.היהודיהנוערביןהשבתערךהחדרתלמעןזובועדהלהשתחף

למעןזושבועדהבקשתידעות.חילוקיהתעוררוהועדהשלהראשונהבישיבה

הקהלהבהנהלתחרדיםמחבריםבניתוכן ,ובבייםבתרם

• 
בציציןתובדיקהכייגהשאיזהדגשתישבת.שימררמדריניםרקשיבךהשבת

עםהשבתלמעןיעדהלהקיםאפשראיעקריניבאיפןאךהועדה,חברישל
לשלוחוהבטיחוזודלרישההסכימה"הבונים"הדבר:ומענייןשבח.מחללי
טעונהםהדרישד.אחלקבלסירבוהרבנוח,נציגוכןאחרים,אןשבח.שומר

בשםשבת.מחלליישםבהקהלותהנהלוחחבריבי!שגםמקובלשבהולנד
.השבתלמעןבועדהלהשתחףבדעתנושאיןהודעתי"השלשלת"הנזערארגון
נציגאתהתוכנית.מכלדבריצאלאדברשלגסופושבת.מחלליחבריםעם

 !פרנקפורטנוסחבקנאותהאשימו"השלשלת"

הולבד.יהדותהריסותאתלשקםכביריםמאמציםבעשוהשיאהאחרי

להריםהכושרשעתא(שהיתהלינדמהאךכראוי.נחקרהטרם(ונפלאהפרשה
בסיובםתןוזאתתנעי"השלשלת"מדריכיהתיגיד.שלהיררדהמצבאת

בהולנדהסתפקוהחינוךגשטחהשדד.ובעריהגדולותבעריםהנוערבהצלת

ךהתיבוכיהדתיוהמצב ...בפוליטיקה,הקהילהבהנהלתהתעסקוהחדריםמביעט,

נבור.נשאר

ארגזוהואלמאסטרדםי l/נכץמשההרבהגיעהחמישיםשנותבאמצע

שבאובחורים ;שיראלבארץב"הכבראזהייתיבאמסטרדם.רביםשיעורים

הרבשלהגמראשעוריעלבהערכהספתבארץ,בישיבותללמודכךאחר
ללמודכץהרבאתהזמינוהנ"להבחורים :מהםשמעתיאופיגיסיפירכץ.משה

שמעהדתישהמנהל ..ע.דהתיכוןהספרבביתהצהריםבהפסקתגמראאתם
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ביתבבין :מביקיהספר.ביתכיתליביןקי(מםאתיאסראלהשעיריםעל

 !גמראשעיריכיללתאיבהבגביןהשימישיזכיתאמסטררםלעיריתשייךהספר

רביםייתר.עידהצטמצםבהילבדהיז;ידייהשייבשביםעבריביבתםי

ידרבסמאטרדםך Uהחימצביפים.כתיIבכאןיהקימיאצרהעליהדתיער Uמה

כיללהיקםשביםכמהלפבישערד.מלחמהשיבי mהתקיממיששרדיםיעד
הספרמכיתידלהיםאתד\צאיירביםד~ריםחדר.שםסד Uיאףבאמסטררם

אםבכ.דלדיןשימאןדיןאהזאת.ההתפתחיתאתבברכהלקדםשיהקםי.
בעבר.המחדליםשלתיצאהאלאאיבהידישי)(בשפההחדרהקמת

ל Hזהאסדהאהרןרבי

" Meester de Haas " -גדלהיאדין.עירךבהייתיאיתיקראיכילםכך
ספרבבתישםלמדהיאשביIב.עשרותכמהכתיכהופעלד\לבדיהדיתרתבי

ייתרמכילם.אחרהיההיאזאתיבכלהיךב,דיהדיתתביךחייבאיבירכסיטד,
• • 

ידהיתתבייהיךבד.כמרכזקטבהקהיךהכאוטרכט,גרד~אשבהמראכעםי

כטךזאיבסליכירקהרכותשבםילןבדכאיליחכם,לתלמדיגדלהיאפישרת
כפרבקפירט,רביתשביםגרהיהכאיווהופיעד\אאגדראיכמבהיגשבלטיד.

שלחיכעצמיההיכאילוגדמההיההותרהפיעלישראלארץלכגיןכאהבות
כדן,לדנ,החרדיהבוערארגוול"השלשלת"ומסירתוהכתו Kוכל. KשירמארץמKבו

לשעתתעזרהואוכאשרפעולותיו.כמרכזעימדלתורהער Uהשחיגךוד\כחי

מקצועיים,ספריבתיבוערוכפריקיבוציםשייכית,ישדאל,כאתתירהמיסדות

לואיןהאסהראהרורכיכאילירכיםלומשילחיםשייכיתלראשיגרוכהההי
שיראל.כארץהתירהןביסדיתעכירגדולםיכסףסכומילהשיגאלאכועלמי

שיראלאגידתדאשיישברבים,ןבוסדיתשלבהגהליתחברההידן,אלזהביםף
רכר.ערבדהעםיזןעירי(סיף"סיףרכ.לגד

כרכים,שבתןשעיורייאתשמעגיאצךי,למדגיהכל.ההיר.א uבשבלי
י Uפההידראר.ןבחציותשיםללאאל,ביהתייחסהיארבית,ושוחחבואתו Uהתעיצ

עלייתיערתש"המשגתהילבריהדותאתלתארקשההיים,שעותכלבשבילגו

האס.דהאהרןרביבליבתשל"דאצרה
שגשארוהשיאהיתומיהחזרתלמעומלחמתיעלעליי,לספראפשרהרכה

שייביתראשילעשריתעזרתיעלהמליכה,כיתעםקשרייעלגויםי,אצל
חכמתיל lIכהילב,דהתיהרקרולהרמתמאמציועלישארל,מארץןוכשולחים

יהחתהריסותלכבותןבאמצייכיוסתיהרראהלאמעילםתדר.העילםבהייית
גםזד,בזכיתישראל,לאתהעליהלמעןלפעיליהשאיפההציןריביןרהלבד

שבגיישזכהאחריכירישלםי,גרהואהאחרוגותכשביםברדי.עליזהיגםזה

שיראל.כארץבאמבםיכתםיהקמיןתיי Uיכ

לעסוקאהביהעםיחירחריףשכלכעלמשפטןההיהאסהראהרןרכי
שבותבתחילתתש"ב,-תש"את Uבשהתורה.שבמצויתת Uיכרעייבאגדתאגם

איסירהטילישהגרמבםידעגתן",דדכיב"אכיתשביעישיעורגתןד~אהשואד,

סדירהכגסת,כביתהתפילהאגסרהכאשרמכתדים..כעדכלצאתהיהידםיעל
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תחמבתחילתאותנועצחהגרמניסבדירתונ.בשבתותמניוהי"דמוריאבי

שבבתי.התוהרטפראתוהצילדריתנואלהאטדהאהרורביסתבלילהתש"ג.

כוחותהשקעיד\אלהולנד.מהוגנרהישייבההשואהאחריהגעיהביוזמתו
לאמריקד.התלמדייםעברובטיףןאהשייבה,בהחזקתרבים

החורה.ללימדובאהבחיהיהעליניהאטדהאהרורבישלהשפעתועיקר
קרנוהאציליםפנוישבשגדר.דבראצליהיהלאמפרשיםעםגמראלימדו

נישםבטדרבקיהיההואקשה.חוטפיתלהטבירהצליחבאשראמיתיתמשמחה
יהאומסיבבםיבדינםיאחיהחעיצוחכמםיחלמדייים. Pהופטבססרייאףונזיק!'

האטהדאהרןרבינחןשנהבארבעיםריביח.בהלבוחשיעןרנחןאף

ממחרקיםבואמהמשחחסיםחלק ;מסרשיםעםגמארשיעורשבחמוצאיבבל
חכמחאחאהבובןובחםילהבחג"ךשיעוריםגםנחןהואזה.לשעיור
המקיפהחמימה,חוהראכו,הירש.רסאלשמשווהרבשלמיחשוואחהדקדוק

הכי.את

ר\אוליחומי.םלאלמך..נתלאחםיר,הקדישרביםימיםולפרט.לבללדאגהוא
המאוחריתהשועתרעבהבחרות.אובפלילםישהסתבכותידייםלהצלתהתמטר
בחסךנואםההיהאטדהאהרןרביוצווה.עזהרלבקשכידאליו Uפבלליה
החדריהונערעבורוב.בקשבדברוינשמעוהשחחףבההחבנטוחובכלעלוין
הדדרמוהרהיההיאשיראלאגידחםועלישלבמסגוחמאירגןהיהשריבו
לרחרכהזקוקההיאשרתיום,דנורמויחםגוערוההיההשואה.חאיר Uלרב'

בבסך..ניםבנאומיםנחוהואאלהובללעחי.דולחזוולאמונהיוחרועדוולהכוונה,
נסחפקדבח,אתונשאהשחחףברובםואשרבפעםסעםמדישנערכוהארציים

אחדםי.התעווווחודביררעיונותבהזכרח

כנוסשהאוהאחויהראשונהבפעםמחקיםיאוטרכםבעירתש"ו.אייר

חלקימבלנצולםיכמאהבומשחחפםי ."'אפע"ימאווגוסוף"שבועשל
דבי'.אחהאסדהאהוו"ינשאהלילהבדמדומישלשייתבטעודההולנ.ד

לקחכמקום,בכלרחחוחזוקהחווהלמודלהגבוחכמצוםהקוואהוא

ההירסוח,אחמחדשלבנוחהנועוחפקדיועלהנועובקובבמויחדוחיקיס,
בקהש"האסדהאהוןו'זוקהנאםוטיףלקואחכולם.עלשעבומהכלאףעל

 Iבתיםתקימו :אליםנבקשהעדרלי"ושי :מקובלחובלחיחשדהתבעיה

הראשרהנהמצהרזיהיחשרים.בתיםלהקםיחיבתנןהזאת,האוימההשיאהאחרי

החתונהאתדחוהאיומד.השואהלסניבעכו,ששעוכמותעשוואלשבתווה.
ודיהרפונסהשלחשבונותהובהתעשואלהיוםמובחסת.פונסהששירע

 "!חשבונותופחותבה'בטחוןויתרקצתוכו!

החזותעלהמאבקבאמסטדרם.הכנוסנעוךהםעםתש"ח.לךלךשבת

'ש'או. Iהגיעיהדויםלידינוצווית,משפחותאצלמקלםשמצאומלחמהיתומי
..בבית"הוגשיושובווביסהוהידםישלבמצםנובשיפווחלזהעםיחד

ההתובללות.בעיתמחרמיהגויים,אצלבבתי" ..מוגשיםידםי tריוכאשרבהולנד
הנפשלי"חןהזאת.החדשההסכבהבפגיןהתרעיהזהיררא.סחראהרזרבי

m מלכיחוזרםיומאזאבינו.לאברהםטדוםמרלהציעכך "!לךחקוכוש

• 
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עזבדרתכלכל"ם,תבאיםהרכרש,לברלתתזברכביםהםזר.הצעתםעלהארזברת
שלהבשזכהראתנפשבןאחהבפש,אח"רק"כחזבררהזכבקשיםרהםכלכליוח
הנפשליתו :יסלהגםלגימציעיםעליגןשעברההאיומההשיאהאחרי,ל,יבן.

הנפשרתאחלנןחברהשראה,יחרזבישלהבפשוחאחלברתבולך,קתוהרכוש
 !לךקתהרכוש-לםבישחלםהדברשלכם,

• 
בקהילתזבעשהקרהתררר.בת"פשררתאהבלאהאסרהאהרורבי

היהזהפשרה.עשיזהבמקיםאךברור,ך,בתגינהצררן~שהיהאמסטרדם,

שכתרבזבה:זהווזבאראתנודיכרהאטדהאהרזרכיאזביר.פרשתשלכשכיע

כשם '''רשוזכפרשדכרי"כתשלוזכיתאזבו"ישםהזבקללאצלהשבועבפרשת

שלםעלך,שלםעלך,שלםעלך,שלםפטפטהדהות-שליזבית :חז"ל
בדןרשהיןוזבי :ר~טיףיהואהכו.כשויםשואלתכרכריס,זבפטפטתעליכיו,

זבוכרחיםאםכרוס.שלכשלםולשאולאפי~רשאילזבצכפעזבים'לזבגיעהתירה

אתרתחשבההזכקללשואזבוכולם.עםלהסחדראפשרותאיזלזכאבק,לצאת
לכוא.אחרולאוהתוצאות

עםגםלוהיראיש"םקשריםוזכחלוקות.ובביתפירוראהבלאהוא
הצליחהראאירהתפלאתי,פעםלאאמיתית.מיהדותרחיקםישהיראלה

שניהלאלהעםגסרוזןקים,ממחגרתםשיאגעםטוניסיחסיסעללשמןר

בטירתללארירשראצילותעםמופלגתחכמיסאמונתציבןריים.מאבקיםאתם

אגידתנתירגםכרהאס.דהאהרןרבישלהכרסימניהיךהןהו,אישיות,
' , 

היהדותחלקיכלביזאתדרתשלבלהבוחסידעקביאגרראיהרההיאישראל.

למוסדיתבבחרהראיכו'.ארץדרךעםתודהאגשימתנגדדם,חסידיס,הנאמנה,

 . Yלחקוכציתעםחרדילארגיזהתגנדהואארשיראל,אגודתשלהעליינים
, ' , , 

מצםוןנקיפת?ואהצטרפואתריס .'''אפבגדומלחמהלהצטרףסירבהוא

 1התפללת'הזההנעראלנרתע.לכזאחרים.שלחשבוזעלזולהקבאותוהפגיבו

אהרו.דזיום

האחרונו'תמשיחותיובאחתפטירתו.לפביאחדותפעמיםאצלולבקרזכית'
החלקעלהירשרפאלשזכשוןהרכשלפירושייאתמספיקלזזבנושלאמאר

"עירובעלהירשהרבשלפיךושואתהזכירכדןגמאהתירה,שלההלכתי

קז,קמא(בכאמשפטיםכפרשתהלואותלפרשתשוזכריםפרשתכיופשר'ות"
מושגאתהירשהרבמבארבתוספותשםא"הריבפירןשבעקבותועוד).א

שלההלכתיבפירןשכאן.דיקאיהגייבית.ברירהבצירהפרשיות"עירךב ..

התורהזכפרשישביןאמרחוליומיטתעלכשכבובלום.אצררישהישר,הרב
בןתרהמרמלאיםהסבריםכפיררשםשילכואשךהיחדייסביןהירשהרבהיה

פה.שבעלותורהשבכתכתורהכיןההדוקהקשראתקו Iחואףפהשבעל

ימיוחדיחדיל·ברכה.זכרוביהאסדהאהרןרוורבימיריהיהכזה

הכריןת.וכאהכתהתירהכאהכתמכעשוי,בטגילותיו,

בטהרה.בירושל,םוציאתבמס'רותבהולבדשפעלתאהרןרביאשריך

שותים.אטוזבזבימךיאבי'ר jתלמ·

• 
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