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 •חי-דאומןשלמח

למדעחודהנין

שונההיאביוסאילהןהמדעיתשהגvויהנעניניסחז"למאמיר

סבו"

דמעייתיבין"אסיתית"בגמראפסקאיתביןלכאירהההתנגשיתנישא
הלכיתסספרישנםעיין,הזירשכנישארב,זמןמזהאיתימעסקי'מוכריח

או '.האיירמןררינקיםמאחרשהכלברכתןופטריית'שמכהיןבגמראכגין

ירבה'פרהאינהשהכינהמשים •פטירבשבתכינהשר,הדרגהגמרא'ין,

ישימכרחית,בריריתכייםהנראיתעדמרי,תאסיתיייתהסיתרןתלהן"יחסית
דבריהםכלעל,ריןקדישישחו"לי,יאמריכלים,;נלאזיבעיה,ש,יפטרימביביני'

יחסדיןכפירהמשיםבהםשיהדברםיאחדיהבדיקהההרהיריעצם,קידש

יעשוילאאביניברסיטאיתלהםינוחיהמדע"ל"אמיתיתאש'(חכמים,במאינת,
הכיזדיבסופשלדמתימהיסודעלזוגישהלקבלמתקשהאניכלל,רישםשים

התירהדברמהריתלא-ל"חלילהשמיאל)אגןיד~דהתרגיםראשין,ס"י,(מאמר
גישהיד"ל,שכל"במיפתשהיכחדבראיבעין,עיןהנראהדגרדעיתסיתר

לקבעובאילאשחז"לבריןמתעירךת"לאשהבעיההאי,אחרתאפשרית
מציאיתיברקעפסקיהםאתהתנילאיחז"לחירההלכיתאלאמזעהלכית

בססושחז"להסיגייתמתי~שמסתברכייןעלימקיבלתאינהזיה II'ג~מסייים,
שלולהניחיסבירהכינה,דבין,',כגיןבזזכנםהמז;ןדיעיותעלדבריהםאת . . .' .. 

 •זזרףc ..הגונורתנינותןמגזושיביררשליםחורב" ..התיכוניתהשייבהכונרףלאומןלשמה '.

ללמיישלהמעכרה.הדסר·מסגרתאתסיימיעסשעלכיס,כשיביתשניסחפשלרונ

הנוברית.ןניברסיהזכ Kבשמפיסםלמילחייןהאחוונהבשבהבירןשלםי.ובירכישיבת

כ"ה.כןבהדיתיהגללי,שליםבמבבעתשמ"'כ,סייןלי"'םאוךכלבניןבקרבנפלשלמה

הנוגררותחאתיהיברלבים, Yשבישיבתנתןששלמהחבוךה" ..כיסודןזהמאמר

בכתרכיס.שנשתמרועםיפרלהמעטות

מקומית,ובראילווהוטיףלדפיםהמאמראתהכיןיבלייאחלפיויוברזכיהרב

 .ב'",מ'דףברכות 1

המערכתהעהת.ירחא 47-45נווב'(תשלייח)-אבחי,ומרווחורהקורמן,א.ראהאמסנ 2

חםיילשן'"'עאןרחהגלייאככידארךזכריגעלמוהמע'ךומע'גיהמאמר.נטיףשם,

ופסריי.ת rבכמהולא-ה'"רהיסעיףי Hשפסיי

נו"'גc'ייברףשבתבמסכתתאניםמחלוקת 3

חaךמוKבסעם'גהלכה'גזפרק:שבתבירושלמיאמםנע"ב.ק"זרףשבתמסכת 4

 cג",ייבבשבת,הסובאיעלרםב"'ןירהאהריבתהכינה,להיתר

S -·כנחזיK ·ה.סל·ינוחר·םב;ה'"KזהתובהרביJ "'חוברתבאסיאלראשונהשפויסם·כפי ל

Aו B.Oבפנורכתרםבקירת,ידיעלבאהיתקבעית ..פריפרדובפרופישלבאממרול"'ה
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אתמשביםהדיהמצאיותשלבפושבותאחותמבהרסובויםאויודעיםהדי
זולהתבגשותהתיחסוהואשובםישובותיבוה Kבולזהבנוסףדינם',פסק

איבגה Kשהגמרכיוולדבומהעליו K"שבטעבהפטווה Kולואשבכובד
צויכים,בו Kוללמודהיאתווההבושא,ת Kלמדוהםואםביולוגיה')ספו

הגמואבסוגיתבעוצהעתהזהבושאעללכתובשבחותיוהסיבההדור

ליוחסיוכשוותעלרמיבוע"בי"גדףכחיבותבסיגייתבישיבה.כעתהבלמדת
בעולםכייםשימעשה.ובזכותיהלכהיתי Kו"מםיקפק".שמיצאווולדשל

המוכיחיתבטכביקותמדובו(למעשהאבהותלקביעתברוקותטכנקיותהמדע

 .'דםבדיקותפ"עאלמובי)שלאבדייבו Kשפליבי 99°kשלבדואות

מאמרמצריהעת,מכתביבאחדשליט"א,מן""שלשבספרייתוזכרתיי

מותי K .'הלכתיתמבטמבקודתבבעיההדדמיוושליםפוימודבו'מאח

K לילהואיבהיוםשאיבהובשעהליוושליםבסעתיממבי.וחיקהוהיאחכמה• 
למדתיכךואגבהבעקשלשוביםהיבטיםעלומותקמאלףמאמותי Kקו

בבדהגמ'היאאבהותלגביהבעיהמקיויובו.כדחרשית,סוגדיתמספו

בדי Kה,"יהקבמו Kיביי Kבאדם,שישיחפםישלשהת"ו-ע"א)(לייא

יבשרעוו uשממאדוםמזערתואמויכי'יגדייועצמיתשממבולובדמזועי

בברפסכילצייו(חשיברגי'בובותוקב"ה mשבעידושחווישעויתזרם

ואשרביםבכמהוכדכלאייםוביווש'בכתי"מאךרם.בוברתנתשאמרגוס' Kל

דבויבקבלאם"ידם")לגורסששיימיכחסק"דוס"גביו"רהגו"אוככ'
הרםכדוויותמצערת Kבבהוח Kלבדיקתמקיםיד Kהלכהלקביעתכמקוואגדה

םי"סשבת.מס'הכהד.(וא"סהאגודהבספובפסקזו.לגמואביםח ."האדימית
למולחייבאחותאשהובשאמלהמחמתבביםשבילישמתושמיקס"ד)ס"

K ממבהלושבודלבברתK1 שמתרשמיפ"עK מלהחממתחדיK יU במילה.חייב
האבחייבם Kהמד KבשהדםנמKובדהובגמ'חות Kם Kבומדובוהיותד Kכ

 ."יחייהומלשעהרכד-האגידהבעלשםומסיים . Uבאתלמול

שם,כמאונו 64יה '5הראה-המכבתומקירהעברי,ונמשפסהישרלגcיבמספס

שם) K(באסיאבשדידהרבביביה'", ''''אב,יכרבנקי.שלמההרבשלידנןכפסקירהא

הדרן.פקסשלה'נפסקה

זיי,עידזיחק"פחך ..ויס" cלמ pnזרר'וסלבספרוםגייהא

שם, Pח r:םחדרהא 6

פסקסלב'בפסקהיעלי). 5(העיהשםה uל Kסי Kר , 19 6עמ'ל'י'..סאי"אוהאן

שם,הלפריןמרדכיהרבשלוכממארו 11הערהפריומ,ריבפרופישלבמאמריהדין,

רם. Kהזנשבראוסובהערה .....אבהרת nקביע ...פריובר,דבראה 8

 ב.'",ו-סדףסוףובבחותראה 9

 ,'רםקםהסוףל"י) S(הער;ךסם M 'אסבשאדיד,הרכביביה",אב", .של Uר'בפקסירהא 10

זן,םיגי.לבביהלבנותכדכוריותהשיםישלכיזרוeןונרתירייתככדשיונרשבזיההבלדלעניו

 . 10 , 9ה,ררתהדיו,בפקסשםםנcאירהא 11
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I 
 ).ב.אסע'ף(פ"בבאמראבר.וםס.אבר.וסר"דל'ואב.ררסלבבספר

ת Uאימדעל.ולכ.ולקביעילאל.וסתמךשא'ן 'D.ורפסקגדיל'"דעת-ל"יז
-דעםח •.ולכ.וקבעיל"שחזיכ"מ •ל"חזלקבלתמתבדגכשז.והחפאס"

.ורפיא'ש.וד"עבמקיסיאפ'לילחרותיק"מתעימדת-תיר.ודעתש.ו'א
לקביע)(אילשלילכד'דהםסיג'בדקיתעלל.וסתמךא'ןלכןמגב.דעימד

י.ויי.ו.ואם.מןרקבא.ו,דלשדםחז"לעלשמקיבלמכ'יין,ל.דשלאב.וית

כימיםי".חומריםע"יב;חדםבקביעתלהסתיעישאיז

ז·...בעס'אי!ז'רבךז"הגרש(בכתב)מע'ר ..ואחריב.וזילפסק.ורשבק

ל.וסתמךא'ןטעסא.וא'בלאיבסאךיטסשכפכ"כא'בסל"חזדבר'ש'תכן"
שמ'טתכ'יתיךמפשיטםל"חזדבר'.ויצאתש.וצעד,שלבדןרל."עכז.ו"על

ססיגת 'Tבעלםתריןקביע.וביסח.ולהייתאיל''כיל.ו •לבע'.ומתiזת.וקרקע
ל.וצבתיבעביר.ואב.ויתקב'עתעב'ןאתבעזיבזיבבקיד.ויאכמ"ל. ."ו.ז

כלל'.באםרן.ובע'.ו

ות "IIוםהונוב"ם"שטתאפרק

ג""ג l/כמוהרמב"ס-וסיעתןס"הרמנ-םיןנשהראבדבריהבעיה

"וגםהשמםי,ברמיביווהמרתקים(אסטרונומיה)התכרנהבענינימרברר /Iפי

ביזמאש'ששריא.ו.ותכיב.וממדע'במש.ויש.ותעסקמ'מכלשמעת'מעטשלא
בלבלכלעיב'כ'בפרישאימר'םש.וםלפ' ..ומרחק'םמןחז"לש.וזכ'ריבמ.ו
תבקשג'"יאל-ל"בז.ואימרהיאדבר'יבסיף ."יכי'שב.ומאיתחמשמ.וןל
ש.ומער'םלס'ש.ויא.כם'.ומצבעם.ותכיג.ומעב'ג'שאמרימ.וכללתאם
באיםחמסירתלהםשש'משיםבכךדברוולאחסר'ס.ה'והזמןבאותו

.ומקיצעית,באיתםדהיריתאיתם 'ד"עבש.וםמצדאלא ,ס' 'Kהגבמן.ודבר'ם
ללמדתבןם"הרמבדבר'טיתשמפ ."יבי'הדיריתאיתסמ'דעב'שמעיםאי

- ;דמעבעג'ג'ל"דחזבתרללכת mהכחיסרעל.ומרמז'םעקריביתכמ.ו
בעב'ב'םחז"לדבר'-שב'תחסר'ם..ו'י.וזמןבאיתי.ומדע'ם-ראשיב.ו

מעדמלדבר'.וםמקבה ,.,.ו.ש(דברהבב'א'םמןקבל.ומתיךבאמרילאאל.ו

מ.ומתייאי.ומדע'םבלמיד'שלמדןמ.ומתיךאלאתירת'ת)אמתשל
ומכ'יין .) 29.וער.ובבאיריקאפח.ורבשםכ"כ(.ואומותמחכמ'ששמעי

מצד ,דבר.,.,םעללסמיךא'ןאז' , 'Dחסר 'Tהש.ומדע'ם 'אבנמיקכבר 'שאב

הללוכתבקשרם"ברמבזימפסקאמסקניתלהסקן'א 'כלימרבתןב'ש
יא'ןל"חז '''ע.ולכהבקבע.ושכברכ'ייןדמע'ית.עיבדיתסמךעלהבקבעית

 ."לשבית.ו
מהלכות "בפרקיז"ל ,ן Iבע'הלכאירה uלפיתרשח'ט.וב.ול'הרמב"ם

שא'רעשכלכלל,אליטרפיתעלל.וןס'ף"יא'ן- ב"''ייא,.ולכ.ושח'ט.ו

ההדנותיזןןנ Kפםשייסו) Kלייוהזואת ,לשייב n(ייוסלםהKםובריםפסךרמדולראה 12

שtב.ב ,'ה,םי

יב. p '"ם 'הסי-יו·' .'"בחזוםגוהובא ,'בק'"םזיכס'ינשיםבחזו"'. ' Mבונר,כו 13
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ד'ב'בבת'רהסכ'מרהראשרב'ם,דרררתחכמ'שמברמאלרחרץלערףארלבהמה

רכ!לח'רת,סרפהשא'!הרפארהמדרכ'לברברדעראפ" ..שתח"אפשרש"ראל
שבידירבהרפראהבדוכ'שיראהפ'עלאףטר'פהשה!ראמררשמבראלר

חכמיםשמרבמהאאללד !'אמה!,שתחיהראפשרממ'ת'!א'ב!,שמקצת!'
יוריד".אשרהתירהע"פ'שבא'

דמרעכ!חסר'סראםה'רשהמדע'סהרמנ"םארמרבמררהבילטת.הסת'רה

מבתעלאחרת.איזיבהמהבכשיראיבטר'ףהריפא'סדבר'שלמריתפסק
בפסרקד!א tבהסדבטה"מהרמב"םלדבר'פב'ת'הסת'רהאתילתרץלבטית
לב"דלשמיע"שצייבר-קע"דבמ"עדבר"אליריד". "1אשרהתירה"ע"פ
הדבר !'בבזההבדליא'!הר'תרמאסירש'צרימהכלילעשיתהגדרל

הדברארבה!בדרשתשהתירהההקשם"מ!ש'יצ'איהרהדבראר'ש'סברהרי

אמרירהיאיכי'העב'ביםמ!עב'!לפ'ארתירהאסיירשהיאעלירש'טכ'רמ
חליקיתארבעמצאברהרמב"םנדבריייריד."אשרהתירהפיעל'תנךח,
הגדרל.נ"דבדברי

ש'סבריהי.הדברא.

מהיקשםי.ש'יציאיהיהדכרב.

תיוד.אסירא tשדעל"שיסכ'מרהדנרג.

לעביבבר).שייכתא'בהזי(קט'גיראייכרהעב'ביםמ!עב'!לפ'.ד

לדברילשמיעלרבאימרתג'שקטיגוראיהרמב"םבדברילהב'!ב"ל,
אסירפליבישדברהחליטייחז"להייתדהייביבאמרי,שהם,בגלל,חכמים
ילאחז"ל'שלההכחהמעצםברבעזהיאטיראטיר,היאהך'תררה,באסיר
גירםבשיםתלייהראיבבהאיטיבימ'ת"האיההלכה(דהייבי,אחרמבמיק
החידי"בסידבטפרסי,ליבצי'''קהברי"דשלמאמחזלההבקשר ,'!יער'אלי.
סיידעלאיטריםדבריםשחז"לגםלפ"זייליילה).'רבהספדרעליהחיד"
למריתאסררים,להרותימשיכרכרוםמקיבלתשאיבהמסי'מתדמעית.הכהו

ההסברבדבריהכלילההאיבפירמצהי,מנפיהמדעיתהאמתאת,דיחדםשאיבבי'
ש'סבריהרהדבר-א'קטגרריא ,!'בשהרמב"םהבדלילהבחי! "ש(להלכד.

שאטחש"יב'לי,למהתךתיהב'ילכאיהו .שאטריהידהבר-ב'קרטביראי
שהסיבהבאיפ!מדברשטוביהר"ש"הדברידא'אאל !!טבגיהישלאמפבידבר

בכה"גהיא tשיאסחדיהדברבסתרת,לאלכה"פאיימיבבתקן'מת'דעי!
בטתרה).שהט'בה

משםגםאלרדבר'ם'לדייק'יכלשחיטהבהל'ברמב"ם·המעיי!למעשה
שיראהלמריתחז"למברשלאטרםרתעלהרמב"םמדבךי"אבהלכה.-

אכןוהיאאזהנקבעפיעל"ררה* nשנית' 2000 ..ננקנ,תשההלכהשם' '"''רזחראה ' 14

K םביחםוסובךפיתcביוקיימת'לאכורהזירטבךאאחרית.מתקיפיתמדעייםלממזיו

 .) S(הערה-שםיזחקהפחזהכרעתאתבוגריסהדברםיכזוםא , Kול pלביןלחימאר'
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שדמרכילמררחשחחיה""אמשרר~ארבתבשםשממיחין.הםרארהדכרכי
שמנרסםררתעלהרמב"םמדבר'ייבבהלכהלמרת.שסרפהלנרנעדוהםררהא

דכברידלקדק 'סiרהנהחכמש'!שמנרמהאלאלן rא"הרבמ"םכרחבחז"ל
כמרממיתין"ש"אדויהנמיקאתי"גבהלכהםגהבאילאדדמעם, IIהרמב

ברררהישירבשתחיה'!ש"אםשררכתכהררמאשדביראתסתר'ייאשבהלכה
מסרגלתשאיננההרפראהמלאכתשלארפיהיאתהיטבדיעהרמב"ם-לענ"ד
לאשהבהמהארמריםשהררםאיםשאע"מכחברלכןמדרקירח,חחזריחלחח
י"בבהלכהאךטופה,איבנהעו"כימיה,הןשאירריאפשרחדש,י"בתחהי

הרמב"םכתבלאממיתה,איננהמסמירתשטרפרתהררמאיסוטעניסשהב
משיםםופההאישהבהמהלא Kממיתה,איננהשהריממיחה,האזתשהטופוח

די'כשלעצמרזהדובילאסררנמנרחכמשחכמש".שמנרמהאלאןל"שאין

בשלשתהימב"םעם"דלמדיםנמציונ '.גבקטגריאילעלישנחבאיכמילאסרר
נמנרשעלהיןלהלכרחיק(רכניאהלהלכרחנרגעיםשאינםשבעניניםספרי',
האינפרימציהאחכאמחלקבלעלינרחרכהאי!לקמ!)רעייןהגדרלבב"ד

הירתהלכה,בעניניאןחסרש,הי'דמ.דעששהרי ,ל" mבדבריהכלרלה
סאררי.םהםנאסיר,רהדבירם

(להלןחמ"זבס"הירב"שבחשרבחמנאצהימב"םשללשיטחרנרסףדה
"רהרמב"ם-שםדביי'ראלרהימב"ם)דבריעםבהקשירלאבה,לדר!נשרב
הדורלאבערפרח,החחחר!בעצםהם rהנדישצרמחיאמרגזמטששנהז"ל
בחלמרדנזכררלאהמאצעיבעצםשד~אנראההגמיאסרגייחשלפיאחרילר

לדבריהכררבה .לעניננרהצריכיםדברריכא!עד ."רגףלערףבהמהבי!חלרק
למטההואבעוףהגדיוושצומתכתובשבהםהיווד "" Cבשחיטהבהל'הרמב"ם

שצרמתשממעשבגמ'למירתהארכרבה,מןלמעלהרבבהמההארכרבהמן

שהרמב"םמנוריהירב"שמקרם,בארחרהארבערף rרבבכהמה rב , rהגדי

הראזרנקהדורעלשלו,הרפואיהעדיסמןעלהגמראדביימפשטרתשינה
ונזדבדייוכניאההייב"ש,שבדייהיאהאמחשיתבאי,רכפילחלוק,בא

בושאיזו.בפשרהמרויקתאינפוימצהיהיתהלאהקדמרניםמהאחירנשכמה
הודיעמררבינציאלחכמיבמכתבעצמר,שהרמב"םמעירשהומב"םשלכלרי

שנמסרמהרכלבערף, rהגדילצומתבבהמה rהגדיצרמתבי!חלקלאשמעולם

ארהלאעזגמדלובעל"שםמס""םהזוב"זיסדוו,בטעותזהבעני!בשמו
בשיםחוב.ין Kשדו.הירכן/שדמברילמדםימ"מ . Iהררב"ש}'גם(ינבאוהחהירה

מפשטרת,םג'מדבירלשגרתרפראי',גזסמךעלמסכים,שהומב"םם"הומב
שלהכלליתשליטתרמתאיםזהדברהומואית.למצאיותלהתאימםמנתעל

הבנתלפיכא![אךשבדייונ.המדעיהידעאתדוחיםאונשאי!הרמב"ם
ללמודשאשמרבקמום- :הרמב"םבדבירחשרמ'לבוגנלהשםהךיב"ש
עושיםהדמיעת,למצאיותהתאמהתההיועי"כהגמאר,שלהמDשאתאחרת
שבהםבמקייםאלאההלכהשלהאווטנרמהישללרעיוןנזקקש rארזאת
היהfושאול,מכןרזיבספק,מוסלתהזאתהפסקאשכלברררד.רברי~י

היהלאהגידין,רצמתנזבגי!שאמרהמאתאמרלאהשרמב"ם',דעהריב"ש
הנרזב"ם].שלהכלל,תבשיסתושאמראתארמר
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רעייבותבמצא'םהרמב"םבזאכהרםרב'הובובדבו'דארבה,כועאבוא

וו'לבאדםוסקב, 'Vעזילספרבמבואהודפסולהלז,שי'באודבר'םדומtג'
הגדולמטםווחלקמרגלי'ת,ר"ולטעבתשהואבמאמר,הדמובו , XV ,XIVעמ'
מםב'כלשוםב,דבר'ואתכאז 'IIלהבחשובה:לעובד'המסם'ק-א"רשל

כ'"דעשל,)(רזLדגשותמ'וחדתוקףלהםב'ס pהמשבהסהובההחר'פות
ולקבלאומוה,פב'ולש"א"ועהדעתלהעמ"ש'רצהמ'כללדעתאתהח"ב
וגסהתורהמדךרנאםרוהואהרעות,הדעותמזשזה ...והבבהע'וזבל'דעתו
בצדקגדולפב'תהדרולאדלפב'תשאלאהש'ייתמאו ...השכלמדןר

דעתאותולקבלתהפשרKו'זבמשפטםב'םתב'רולאואמרוכו'תשםוט
כ'לו,ובטעזפב'סלוובשאלאומרהשאנמ'זבזיאווא"~בלאלהעמ""

ה Iשכלדודרע,וכלכלכה'מזגדולאדסשהואמפב'סםקבלאאתוהאמת
חכמ'מעלתגודלמפב'בתח"בלאזוהקדמהולס'אםור,אבלאר'הא'נו

אמו'הו'ותוובקדדוק'ההתורהבפ"תכזבתםלשל,מזתזתכובתסהתלמוד
בופואותאמר",םבכלדעתםובעמ"להםשנטעזוםוט",כלל'הור 'IIבב

 ."וכו'התווהבפ" iאותבאמ'זכאשוראותזולהאמ'זובתכובההטבעובחמכת
לאובןבזיהושעאמרהאלו"האלוקIכ',ל"תזדבריאתא"רמב'אבהמשך

'1I 'כהוכחהתשובה"ש"לדזיואםבקבלהל,ה"אםמאמםרואת ","ליית
המאת.אללהב'אבוכד'בהש"הדבר'םשלהמדו"קתהבח'בהשרקלש'טתז

או"החכמיביןוויכוחמובאשבהצ"דבפסחיסהבךייתאאתמrןרףיאו'י

אי"החכמיהוכיחןובסיוהממסריימת,מית Uאסטרובעיהבדברשיראללחכמי

-הקדושרביגי-ורביטבעית,ראיה , IIעפצודקיםשהםשיארללחכמי
"יבאמת-אברהםרב'זהעלכיתבהעולם.-אימיתחכמ'כדעתהכר'ע
 "גj:>' tוהשקרפבי'מעלכשש"ל,.,האדםכ'הקחש,רב'ביזהאדיזבקוא
כ'סםק 'lאהפכהלאכש'תאברמעדתוביי'חזירלאמ'תיו'כר'עבוהאמת

ילאהדעיתמע'ב'סא'בםז"להחכמ'םכ'לביתבבוריהבהא, tדקדשו
אותי,האימומפב'לארא'ית'דס.ומצדאמ'תתםמצדאלאאיתם,מב'ש'ס

 .) XVעמיד(שםעכ"ל Iש'ה'זהזכ' ה''Iז

שההלכהשבמקיםהרמב"םשללש'טתיבוסףחזיקמצאביהר"אבדבר'
ההלכה,שלהאוטוובמ'הלרעי'זאביבזקק'םהמדע'ת,המצ'איתאתסיתרת

הזהב"וכלשוביסב'בתיגירםככלתלו",לכלת'ההלכהאתלהפירדה"בי
להיריתםבמטרהולהם ".,כחכמתהשתכליתהתורהכפ"'איתןבאמ'ז"כשאר

 ."'וריר"אשרהתורהפ'עלשבאמרכעבזיאדםלבב'

חכםימלרכיולשמיעהחירגKרשוי)(שרשהזובדרתבספרהרסניםשלערתלהעייסי 15

זיוזלשלטכנהאיןילכן ח.-ל,נעשההתורהמןחייבהואלהלכה.שקשורמהבכל

לרזתזוזתלעימתבתלםוד.םי Mהםרבדמ,יבויקבלתיוtב P ,להלכהחז-לברביי

"קמתלכיורהחטןךרלאללאןכניעגהרםכם"עלהחולקשם nהזפייכטםררר.מכ-ו

חכפיםממאונתגרכ,'ץ mלתק"Lבתלוחתשהחירבהופב-וסרביאםכימיחדמרסבהב

 r.בם-ל N ':לינחבוו,סרםר,.פב-ןדברינאמםנ
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בדברשיטתואתר"אמוכחישממנהבפסחיםשמהגףנלציין,(מענין

ההיםך.אתבדייקח"רמיכחיטבעיים,בענוביםאר"המחכמידאדיתקבלת

רא"החכמישנצחודאע"ג-ר"תאומרי"גדףכתובותמקובצת,בשיטה

כאןוכו.'ישראלכחכמיהואהאמתאבלבטענותנצחוןהיינושיראלמכתלי

בוויכוח,נחצוןהיינובטענוח,נצחוןהאם-מאדחמורהלביעחיר"חחמז

ואדישכן,בנראההרמב"םבןר"אלם"ד !הגטענתהעדהצדקתעלמורה

וא"בנטענו,האפשוירתהטענוחכלשלאלהייחיכולשהריפשוטכהכללזה
ואכמ"ל).מסוימחדעהטופיבאופןלקבללכאורהחמייבאיגנות Uבעסנחצון

בממארהכיזיוכעלרחי"לאתעדרראשוגםישלזילסעיההלוסףי Uעלי
דברמהיוחלא"ל"חלילה-במבואכברשהובאובדברייס"ו,ס'יראשון
עלשכל":במסרתשהוכחרבראובעיןעיןהנראהדברדעיחסוחרהתיהר , 

ההלכה.שלהאוטונומיהלערייןכאןאבונוקקים Uכרח
• 

קס"י-קט"גבט"בח"אתשב"ז.כספרז"השובלאוםחםיחזירעוד
מבחינהמתחיההמועררותםסקאותישנםשבהםהגמרותככלבאריבותיןהוא

"יהלא-וז"לכיחבהארקט"יתשובהובסוףדרכו,לםימישיבןא tדמתמטית.
ההגחההתחלתזהתלמדויוהענדיהשכלהתחלתיהלמודיהעניןכידיעת

השכלהחחלותיושלםביניכבחןמשנחיםהמורכבוהעבדיהאמחבדתהאלוקית
 ."רוכ'וזידירהת

ככ"זב"לההלכד,שלאוםונימחיגרסלאשהשוב"זלהבדיאפשרכיאם
מידי. IIידם"הרמבלשמיתלצרף

אנואיןמדעייםשבנשראםילומוב"לזי,רשאוניםסיטתוירכלסרכם
להלבו.ההחנהגיתמבחינחרק )Iל )Iבנכונםי,ל"חזדבריח )Iלקבלחייבםי
מוקעההלכהיגתוקההלכה,שלהאירסבומיהועייןע"ימחאפשוזהדבר

מוחלס.מצאיותי

למציאותבהחאמהחז"לדבויאחולםשוקר mלשאםשובמקוםשנימצד
זא.תלשעוחמקוםאולישי

תיתuגכןת Xייסםכהפרקיםשראבח:ויחתאלחפםהיאדלשדמ.ו:סלאלז,רנו

 ..זיחשובכבוש"הרשאינים
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.אןיערבררפאלב.הרב

ענימעשר .. 
 •גתשמ"זו,בשנההנהוגענימשעיבהלכותמישעםיויענים

"יז ..לרעי- Kשכמקר,השקפהיכל

 I )'''כ(יבייםקרשר·'ממעיןפ.הזסקיפה

דובתשהיפר-ענםיימחנותבחשדבול

לרחמיס.הריגז

ו)וQב nנ nבשםסייז'ייחכKרזסית '"שר(

שטחניןהמעשרוהאוהארץ,בזרעלעניםישיששיח'אחרחמחנהא.

עני'.מעשרהנקראוהואלעניים,

-ראשוןמעשרשמפרישיםאחרהשבוע,מןובששיחבשלישיתב.
בשתיואיןעני.מעשרהנקראור\אלעניים,ינותנומעשרהשארמןמרפשי

 '.ענימעשראלאשני,מעשראלישנים

'"ייד{דברםיראה ' Dב ;זימצוהעלבתורהנצטוינימקימוחבשניג.

ההיאבשנהתביאתןמעשרכלאתתיציאשניםשלש"מקצה :ככ-nט)
יאכליבשער,.,אשרוהאלמנההויתיםיהגר ...הלוייבאבשערוי.יהנחת
מעשרכלאתלשערתכלה"כי :יב)כ"ו(דבריםתבואכי ' Dיב ."וגי'ישבעי

ילאלמגהרתוםלגרללייונחתההמעשרשנחהשלשייתבשגהתביאתן

ענימעשרנתינתביןההדבלעלעמדי •יבספריושבעי'!בשערי;יאלכו
הדברםיינתבארי ,)"התתנו,,(בביתמע"ענתינתלבין(,,הונחת")בגורן

 ."ענייםמתביתמהל'מ"דנרמב"ם

ה"ש Kרכפ ,) K '"המת",פהלי ; Hפ(הרדג"זומע",העוללותהפרס,השכחה,הלקט,הפאה, 1

ומע"ע.פאהשכחה,לקס,ימע"'ש,תרומה :כתבישרלא"ב",בית 1tיבסףמע"עחל'

מנושרםגיכא Kדהוברכניס,דכריודיוeיכירנו"י)חלי '"ר-ש Yת(.עשרזז-להלויוהבריין

השביעי.תהיאוהרישון Kר

 :יז"לשכתבשלאמרםיייו", Kנרם"יעייוהי',.ה"אמת"עפהל-פ"רהרמב"םלשין 2

היבהמהםללמירששיהםיר,שכתבעבימעשרדיניכלהשימםהזההמחברהרב

ובש",.בס"זי~"ייזסיכר,'האיראנהנוהביםברקהריני

בורגידתרי(יארת,עביונשערןד.ור"הק.יבונות ,:פינרריםיברא"'שבר"'זהובא 3

כונלבי"'םו~יישלפנינר.בטפריואינועוב"~,תור"'הקלא.חוליזרנרי.)הואעניונ~שר

ףבה.חיפהאראשונה'"משהנ ...יב ,ו-"רדיטייפאההלירב~ריה"'שקייזרהאימ

 .ז"'המ~שרונהליפ"זלמ"'מדיס-ז,איתיבסייובפהK"'ששםב~ריה"'ש~יייעיי 4

מיב.פרקפסוקותהלכות ,ב'""התרימיתובר Kביוו'"כרם ..בהרבריםיסיכםו
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הרוחוים·מןולאהיבול iמניחןנזנימעשר . \1

שבזמננומשוםולויש,לכהנםיכפועלחרו"מנותנם;אנושאדיאע"פ . 1;
פיעלולוייםככהניםאותםמקבלםיוארנ(הייתלוויםיכהנםי riחזקאבדה

-לעניענימעשרנחינתשלח'וכ ..דין)ביח '''פעושלאדעםיללאעצמם,
 .'אחר'לעניוכנח'נחומע"עבהפרשתחייבעניוגםכזמננו.גםקייס

 y"yמנתינת'חיוככואין-ענימשערממנושהפרשי-מבלספקר. ,

אושניכמעשרחייבאםכו,מטופקוהואמבלואדילושיאםוא ..לעני
• 

מעשר?תתחייב-שניהםאתכדיןהפרשיזהספקומתוןעני,במעשר

 ..לעניזהעגי

5 rn יב.ם~ 'ר."יס'שבעייתז"'א

לקןבו.יבתרוt~גיייין '. 1 )("'ותרו'"מהליה"רץמבתת'ס ר,'""ה ''''תנול-'פה ;",וiרנובים 6

כדבריהנימיקניסרחלפינםראוביוכקרליזהייאןהייב.עמשרמהלים-םרונכיrב "

סאותיייסף"וכנמש-כן~ויקי).נהעישם xוסלים"כהאנ . '1הרב(הנורתהרםכ"ם

tהחלחקיהוכמוכןדיעיוזסליס"'גP ןתcחסףב(טנת 23מ'םרה,והת ''''מ,לוl .( יפבר

סבל.בספקף Kמע"עלתתיש-קלז.)(תוליזלו"וחזמשלר.זזק

ךכ"זשעהלהכ"ג,הנוהריז,דכהאץרובזדרתכ'סיעיי"'שסוט-ן,זיס'ישבעייתחזי·. 8

בספקהודרבנן.חייבושעיקרכירקאנל , nונה"חיוכםסעיקיכפיררת Hלויוtנן

להקל.אפשר-חיtaנ Mבספקיהריתעייכת

ייכתבירותשיי,) p ....בעיההשאכנזיםמקהלותלכל ''''ב Kי(רבשליס"'אדרייסיהגרי'''

ם Hנרבמסביאךמע"עאן ש'",םבספק.דנ.ד H :בזה"'ל )חIסל";סת Pחה'(מייסבחשיבת,

ילהלכהיק'י'כח.)קב"זסודעסלא(סיי 9וכוסו"שם)יהכ-וניהרכx-ר •ה.ףס Hמע 'ה(

השלחןפאתיעי' , "'Cלעננותנושפירהיראחררפורהו 'אמנושרפפ;ישד;יKנ Kבספיק

המעשרבספרראית"כבד"'דאמםנשם.ישאול"'כית Hוב ); ... ,סנוי'יגס'ימנו"ענה'

 )"(אותבבלייושםיכתב,א Hהחןררבריאתבפנםי;הביא )'רסנו'י(ס-בוהתררהמ

כשל,סיתבייויעככס ")tאבללשלישית:הנכנסת 'בשנילהקלישא;לילענייבנתינה
רבספק,אמריכןהייםארבשלובאדבריי,הבנתיילא .ל"כ,בודאי,ענייסשביזלוכרבינוית

כספרב Hגוהובאוה, Hהפמנוראמררנןלכ"פל"שסבמרני jלליחןזריךאין',ן Hבספדאף'

וזבלליתן. 1 ".ל'ביובכ'י"לשפירש,םיבהעררת )יח(עסי'סםירון.ריובההובעסר

ייתןשםסהביאהפוסקיםלירבאבלכיייא,נובייסגוז~הוי-ן n; Kלםא , r..זנב

ז Hבתפרלהייאהחז"ארכ"פהערליס).ייניס(ד"השם K"mכיכ"פלענתם.הפיר;ת

אחתדבשנ·הכיוזעצה,ישלינוחיאמםבבשניהס.יתולוcאונ.ירבכנ"ל, ,י'י'
כשנ"עמרלהתנרתיוכלינונימערתבמלוה ב":eועני.מעסרל"הכרדאיהונספקיןת

מנויי'ובהפירותליישילם , iלחייבע;רה,נישואראזעני,ונשערל'"השאםיש;ת. 5וש

בנלענ",·.לרביעית,מכשלשיית

 '.חעסיילקדפוחה-ה,ניאתרלם.רה roתקרKיית
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r . ילכן ..ש'רציהמכלבילעשיתהיא,עב"סממי'-עב'מעשר": 
משלמ',"אבלהתגמיל".אתממבימשלמ,.,יא',מליה"ממביפיךע', ,'א

יא', ."עב'משערשהיאהלידע"ייצך" ,"Dחד'סגמל'יתשלדבךממבי

 ..שלט" '''ויהטרולסון 9
 , r '"ם '·םפהאתיםפגrcו·בוpובררו ,,'"'יה , ....מתהונל'פיי,הרמב"םלשוך-וליאךמכגtן 10

 .'''' 0 ב""ופאה"ששםעריה"סתבו,אכייפיראהפיספרי

 '''כהנאלשיחה.מהביעישההעניבאלבעה"ב, Kדקיאכתבל""ה Pבס"הפרישה 11

 xזל"וגותיי,בילשלם ' Kושאיגוהעניסנםעזרי"אבי ..הינזתהכ'וcדג'"גכטוס"
לרםרסדיילאדבונע",לוכע",,זיקהביןלחלקשיואולילו.נחנורהכיארעתא

ביז. pסים- '''כב סKD'"'Iד;ביע"הי.אענייםסממיזכייןלו-,נתנילארהבי KדKעת ..טברת

יהג-מ nUCהגירסחיליקיעלשעדמשלא " D '''יי ''''כב-ינויפסלחין. :גרםוהסיר 12

בינהיו·

לטין,ה"כ JכלJנסאר-הזנישללזרכייקר ''"'נוענתנהדהתורהכייזוהטעם, 13

ינו Kשכייןבטובה,לחנך'עיראוחסדגימלותבדרןשניחןמר.אבלחובותיי,ממנו

שם).(עריה"שכזרנייהיי-לזהמוברח

מלהיפיכנ '"D,כרמכ '''מ ''''מריאפכשונהנםנויהלכההונהאהנ,'ןכתיםסתאלונכר 14

קסן Pבס"'שם ,'"שה 1t) :זיהלכהשלבפירושהבאמךוס,פיסךב,ה Kיהט"'ז.שכת

 .,",מ Kשהולהררי'ונךדיזמרה,שלגמ"חשלרכךממנומשלפיו..אכל :יז"'לבנת

לשלםמירתלזהלחנררנKלדנeתח"כ K 'שאר,יכאכלחדסחברי,מוזבבלםאכוירי

לחכך,להןרי'יונרדימניה,שלחסרלגמוליחבטלשלאכרי ,"',ממחסריגמוללי

חיביפור,ייהוהויהגמיללירם Pסחוכולי Yשפוךזהיחשובשלאכדי y "'משהוא

וג,לכשנך'"א Kר" .1רכ)דרפאי).במשנהוהר,ייכבפיה'"מ '"Dהרםבכי ז'","( ",-פג

כ,ילהררי,רשנרירדדמאי,במשנהשםכיראשרנה"'.משבה

זצ"'לאבדמסקי '"ר .1וכ H(וכמשיימאכליושב,ה"בהסבור

ה,ביד,תגרנביהאשלא

הך"'שב) ).התוספת"בפ"

חבר,של וי \lסהריייסמאה'בי Mסדשמאלהי,יעירנרדייריאוב,במשהנשםפו'

שםבערוה'"שי) .)ינ,ממ'שרהנאהמיררהעבידשKזבשם,כ'זיקלמכיבן(ומהר'''

המקבלכעגיהחרספאתאתשם(יפי' ל", nליוציאנושלאכרילהוייעישזויןהטעםםי'

יכ·כייח.)ס"קרגבסי> Xהגד"ובכאןך 11ה,רה ',יהגיתן.ככ,ה"גרלא '''',נוהית

התיספת.א,לככורים-מנחת ..ב

בקכיזהפראתחיםךב'סענ'"סאורחיסאידותעיררתישל'ם·איי'"טלהרגי·'יכובכבתי

שהרי , Mזלהוריעס'"בים nהםאובע·ע,מכספילהאכילםמותראשךיבחבים,כשבתות

ייריערםםאשיתכסייוכריריבליא:והרבריםפירושי,ר,יםאינסשכללביניהםיש

המי '''סיט(הרבמ"םשפםקמה..הנה :שליט""הרבהשיבמררזה .'''עמש:ווא

{טוט"הסוין >' Dרפיה) '''' K (Dנתוטפתוןבקוררעגי,עמשרשהיאל:וורי,רזויך )'·תמ

 :ז(יילהסר'"ווז-לוני',גףנחשלדברדמשלפיןמה,לדסליקמה,לדקיא ) Mשל

בזהיחשובשלאכיר ,,·,משהן"לחברןלהןדי,רברוי ...ממנןמשלפיןבנcל : ),"שה

בנד·ד, ,"'שלאוזהל. H'כ . yבמ'ייחובופוועוהר"להגמוללושקדםחובולושפך,

להניגנדילהוריעושצריךרהטעםשם, Mהתוספתעלבכוריםת nבמנשפ"מהלפי Cרג

גnםי Uואיויאוחים Dשלראחשהכרונ.כדב"רלייוסלחן"ל,Kיי Jלהןראםןר ,",מבן
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 ."לצדקהדברממנונוחנ'!וא'!שושב'נוחבועוש'!וא'!שבו"םבופוד'!
לחץומהארץאוחומוצ'א'!וא'! ."הבאהבטובחר'עלחבראוחוובותנ'!
 ." "ושבעובשער,.,ואכלו" ;ובאמר "בשער'דנחת m " ;שנאמר ,"לארץ

עובי'ע.מכספישהראעדיוםאייקחהמתכיישיםסי mאריישכדוןובדותרלכיתס,מהם

-זרקהליקחריצהשארגידמד )םאהמת"ע 'מה(פ"זם"ברמבדאיתאמהבכללדהידו-ל
 'סעירנג 'סי ,'"ןי("בוןבשפ"ינ ,ראחל;;שםלאןהנמתלשםובוחביסלז'יןיוןנפערי

'tכ"מהעני,יעתוגנגיהאשיא-א"בגךהמובאהסעםהןכיךדלאואףעחיי;?-, )ר/

שכעה"כבחשבןסיבהלןיכירשהעניאףלהעייםמיתר-בושה Mשמתמסחבר

שכיח.לא-זרקכדלמכן '''רהמיסעםת"ז, Iכשייל-ה,ייש,סנום .ונשיוהליכאי

 • 18בהעיו.יע"

שיאןממנו""~,יפרענהלא-לתיתהב"חוהואהןוייבניעליושפסקיזרקההיינן, 15

 ,",בי"סלוונייאיתרתגיןוגויוא..ףיסןהה)'"כתןא '''(בש"ובפאהחרב.ממנופוריען

רסאה.נ Hרפ Knפ Cמתרוהיא

בעסקולהםישה Yשסובהסחמתאותומפרנסים-צביךכזרכיהמתעסקחנס U'היי 16

חכסלמרנםלוהםליבניא-זדקהדמןנבור,דריזודררלושולחים 'ינךבזרכיהם

 .)שםישראל"(,,כיתודורוןכמנחהדמיחזימינכרי,לא ...לוששרלחיםמ"עאכלצמדקה, ,כזה

שיאןוףאו.·כחרא '·כש-פהארפאה.א"םרבירר"לםיבnךוcכי 'ופראה ' Dספריעף 17

 .)ח·'סעף(עררה"שכוeיריקאשיאכלהתירהיןjתה Jכךמ"מקדושה,עניכמעשר

הגxייבםאה"שכך,עלמוזהריםהענייםשםבשביךגערךה"שבכורים'"מנחת ..ביע"

ןר. OXבעה"'בדרק

לאכילה, Kאלתן·נילא-עניעמשי :ון"'לרמת"עו'"םסוף '",פסנ",קייתיכהובב""ם 18

 Mהתרספתררבביאכתבסי"חש"כערוהאמסנל."עכישבער"'.בשערירואכלר"דכתיב

דכתיב Mדהעני,שללזרכיירק,נימ,שרנתנהשהתורהלפיאלר,כל:יטעםירל

נקסרמילתאאוךחאלאאזרכיו,לשארה"דהלאכילה,ררקאלרא-כסעריך""ואכלר

שלאא,"שליסאלישיבהגיי"שליהורהיבןל. ....עכ ',,ברחרברתירלפךר, Mלאבלקךא,

נהונב""ס.הלכהנקבעה

ליכתבתמורתס.כספיאןהמצ'''פירןתאתרוקאלתתישהםאלשלאה,ובאשר

שמיכריםנהייהכעב""עני,עונשרבכספימ"כסרן...ובה :ל",ז x "סליםזזןךסהגרי''''

בפירותזכהככרראםבה,םזכהשהעניקררםשכידכםובהפירותהובע"'עשלהחלקבם

 '''פעכזנהגןובייאיייע, Yובכספיהיילאשזב- r '"וכייבובעית nבהקדמלבםיובךכר

(מ,שררתשםהחזי"'.יהבי'\א )נו"'"סייוn '"t (הררב"זבמקסנת Mלויהחפכ.הירnא

הרדג"זכרבךידייקתיאמםנרמיהן. xלעצמןהמתנותליתוזחייביברדכ"ז),ד"החי 'סי"

עיי"ש,עני"מ"עשר.ובעותפעמרםאיזהשהזכירו) 'rהיפ"ומת"ע(היהימב"'ם,ל

אובתשיבה,כובסקבתי xרלומךחכ .''' Iiכעוברתישראלבןולהייחפסר Kשזמהינראה

שם.בתועוכתוהוככי()יכארפןהפסדליזייכיאושלאבזילמכירדIכיכר"זמיירי ל""

 24מס' • nלחקל*הובכרןביזיעיןכובמארי Kשליס"'שלבברא ....הרמש"'ב ",ו .... סו"...,

 .ג)'"םש n(שבם
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n . שילוהיודייעל ,"לעניענימעשרשלנתינהמצות .,לקייםיכול
עצמואצלשיאיר-לושיההיענימשערשכלעמו"ויתנהלנעי,כטףטכום

שלמטוייםלמשקלקצובמחירמראשהעניםעוקיבעלחובו".בתמורה
לזכותוצררי-ענימעשרלושהיהימעםוכללו.שיהריענימעשרמירות
אתמחובולעניוינכהלעצמויקחהוךכאחר ."אחראדםע"יזהלעני

המשקל.למישנדברוהטכום

רתףםהר ). ..לסים- Mכהנק.ונר·ה(אמתהאזר"זםןןת ..מסםרהועתקי n-סעסיסיס 19

X"D .רחזחיור-וt1הך"שונםי.נררי-דכריייבכילכחרידתה,לשנבישיני

רימc;היב, 1משזהונל'מ"סומב-מ- K',רמםלככשמפרשירקשינונתינהחייב 20

הבא.כסזיף

כסיייגן Mוכריטב-כשרב"'א "., .ז.-רחל'ונזושרמהל-מ"'זרמכ·ם ,.לגסדןסיגיא 21

כתיס.בעיילהםשליייינוניליילכהן.דלתלפחןחכדיתקנה, M"להרדןמןינר Kששב'

 ן"'"יזמפרישלהיותוננחעל,תהכשלמוהו Mירקדכ"זהריטבייאכבתומחיים

י"ז . Mל-זימהליהאונשJייחיילבבות,תהיבאבעברבברהיהרי Mלבאהונעיח,

 Kת II'רביולסוריונ ,יRב,,"' K)תקז(,דבול"ם 'ל",יזלהליולנר"ז "ו"" n ו,,""כ'ס

ונ. P-סררזס" ''''ךי- ל'"'תבתנזוןל,יףשיל"' Kשדי o.כזרי'זה,בעניןפלונתא

ה'"הי M,לכלוסהי.ובסיבהייברל.הלמיהזיכהלאםגCוסםגכז.יע"נולהאיוההלךאה 2:2

רכית,היולוזיהונ-סוב,ויתך.אתהלהווה,נילויחזיו xל-ובע-,להפויש,ליו

הייב xל-להיליתזכיביידמ-ם,רבית.משיםביין xו-ל.ניסןבסונאיכמייש

זיברןהס,ם,ויפושי :שם Iהמא~ז{יו-לוביתשוכוםביאיןנןני-להייאתביייה.

םא Iברייזלכיןנ.רובית.סמיםליאכ-להיאיתכיליה.חב, ..ל-להיליתרכי

-באחיריתיחיבייםהוליוההכןןדא-חו"'ונ rלרפ.ודכיבהםיי"ןשזןחרינשתרפר

יכרי :וז-לכתבוהריסב-" .ז-כל .לךמכורתי"ילבשזזיהונרכ"יניהנר,ןסכיני

לאשהריקרי,ואפילרבלל,להייהיכלא-שרותיושנשתרפוכנוןלהי,ליתרכי

יאתכימעותיו,אתכ, X'-אברוואםחונלקיי,לירשיפרשיעדח,ללא Kהלרוהו

הףובו'ווtלר-יתרו-מהליוכקויררעכ·ל).רביח.rסונרםבהיליחנמי-ליה

הלוכוהזנהלאםאשנםההל,אה,בש,תביניהםלהתנותיללייהללמוחרישבחב.

 :ח-לוסב' .'."קוסיי,ר,יסב,רוה-ש J"וזוביחיו.אתהלהדןלוח"ייר Mל-לכילו
יןסI;יי-ללשם,ייחיבןבnיהוtל,הי;ןורשכלוt,הונם.התהנרםtaמיכן,ןממליא

וכ.חרברת.כשאררהיהונשובסתי,שבי,יתיבםהזלוכש,רלחסרג

ישרוחיים,דילםהגזפהכרלריה.כהיבהבונביר :םגtזסרויךתשלוסהוב"רבסרביא 23

 , nהרסוtרנרהאיקיונתרתשתיותרקהבאיכה-'רהרוב-נםכזוכה.יוכהשאינו.ת
כהןוונזכהובךזפןתיר ש"''מאיובדרן H"ריונהובפרזחחיהין'מפרישכויז :ןוי-

הרווcובובנוליסלויליביןהיווםlזסהליי.םהעניואהלויאיהכןוחו Mלוחר ,-,

וב.Kי i tהם.'יםב,ינל.וףכ.rחtירילזכות "" 1יו:נו-להו KלICיתןשל_רנלי

דלYבוטניףוtמו:דב.וז:דבסניןtווtחוסו 91ךהלהלכהק2"סן lלד_רפ.יםםיקרכובסם

כינסילווtקייםםםילהרבחי.המ ..זכודכזי:דבינןיוcרנח Rיעזויזחלריס'כ'רנסpינן

כהיחכי:ובחביהנ-מחנוחל,ניורהאי,ור, . M)ויוסב· Kרסב-כיחריהוc,(חוז·ה

, 
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I 

I 
לעגישזt"יהיבלבך ,"זילמחירלקביעיכילמראש,המחיראת Yכשקיב
לצופתשצרידהמעשרמאשרעכש"שמקבלהמזימןהכסף"תר mגבאמת

כז ' '7זעללענילידהחיקהנשעהפנשאםדאףהשנך.ימיתכלמשדלי

 " Jו ). Kיריסנ"(ושבאאבזיהכזינה וני.'(,..אתבגיהן,שןלאילכן ,) n '"כ'יימ(כדםבר

ו;ןןיאףהת""'םלבעה"בנקניםהיאךשהסבייןו'רכם)ד".ר(סיףיב1Kניייברשכ"'א

ינוולם.גא Mוסלרבר

 Kךקיסת Kבםג'אמורולאינוני,מגזר,ייכאהיוושלמיבשםהביאשםם Nובמל

נ""ם J(וסע",הנותןביןלמלקהמל'"םשםירצהולריה.כהונהבמכריאלאראסונה

ובעוימויהראית-בביתהנותנילביןלבעליס,האנהטיבתכושאין-בשךה

לאיייודשאסכייוהירושלפילובריהרמכ"םחשדלאכתבי.והאחיוגיםטךה"נ.

Q "'ליישלבמעשיכמןיעתייהועגייסשארמסחך-עניכמ,שךובנלאאהכי, ל

שאול"'..יר ,ג""קיסיי'רעיםש Nעווהב, Hדס"קהגי"אככיאוררב"זסי'יו"רכעי'

.הזבעיו'",בי,פניוי :שויט"'אכהאבייק 1השלמזבארייעי' Iכק Hםךע"וטיי ' Hיו

 .) 35י,מ ,,,"'לשתניטן

להםת Uלהקיכוליבו K...אבל :וז"להי"אםע"שמהל- Kפי"' Cהרםכ"'פטק , iUוה

הכןוuמר-והמuתתיפותוהתרוהמעשרותמככירה,;ינרהאמפניבחליפיוהמע;יר

לזכותניתןכינרב"רגו. .,"טקם"ק Nשל'!כיו"רהש",ןכ"םנוכ"'ל.מבירה. Kליב"תיהנ

דוג.;י"'זuביירכךעלועמרזרב'סלסוגותלהגינוהצשןישונק,שלנוניי IZ7Jמלנוגי

שלענין.....ןכיין :,ו-ליחדישרכה,נוס' 'כרתיובותוייו"כרפ ..ב Kשויט"אוןערבךא

ייצאשאיגומטבעלעםבופוייוטפיקילז"דכזהחייסקל Mשל"בס"מניגןובע"\ספריין

אף .איןשבזמנניכייןמעשר,לאקניייבזה"'ןשריטיירבקביןוססבפוסר Kופן,באותי

יםגהעדיםוסלהואריבעם-'שארהסיירעבןרהיאשההקנאהרעתינולשובעוהאחד

הטוחריםבושגהנוכסיטוובתאהברייתבנויניבראההקניןאלאלהחזירן,תיכףרנילין

דבריםגנדוסזה,אףכמכר,כללנראהרואלהקנרתשלםבלבשגמרבכךמראהיהיא

תירהשווברישלבקיבןציםיכופרדטיסשבנולימפניאלהרבריםכבתתימאממפררשים.

המנושראתפעםבכללהקבותאיךגדולטורחלהםיש-פנומיםהרבהשקרנרים

 _שכחבניסהרכלרכירןלנוגי.מכירשארוא Hיוםבמביריםלהםכשאיז,לנוביללרי

סרםבליפנוםבכלהמנושרולהקנותעליהסלהקלשאפשר'ת-כןהם,טברארברי

טיקוינט;:י'להוגי"םישרלוc"'ךז K ...בס'ראיתיוהלוםון"נו.טררר,בקניזזיכיי '''עטךרח

ולאטודר,בקביו.םנובתנרתיהםרה,ניהלרייתלזביתרסKטךוי-ובינח"נשבגתז"ל

ברברירן '" 1הסנו' ..נהב"לבפארמווסלים'"אהכנארהך",,זה",יכרלוסניודיעתי

יסרבםי Qסוס;:י'לרזחוסהריעני·,נבכייי ...נוללססךודביייר"רהובקרשליס"'," Kהרגשז"

אחני 7ללהשכי,מכלוהועייףזכדואייי,היטיףהגרשז"א ,'",מי .ש'"",ל,ני.וניבר

ר. Jחבקניוהנונייוזכהיהננ,שריחהיבולאתלשםילהכניטיכו'האריזהביתהטלין;

 ''''ונפשהפרישובשגיםכשעלכיסגהניבךשאכןלי.אמרא ....לסיסשלזיבגייוטניהורכ

היבול.מלכ

הרבהפיסקאפילו-ופוסקובתוד"ההזול.כשערנומהןיפיטק : Kבברייחל.ננטיןשס 24

ה"ז.עונשרפיןךמב"םהזול.משערפחות
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שהעביזהדייעלמיזלמחירלקביעאסיראדמיתר.-החמירלימיזיל
 ."לאחר"אלאהמעשרלייתןשלאחישש

ונשנויפחותהרכהשאפי-החרס'שכבתי Hהאזולובגררדה-,ח'סי-מעשרותחזר"א 25

ירקאךפעוםסכוםלבחינתהכינהאיןשביראישליס",אא Nהברשזמי"ךליאמרהזול,

שהואהגסףלסכיםעניהמעשרשוןדכיןיחסכלאיןכאשרשעחא,ליהררחיקאמשום

U לשעך,ישאלאהענין.מכלואסלולאחוכאעישהבכדשהךיהשנה,בתחילתלעביתן

ענימעשרעלהתחייבןתו Cסייע Yובשבתכתחילתלענינותןהקיבוזהיהלמשלאילך

סן Wבוזקיקרחיקעניואותןהכציי.אוהקצירזמןשלין Slסרלתארירגכיהכטך

אחוזיסיכמהההתחייבות,שטראיתראתעתהשבךהיהככובה-מזומןלכסףובןדיי

מאחרבאינפלציה,להתחשבתר,שובוונרור,מבים,ימזעהתלקבלבשבילמםחיתהיה

הכסףעוךהשבהבסיףכימזומנים,תובורתשטךפדיוןכעתבחשביונלקחזהיזכך

הנקובריך Mשכחהסיכיןאתבחסכיןלקחתיש,כוהשנה.תחילתלעומתמאריווד

הנמוךוהשעריחדיוימנטרפיסהלליהגורמיסוכלרכו,'בצורתבשלכלליברליהיהלא

הזרל"ר J ש...הנקואהוא-שטרראתלפדיתהשסרבעליטכיסשעברריבייתו

גיתןבדואי-כייסהיאנםלנהיןר Jשבשילי,הוסףישליס'""ובייבימזייש n(יהנר

 , Kשליטיאלישיבהגר""'שליא!בריכז .) 50%רכבפחותףאהזול"ר J ש..להעריך

לנכותהסוחריםביןועמקובלכפילהייתזויכההטופיהסכיםחירבארדותשההערכה

המעית.הקדמתעביר

בפשוטו,מוסברןיהחזר"ארבוי"הנה :יי"לבמכבתיליכבתא Nשליסרוייטרהנרי"י

ייי Jבזולמעשורתיךמיכךהיישעתאלייזדחיקאשכהןעפי"משייייןלחשובדישדהא

שיתןחששדליכא Nהיכףאעני,במעשרהעבירכןIכעיתיו,הקיבהלישמקדיםהפ

י ICהכהןבלו Pשימעשרךתיהןת ICובה Pוהב pה .ם)\להוובשכחתאחהלעביאולכהן

אוהכהזונוכראםםגבילחשישה Iערךלפיקיבה,סאותןלאאחראזבזםהעבי

אתהקובהשיתןהחששוכחמתבזולויאהקונה,וכארתישיקבלווכעוערןתיהןאתהעני

אחר.לדאםמעשרותיי

והסבריבי',בזבררכנןפלוגדלאאפשרבדרדיימרשםהחזו"אמצדדלמעשהאמנם

הפסיי'ככהןהייידיאמטעםהוילאחריסיתזשלאבשבייגדי 9'םאדאסריזהאדנריר,

ל Pז'נכייןאמרלבזסם,הראשונותברברותהחזו"אביבריר Kכמנרהגררנןן.,בבית

הקדתמבשבליהזיל,nובייבואותב"כימכיראשרסובא,עKת 0לייזרחיקאכהןימזא

ככהיל-השוב-לאחרםייתןועיאכוסבליהכהןארתרמוכוםאאףלכןהובעית,

ודו"ק.הגרנותבכיתהמסייע

חר,אלהקל.הקו 9'להכריישבכ"ל,אפשךבזרדךקבתבז"לשהחזר"אאףךלענ",ן

ובספקלכתחילה.שלעניןךקהוי-הנךברתבבית 9'המסייבבהןהייידלאמשים

האידג"כ,לוהיקשהמגרא)ז"הל"ר(גטיןשםיהרשע"'פני,"בהךיוענית,להקל.יוס

הפסיי, iכהכהי"'להאיהךשב",א 'להתוםהזילך 9'מועכפחןתאפילרלפםוקמןתך

ן IO"יז-לזולםבולמזוריכרלזההנןשםימסקיבןיכיןרתיי, (."'כהבהרבברתבביח

הכו.ןובייחרזך-יתייקוועםאכלל,שולוחטרבתכאזשאיןככה"',במסעיימשים

ווaולמעשה,וסהחימךז"להחזר"אהרךאת '''פעהנדפסיםכפסקיםרשן"ר ,ש"""ע
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ןבשן"עס Oזדפאה n"Dבמשנהנחכאר-צדקהליטןלהראןיענידדיס.

2ז"בזהעניגבדר"שהאורים, IIרלסי'ין"דסיי nnת"בשןיעףרב"ב.סי'ר"ןו 1 • 

שדמבכמהמחשביןשאניכייןפשיס,א...הבה :בחנתשובתוובהמשךלשנית",

המציאךתכןבזמבנוםאהמעיח,הקרמתבסביללהןזילררכןטיבא Kשעחליי Kזסזחיק

 ....שרי,הויזהכ NKבאיכפלוי(),,גםניסשמתחש

נהנןלמעשה,באלדזיאנ.מעיקראהדא-העג""אתהמלרה ..בזיןלעילהאנונרכל 26

רבןא J '*'הרבש"ןוני'''יימ nויכלנז"לקינזססםהרב-בינות '''פעעכרןבשניסבשעלביס

כyשי ..נתנוה ל'" Iחלנישתקיניראףהיא,שליט'". '''ימדר,תוכדלקובן.ו,והירגeת Kשלים"

אפשר,אי-ההפרישהת nמזpוכייסונשקיםשלקסןמספרוסרק-כיוסם-מהזךל".

ורילאי-סבירסכיםהראהזול· ' Yש ..שםבמכייןזו.בדרךאףלהפרישובציאותית,ובבחינה

המיינהונוסקיכלהייאליושהריבכ.ןלעמןךינוליםחירהשוונרישלהונשקיםאיוהרי

ילתחובפןעלמנו'''אףלהפרישיששליט"אIבי"ו(ולזעתעבימעשומפוישים

כלכלתרכלרכו'המסלםהתוזות,מחיויהיר-המם,ייה)טענתעללסמיך Mוללל,יים

-ם,שרותבמפרישיהתחשבותאיןבו-הגיכחיבמזבאבללכ.ןבהKתםהדפיגה

היכרלמו 2O %'כלהפרישלכדיהיאיצטרךםאמ,מדוהחויקפשקשיםייכללא

 K,שליס-םו"רKכיהבהיבילכןלעםיד.יכרליםאין-כלבדבמע"'עראף ,)וובע"ע(פ,ייר

כמןתאתעבי,מעשרשבתבתחילתתררה",.קרליסיבחלראשידיייחשלז"בונמאירשהרב

אתהרמ'"שמסרהשנהכסוףהמעשרות.עלקביןונעשההסונה,בסוףהמשיערהיביל

מהסכיםקטןסכוםרקנסלןוהרבביםהישיבה,עכורהישיבהלרשאיהמעשרסכים

לקיבוץ,היסיבהשלכתוימהלום'"ש,החזיוי-הסכיםשלריבואתואילוהכילל

התלייית nזמיילקייסלהםוסייע '''אבתורהשימויישוביסשלהחזקםתסזמותכחלק

י"באעתההקייפיסשבתאנים '"''ןמליאמר-מריבההערמהכדברששי(ואףכארז

שהמזיואתשאףסליט"',אשלזיגגרהו"מ 1להרסיףלאידבריםועלאחרת).דוך"ין-

במשקיםמתחשבתהמדינהכלכלחשאין(נלומר,נשחנחהלאערייוהכלל-יסובית

שלהפרטיתהמציאותמןלהתעלםאפסורסואיהריימנרליהם),תרי"Iבהמוכרישיס

ורביםהקורמות,הסוביםלעומחערוךליאןהכלכליזובכםהשתפרב"'האשוהישובים,

בתחילתלעניהליאה-יחרירהרבריסשביאתשי,שוהיא,יעזתובויוחה.חייםמהם

הישיכה)(נונוהונקכלשהכוניאוניןמתיךהיכולבעתנתיבהוכןהמכו"'ע nכו"השהנ

המתקבלסכרםהעגםדיקיבלן-ה{וסקותסתישמתיר KJרמבהסכים,מו pמלעליייתר

שלהםשתפרהכלכלילזמבשבהתםארבידאי, .).הענייסת Rגבזול Mילהרעת,על

רכל , Rאלהיסיבה).הנהלת =(העניע"ילקיבוץר mהמןהסכוםאתלחשביס-המסק

 '''עבעשיתכשההפרשהאבלהנמכרים,מיבוליותרי"מהמסקמפוישכאשרמיו Rזה

במאמרבעיהה'עניןובריאוסבליס,מכירתשלזובסיביאלהאריךהמקוםכאןביאיןהקוביס

בקריאתמסתפקיםאלאבפועלענימעשרנותביםהובפרישיםשאיןאףעלהרינפרד,]

כוני,מ,שרלתתיכיל ) Pהמש =(המונואין-הכובייםתאשגוזליםונמנאבלכד,שם

(רדארבה.הלתכיתמבחיבהובואתבהויאןכלכר,דמליוcת-חא Tlלר Rהןזימ"יתוענה ) •

 .זהבדבר kסליט"רם'"שהרהיגעונייהסכרםהללי).העזותשתיביןניובדשילKכורה
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ולאכלבדזדקהזוהרי·-העניים·גזלאחלחקןירזהםאוא~·י20;ב.ריש.הראאין·כי·

 .) Hהגרשז"מו"'רכמםיענימעשרשםעליהחל·

חש")ונירושליםבלויא,יעקב ''''רה(מאחומשפס""צרקהבספרהרבריםסכרםרראה 27

ךוCלתתויש- )'זסעי'לעיל(עי'הראעבייםממרן-עבישמעשררמכיון '.בפרק

המותר(דברוכך'לימרזים.שערתלתוספתאוילדיםחינוךלהוצאותרלאלענייםורק

 • Kשליס"אלשייבמהגרי"ששעמתיכךכספים).מנושרבכספי

אתשאלבסנותוכילימסריסודות,אב"ד-שליט"אקלייןבן-צייןזוזר'הרה"באמםנ

להוצאותמע"נובכספילהשתמשהמושברשאיאםטברי,אאב"ד-זנ:"לורנרהגרא"ז

ב .... ,(ימיםבמכבתיזז"לורנרהרבשלל ....וזמר. yיהסכים-המקומיבביה"ס.!{יביך

בה.לעשיתהמיהסירהרמב"מהזכירלא-עבימנושר...ובעביו :ת-שט"ו)סייו.

ללוי,נוחניםשלאראשון,מעשריכIבובאמ.תעניהראהנוניםאיוינושמימפניונראה,

כימחצה.ונותןמחצהנוטל-מצילהי'השמבהדיוישהלא-לתתהריצהעבירגם

ולזכותרבבותיי.בניוהזו-עתבכלציקהועושהיבביו,אשתראיכליוהלאמחצה

בליכיעני,מעשרשלהקריתא-שםיהעיקרויפה,טרבבויאי-למשקנוניהמנושר

כספילייעדישדדיאגמעיקראםאגם(יבראה,הכרי."עלטבלשםנשאר·שםקריאת

בפועלמנו"נונתינתברבר , 26כהערהלעילהמיבאכללאירמ"'מכלב,ןלענייםמנו"נו

שחייבתולמה(מעברחינוךלהוצאותכפינולבתינהשעריפהיתכוכרים,משקיםמיבולי

סוף-סוףשהריבהערה,שםשהוזכרהמהעצהגרנולאואףבלב,ןמקריאת'שםההלכה)

ויל'"ע).בפונול.הכסףניתן

השיבניכמותרית,להפריזלאמהמקבללררישהנותןרשאיהםאהשאלה,ואורות

היוקר.במקיםדירהתקנהאללןלרמריכילאם כ'"שם,,, :וז"לשליט"אייייסהרבי"י

ןכ"'בעזמו,ליבישההכרחידירתו_ביתבכללדאינרהיכאבראהרכיב"ז,ברהיטיסאי

אבלכנ"ל.לךלימריכולה'יחזיך.מעיקר ,'גאותשםת"ס nבתיהמבוארכהכרחי"'

בררךששםתררהשלבסביבהלדירההכרחפנוימםשכהמבזה.לרקדקזריךהרנה

הרגיליםוחברירמשפחחובסביבתלדוררצרהםאיםבכנודע,מדאיקריתהזירותכלל

לולימררשא.יםאיננובודאידאזתירה,לבניההכרחייםדבריםשהמהביח,ןנומהםללמךד

שיבא K'דינרחסררקאפילוהלכה.ימנויקרהנ"ל.כללושאיןהזולבמקוםשידור

ס"א)רגב(ס'יבשי"עכמבואךבבח-אחת,זוזאלףאפילןלןליתןמיתרב;'ני.מכלל

שם,ובהנורותס"'גם"בומשפטזזקהבסיועיי-ש ....ש ..ע"

• 
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, 
עמנואליונה

האר\יברכתעל

ישיבתמצותש'הזהבזמןגםשאכןהכריעוהאחרוניםמגדולירבים
זצ"ל.אש'חזוןבעלמרןכךהכריעבדורנוישראל.אץר

עלברכהלנןש'ישראל.אץרישיבתמצותעלברכהלנוחסרהמאידך

ש'ראלארץש'יבתשלזזחשובהמצזהעלברכהלנואיןאךבסןכד"הש'יבה
המצות.כלנגדשקולהשהאי

עלזאבתולדותבסםרזצ"לפרנקפייבילשרגאחייםהרבזהעלעמד

 :לשינזוזהסד_עמ'בחלקשבת,מסכת

ש'ראלבאץרהש'יבהעלברכהלברךדהיןמןראויהיהלכן

קריבזה,עלברכהחז"לתקרבדלאיהאהמצות,קיוםכשאר
ה'לךנידהואימריםמברכיזשאניהמזיזדבברכתלהאמרהדבר

יעלוכי'ורחבהטיבהחמדהאץרלאבןתינושהנחלתעלאלקינו
ושבעתואכלתככתוביכו'לךמודיםאנחניאלקיניה'הכל

אתהברוךלך,נתןאשרהטובההארץעלאלקיךה'אתיברכת
הישיבהעלהברכהגםנכללהבזה-המזיןיעלהארץעלה'

באמירתיכונןש'ראלבארץשהישוביםהראייומןש'ראל,בארץ

בארץ.שיישביומציתוקיםרעלזוברכה

חש"פהרבאיךיידעאכוזצ"לפרנקחש"פהרבאתלהכירשזכהמי
בביתיש'בהואהייםרובישראל.ארץש'יבתעליוםכלברךזצ"לפרנק
בתפיליו,מעוטרוהמקשד,הקדושעירחומותמולמשהימיובשכונתהצנוע
וכאשרהמקשד.ביתובהלכותבאץרהתלויותבמצוותובמיוחדה'בתורתהוגה
קוההעתיקה,העיראלש'ראלעםשיבתאתלראותזכהתשכ"זבשנת

הקדושחדיושעתהנכספת.הפקדיהעתהגעישאכוזצ"לפרנקהרחש"פ

 ,והמקדש.

שבברכתהארץבברכתלכווושש'הנ"לבדבריםד"'ניםליידועיםלא
עמדדיועחכםשתלמדימצאתימאדיךש'ראל.ארץש'יבתלברכתהמזוו

ישראלבארץלחיותשזיכהמישאכןמסקנהלאיהההגיעיאףזהעניןעל

אלעיזרמדרכיהרבהארץ.ש'יבתמצותעלהברכהאתהארץבברכתמקיים
ספרחיברבירושלםיכךאוחרבהונגריהשונןתבקהלןתרבזצ"ל,וועבר

עלספריםחיברכןכמותרמ"ז,ירושליםתמורה,מסכתעלתודה""תמורת
הש'ן.הש'ובשלהצבורייםבחיםימעורבהיהיכןאחרותמסכתות

תלאותייאתזצ"לוערברמ"אהרבתיארתודהתמורתלס'בהקדמתו
 :לשונויזהלאץר,בחזץ
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• 

איןרצררתרברתעררתעניתני,ביארךדבי,אנפתכיה'ארדר

ערםיעלמתרחהיההחדבעל"עדולארתהירוהרפתקארתמספר
ראיתילביגנדערררהחניתהאכזר,הררצחברכיעלירראשי
נגדהשריפהקניאשוביני,ביניכפסעיהעיגי,לגנדיהמית

סביברתי,חלףהמזריםרלהבפני,

שעברמהכלרתיארבהקדמתרהמי,"ירזצ"לררעבראלעיזרמרדכיהרב
רכלשרנרקל,םלחייםזכהלאכאןגםארד.שהקדולארץלהגיעשזכהדעעל,ר

עבריאברתישעררםלאחדשיםכית"ואה"קפהולהתדגלללמוד"הוצרכתי

לכתרכ".נתגרלאמדהבריםמלכתרבתעמרדרהעטהיריעהתכילםלאראשיעלי

עלהאר"אוףהצלתרעלהרדיהבדבריבהקדמחרהמשיררעוברהרב
רמטולטל,םשגול,ם"אףשהריישראל,ארץעםשיראללעםשישהנצחיהקשר

 :ל IIיזכתבוהוא ." Pלארה/ואגימקזשריםממגי

לשיטחח"רהקדרשהאץרישיבחעללבןרצר"ההיבאמת
• 

ויצאםיהאמורופיךאמראורייתא,עשהןכצןתשהיאהפןסקים

שמקדימס"לאברתיגרשהגחלתטובהחמדהארץעלהמזרןבברכת

הגחילאשרהקדרשהלארץהש"יהחזירגרכימצרים,ליציאת
עלאלקיר 'האתרברכתככתרבכ"אחארמריםילכן , Uלאברתי

ממנוויניקתינרזכרתינוזזלאכילרנתןאשרהטרבההאדץ
בה,חמדייתהיאניח mברוהשםעתה

האץרבבדכתלכורןששיל"זצפדנקהדחש"פלדבדיסעדכאןישאכן,
שידאל.אץרישיבתעללברכה

•• • 
בדכתבאמצערתשידאלאץרשייבתעללבדכהקדרםמקרדישרארלי

לדרדילפתרחאניקמתיהעסרקעלדה,השידיםשירדבהבדמדשהמזרן.

 :שיראללאץרהיד~דיםעלייתאתלהעסיקדצהשכודשרמכא

עיברר.לאעברדלאעכדפדתדעכדראמרבזדשעתאבההיא
שנאכלמרטבאמדרשעד.בארתהעלררחברדתררסעיתןדניאל

ישדאל.אדץעלינוברישדאלאדץסערדת

א.ןכליםכאשרהמדשרלפינ"י.מרדכידיבביהעירניאלהמדשרדבריעל
המזרן.לבדכתרהכררנהשידאל,אדץעלמברכיםשידאל,באץרטערדה

אדץסערדתשנאכל"מרטבהנ"להמדשרבדבדיגרסףחוירסושיוכנדאה

המזרןברכתלבדרהחררהמןעשהמצרת ."שידאלאדץעלרנבדרשיראל
לר"נחןאשדהטרבההאדץעלאלקירה'אתרבדכתרשבעת"ראכלתככתרב
קשרררתשלרש,מעיןבדכהרכןהמזרן,בדכתצמרתכגדאה .)"ח.(דברים

ה'"כיבפסרקשםמבראררכןעידוחוי.ארשידאלאץרתבאותאבכילת
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רגפורשעררהחטהאץררכר'מס"נחליארץטרבהארץאלמבי~אלקךי
נתואשרהטרבההארץעלאלקיךה'אתרברכתרשבעתראכלתרכר'רתאנה

עלשלשומעיוברכהעיקררכוהארץלחםעלהמזרוברכתמצותעיקרלך'!
הוטבהבארץרתשבעתאבל"וכאשר(שם)הרמב"וכתברכושיראל.ארץפירות
בכלהזאתהמצוה"חיוברמרכיחממשיךאמנםהרמב"והשם'!אתעליהתברך

שהרחבתליבדמהאךהטרבה".הארץיעלכמוהטובחהארץ"עלשהרימקום",

ברכתשעיקרלשלרלבאהלאתכראהרבכלמקוםבכלהמורןברכתחיוב
לך.נתואשרהטרבההארץשלפיררתיהעלהמזרו

ישראלאץרסעודתשנאכל"מרטבהדמרשדבריהיטבמרבניםזהלפי

אלאשיראל,בארץסעדוהבאכילתדישלאוהכררנהישראל"ארץעלרנברך
מזכהכזרסערהדשהרירפיררתיה,הארץמלחםסערדהישראל",ארץ"סעדות
 .שיראלארץעלשבבןהאיתני

זכינרכאשרשיראל.אץרתבראתאחרילהדרשיאלה,דבריםכניםאם
עללבייהראוימוהארץ,מטרבלהנרתואףבהלחירתשיראל,בארץלשבת
אלאלארץ,חרץבקמההדירראיןהאץר.מתברארתאכילהאחריהטרבההארץ

שיראל".אץרעלרנביישיראלארץ"סעודתלאכרללהשתדלישאדרבה

.* 
* 

פירותכאשרשיראלאץרלפירותגדולהמעלהמהפרזה.להזהרישאך
קדושתעלשמירהתוך,.צויד_בצורהישראלארץאדמתעלגדלואלה

מגדלהיכאשרהאץרלפירותעדיפותישהתורה.מצוותעלשמירההארץ,
סרקיסויאלמרבינוגדוליותרלנומיתיה.ולפירולארץקדשוהמוסיפים
הברכהדבריעלבהסברוערד)וכתבד"הרחס'יחיים,ארהר ,ח"ב(שכתב

ובטהרה"בקדרשהעליהרנברכךמטובהונשבעפמרהי"רנאכלשלושמעיו
הארץאתתטמא"רלאלד)לה,(במדברהתורהאזהרתעללשמורשהכורבה

גםהטומאהנמשכתהארץאתתטמא"אםכלומרבה",ישובס"אתםאשר
הארץמטומאתהיונקיםפירותבאכלםועתה ...ממנההוינקיםבפירותיה

שיראלבניבתוךפירותאכילתעםנכנסתכשהטומאהכיהשכינהנסתלקה
זרבברכהמכניסיו Uשאניחאכוועלישראלמקרבהקדשוהכנגהדיוצאת
השכינהמקדושתניזוניםאנופירותיהבאכילתכימטובהרנשנעמפרהיונאכל

מטינתה".ונשבעומטהךתה

קדושתעלשמירהתךרשגדלוהארץפירותלאותודעיפותאיפואיש
טבלתקוורקדושריםאינםישראלארץפירותשיראל.עםקדושתועלהארץ

המוסיפיםשיראלארץאדמתעובדיבידיגדיולםאתדושויםאלאזעדלה,
לאוכלידם,קדושהמוסיפהנאלהפירותאכילתהיומיומיים.בחיהיםקדשוה
ומטהרתההשכיבהמקדישתניזוניםאניפירןתיהבאכילת"כיהב"חוכלשון
מטובתה'!ונשבע

-.ובטהרהבקדשוהעליהוננרכךמטונהונשבעמפריהונאכל
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המרזןשבבוכתהאוץבבוכתלכייןלכייזמקיםשי :דברשלס'כימי
שלעשהמציתלק'ם"הד"יושיכןכמי'שיאול.אזרשי'בחלעהביכהאת

להדושיאךשיואל,אזרבם'ויחחקאשליש vrמיכובההמזיןבוכח
ימיס'םם"ימצייחחיוהשימו'םמגדל,הםאשוכאלהשיואלאזרפ'ויחאחו

וקחוד'ם'היד'םשללוכיז'םאפ"יאלהב'אא'ןהאוץ.לפ'וית·קדישה
גדליאשוי'וקיתמויתלחם,גםאלאשבח,ח'לילעל"שא'ןחלבחיצוח

דח"ם.יק'ביצ'םבמישב'ס

משייק'םהםכללבדורעצמם,הדת"םלש"יבם"גםמשמעיתשיזילהצהע
י'וקיחפ'ייחקינם"כריאחילחניכהשלהםהחקלא'חהחיציחכלאח

איכל'םא'נסכמעםאלהשבמישבם"מזההחיצאההס'סינא'.בשיקמסיבסדם"
האיץקדישחעלשמ'יהחיריגדליזועיבעצמםהםאשוהאיץםיויחאח

השם,מצייתיק'ים

כאשישבדיינידימניכהצעה.יקכאןמיבא'םל"הנשהדבו'םכמיבן
 :הנ"להמשילשתלהצעהמקיםיש"שימציית,דקחקיעלבהקפהדדואאכשד

לבורלהדו 'ב ;שייאלאזרשייבתעלהברכהלצאתהאזרבברכתלכייןא'
האיץס'ריחלאכיללדהיג' ;האיץפיייחעלאחוינהיברכההמזזרביכח
יצמיית.חירהשימר'הםגמדלהיםאשר

אשיתחתדבכתיבבהדבילההשמחהעלהמציהשכישעיקרידייע

ישיאלבארץהיישבצריךכואםבשמחה,א-להיךה'אתבערתלא

להייתצייךיגםאיתהבאהבתיהתדירהבמציהתרידשמחלהיית

לאיייחיליבדחימיאיחידלאיפקייאכלישב"יכדכתביחרזייא

היא.פקייא

שיראלאח 2'יר ,ם'ח"סמר
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הנשקהדדו
" . ". . ! ' . . - I • , . 

הרמב"םשליטת-נשתנה""מה

בהזרזהוכיגש

לשיבהבהביעי ,",נכבריקםזבאכנדמיןלוכ

 ,,,באשיאלהבזיכאז'שביכיסלי"מזגי :מ"ד) '''פ(בפסחיסשניני
שבכלהלליית,מכלהזההלילהבשתבהמהמלמדיאבייבבןדעתאיזיאס

אמריזהשלרחןאתעיקרין"למה :גרסיבזע"ב)(קםייבגמראיכי!הל,לית"
 ,דיבהמקהיחיובהיהאביי~ושיאל,.תיניקיתשיכיררדכי :יבאי "דבי
קאאתיאכל,בז,קאלאעדייז :להיאמר .; iמקשתכאמדלידקאחזא

בשתבה'!מהמלימרפטרתז :רבהל,האמר !מיקמןתכאמעקרי

דעתשהיתהכל-בשחבה""מהמאמירחבפטרההגהדשקיראבמצא
הבזיכאז ... " :שםבמשבהשבייככרדכרשליעקריכעצמי.לשאילכבז

בבזדעחשיאםהאבשחבה,"מהמלמריאכ"בבזעדחאיזיאסשארל,
הבןשאליחהזמהבחלקיהראשיביסבשחבר.מהמלדמיאבייאיןלשאיל

כחביהשילחןלעקירחהבמייקעלבשחבה"."מהמאמירתהאבאתהפיטחת
כליiכר-ישיאלהתיביקשיכיר"כיד :.כרי)ד"ה(שס,החיספיחבעלי
עיקרין Uאלמהששאלבמהאבל ,דבריסבשארלשיאליבאכךימחיך

תחלתאלאהגiכ'פ"לא-דאביייההאיבשתנד.ממהיפטרלאשהילחן

החבייקיביאכצידiכיבןלאראשיח, :קשהקצתזהחירץואךשאלתי'!
בעשילאדעיןיהללישהרידבריס,שארעללשאילהשילחןעקירתמתיך

אתלשאלתיהיסיףשאבייליiכרהיאגחלק mדיעי,ד .'כללאיתסראהילא
דברימםשטעוי,דגבמרא.רמזכללרכשאיןאףהקיש"ח,ארבעשאר

שאלהשאפלייללמדביאלאבאלאהסיפירשלעצמישכלבראההגמרא
הסדרמסדראתםיטרתהיאהרימעצמי,ישאלהד~אילאביי,ששאלזיקלה
נשתנה".מה"מ

שכאלתקלהשאלהאףהבן,ששאלשכלהכרעייראשיבםישאריאמבם,
צגרחי, "ס(הלקט""שבל,בעלכולשיזנשתבה'!מ"מההקיראפטיראביי,

-לעגנינוםס.סיפםירקרוררקילשהונלונאכחרה1) ;שויילאהבן..וכן :הבורכםיוסי 1

 ""בםוכך Kכב ,'"lCליסIהבן..וכאןהיתהשנירכחרוכסוכעות,לכדאין-הרמב"'םשיםח

שיאל",הבז.וכאןאלא , N..ננcיןתיבתרסםי Uשיאםנאףשי .ב'"הרמזהחוכץוכהלי

tוינU ל~דיועו.ענין

יוtפו.ניךון K J'רבהנביתשלובבי:יי,שיליזיתו נ7"נK '7הוזהשסיפ,רוכסבתונ

בחפססלאעדייןאביישביוכי ) 46עוכ' .)(תשיזבהדרים, ,פרדזמןKו"מ(י"חלוםר

סלו>.ולכךהסולחז'קייחמהבב

הבו".סכי-ית..הקיסובפpולהלוה I'1ןהסנ
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מהמלימרנפטריןיד.מהיאימרששיאלעניןיבכללשין..יבכל :א)"ע
רבמעשהיאף .'ראשיניםשארכחבייכזדאביי.ממעשהרראייחינשחנה':

משהמהר"רחמריעלסג"לי"מהר"הועדי :שבנמראהמעשהכעיזבדייגי.
..עבדיםהוחחלי 1הקערההגכהחלמהאבא, :בחרשאלחראחחפעםץ,"כ

ההגהד).סדרל, IIמהרי(ספרבשתנה"מהאמררלאהייבי"

הרסכ"zבכשיטתריש"ה

עיקריןכד..".ראחר :ם"הרמבכחבב 'הלרמצהחמץמהל'חבםרק

רארמרשראל.הבזכואןהשגיהכרסרמרזגיןלבדרההגהדקיראמלפניהשרלחן
רכר.'הלילרת"שבכלהלילרח,מכלהזההלילהגשתנהמה :הקררא

כםישלאשאולים,הקררארגםהבןגםהרמב"םשלשיטחלכאררה,נמצא,
לשרלחןבהגהיחייסיפרהחת"םחמהרכברהגמרא.מוסרגיחהשמגהמןהערלה
מהאימרההגדהשהקרראמשמעהרמב"ם...לשרן :ז)חעג(אי"ח,עריך

 !זהייגר"עבדיםאלאהקיראיאמדלאשראלהבזאםמשמערבגמרא ,גשחגה

ב.חירץרלא

..רצרדי :הרמב"םכחבגהל'רמצהחץממהל'זשבפקר .חיזכהרעיד
נשתנהמהייאמריושיאלוהכניסשירארכדיתזהבלילהשינוילעשות

שאלתהיאחבפרקהגזכרחהבןששאלתהריהלילרת."מכלהזההלילה

וסס,כוסב"'ממוכחוכן l 'מז I'"ספטח 'חלרבתי,בחגאינםזמויIסבשיבה'"לכלשוו 4

 I 601,ךבחשטו.אייךתלפיותיוכרטקי.זנהרישם,לפסחיםריבב-ופ'י Iפטרתו ה""

 J 23רב J ..לךהררים.ךן~, 'Sס ''''רח 'ונהיפררבנס,במדוליר mcלההגדהיפי<פסחללימרר

ןIס";ייהרבניבשם Mמט'ישםרבתיותגיאסםשנה"ל ;ופגסי'פסחחל'ריקח,

יו,שלםופטקיי.מלוגררישאליהךרבנופירושימלךגרריש,לאיהילרפסחלליסדר

טוףהרא"שלשוןראהןאופירושה.הגיהסדראגוררהם, ;עי'"שקנאעJב'תשטן

רבכיועלהאלףמגופרומקיו,ל Hראיראהכ.טרר Kע"קלהילואבדפיספסחים,

תערב,ירישלםיד,אוחפב'יספסחסדרהשלם,עמרם

והדגהסררעלעיואונירשירס.אישיי"'מרבכ.סיישעירםכדתשי"תבלים, '''ר 5

 :קחנדאוייאהרבם"םרכריבשייוכלימררזןיעחן.ולםיי'"הימשנהח. DDלש

הדבריםייאןהקרר.אאימר-שישלאמיאיןוםאשואל,הכןהרי-כילושיםא

וזונניםמועריםשטרנביך.ר""מסדכרילוונר.צריךאיןהרמכ"ם,כלשוןכללמתזןחבים

-כלל,הרמב"'םלשוןבמסמעותאינסהבן,היאהיאהקור"א ..סרני.סייח"נהשלם.

דחת Cשהרמב'"-זוקישאומכח Kשל-יימררוצהאתרעלבפיריסומנרחרבנו'

וכויחכמיסכילנו""ואפילוששגיגןמהמכחוזאתביי. Kרהמעשהמםקנתאתמההלכה

כיןישסחירההמכללמרכןלאראשית, :תמרהיםוהרבריםרכן,'לספר" Uעלימזרה

אגיינכורעתיאן..וםאעיוהכ.משנההיאדברלשקיערןהרייעיד,ההלכו.תוסתי

פ,סהואמםנהרונכ"'ם,הא mוכידומלדמו,בנcייאיזבבויעתיששםנcלומרלמדמי"',

רשאונים,ובשארנרי"ףלהלכהמונאדאג""

.. 
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יהלאזהבןשאלשכבראתשויאלהקיראחיזרעטםימהבשתבה",מה ..
הבןששאלכלנשתבה""מהמאמ'רתהקיראבפטרהתיס'לש'טתאפ'לי
הקזרא '(אהשילחן,עק'רתבשאלתבעלמא,שאלהכששאלידיקאזי,שאלה
 "לש'טתסככרבמטר

הרמב"סשבדב...,הביסחאיתלש'בי"שברמיהסאןלשקש"סיבראה
מהלקיראיאיסרשיאלהבו"יכאו :ה'אהג'יסא ''ז"כתכ'כשני . nכפרק

לקירא","ואומרזו"ושוןשהר'סקור'ח.ג'רסאכאןשא('דוסהוכר.נשחבה"
הלשיןאת Uש'ילעלי.הקשים"סתירהמעחיקם",אלאיס'!'תרחי,חדיקה

..אוימר :יהגי'"שיאל,ם.הקיראיהוהבושהן אצ'!'ממבההקיוא","יאיסו
 : •ביסףדיכתבלג'וסתבחיסלימרש'יכןשיאל,הכןשרקכאיפןלקירא",

המקוררת,הגירסאזיהיתהארלןוכי',בשתנה"מהואומרשארלהבז"יכאן

באיפןמש'הו,בדי'"הקורא"ח'בחלהיספתטעםכלהרעחעללהעלותא'ן
יהרםיסtכ'הידכתב'שארכלגירסחשה'א-שלםב'בוהגירסאשת'!'צוך
אחדהשמ'טשנתבארוהקש"םשמחורלהיפר,להנ'חסביואלא ;הש'נם"

נשתנה.מהואומרהשואלהיאשהבןונמצא"הקררא",התיבהאתהמעתיקים

הכיכשאליתהקייש

שהבןה'אהסדךענ'ב'סדיירמבמתכ'מתבאר,לעלישהיבאהבגמךא

הרמב"םספקיכך ;ךרארח '!'ב'עשים" Uהש'עלספיבסב',באיפןעמזסי,שיאל
 : ••אחרינים ,!,לעהעירישכברחמרו,קרשימחעיוורכאןלע'ל.כמיכאז,בפרק

תשKכ(ירושלםבאותשניהלמהיירהתוספותשלמה,הגרה x,שליס"'בשרהךףנמ 6

 _ 'התוםכשיסת-שלשיטתןבאמרוהרמב"םשיטתלישיברוצהילך). Kורבע:ינ'

נסחנה"",..מהלומרהאבזריןהשולחן,עקירתנשלאתבעלמ,אשאלהשולאכשהבןאף

 • 1 ',.ה 30'וב 9'תשח, tc.-nוורושלםפסח,שלהגרהסררנןלדשובדיט,ר'בםוראה

שדוחקל:וךנוסףברפ,ר.איתלבטי<,תשמ,איישולםרפאל,ברכתרובינשטיין,ך"'ך

לשיםתהיידוחקה,נתבארשכברהתר'ס,סלהזניערםשיטתאתלרזנב"'םלייחס

ז, 1כםרנכזגכןארבשתבה"'"מהשלאתהיאהכוסלאתסהריתר,לת,בזהאיןהרמכ"'ם

ב. Kהשנפסרזגוריסהתיםיאףיבזה

בייגי Iלייר-ישלןן.יזגגירכת'"' 80, 2026שביררשלם,ימית Kהלכספריהתימבי ''''תב 1

םרבקל.ישמהרררתשכרבוכ"םרנcח"' nנוסשנו"'...ליקוסלפי-ת UCהנוםח

שוב.לסובהרב..רהבש,ררונ"מוהסTוהן

שם.)םחואת"' uשנן"יליקוס .. (' .. 0 6)40הלאוסית,כמפירהתיפני '''תכ 9

יבכריסוב. n '"'ן imישי mחסרהיי~ ,., ;_שםלמש;\גהיףנו,קולזכי,תמסהיו 10

שםהוזג"זכקרל-"ייש.שזגיעה"',..יביןבחיר ..יהגדדבפייישן rהושב-קדמם

אדיביו·ב,הסולחןעקירתעל Kאלשואליםאינםשהקסניםזו,קרשיאביישרבבחב

ה;כשגהשמזית'זנה, ....נשחנה..מהכנזסחזובהזרמניתהגדוייםשולאיסלכךניסף

הקטניס.ששלאוכישולאםיהגזוייסשאיןעויההגמראומז
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שאלחמקוסוהוימעצמו.הקושיותאובעאחשלאולהבויחרעווו "iכ
שעלהיםהשניוייםכלאחעיניושואוקדוםהואשני.כוסיגח Iמלאחוהבו.

זהקושיוחמוסבוח

מהוי"ח"("חדושיחסדיייאלו'כחב ."ואשונםידבויבעקבוחואכו.
השולחוכעקיוחעיניו.שואומהעלאלאשאולהבואיושאמנםשם).למשנה

אלאאומוואיובמשנההשנוינשחנה""מהנוסחואילושני;כוסיגח Iומ
כוכחבוואחויומעצמו.שאלוחיואחלשאולבבוביבההיחהשלאכלהאב.

מחדשהוים."הומבלשיטחעולהאינוזהפחוזובום ."סםםי Uחכמםי
(ברפקכחבומאןדינשחנה'"..מהבנוםחהבןשאלחאח ) 1(בפוקהבאיגיסא

הבו.שאלאפילו-נשחנה"..מהאומושהקוואח)

כאשוהביח.בתקופתיסודוהשאלותשגוסח ."סבוושלוםאישמאיו'ו

יעיישהובאוהךאשוניםימן ,)א'",(קסןשםלמשגהוךשב"םרוס'''מפיךוסינוילהכר 11

בןינוי,נסחנה"..זבההיאהבוששאלתהארוברזכפוקלרמב-מנוטףבום, . 4יהז

ר-יי'ובהדיגיא,תלרי"בפחסםי,.לייי'לזיעוב Kתשייוסלםרס"ג,בטדררםבמבתרא

ספחםי 'חלזרי'.אור 1וtCבעשיומןב"ב Iי'אי,מחרבכירס D I ב'""סובחהךי Jשכפבךגר,

הוניפטחםי,וב'םךאכ"ן, ; Kטיר K "'סהריחות,רeיקילפדוםמפליי!ס,יישכמ'י

ע'מ Kתסנ '''נפסח,הלי ,'"נה ' I 0 163עונ' ב'" nךבגc"'ה, I Kטור K ",קםערנרויי

אדטיר Iשמדם'י '''שרטייריעיישוכרעה",...יביןבחוךז, Hלרשבההבדהפ'י Iפו

 Iלםסחיםיק"םטוף ,''''שרתימןושמנויהלריפסחלליטזר Iלחאוחלרש'''הויחך

 • 284עדבחופגנדרנברגייסיר,פחזרך

IZ tnםרזt46,מיכ,הרררם. ...נש.ונתמהובאר..וביפרידובו,ר"'ו I הלשיוטור"יסגי.נ"'ה

 • 13 'הולהלןדלuשדימםייד Jריאלר 2.86 'מ,ג,רהספך,

'יןיר Mןבשלוס,שי Mר"ם 13
• 

שלהנדהסדרלדשדימם, uדי

יאחרייובזוג,ד"הדמשבהפסח,שליהדגהסררעל

חקויהליכוי,ינe(וראה 29עמ'חשח,, Mוח"ירושלםפסח,

• 

פסחשלהגרהגולזשדימט,שלהמארחרבספרונא).עמ' Mחשמיוושלםכ,זמנים

אמיותשמנהגוהחייטזו,מדעהכנראהבוחזר , 11עוכ'תשכםיוושלםותיירוחיה,

כתקופתשנהגכפיירי, pהמוהמנהגמאוחרח,טעיתלאאאיניהבז , ... ,נשבתהמה

שכסר ' I(נבאגיןבתשיבתיכאמורכלבר.האב '''עאמןרתיהיהחארהי,ראףהMניגלם

בטדורבכרשהיר , 'Dמת'Zבהוהדבייםיעיר. ) 1 ~יעפלפסחיםאוה-ב ; 259,מיכ,

בספרוענמוגולדשמדיםשהביאוכפינשתנה,מההאימרהיאשהנןאנמררס"ג

זיינרוחר. Mהמכספריהזברנזכרלאמזובולהביןיאיו ,) 1העי 30(עמ'הראשוו

אלאאינונשתנה,מההאומרהואשהאבשסבורכמיריטרי.למחזורשם 4כהנז-

חסרינזה,אותהכבעלגרולותלהלכית 3כהנזיזיונר ;להיפרשםמביארשהירטעית,

שהריפחרה,ת Kג' ו'""לשםוייניאף ;יעיקךכללכזשםמך Kנ :zcלשהרייסוד.

חראינשתהנ.מהאימרשהבןמפורש ) 11-,הלעלי(ראה .שזייןלזההקירסבעמיד

הםררם,לסישם Uנדימזוריכו Iשלא Mלשהבולמקרהבחנתיהשנישבקמום Kסיאר

סי,ואהבנייל,ינו"כנשהבת,מהאורמשהכןבהוסמךשםוטונךייכירדכיותרשהרי

 • 1סיי-א nורה Kה
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אחרירקהפסח,ח mסאחחחליהלאכלו-שיניח"לרתח-ההיהמנהג
פחרוןשגםאלאראה.שככרמהעלשזאלהבןזהלפי ;ההגדהאתלזמרךכ
נחזגשהואכפיהפסחסדראתהמסדרהרמב"ם,לשיטחמועילאיגיזה

שיטחנמצאח ."לאכילהההגהראחמקדיםכןפיעלזאףהביח,בחקופח

פנלם,משבלעדיוצריכההרמב"ם

פתרוןזצהעתהנוסחחשןזר

בדבריחשדנזסחהצעתעל·דיילבעויחינז,יימצאפשזטשפתרוןנראה

דא.בכגזןעצמזהרמב"םדבריעל·פילשחזרזשגיחןונסתהרמב"ם,

' l ,על·ידי-לדברויותיקונםיתוספיתלהוסיףהרמב"םשלדרכוועד
חורה"מ"משנהקטעםיבאוחםלעינינוגלזיהזוחופעהספרז,בגלוינזתרשיום

עצמזהרמב"םהעמדינוובבר .' 6הרמב"םשלדיןבכחבבדייגזשגשתמרז
חכמיששאלזהשאלוחמןאחחזו.מתיפעההנוביעםבספרזשיבשריםעל

 :ה"ד)מ"דממוןנזקי(הל'בספרזהכתזבעלהיחההרמב"םאתלזנלי
הבעליםחחחגננסולשואל,.אושכרלנזשאאןחינםלשזמרכהמחז"המזסר

אבלכלל,שמרוהשלאבומןאמורים,דכריםבמההשומר.חייבהזיקהזאם
והבעליםפטורםיהשומרים-והזיקהזיצאחכראוימעילהשמירהשמרהזאם

חינסשומראם-פחיחהשמירהשמדהוהאדם.אתהזכיתהאפיל,חייבם",

 : ) 713עמ'תךש,ירישלםהרמב"ם,(שז"חלזנילחכמיזהקשזמסיר".היא

הבעלםיזהמהערלזהמהדלעחהחמכהמעיניתמעינינזנסתתמו"ואנו
הרזכב"סשינ m !ןהיתה"מעילהשמררההשומריםששמירתבהם,חייגים

דבריםיצאיהראשיןשהספרחלינה,המעתיקםיעלואין !טעזתזו"גם :(שם)
השומריםזהזיקהזציאה :כךההלכהנזסחהיוהי ...כמקזמםשלאבגלוינים
הונעליםמםירהשומרהיאחינסשימראם-פחותהשמלרהשמריה ;מטורים
במקומןשלאחייבםי''והבעליםשבכתב,לפי .,.האדםאתהמרחהאםיל,חייביס

הקולמוסאלאמכם,לאהחכמהמעיניתונסתתמוכואו.יהדברםינתקשז-
הוסיףוהרמב"םהואיל :אומרהוהזעמקן".יגלהוהקילמוסשסתמן,ד~א

החוקירם.ניואףהמקולבתהשיט.דוי I כ"" Vלגזילנאךפום , oD'nםסיףמרזבי,אה 14

בתרגיםיברי,ראההופונן_ !"'ויכרל 'g''עמןיבבררזוב;ז, yמ nמהל'זזפרקרוt;ן 15

ספקה1כםליהעירררח Yה 9בעוב'שםראהאר , 1 'כY 1תסלבניסןין", Yב"ה1כלעברית

ניסףפחררן-פסח.קרבןאכילחחאריהדסראת:ערכיהכרתשבתקיעתהיבחןתישםא

לדעחן,יאילר. 160עוב' ) 1911 (ד ,)(חלמנןסישןרין" ..שבבמאמרןקנםרפ'ע"'יהןזע

הלילןת",מכלהזההלילהנשתנה..פהלאאהכןש'ואלאהסגיהבוסובזיגחר mtל

לשם,ח'יראהמוסבת,היא,ליןניז Yהבהגעיאחתכלהבושאלהקישריתרבע Kישאר

לשיםתעוליסהדבריםסאיןםשיםא . 353/4ע'1בתשכםת"אכ,שירלא,ימיעדישכת

שני.כיסובזיבתלאחרמחתאבחיאהקוסייתכלשכללהרמבאס,

הרםב"ססיףקי, Jלןפ'מהףהרפכ'"ם,לשדיןנכחבחירה"פשנה ..זבסקיםי jtXיר 16

ןן.שז.יןרקנןושולזינרג.הזו'
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בגלוי!הכתובאתהכב'סושהמעת'קם"לעתם"א'רעשוב'ס,ת'קוב'סבגל,ו!
ה'כ!בכובהלהסבתבררתמד"לאשכ!הבכו!,במקוסשלא-הספרלגוף

 ."שבגלוי!התוספתאתהשורהבגוףלשבץ'ש

בדבר'הבכוזהבוסחלפתרו!.המפתחזהושלפב'בימבקרהשאףבראה
מה :שיאלהב!יכא!השב'הכיס"ימיזג'! :היאשכךבראהחבפרקהרמב"ס
מטב'ל,ז" !'אהל,ליתשבכל :הקיראיאימרהל,לית.מכלהזההל'להבשתבה

הלילהבשתנה"מההפתיתהשאלתביןלהפרידשיהרמב"סלשיטתוכף.

ה'אלבדההראשיבההשאלההקיש'ית.ארבעגיףלב'!הל,לית",מכלהזה
ש'שאלי"כד' :'זבפרקיכמביארע'ב'ו,שראיהש'בי"סלאיר-הב!ששיאלה

לאחרההגהד,קיראברס,מל'לות".מכלהזההל,להבשתבהמהו'אמריהבבם"
הטעיב'סש'בי'סארבעהלשאלתיכהמשךמערטהב!,התעב'ביתשבתעיררה

 • 18תיינר""עדביםבתשובתמתחיל-כרימתירהסבר,

בשתבה"מהאלאשאללאיהב!היא'ל :התמ'ד~תכלמת'שיביתמעתה
כליא'!השאלות,שארמאמ'רתהקיראבפטרלאהל,לית",מכלהזההל,לה
בשאלתרבהבעטרלאשסאףשהר'הרמב"ס,לדבר'דאב"מעשה !'בב'גדר
ידא'הקיש'יתשאראבלהל,לית",מכל ...בשתבה"מהמאמ'רתאלאאב"
התוס'ש'טת !'בממיצעתהרמב"סש'טתבמצאת ."לאמר!לרבהליה'ה

דוקאילאוהאב,אתפוטרתהבזששןאלשאלהכל :ראשוב'סשארלש'טת
א'בוהאבשלפטןרןמא'ד,ן ;כעשןטומתפרשדאב"ומעשה , nהקוש'וארבע

 '''עבתעוררהכברזישהר'התמ'הה,אתלעוררהבאהפתח'המשמפטאלא
כלא'זזהלם'לפרט.הקוראצר'ךעד"זהש'גו"ס nארבעגוףאבל ;הבז

שיאלכ'צדמ'הה nהאף ;הב!שאלתלאחרהקוראבשאלתוכם'לותחזרה
לש'טתשאףמאל,;וי n'שיב nמ-ראהשלאדבר'סעל nספובטב'הבז

תשל,ןירושלםטן,קיבץשבעל-פהיי."חררהשליס"א,בבייקטהרב"זמו"רהנורתוראה 17

 •• 1הע'קלהעמ'

אףהקושיית,ארבענוףלביזהלילות"מכל ...בשתנה"מהביולהפרייהאפשרותעל 18

לרעתר.ואילד. 149מ' yא,ומחקריס,עיוניםקיק,רוס"חעמדכברההפוך.בכייוןכי

מכלהזההלילהנשתנה"מהבשאלהלבנןבפניתולן"פתח"אתמציתמקייםחאג

שלמה.הנדהוראהוכו: Nהלילית"שבכלאביי,לישפתחלאחרעובה,יהבןהלילות",

הרמב"ם,בדע·חלהיאמרזהלהסבראפשרשאיכךי . 6העילנויל

מריהליהומפרקנוביא :עבדיהלדךונחמורבליה"אמר :מסיפך Kע"קםזבפסחים 19

לאוזוייבעי :ליהאמר ?ליהלמי'מרבעימאיודהבאכספאליהויהיבלחירות

זולגירסאהיינו".עבדיםואמרפתחבסתנה,מהמלומרפטרתן :ליהאמרולסבוחי.

ארבעחאגםכוללמעצמרשואלכסהבןנשתנהממההקרראסלפטורוכאילונמצא

שאיןמכרעיות,בריאותהרכחכבךברם,הךמב"ם.בשיטתכהצעתנוסלאהקוסיות,

בטעיתוהעובררלכאןעניושאינןנשתנה",מהמלימרפטרתן"א"לאלו,תיברתלגררס

מביא,שלמה,והגדהשםיק"סעי' ;גרסיןלאהראסרניםואףהקיזס,העמידמן

ואילך. 33עמ'ת-שבאיךושלםו,פךק
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ושאר ,הל,לות"מכלהזההלליהנשתנה"מהאלאשואלהבן rאס"הרמב

ההגדה.קורא '''עאלאנאמרם"א'נסהש'נו"סכל

בתחילהשלכיס.כשבים'והומגי"עבכתב ,נראהכד ,זהשנסוחאלא

שבכלהל'לות,מכלהזההל'להנשתנהמהשואלהבן"וכאן :הרמב"סכחב
השואלהואשהבזהשיטהבעקבותהרמב"סהךלזהבשלביכו.'הלילות"

סע'יהרבבסדורס"הרמבלפנ'כברהמצו'הש'טההקשר"ח,ארבעכלאח
אחןהוס'ףהרמב"סת'קןמכןלאחראך .)קלזעמ'חשא,('רשרל'סגאון

על 'שהקוךוחמכנראהבאזהקון'ת ;סםרובגל"ן "הקורא"ואומרהח'בות
לאחרהקוש'וח,ארבעאתהאומרהואשהקוראוכוונתו ,אלותשהספונטנ'וח

אלות'בותשמצאום'המעת'ק ,גרס ."הל'לוחמכל ...נשתנה"מהאלששהגן
 ",הל,לותשגכל"לג'ן "הל'לותמכל"ג'ןלשגצןשש'הג'נולאהספר,גגל"ן
לם'כךלשב'ם.נשחנה""מהאתהמחלקתזו,מחושרתש'טההכ'רולאשכן

הקוראוגםהגןשגםנמצאוכךנשתנה""מהתחלתלפב'אלות'גותש'בצו
שואל'ס.

• 

ינןשלזישכזהמאירי,מ"רלפביכנךעמדשהצענישהנסוח ,}רשיאפ
הואאסאב"אתואלשהבןזה,כDובמז'גתל"ר ,וכאן" :א)"עקזס ,(שס
ולשאולבענ'ןש'להרגבבןדעתא'ןואם ,חןלושהאתעוקר'ןבזהשהר' ,חכם
בשאלותמןס'ףהואהשולחן,בעק'רתהשאלהשתהלת '''ואעפמלמדו.אב'ו
כהצעתגו,המא'ר'שכווגתו'תכןוכו!חמץ"אוכל,ןאגוהל'לותשככללולאמר
הגושאהאב,-הוא""הרהשולחן,בעק'רתהבןשאלתשתחלתס"שאע

לפנ'שאףאפשרלבן.-לו"לאמרבשאלות"מוס'ף- ,שםשבזכרהאחרון
הבן"וכאן :באמראתרעלס"לרמבבם'רושוכןש ,הבוסחהה'כךמבוחרגבו

וליהתחלאוע'י'ן 'בשכוסן'מוזגשרואהשככאןומרלכ-נשתנהמהשואל
ם"הרמבדבבר'גרסלאשהר'הנה'!שבמהלאב'ןשואלהואחכםאם .לאכול

וסביר ,"בשתנהמה"התיבותקדום "הקוראואומר"התיבותאת

ס"הרמבבדבר'חסרכזלאשאם ,"הל,לות"שבכלקייםשנרסןא'פוא
גסההגדה.שבהמשךהקוראדלבר'בשאלות'והבןמדבר'למעברצ'וןכל

שלאנראה ,הכוסמז'גתמכחספונטב'תמתעוררתהבןששאלת ,מפ'רושו

וללהכ'צדלפרשלוה'הכןשאם ,הבןכשאלותהשאלותשאראתגרס'
 ."נ'עמראהלו'הלא lה'ענ'נשאףהנן,אצלמתעוררות

שליטהזנינים,"הרמבדבריובשילישנוסףהריהדבריס,נביסאם
 ."נשתנה"מהאמירתבסדרחדשה
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עופךיוסף
< •• • , 
, 

ינחואשונמקןםןחגיגהפסח

בצייאת :עקיריםימקורמתשבניבתורהמתאורםיהפסחקרבןעניני

טז).פרק(דברםימשהשלהמצוותובנאוםיב),פרק(שמותמצרים

 :העיקרויתהבעיותשלשהןואלוהפרשיות,שתיביןהבדליםמוצאםיאנו
ה'יבחראשרלמקוםהפסחאתלהביאהחובהאתמדגשידבריםספרא.
שהקרבןמדגשידבריםספר :כןעליתרמחכר.הדבראיןשמותבספרואילו
הולכתבבקר"ופנית :אנמרהקרבןובסויםהאדםשללביתומחוץנעשה

מןתוציאלאאיכל,אחד"בבית :מצוהשמותספרואילו ,)ז(פסוקלאהלוי"
כפסחבביתו,חרותפסחאוכלאחדשכלומשמע'הצוה'''הבשרמןהבית

בקר."דעביתומפתחאישתצאולא"ואתם :בושנאמרמצרםי

תקחו",העויםומןהכבשיסמן ...תמים"שה :הואשמותבספרהקרבןב.

ובקר."צאןאלקךילה'פסח"וזבחת :דבריםבספרואליו
מבושלובשלנאממנותאכלו"אל :הפסחבשיולאוסרשמותספרג.

דבריםבספרואילו .)ט(קרבו"ועלכרעיועלארשואשצליאםכימסים,
 .)ז( "'היבתראשרבמקיםיאכלת"יבשלת :מצינו

 :אלהלקשיםיהסבריםנמצאיםפהשבעלבתירה
שלאאחת,"בחבוהרפירשוואלאכמשמעי,יאכל"אחד"בביתאיןא.
 .)י"שר(בי"ויחלקיחביחתשתיעליךהנמניןישעך

ךבקרלפסתצאן :שוהויעידםאיןבדברםישנאמרויבקר""צאןב.
די)תגיגת =(תגיגהעמךמביאיםמחבהחבירההפסחעלנמני"שאםלחגיגה.

 .)י"שר(השבע"עלבאכלשהיאכדי

"זהךאלאבמקרא,הרגיל Uבמיבבשיילאיניבפסהשאנמרהבישךלג.
 .)י"שר(בשיךל"קחיהאושאףאש,צלי

שלמםשוטייהויקםידחיקיסנאריםםהשבעלתירהשלאלההסברים
ןאחד""בביתהתוהרתכתבמחעבחבירה,הפסחאתלאכלישאםמקרא.
אע"פפסחאיחםומכנההמוקרביםוהבקרהצאןאתהתורהמשויהמדוע

הפסחאתלצלותשישבפירשוהתורהכתבהלאומדוע 1חגיגהאלאשאינם

 1"בישול"במונחוהשתמשה

 :לה)(דה'י'באישהירבפסחבתנ"ך,נצמאים"ז"לדברישלמקורם
לכללפסחםי,הכלעזים,ובניכבשיםצאן,העםלבגי tיאשיד"יירם

אלפים.שלשתובקראלף,שלשיםלסמפרהנמצא
 ...מאותשלשובקרמאותשושאלפייםלפסחםי Uנתלכהנים ...שוריו

מראת."חמשובקראלפםיחמשתלפסחיםללויםהרימר ...

 .לדיייחשאנמהרימכאןזוגרים,'SיMיתלחאר,נכבתהזיפרשהמר.עסי 1
כמקום, K,זרבאןשמעירכעי 2
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ודברים,שמותמספרהסותריםהבטו"םאתמצטטהמקרא :לדקדקיש

בשמות,האמיריםעזיםןובבי'כבשרםהואבדבריםשנאמר'צאו' :אותםיפותר

הוא.נפדרקרבןאלאבפסחכלולאינובדבריםהאמורבקרהפסח,קרבןהזוו

ובצלחות,ובדודיםבסיחתבשלווהקדשיםכמשפטבאשהפסח"ויבשלו
העם//.בנילכלויריצו

האמור'בש'ול'לענין :ואומרבכתובים',לקשריהמקראמתיחסכאןאף
האמורכ'משפט'צל,) =(באשבישולאףחדא, :בדברתשובותשתיבדברים,

כלליכתאורבישולהמילהאתלהביןניתןשהריהוא,בישולשמות,בספר

לומרנפשךואםכלי.בתוךבמיםכבישולרקולאלאכילהאוכלהכנתלכל

הםהלאב'קדשים:בישולדיןיאשיהוק"םהרידוקא,במיםהואשבישול

"בסירותמעליאבש'ולבישלושאותםלעיל,שהוזכרוהבקרמן'הקרבנות
 jובצלחות"ובדדוים

ישודמועהקש"ם,שלמשמעותםמהאךהסתירות,אתהמקראמתרץכך
 1בתירוציםצורך

שבספרדורותכס'-חהפסח.לקרבןלוממדיםששנינאמרהסתירותלישוב

כלמצרים.יציאתאתלהזכירתפקידומצרים.פסתשלהמשכוהואשמות
כדךרבתפזוןצלינאכלהואמצרים.בפסתשהיהכשםבביתואוכלואדם

• 
 .בלבדהעזיםומןהכבשםימןדינומצרים.יציאת

וקביעתלאץרהכניסהעםהפסת.לקרבןסף Uממדמוסיףדבריםספר
הפסתקרבןזה.למקוםהפסתקרבןאתלהביאישה:יבתראשרהמקום

הדבר ',הלפנילהראותבשנהפעמיםשו'שלרגלהעליהבמערכתעתהמשחלב
 :הקרבןבדינימתבטא

• 

מהביתו"מפתתאישתצאולא"ואתםבונמארמצרים"פסת
• 

בחוךשותטואחדאתדכלמצריםפסתדורות.בפסחכןשאין
• • 

ש'ראלכלדורותדכסתביתו , 
פסתלינה,שםאכילהמקום

אתר".במקום

מצריםפסתאת.ךבמקוםשותטין

ולניםאתדבמקוםאוכליןדורות
 ) 15-17תפסתים(תוספחא

אינומצרים,בפסתשנאמרבקר"עדביחומפתתאש'חצאו"לאהצווי
דיןגםלכןיבתר.אשרבמקוםלביחם,מתץרנמצאיםכלםשהריכאןנשמר

תבורד.לדיןמשתנהיאכל"אתד"בבית

לקייםמתייכחלרגלעל,ה :הקךכןשלאופיואחגםמשהגשנוסףוהממד
ךל'!נחןאשראלקירה'ככרכתידוכמתנתאישריקם,ה'פניאתיארה"ולא
וצאנך:בקרךמ'בכורותיבתראשרלמקוםלהביאהיאהבכורשמצותכשם

החשדהבצורתוהפסחקרבןאףובצאן:'בבקרקוניםמעשרשבכסףוכשם

אףאלאבלבדצאןלאלך':נתןאשראלקיךה'"ברכתכלאתלכללצרוי
חג.שבכלוחגיגהשלמיסראיה,לקרבןנוסףכמובןוזהבקר,

בישול.לשיןמוסםאלאהפסח',אתיויזלןארמוהמקראאיך :דוק 3
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 ,.'בבש'יל-קרבנותבשארוכנהוגכרג'לה'א,האכ'להיצורת
 :ממקומהזזהלאראשונהמצוהבפסח,נוסףממדשניסףאע"פאד
כבשםרשלהמקיר'הקרבןאתבתוכיכיללוצאןבקרשלהחדשהקרבן
משמעיתואת'בטאובכדאש,צל'המקור'כד'נונאכלזהוקרבןיעז'ם,

ד'ןאתסותרתהצל'הא'ןמצר'ם,ל,צ'אתזכר-הקרבןשלהראשונה
(הנדשרתצל."אףשהר'לרגל),על,הממצות(כחלקבדבר'םשנאמרהב'שול

לקרבן,הנוסףהבקרכבש'יל,להחשב'כילהמצר'ם)נl''אתאתלסמלכד'
ממשב'שולי'בושלצלקד'נ'בוא'ן "לרגלעל'המדצאלאבאשא'ני , 

דבר'ם,ספרדר'שתע"פ

באילאבפסח,שונ'םמזמ'םשניאלאלפנ'נו,דוחקלא :מעתהאמור
 ,הפסח,משמעויותשת'אתחיילק"םאלאהת'רוצםר

•• • 
אלק'דלה'פסח"וזבחתהפסיקאתלפרשנ'תןתחב'רריתדרכ'םבשלש

 : 5ובקר"צאן

הצאןמןבאהפסח :יפרטכללבי'שהפסוקשלמשמעוע"פ :איין
 :שהריההלכה,,אתתיאםזהפ'רישארילכאורהןאיהבקר,

הבקר.מןבאואיבןהצאומןבא"הפסח

העזים".ימזהכבשיםמןבא

 ) 2הפסח'ס(תיסתפא

קרבן-פההמיזכרשהבקרההלכהקב'עתאתהזכרניכבר :בירך

n אונקליסמתרגםזיתפ'סהוע"פהוא,ג'גה: 

 "ייקראלא.כס(שמיתהמילואיםבימי :הקרבנותבעניגיבעסקהו.תורהלשיןכןא 3

יחזקלאבאתוריכמיךחריעייןיג),ב(ש"אעליבניגיו Yבבא),ו(ייקראבחסאתלא),

ע"פבקרבנות.כישיללשיןמיזכרהאליהמקימיתבכלכר).ופס'כפס'מר,(פרק

 ,: 1(זבחיםומבישליםשלוקיןצלויין :מאכלבכלהקרבנותאתלאכולגיתןההלכה

 .)בקלב,(חוליןבצליהמכרכרתהצידהניםא "},"הפ"יהקרבנותמעוסהךמב"ס

מבטאתפסחקרבןשלשאצלישחרבת ) nיב,(שמותהירשוס"רהרבפירושיראה

בקרבוהבישךלשלבהדגשהטעםישזהולפיגרו.ת-זרעד"יהיה"גרגזרתאת

פסח.קרגושלאשלצליבביגרךי"רחביגת

שיחטוסלא-אוחוווסחטך :צמריםבפסחבמפןרשזאתדרשןדרשב"יבמכילתא 4

ישלאחוליןעמואיכלישלא-אותן""ואכלוחגיגה.עמיישחסושלאחוליןעמו

שיחסין"ולדורות :שהוסיףהגדולמדרשנעללפיזד,כלל. .....עבחגיגה.עמן'אבלן

חביהנרשחסשלאדורות,לפסחביחסהמבליתאדבריאתלפרשני,תןאןחגיגה".נומו

ערב.שלתמידלפניאלאהפסחשחיטתבזמן

שינההאחריןהפסוקרקכשארמבנה,באותובןספיםדמרשיםמופיעיםשםבמכילאת 5

מדרש.בכל
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מןקדושיאינכסחעיזא,בנימןאלקךה'קדםפסחא"יחיכיס
חירר".

 : '''דשהלךיבעקביתן<
העזיםימןהכבשיםמןשנא'-צאן"אלק"לה'פסח"וזנחת
לחגיגה.תזנחי- ""יבקדתקחי.

שהיאיבקרפסחשהואצאן :בספוקפרטיםשניישנםזודרךפיעל
חגיגה.

 :ההלכהדמרשישלדרכםגםהיא'שיובראה
ובקר"צאןאלקיךלה'פסח"יזבחח
העזשימןהכבשיםמןאלאבאפסחאיןיהלא

 1ובקרצאןבאמרלמהכןאם

ראה)(ספרילחגינה"יבקרלפסחצאן

ונקר"צאואלקיךלה'ספח"וזבחתשנאמךלפי
לגתיגך.ובקרלפסחצאן

אביומהח, Cבפזהואחדזהאחדאלאאיביאיכןאימראתה
מצריםבפסחהעזש]ימןהכבשיםמן ... Jזכרחמיםשהמקיים

וימזהמזהיביאדיריתפסחאבל

הזה"בחדשהזאתהעבידהאת"ועבדתל IIת
לדירית.עשהכךבמצריםשעבדתכעבדוה

יב)'שמיח(מבילתא

 :הלכתייקישילשזביקשריזהלהסבךאך
 '''עמתחברהבקך(ךמב"ן).'ינקך'במלתיפההוויתקשךלא :לשוביקשוי

הצאו'.אלילאממיני,שאיבולפסחהחבורין
ימוהכבשיםמןהנקר,ומןהצאןמןבאההיתה"חגיגה :הלכתייקשרי

החגיגההיתהלאשהצגנוהתחביריהפירושלפירארלי 7 ,):טס(פסחיסהעזים"
 !הנקרמואלאבאלצרינה

 ;וובבתינההדרכיםשלשאתלהזיגניתז 6
באי :יך pל Kלהיפסחיזבחת . 1

יבקר

צאיאלקךילהיפםח :וזבחת . 20

וpכר

אלקרילה'פחס :וזנחת . 3

זאו

ר Pיב

 :מנרסחלהיותצריךהפסוקיייהה 1םיירשלפיכו.פירשולאהמקראמי Yסאף 6

יבקר.לפםחואןלאקךילהייזבחת

 Mהרהמשנהשמקןרונאר.מייתר.נרהאזןבמשהנהעזימ"ימןהככוסיסונו ..הפירוסד
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בטה "אובקילסברבו'הלשוב'הקוש'לוהששהוקהומנ"ו, :בייר
םווטלא(שריבוהפסח :כפסוקפווטווכ'חותשלששובה.תחכיויתלרוד

לחג'גד"המוכאם"וכקרצאןלפסחוכבוסף ,)כשמותבוכרשככרכ'וןכאן,
 :זובדרדהלרל,רבתןחס '1המהתרגוםאף
למחרותור'ועאןש'משאכ'ב'אלקיכיןה'קדםפיסחאיתיכסרן"

חגא."לחדרת'ומאככרן

רלאלמחות,הכאהו"טלחג'גתרהכקרהצאןאתמס'עוהשתרגרםאלא
לספח.הצמררהי"דלחגיגת
הפרשה.ומהקשרהלשרןמןלהקשותביתןהרמכ"ןעלאף
כרשימה'חדארתםלכללאו'ןוכקר,צאןממ'ןא'בופסח :רב'שלש'קר

שמבא' "עוםירשהכשכ'םשה"שרר, "וורישמערןראובן"כרמ(שלאאחת
 :הפסחבקרכןערסקתשכלהמשמעהפרשהרשמהקגםכדוגמרת).הרמכ"ן
מתיחסשלאחר'ורהפסרק ,",.,קלא,לה'פסח"רעשית :באמרהקררםכפסרק

 .'חמץ"על'וחאכל"לא : עו'!'כרכרכלכרהפסחאל

•• • 
לשבותנלאל,"חודבר'אתלהסבירביחןדכר'בו,כראשיתהנאמרפיעל

קרבןאתהתורהמרחיבהדבריםכספרהססרק.שלהראשרביתההנבהאת
 ."ר"י"חגיגתל"תזרוועשמכונהמהאתנתוכיוכזללתשמות,סםרשלהפסח

הםסחלכוליבחר,רשאלמקוםעליהלשבוסףממדסף Uשלפסחוו'כמעתך,
הברספיםהקרבברתואתמצריםפסחשלהמשכרשהואהצאןאתהמרחב
וה''בחראשרלמקרםהעליהאתלבטאהכאים
 :ה"א) 1 " (1(פסחםיבירושלמישביברכך

מנכלהללהלעוהרכרעל"
וכקר"צאןאלק,., 'להפסחוזבחת"אומראחדכחוב
 .כידצהא ."חקחוהעזיםימןהכבשיםמן"אומראחדוכתרב
לחביבה"יבקייצאולפסח,צאן

כיללתהחגיגה :שהצגנוזןהראבכתוב,הללדכברילפשרהיחדיההדרד

לפסח Tהשיהצאןגםאדדכר'ם.כספרפסחהנקראח .וה'אוכקר,צאןבתרגה

 ."דכריםכספרשבכזרכצאןגלולמותשספרשל

כ t«והחגיגה,לביןהפסחכיןהשיהאבערכחשם ,) 2(ה Nכתךספחהמונאתהברייתא

זה,משפטבחגיגהגםכללופסח

שהזברבן.יההלכתהקישיאתו·במהרהקשהלאדמיעהמירת 8

כזררנזםהפסיקאתמפרוסיהיאישאיהך,בפסחהוננאונרדברירכי"ימהרמב'"ן 9

אלפים.שלשתיבקר . 3לפטחים.הכלעזיסובגיכבשים . 2אן. J • 1 :כפרשתנושפירשך

מךבח,כןלםםח,ח pנלהואןשאףללמדךלפסחים",..הנדכנגדןח nJהמקיאאד

שם.וכ-nממסיק

זאן :הןייבינןזאתרבזןשיניתחרגרסאשלשהיבונז 32ןיקיט ""כחכספיראף 10

לחגוהב.רבקיזאן ,לפסח
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 :בדבריםהפסוקעלשםבמכילתאשימעאלרבידביראתגםלהביוישוכד

מדבר.הכתובבפסחהבאה"בחגיגה

עצמובפסחאלאאיגואוכו,אומראתה
פסחהרי "העזים]ומוהככשיםמו ... (םיתמ"שהאומרכשהוא

 1 "וכקרצאואלקךילה'oפח"זוכחתת"לומהעצןמ

 ."דמברהכחיבבססחהבאהבחגיגה

התותרנוקטתכ"ואעפכחגיגה,מדבוכלוהפסוקכלשימעאלוכילפי

הקרוייבחר,אשרכמקוםןקרבולרגלעל,השלהממד :כלומופסח.כמןגח

 ."פסחבתותרקוויחכמים,בלשווחגיגה

כושלהדחהידבדעיה '1ביטןאתמוצאפסחלבי! ד'"חגיגתביוהקשר
שאףמסתכופסח.רמיגימושפעיםי"דחגיגתשדיגיעה)(פסחיםתימא

יחדמשתלביםשגיהםאךפסח,רמיגישוגיםחגיגהדיגיאמגםחכמםי,עדלת
 • 12דבריסבספר'פסח'המכינהאחתלחטיבה

בהלכך.י"ךחגיגתשלמעמדהאתלהביוגיתודבריגו,פיעל

מוזהקרבוולמדיםלעיל,שהובאןוהספריהמכילתאההלכה,מדושי

וכקרלפסחצאן-וכקר"צאואלקיך 'להסוכח"וזבחת :כדכריםהפסוק
המשגהאךלהכיאו.וחוכהמדאורייתאהואזהשקרבושממעלכאותרלחגיגך.
 :והקוכומביאיםכהוהגסיבותאתמגכילה ):טס(בפסחםי

, 
ובומווכמועט.וכטהרהכחןלבאשהואכזמו 1עמוחגיגהמביאאימתי

עמי,חגיגהמבאייואין-יבטימאהןבמרינהבשבחבאשהיא

הסוכחההיש(במועטרקבאהשהחגיגההעודנהבמיוחדאלו,הגבלות

 ;אשירב"אמרלמסקנההגמראאתמביאיםי) l/שו-חבורהבבילאכילתמיעט
היא".חובהלאןעשרארבעהחגיגתמיגהשמע

ממקראלמחהוהלא 1חובהי"ךחגיגתאיוכיצד :קשההגמראתרת
ובקר"צאן ...פסח"זובחתלפסוקאיושהריבלב,דאסמכתארז?ואיופמורש

זחגיגהבקרבואלאיכאורכל
בחגיגתאלאד'י/בחגיגתעוסקיםאינסההלכהדמרשי 1.3התוספזתלפי

הוא ך'"חגיגתשלעיקרהכל'זןלגשיהואמגםהפסח.ימיכלהבאהט"ו

השבע.עלבאכלהפסחשיהאכדימדרבגו

יו Mוענין" \'גeיבםא ...ביינולזפל l.g(יזסמ~שרבילפרששניחווכ"אעלפרוס,ל"בכר 11

הכתיב,לפסםרכ"י,אתלהכביט

בחרסאיסיהילאאביכרםי,הכתיבחנז Uדכבר'םישרטיהיובדבריבלזף Kושוטנ 12

להביאהיהשיבול t" Dתלחגיגה, ",הבקךתאייקלפסחיםכיוהזאואחלהביא
, 

יבקרלפסחן MI .. :יכובכליKתבספריהנפוצההברסהתאףא .לחניבההזאןונןףא

וכקרלפסח,לבואיכולו:או :ולפרשכדברינותחביריתובבחינהלהביונתין "לחניהב

 .הנאןמן , ... ,חביבתלהביאהאפשרותעל nyהחוליעהובנאנולאמקיסמכללחגיגה.רק

וםסבתרקסבר.אלמוtדהח.חגיגה Iי Mיורזבומ"'סד-ה ;חיבהלאוד"ה . yפסחים 13
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מדרשאתמפרש- K "לתירהיבפ'רישילגמרא"בפ'רישי '''רשאד
 :ןז"לר, /1דלחגיגהכמתוחסההלכה

מריבר.חבורההםסחעל .נמנושאסלחנ'גר.חזבח-ובקר
השובע.עלאנכלש'האכד'חג'גה,עמומב'א'ס

 :ראןרייחאר"וחגיגתהרמב"םלםיואף

 ...'יידב'וסשלמ'סעמומקר'ב'!בראשו!הפסחאתכשמקר'ב'!
בתורהאנמרזהיעלארבעה-עשר,ג'גת rrהנקראתה'אוזו

שרוחארבעה-עשרחב'גת ... "ובקרצאו "lאלק 'להפסח"וזבחח
השלשיי,לייםד"'חגיגתמבשרלהביחיאסירחובה.ואיבה
הראשוובזסבערבחיבחאשרהבשרמו,ל,ו"ולא :שנאמר
ב)ייה' '''פפסחקרבו(הלכוחלבקר".

 :ומסבירם IIהרמבשלשיטתועלעומד ,)י"הפ"ב(חגיגהם·משבה" nה"ל

אלאאמרהלאהתירה ,החררהמוהיאשג"דאערכירביסיכר
1איחה"יליןלאיביאהואםיביא,ירצה·אםרשרת, 5 • 

 1רשוחה'א ד'"שגn'גחלכךבפסוק'םהמקורמהואך

פעםבחורהנכחבפסחקרבו :לומראפשרלע'לשאמרנוהדבר'םפ"ע
מעל",כחלקדבר'םבספרנוספחופעםמצר'ם,ל,צ'אחזככרשמוחבספראחח

יעז'סכבש'סצר"מצר'סל'!,אחככזרהפסחאחלק"םכר'בפסח,לרגל
ובצאו,בבקרלק"םנ'ח!שבפסחלרגלעלייהבח'נתאח ;דויקאוצל'דווקא
ובמבשול.בצל'

הבאמועם,הואמצרש)"וצ'אחכזר =(הפסחאס :ההלכהאומרח

כ"חג'גחבהלכההמוגדר'סהםאולנוספ'םקרבנוחלשלמ'ם.נוספ'סקרבנוח
הפסחאםאד ;בב'שולאףולהאכלהבקרמוגםלה'וח'כול,סוהס ""ד'"

שמוחבספרהמצוו'סהרנ'סשנ'אחעצמוקרבובואחולק"סנ'ח! ,מרובה

ל'צ'אחזככרגסמוע'לצל'הנאכלהצאומוקרבושהר'כאחח,דברשובספר
הפסח)עלהנוסף(הקרבן ,'"שחג'גחנמצאלרגל.מעל""כחלקוגסמצר'ס

רשיח.אלאוא'נהבההכרח !'א

כפכליוtתהמדשרםי MיטריפכךריריM,כןשלדמרשי Mחר'םשפירוסשכוסם

ובטפךי,

שם.הסיבאיפשטות,כרפדיס,ירךיוuרבןד'"ה :,פסחים 14

I4 כטז,דבריסאCןוI1ס'''רהIזיקיו"םירt ,סר

IS הדגיםנוטפיםמקוררתורהאהרמב"ם,בשיסתשרזאונר,ד"הע:פסחםיכצל"""יין

,להירוטרר.בשלבפירוסיוחרוביםןפוסקיפ...פרשניםינזברס Pבהרבמ"םבשיסת

 8.העהרKיעפיהתןיה"

ישמעלוcרביזכריכהבnנלזייהמוזעפןשינה ,",לחגינחפההפונזחההגדרה 16

כlנכילחג
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לןייצחקהיב

ארןויעמידבמשפטמלר-אסאבןיהשופט

הכימלןירחלמרתמורתיאמילזכר

בדררשהנחנתיזילביץהכהויונה "בת

בכסלוייאויצא,פיבשיקנלניעאמת.

תשםי.ג

.צבה. J ת..

ע"א)טו(ב"במלכם"טפרכותב-ירמיההנביאמקיףטפוריםבפטוקים

 :היושפטשלמלכותוימיכלאת-

ש'ראל.מלךלאחאבארבעבשתנהיודה,עלמלךאטאבןויהושפט
מלךשנהוחמשועשריםבמלכו,שנהוחמששלשם"בןיהושפט

שלחי.בתעזובהאמוושםבירושלם,

 .'הכטיניהישרלשטזתממנו,סרלאאכ,ריסאאררךככלוילך
בבמות.ומקטריםמזבחם"העםעורטרו,לאהבמותאך

ישראל.מלךעםהיושפטושילם

הםהלאנלחם,ואשרעשהאשרוגבורתויהושפט,רבריויתר

'ן'ר.רה.למלכיהימיםרבריטפרעלכתובים
מאמ-ר)כב,(מלכים"א

הנבא'מחריבהנטיתרהצלתוגלעררמותעלבמלחמההשתתפותועל

ש'ראלמלךאחאבשללמעשירבהקשראלה,טיכרםרברילפניהריבריאת
כרתבבה,שאירעררהנטיםמואב,עלבמלחמההשתתפותועלכב).(מל"א

רימזאלהמלחמרתעל .)ג(מלייבאלש"עהנביאשללמעשירבהקשרהנביא

להמנותמחשיבםאינושהנביאנראהנלחם"."ראשרבמל,םרקהנכיאכאו
הירשפט.המלךשלמעשירבין

זה,מלךבימישנשערחשוביםמעשיםעררנכתברהימיסרבריבטפראבל
ם 1'רהאשוהבמרתהטומאהכלאתהטירהואא. :אחריםבהקשריםשלא

רר.אג.יט),(שסבתשרבהש"ראלאתהחזירהראב.יז),(רבהי"במיהדוה
שעירוהרעמוןמואבמפנייהדוההצלתרר. ,)םש(המשפטטרריאתתיקן
 ".ה'בעיניהש'ר"לעשותבמליםאלאנרמזולאאלהכל .)כ(שםנטבדרך

המלךשללמעשיושובהנבא'חוזרהנ"להטיכוםדבריאחריוהנה

 :יהושפט

הארץ.מןכטראביו,אטאבימינשאראשיהל,רש,ויתר

מלך.נצבבאדםו,איןומלך
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כ'הלר,ולאלזהב,אופירהללכתתרשIס'ביות Kעשהה"ושפם
גבר.בעצ"ןאב"תבשברו

 '1עברעםע'דב'ז<כושו.פס, '1אלאחאבבןאחזה"ואמראז
ה"ושפט.אבהולאבאב'ות,
אב'ו,דודבע'רארבת'ועםו'קבראבוח'י,עםה"ושפטוש'כב

תחת". Uבה"ורםו'מלר

עםמז-בא)כב,'(מלכים"א ..."וישכבהפטוקבאהאחר'ם'הודהמלכ'בכל
• 

 !היאדכרהוא . 1 "וגר'דברי"ייחרהמסכםהםסיקאחרימדי "אביתיי

בזמבובהתחשבה"ושפט,המלרשלומשע"דרכיאתלשרטטכאןבבטה
לקח.ייוסףחכסוישזגעחז"ל,ודבר'המקראפסוק' ' Dעלובסביבחו,

•• • 
T' כאשרח.דבןשלמהבןלרחבעםרבעיידורהה"שו.פטu לאב"לד
עדמה'וכיתשבה,כמאהזהמלוכהע'רירשול,םהיחה\דד. 'Tמלךאטא,

שבהוששעשריםרקשבד.וחמשכחמש''םזהולתפארתלכבידבתיכה

אחריהממלכהחלרקת-יהזרה"מעלאפרים"סררשלהקשיםמהימיסעברי
 .המלךשלמהמוח

שבהלייוכגבדאלא ...א)טז,(דבהי"בושששלש'ם'בשתנ

גזירהשנגזרהשנהלייוכונגד ..מצידםבמלךשלמהשתנחתן

לה.םסת'ד'השתחרזרחרובהובאלהתחלק,דדרביתמלכותעל
פט"ז)סר"עינן/בה"א. Iםוסיטה(תוספתא

לעלותארםומלךשיראלמלךבריתכרחישעהבאותה

כריחוגו'וזהבכסףאטאויצואם,א Kוקלקלבאסא,ולהתגרית
וחידלבעש~כשמועוחייוגו'הדדבןוישטעוגו' '1וביבביני

ה'כירגו'והלויבםהכושיםהלארגו'חגביבאההיאיבעתרנר'
שם)(סד"ע, .)-טא(דבהי"בטז,וגו'

בכליןרצפיובחידרהוהעםאשרוהמלךה"ושםט,הבער 'החישערכבן

-למעןזאתדודזעראת"ואענה :השליוניאחיההבבאינבואתלק"םעינים
CלךוK , בהיחהמטירחלט).אי,(מלייאהיטיםןןכלT' ושששולשיםשלאחר,ם

 ..ררולביתשהלהמהוכלובתתחזיר'שראל 'למלובחשבה

t .-נםל-י,ןמלM -Jזטי,וססרחכזסלn-בג>יםעלI ןםv,סאיעלכגכ-דטוI מל·ב

יניי). 'היראש,עלטוס-זדי,שם Iיהךשפסבזיהיםרלעכגנ-רחן

לכנותלי nשובהתאבלהבי,תלבנותהחחיל xשלעדשניסרבע K : '''טפ ''''דכראה 2

 ."-חי '''רסשםייאה .) Mג, x "'םל{רןיעיילMןיב'הגIמרעהכת Mיקוח , nרבו'

מכ). ,יac K '"למ(שנ;ן"רבעיםמלרושלמה

ינוייןפרנוה.בגתהתחתןששלמהלפנירירגיתלמכרתכבנר : , ....פםסיףסר"'נויאה 3

ש.םידוב"ויב-מהס-.יפ.לפכםיהלכיתירכנt-,.רבנב-סmנליקת
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"בחילאלהיסציאהכושיזהרהימים.באיתםאסאלמלךנעהשגדילנס
להחגכחביאויאניIזומר,אסא"עמדמאות".שלושומוככותאלפיםאלף
(דבהי"בשגאמרעשרהאנילו,אמרערשה.יאתהאותם,רדוףאניאלארלם.,
כאז,כתיבאיזאסאלפני- )'הלפיננשברו(כייגן'אסאוידופםיב)יה
ימתפללעומדאסאהמלךרבתי).לאכ"ה(מתיחהחמנוה"ולמניה'למניאלא
ההמוזלע Uבאישכ'!Iבננעשו,טלי,יכאלקניו,ה' U"סזר :ה'לםני
ובשבר.ניגףההיאהעציםוהמחנהזדי-).די,(דבהי"ב "!הזה

 'ה" :שבהידרההעםואתהמלךאתמערדועודדבז tעזרריהנבאי
 ... 1!!תכםעיזוב tתעזברואםלכם,ימצאתדושהריואם'ססו.בהיותכםעמכם

המלך .)זאטו,(שםלפעולתכם"שכרשיכירייכם,יומיואלחזקו,יאתט
אתלדרישבבירחעמואחומבאימאתו,ע"זמבטלהזעוהמדבוימחחזק

היחהלאמולחמהשקטה.הרארץנפשם,יבכללבבסבכלאביתיז;םאלקיה'
 .)םש(

בטשגcשלרוגזועליהםקמץוהנהבשלדו,לשבתוהייהר!!סאבקשו
היתההשלימההמלכותשכהשנד,יבאיתההימיםכאותםדוקאל, IIש"וסלד

ולהתגריתלעליתאוםעסבריתכרתבעשאדיד.ביתלמלכותלחזורצירכה
באסא.

למחלמההכלםיאתלהכויעלייאויהאםולשעותהצרקיהמלךעלמה
שס),ווש"יטלב,(בושIIית Uאב'עיקבשנהגכמוהמלחמות,כלזבןר
ולהעשןהלתפללכןואחרהכשרי',זרחעםרמ.לחמהלםביהואששעהוכמו
-רמ.לךיביתה'ביתמאוצחתוכסףזהבמצויאאסאוהמלךזה'שיועתעל
מימיביחשילםההיואשרהכשוי,מזהרליהצמיאה"'ייתאשראוצראיתוכל

בן ל!!שוחראיתיושילח-ע"א)קיט(ספחיםהרבעםימיזעקדם
בשע!!אתבויךתאתהפרה"לך :ארםמךלחזייזבזטבירןומבזהדד

-חייס).טי, !!"למ(מעל'''עיולהשיואל,

"האדם-אילםהיודד.במלךמלהתגוותחדלובעשאהצלחיה,התחבילה
לביתהמלכותאתבכיבנולשמואלה'אמרכךללבב",יראההר'לעיניםיואה
 :ז)טז,(שמ"אדיד

 :אלייואימרהידרה,מלךאסאאלהרואהחבביבאההאייבעת
גמלטכזעל"לקרי,יחטלגטשגתול"רגc,פסל,טלבסהטונ

לרבכלווב,לחילהייוהליביםהכישםיהלא .'זTמאםרמךל
עיביי 'ו;כיבןרי.תננםה'עליבהשענךמאד,להרבהולמשרים

 סK atליר;ןוי U'רובריתיפ,לחםיומלדביםחרהמיףגמזיהריייייבז :"רכהי·ב:וגח "

n וrנשלM בחונהIף.פאותשלישפיהיזהווKםיסקסתרררניפגןנסיא,במנייפןלM

ןךרת Kכרכוסיבכלהגרנהזה Jיזי :כיג,כרובכררזנב"'ןסגורהאלXף.ושפוגיס

,להשמר rל nלהבגלובnיtב ",וrל 3ונ. li1ן u'ר WזגוJבכןזב\ן U 'לאהנחרבכי ..רבי

רכרי,ולאויב
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נסכלת-וeליושלםלבכםעםלהתחזקהאזרככלשמטטית
מחלמית.עמךש'וכטתהכיזאח,על

שם)וד"קיואה ;-כ!זטז,(דבהי"ב

אמבם : rאלקה'עםשלםאסאשללבבושאוילבם"ח"ד"היצוו"דע
טי,(מלייאימיי"כלה'עםשלםהיהאסאלבב"וקעל"מעד"אחוכתוב

בואהשאיביזעיו,פגםשהיאאז"הההיכנואהאבל ,)"זטו,דבה'''ביבן ;ד"

בהשענך"rוקוואשהבביאבךבדיעדאסא,שבקטכחחבולהאדם,לעיבי
דדד,לביתהשלימההמלבוחבהחזוחווקאךפגםהפגםואוליאםו."מלךעל

ש'מעחהביזאת,עלבסבלח"הבכא'ליאומרבךבישבה,באוחהבצמוי

דוקאבאהאסאמאתזותכ!ז'האסא"."קלקלזאתקראיוחז"למלחמות",עמד
הקב"השהוילעןו,בחשב ..."ולדציקהבשו.'בזרחה'ש'ועתאתשראהאחוי

בבטחון,השלמיםהדציקיםדןווכןשהטרה.כחוםאפילוצהריקיםטםמרקרק

 .'כללסבהיבקרששלא

ואום)(ש'ואלשבהיםהיווכקלקלהיהלאIIשם-אסאקלקל

הגו"א(בא'ווכמבואשיבהרהזותיווביתמלרכתוהיתה ,ביי'נופלםי

 ...שם).לסי"ע
 :ממברשבדושהמעלתו,לפיצדע"אתביבןלאאסאהמלד

וכ'יבהזלקייכולןוכטלר.שלרונIכהמעויבבואוחמשהת"ו,
(מל"אוגליואתחלהזקנתולעתרקדכתיככרגל,,,אסא

בג).רס,

 :(שו"יאנגראיששעהמםני !אסאנענשמהמםני ,רבאדשר
אתהשמ!ז'אסאוהמלד ,שנאמרחכמים,בתלמידימלך)עבודת

רבאמר !בקי""איןמאיככ).(שם "!נקי"אזיהיוזהכל
חמופחה.יכלהמחדרוחתןאפילירב,אמוהיודה

ע"ב) ,(סיטה

מונשחנו : "'שו(מעלה"שלדיגמה"מעיזנבואואסאשלוגל"
זככללנענשמהומפניזקנתי.נזלהחלהובהםלחפאות).החחחונםי

מהחגרויותזיהסכנהחלמהיטרםחמןר,היה rדע'ומלכהחיידהשלמצבה
עלולהואבודאיאבלמהרמה,נסוגבעשאאמנסש'ואל.מל,בעשאשל

בומה,אשוהמבצראחלהרוסמצוהיאסאמחודשים.בבוחיחכקחבלחזור

מצוהלמלחמתלהכניתובןנצפו"כנימיובגבעלהצפונהביצורםילובנות
לדיוכעתאוילדעחי ,"!נקי"איזמכרז"האר-אסאשללדעחו-זו

הלבבות-חיכית ..ונסמרבכייייכו ;די,זבכישארתשאר)(נןכח"'רנבידבירןרנ

ירושליםתיו.כטחרן"מוהב,,ניני,ל"שי"..חזוןםבור"המקז.לפרשתבפתיחה

כי,זי ,'רחלק ,'בפרקחשי·""
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 ,)הדכ,(דנריםלניתן"היהי"בקיהחחזעלבאמרשנהשוית,כבמלחמח

(העריר,חכמיםתלמדיישכןיכל ,מחדריחתןאפיליציאהואתלעתאלא

 " .'אבגראי)ערד

חכמםי.בחלמדייאבגראיעשה-ה'י'חראהאםאהביןכאשרלאאבל
מתלמדום,חכמיםתלמדיילבטליאין ,מציהמלחמתכאןאין

הדר'שההאי-זיה)ג'משלי(תטשןאלניבתרואללכן,ככלה'אלנטח

טינהימבקשמשחדל,ד\אאם"כיכה.עדמילא ,מאטאשבדשוההגדלוה
טיהכ,ראתהככסחוןוכלכוהאדחלקמשיםכי,שהאוההואהמאורעמןשיבצל

, 

הכטחון, nכמדישלםשהאוימילIוב.בכלשלםכבחסיןה"בהקבכיטחןאיבבי
אליןוימיןכולן nהטיכינעליתעלהשהואלבי,בכלכהקב"הלבטהרעליייש

 .'שציםדי"מהכפיהסיבות

יכ). ,טו(דכהי"ככריפאםיכיה:אחדשולאכחליייגם

 :הרקשהפטיקעליינאמר ,מיייכלה'עם'שלםההילבבואשר ,אטא
הינכאיינeשרכמיים-היאפגםכרזפאיםהדרשיהז l 'iTאתדרשלא

"לאהקודשכחביבלשיןנקראוהופגםהשלם,לבוטח-ביניבומחהלכים
החפאיםדברההיאוילו :אי) ,כי(ייקראן"רמבמקשהכון ."'האחדרש
כנוכיררקהאשםאיןוהריפאםישיןכירטעםמה ,הבבואה)(בזמןכהםבהיג

לרופאיםחלקימהבחטאםי,דירשולאבבב",rהדהושראבל ...ה'ןדשושלא

היזרצןועושיבביח

אשרבומןכלל,לרפואיםלפנוחלו rאה:רצוןהועשה ,השלםהביטח
אטא,המלרנדשוכרועל '.הנביאאללפביחיכול

•• • 
נוקטדג.חלאכייאחחאהאסאבןהישופטדרד,לכהיהבס,..הבער,

שאיבה ,באשידיחיככךיפיגם ,האשיייםכעניביייגםכמלחמוחייגםכתחכוליח
יהשכגלל ,אוהנער rהככברואול,הנכאי.מפיהנעלוחבחכיעיחעודמח

די.דכיחמלכוחחחתשיראלשבטיכלאחדIt nלדה.ודמניחהיחמצה

 ,שיראלמלךכעשא,כןאלהלגכיל.מעברחהפוכיחאירעייביבחיםי
לוחשיומרישיראל,עלהצבאבידיהומלך ,הצבאשרססרי,ימרי,בדייבהרג

גיבח.כןחבבילכיועמרישלמלכיתוכיןהכריעטרםכשיראלהעם .כבפשידי

חכיפםתלמידירמרבה ,)מ,ןממני "'"דע"'ב(סזסה" Kלמהרש'""באזותרדושי nיעיין 6

בלפחמת n " \1טםירוילזנוג·מיןו. Jבה,"רסרונקללי.וז ....,הירהכית K ..ובהריכוי

דב.ונדסיסהaביעייו .זמרה

סיףהלבבות"..חיכיתבונ'ןע(ונקזלפרשתבפתחיההתורה,על )מרבן( " nכרבניך

 . 175-170 'ע:חשנ·,, . Pכרנביבי,רכןמאליי"'·,...מבתגיעזיי .)הבטחרןשעי
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ברורשהבטיםאתלחאדההדזמנרתאתאסאהלמךאחהאזהדנה
מבןלמעלהכבררהאר-יהרשפטבנךאתמשאיהוארהםיבות.התחבולרת

עמרי.שללבחך-עשרםי

עמרישלבחואסאשהשאיכדיןזחבניאתהרגיהמוכופבי

 :כבטז. )!"למ(רש"יחבניאתהרגרלאשה,בנךלהיושפט
עמרי).שלחשיביחישנראי

 8סי"ד)(סר"ע

• 

לביתבהתחבהביבחךעלרנעשןה:למחשבךחאסאכדיוןלאהפעםגם
מסבבה:מאחלמלכיחזכהעמריאמנםדו.דביחימלכרחעמרלטיבתעמרי

מהמפביירחבן,רבי"אמר :שיראלבאתאחתעירשהרסףימפניהסיבךח,
(מלייאשבאמרשיראל,באתאחדכרךהשוסיףמפביזלמלכוחעמריזכה
ויקראההר,אחויבןכסף,בככרםישמרמאתשמררןההראתוקיןכד)ט.ד

 .)א"עקב(סבהדריןשמרון"ההראדנישמרשםעלבגהאשרהעירשםאת

הרעעמרי..יעישה :רשעתרעלמכפרתישראלארץשלישירבה rאאבל
אשריבחטאתרבבטבןירבעםדורבכל P-יילפנדי.אשרמכלויערה:בעיני
כו).כהטז,(מל"אבהבליהםשיראלאלקיה'אתלהכעסישיראל,אתהחטיא

יכולהאינהשיראלמלכיתעםנשיאיןבקשירלהתחבראסאשלתחבלותי
לבין iזי\ךןמלכרת rבלהשלםיהתחברלההצלחיהאדםבביבעינילהצלחי.
זייתבחילהמב), ' (1בדמברספרי(ראה "!השלרםגדלו ..ר-שיראלמלכית
בעיגיהדברגראהכךלאאבליהחברית.הרעייתילהגדלילבביתלקרבבאה

 :מ"ז)פ"א(אבךת !לרשעתתחבריאל !ערמשכןהרחק-ה'

ישראלמלךעמרישלבתךאתהיירהמלךאסאשהשאיכדין
עםשתכלהדדזביתמלכותעלנגזהרלאשה,בנולהירשפט

תבוסתהיתהרמאלקים ,)זכב,(דבה"ייבשנאמראחאב,בית
רדירםהיודה,מלךהיךרם,בן(אחזיהרשגהיםובפלךרגר:אחזזי\

זה.םעזהבדים,בושיראל)מךלאחאב,בן

פדווז)סיףסר"ע ;ה"בםי"גסוטה(תןספתא

..כוין !ה'למחשברתהאדםראייתביןהמרחקהיאכמהךראה,בךא

השליםאתריאההאדם- " ...לאשהבגילהיישפטעמרישלבתךאסאהששיא
מאוחה-גוזריהי"תאסא,בעיניעמירשלחשיבותואותהמלכייןתבין

אסא,בןזיר.שפטשלבנר(לבןדדובתימלכרתעלכלןוישלנ!יהר-סיבה
שוליםע"ןעיבירשאפליוהשלים,גדיל ..כן,אמגם !שגה)כארבעיםכעביר
עצביםחבורין).ד(השועשבאמרבהם,גוגעהשטן rאכביכרל ,ביגזים,
דגול ..מאןדיאלוםבכ-י!,.םשלםועלןהדגששם),(ספרילו"הבחפארים

כן(יrזןcזהיושפטכןיהורסלמכדאמותיהם,אתהבנאיונזכיריהרהדלמביבבל 8

עמרדשלבתווN mשהשיא ..יגירם " ....רשעלהחילקהגר"'א,בהגהרתשסרראהייתם).

כס.ט,מלייב '''שר,ודינוחו(היירם).כנילכן

(0 
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I 

שלום,אי!כא)נו,(ש'עיהשנאמררשעים,שלבחלקםניח!שלאהשלום,
עםבשלוםחלייחלרשעם'תקוהאי!שם).(ספרילרשעים" ,'האמר

 I1י I'באכו,ך Iהבעיביהשיראסאייעש"הנביאמעדישעליןמלך,הדציקים.

 "!,עמנבאיאותואשרמלד,עםשלוםלולהייתכ'וללאאי),טו,(מל"א

איזבה).טז,(שםלפביי"שארסכלוירטה:בעיביהערעמרי"ושעיהעליי
לבבוכאשרהדדית,כהשפעהאלאאחדוחתתכולאכי ,'הבטבייחאודתזאת
שום',זהשלולבבוזהשל

(ראההמשחיל,מוחבחרההימים"כללא"ןאהשיליביאחהיבבואתקיים
חזהדייביחמלכיחחחחש'ראלשבטיכלאחיודאחלט).יא,מלייאדר"ק

-לכלםהיהיאחדוחעהעל,הם,מלרדייעובדי :לבאלעח'!"חיזקאלהבביא
להםוהייחי ,.ס"!'לעמשכביוההי ...אוחםועשוש'מרויחקוחיילכויבמשפטי
כה-כז).לז,(חיזקאללעםל,יהייהרמהלאלקים,

•• • 
בכל"וילדרוד.ביתמלכותבכתר Mםאבזיפשוהטהוכתרשבוחייבמטיב

והיי"מג).כב,(מלייא "'הבעיביהשירלעןשתממבי,סרלאאברי,אסאדןר

ולאדר"ק),שם(ראההראשוניםאביו "!'ודבדרכיהלןכייהושפטעםה'
ויכ!שיראל,כמלכיילאהל.רובמציתיידרש.אברילאלקיכילנעלם'.דשר

 .)ר-גיז,(דבהי"ב "'הבדרכילכיויגבה ..בדיי,הממלכהאתהו

מלכוח,בעסקיבחעטקלא ,במלכוחשבחחזקכייוהישופט,יאף
וימלדשבאמרכריז,אלאאחר,בדברולאבכביי,ילאבעושרילא

י"ייחחוק"מהי .)א(שםשיארלעלק mייחוגי'הישופט
ריחגסיתיכ'ר.ה'דכדכילביויגבהזאימד,דיינםי.וםרנהשנתחזק

עלהין,יירניסשמינהאלאזלביייגבהאימרהשיא ,בוהיתה

דרדושמרויט)יח,(בראשיתשנאמרה:בדרכיללכתהיודעים
המשפטכי ,ארו :לדייביםאוומרומשפט.צדקהלעשוחה'

הוא.לאלקים
א)שופטים(תבחומא,

יהודהמלכימכליוחרבהםהצלחיאבל-מלכוחבעסקינחעסקלא
-ובכבייבעישרבתעסקולאיז),פרקכלדבהי"ב(ראהלפבייהייאשר
שם).(דאהלריבלוהריאבל

rךן,רדכיהםרזנ.שפססדרייתיקיוהכשריםהדייבם'מיוני-בדיןאלא
 ,בעבירםלביגבהלאוכבדו,עשורלישההי,.אף , IIלבי"ייגבהבאמריעליהם

למאומה,לובחשב I!להרכבודהעושרכלכיה:בדרכישהלןבמהאםכי
המלךאתימנעהכתיב"כישס).בדבהי"נריר(מצדדת "'הדרכיומל

לבבילהיותיזהידנוולהתגדללהחדומםבראויכיוכו:הלבוחממותמגאיות

 .)כין,דבירם(רמב"ןממניהקסנIנ"חאייככלשפל,
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רגף·היודהבעריללמררגו'שלרוישלחלמלכרשלושובשנת

יהודה,עריבכלויסברה:תורתספרערמהםביהודה,וילמדו
 .)ט-זיז.(דבהי"בבעםוילמדו

הרדעשבעמבארבעםויצאושיבביחשלים,יהושפטרשיב

אבותיהםאלקיה'אלוישיכםאפרים,

גו!וערירלעירהבצחתהיודהעריבכלבאת,שופםם"ויעמד
ומראשיוהכהניםהלוייםמןיהושפטהעמדיבירושליםוגם

 .)ח-דיט,(שםולריב.ףרלמשפםלשיראלהאבות

להפץישריואתשלחמלכותובתחילת !יהושפטמעשיגדוליםכמה
(ראההנבאיתוכחתושמעה:נסיראהוכאשרבעם.ולימדוההתורהדיעית
דרכיאלהעםאתמשיבממלכתו,רחביבכלוכצעומכככורוהמלךירצאשם),

הגדולהדיןביתרממנהועיר,עריבכלרהגרניםכשריםשרפטיםרמעמידה:
ביררשלים.

תשפרט,לארםלאכי !ערשיםאתםמהראר, :השפטיםאלראימר
שמחעליכם,ףרפחרייהעדתההמשפט.בדבררעמכםלה:כי

רגו!שחדרמקחפניםומשאעולהאלקינוה'עםאיןכיעדשר,

שלם.רכלכככבאוונהוה,כיראתתעשוזכה :לאמרעייהמריצו

ר-יא).(שם, !הטובעםה'רהייועשר,חזקררגף.

-מלכותרכסאאתבססהוארעלהיםהתורה,משפטייסידיתהםאלו
ברדי.הממלכהאתה'ויכן

מדוהישופטזה-ד)טר,(תהליםיכבדה'יראיראת .. :רזאףזר,רלא
רמנשקר,זמחבקרמכסאו,עומדהיהחכם,תלמייחאהשההישבשעהיהדרה,

 .)א"עכה(מכרתמרי"מרירבי,רבילררקררא

עודובההי-המלדשלכברחעלעויההתורהדברנושאישלככיר~
בגלללעליונרתם,נכנטוהרארמנשקר.מחבסר-ארתםאהגר~האהכהמכסאר.
כן,כיהבה ."!מרימרי !רבי"רביליוקררא-בלבםאשרהתורהחכמת

במצרותעדרסקבתורה,הוגה :דודמביתמלדשללית "Hאהדירמותרזרהי
רלחזקכהלילרש"ראלכלויכוףפה,ושבעלשבכתבהתורהכפיאבוי,כדרד
לורמילככרהמלךעלמצהד .)ד"הפי"אמלכים,הלכרתרמב"ם,(ראהכר"ח.

בדצר.רוישיבםלפניהםעימדושיראל,רחכמיסנהדריןלפנוירכשיכנסרתררה,
רבכל .)ה"הפ"ב(שםחכםלתלמדיאפילרערשהיהרדהמלךהירשפטהיהרכז
רלמלארתאהמת,רתלהריםומחשבתומגמתררתההישמים,שלםמשעוייהיר

 .)י"הפ"ד(שםה'מלחמותרלהלחםהרשעםי,זרעררלשבררצדק,הערלם

 !ה'בעיניהשירלשערתממנר,סרלאכאוי,אםארררככלוילר.'-כןאמנם

כן.הראאף-אביו"כחדה'בעיניהשיראסאועיש ..ברנאמראבוימה

המצבות,אתושיברוהמכות,הנכרמזבחותאתויסר ..בזנאמראביומה

, , I .'- ~ , , , .. ·1· ... ·' I ,'.' . I . ';, I . '. ., , .' . 42 
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אתהסיר"יעידבינאמרהיאאף-ב)י,ד(דבהי"בהשאיר;"אתויגדע

ישראלשבאזרזרהעבודהכל :ו)זי,(שםדדה" 'ITמהאשדיםיאתהכרסת

ולעשותאבותיהם, , pאלה'אתלדרושליהודהאמר"ויבונאמראביוומה
'דראליש"יכםיגו'בעםא '1ו"בינאמרהואאף- )ג ,'י(שםיהמציההתורה

אשרדש, Pה"ויתר :אביומעשיעלהוסיףיעיד .)דיט,(שםם 'ITאבותי pאל
 ."האזרמזבער ,אביואסאבימיארשנ

בשניםמלחמהעמוואיזהאץר,"שקטהבונאמראביומה-ולכז
מלבות"יתשקיטבינאמרהואאף-ה)י,ד(שםלו'זז "IIהנכיהאלה,

 .)לכ,ם(שםזככיכאלקייליויבהיהושפט,

עםה'יוהי ,)דכט,(משליץראיעמייכשמפטאשדהמלדזההואהנה
הטוב,

" • 
 ... !אד-אבייאסאדדובכליליד

נאמרהואאף- )'יטו,(מל"אסרו"לא"והבמיתבונאמראביימה

מד),כב,(שםבבמותומקטריםמזבחיםהעםעודסרי,לאהכמית"אךבו

שהורגלוהיח""במותאלאהסירו,הםאותםהריכי Iלע"זבמיתח"ואלואיז
מותרותהבמותשהייהבית,שנבנהעדשילהמשחרבה c,לשמ'ז 'ITעלליקרב
פיעלואףעתה,סרילאזבחים),מגמראשםוברש'''אייב,דברים(ראה

ראיודי).טי,מל"א ""דש( "כרחעליהענשויסיהייהבית,משננבהשנאסרי
הטם,אלא ,ת"ובהםומקטריםמזבחים ,ויהשופטאמאהצדיקים,המלכים

הואהמלךמיעיודיאחדאבליא).במדבר(ספרירשעיסאלא"העם"יאיז
כז,אםהאמת.דתולהרם"בה,ללידש'ראלכלי=ייף ,תורהשלברקהלהזק
אלה.מלכיםשלוצדקתםמנדילתםלמעט-אך""וכאז,שיחסרין

עםושםס 'ITוישלם :לשבחולא-אבייאסאדבןרבישהלךדברערדר
להשל,םהחזקהשאיפתיאתמאבייקיבליהישפטמה).כב,(מל"אשיראלמלך
בשומרין.אשרשיראלמלכיעם

לטתליהיהורםבנואתהשיאהיאאף-עמרילבתהשיאואבייומה
יזו"קאיח,(רבהי"בלאחאב""ויתחתואימרהיאיכןעמרי.בןחאאבכ,ז

 "שם)

 :הרשעעםלהתחברות-חיתיזשלומקרבה

אחאבעם-גלדעימזתבמלחמתא,

אחאבבז 'ITאחזעם-תרששיבאנייתב.

אחאבבזיירםעם-מואבובמלחמתג.

ויהירם.,חליהבןאחזיה,ב,אר.דבה'"יב Iסם)(ירי"קכרי:ום Iח.חילמ'"בראה 9

יהירםאביושלמלביתןשברתרכלכי).ח,ב 'II(מלכמלכיכ"'נבןההייהרדה,מלד

יחישפם.זקניבגeיוביפיניליכויאיוייאבוו.)(שםשנםישמרגה Kאלייהלא
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לרשעים,התחברלאשבהעשיר,והרומואבעמוןבבניבמלחמתוורק
גלוי.לנסזכה

הנבואה,בזמןדצי,קממל,התביהעגודלאתאיפוא,למדובו,השמםימן
אביו.מאסאבתבעיהכברשראינוכפילטובה,כוובתואםגםלרשע,בהתחברו

שמיםלרחמימצפההצדיקהמךלכאשרשכרו,גודלאתלמחנוהשמיםומן
סיבות.ולבקשבתחבולותלנקוטמבליה/ולישועת

מל,עםהיושפםושילם :מלכיםבספר , 10הבביאבתובהתהנמארוהוא
אלי.פשרויחובלדמהבהשיראל.

•• • 
שיראלמלכימכלהיישטשיראל,מל,חאבאהיושפט,שלוגיסןמחוחבו

ציובים,מךלבתאשחו,איזבלבעצת ".ה'אחלהכעיס-לפניוהיואשר
אחאלוישולחה'והטמאה,הבזוהיהבעלעבודחאחבשיראלמבהיגהוא

בפשבמסיחחפועלהבביאלמוסב,ולהחזיחלהוכיחוהחשביאלה-והב:ביא

הכרמל,בהרהבשנבהמעמדהגשמים,צעירח :ידעוותוהפרשויחממש,
כלואחריבבוח.וכםרה/בעזרחארםעלהבצחובוחהבעל,בביאישחיסח

סהתהאשר ,'הבעיביהרעלעשותית.מכראשרכאחאב,היהלא"רק :~את
האמויר"עשואשרככלהגלולםיאחריללנתמרKייתטבאשתו,איזבלאותי

כי-.כו).כא,(מלייא

עמברבשעהאשרכלאת'ע I "הידוה,מל,הדצקי,שהישופסספקאין
בהרישראלכלמפיהקיושהשהקראיהסברהואאוליממלכתו.לגבול
סברהואאולישלימה,חשובהעלמצבהעי !האלקים"הוא 'ה"הכרמל

א tיואוליהחשובי.קבלתעלמצבעייםהרדבןעלהמופלאםישהבצחובות
 :מעשויבלעללןכיפרהבבותכרםמשעהאחריחאאבשלשתשובתוסבר

ארביעםמלקותלובותןוההיהיהדו,מל,להיושפטוקראשלח"(אחאב)
והיההקב"ה,לפביומעריבמשכםיהיהובחפילהובצוםפעמםי,שלשוויםבכל
(פרקיתושבתו"בותצריתעו,רהרעיםלעמשויחזרולאימין,כלבתורהעוסק
נפשהימפליגההו"לא :אתולהתחברא tיראויעתההובהמג).פ'דר"א

 .) 12ע//אח(חוליומינהי"

בוביבה"יככבמלייאהכל(ראהאחאבעםלהפגשלשומרוןבאהיושפט
ברי"ק),שם(וראהארםבדייגלדערמותכבושאתאחאבמעוררבשחיתוחי),
להוציאההיאמצוהומלהמתהגויים,בדייעדייןישראלבארץ 1sבהחשועיר

תוכחה.היאזהשפסיק"ייק.שםירהא 10

שלרשיםביררשלים,חורבהספרביתבישראל",מלךשל"דרכולרי, .'ראהזמיתועל 11

 . 91-79ע'תשבר,ירושליםלקייונן.שהג

הםיבנtיכלשםירהאיכו.יממבוינבלרנזהרTiיושפסהיהלא : ''''סור 12

לו. , Mכרשם I nכ,יהושעמגןדידגריסואהנד.כנחלתםקלםעיי 13
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-ויהושפטזגלדערמותמי 17התלן :ל,הושפטמציעואחאב ."ם "I'מ
, 

כעמד,כעמיכמון,כמרבי :מיילומשיב- '''אש'יבתמבצותבהתחשב

בראד, !ה'אתדברכי'םבאדרש ;מחבההואאחדחבאירקכטוסיד.כטוטי

רהבהאחאב.עםבשוחפרחנלחמתמצרהמלחמחאם , mבסהיהלאשיהושפט
 ;אחדבסגגוןמנבאיםשכולםשקר,בביאימאותבאדבעלרמותואחאבמגסה

 Wוהבבתוקףודודשהמרמד,אתמביויד~שפטהמוד",בידה' lזיתעוה, ..

חיזהימוה,בןמיכיהו ,'הנביא ,'הבשםאמתוקירמאאשרמאת,נביאגם

בוהיהשיאגבוח,כדםמעשהעלכעוגשאחאב,שלהאישיתמפלתואח
 ."ש'דאללכללחטא

וזובבראהלהביויהושפטצדידהיהכדצי

למלחמהישדאלמלדאחאבעםיהודהמלדיד~שםטשהלןכי'ו
ויהישנאמד,ל,הרג,יהושפטעלנזיהרנגזרהגלדע,ברמות
-עזרי)יה'יהישפט,(וזעקרגי'יהישפטאתהדכבשריכראות
תלהשועק,זעקהשבשכרמלמראיאשעד,בארחהל,הרגראוי

לבבו.מיניווה'ושגים,שבעהכתובלו
ז) /fםיוםר"עיב Iה/ב Iםיסרטה(תןסםתא

למלחמתאפילר-ללכחצרי,היהלאיהושפט !כררבונותדבר!נ'
אבלשהצילתו,היאהתפללהרקליהרג.הגזירהוגבזרהאחאב,עם-מציה

 :הנביאבדברימפררשיםוהדבריםיהורם.לבגוגמגיתכברהמלכרת

הלרשע :יד.שפטאלמר Wוהחרזה,חנניכו Mיהו '1פגאלרצ'א
אבל ! 'המלפגיקצףעל"רבזאת !דחאהב 'הרלשוגאי !?לטזור

והכיבותהארץ,מוהאשחתבערתכיעמד,נמצאסוב!נ'דברים

י.ם pל Mהלורושלןבכ

ב-ג)יט,(דבהי"ב

דשעעםכמצורחשרתפות rאלשרע,החחברותמפגיגהריתמצרהמלחמת
להביוצוז'ה"תוכדזלעזורהלרשע ;ישראלארץישיבתכסצרתאפילר

וכל.םחאסירלרבתכפרר Mשלרשעהאוחאאככיימלהבומכ"יי'גבאותאח
ערנשראחקיבלגלדע ·רמותובמלחמתתשובחו,נתקבלהנבותכרםבמעשה
המצרה.כעתמרטלתעל"רלאלרשע,עזרההיאזרמלחמהאבללו.שיכפר

 !ה'ממחשבותהאדםמחשברתוחוקיםכמה ,'.ו

 1זונח[בידנעזבהויא :דמזיה , '"Dהך!נבשלהמזזותלספוכהשלמהומניןרהא 14

מובדייהאומרת,מן"לחםבדי Mולג'דס,אןחהנג'חיאהאזראבל ...האימיתמן

וישיבתההארץירושתונצית :נותברמב"'ן,עלהחולקאסתר",מבלת H 'כעיואףהרוורת.

מארצם,ניןשיאזמןןכיוריד,ייהוש'משהביפירקבהגה Mל

יט.':זמ nנםלחמרחדנדן "אתה :ז"ילסטוק · ...רש Dסר'וא: 15
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 ) 1רבים(לשוןה'ולשובאי :חבביבןיהואהבביארומזלעתידאזהרהועוד

שעתדיויורם,אחזיהואחאב,שלבבי'עללורמזרמז 1 ) 1עתיד(לשוןתאהב
עמהם,להתחברהוא

הבביא,שלאבי'באכאשראביו.בדרכיהג Uיהושפטהמלךאיןהופעם
(ראהבבעשאמחלמתואחירדומד_כתוכחההמלךשלאכיואלהרואה,חנבי

בזעףכיהמהפכת,ביתויתבהוהרואה,אלאסא"ויכעס 1בובאמרמהלעיל),
מתקבלתהתוכחהאחרת.יהושפטבוהגולעומחו .)י ,טז(דבהי"ב "זאתעלעמו
 '.הבדרכיהעםובהבהגת 'הבמלאכתמחחזקוהוא ,לבועל

ממניהתבעיותגםבמדיהבהירתר,גביההמעלההשיביהאדםבמדיה
מבידהלהיפך.גםאכלממקדשיך.אלקיםנוראאקדש,בקרובי-יותרגבוהות
מעשיןעלהזעירהוהתגיכההזעירהרושםגםבמידהבהיותר,גדולוהאדם

בכתבילדורוחהחקוקיםפסוקאומלהיותר.הרבהגדולהמשמעותמקבלים
 • 10לשערביתבתאיבהישראלגדרליאצלמשמעותםהקדוש,

יהורםוימלוךאלהיו,דבראשרה'כדבראחאב)בן(אחזיהוימת

יהודהמלךיהושפטבוליהורםשחיםבשנתתחתיו,אחאב)(בן
חמשאחריומלךשפט tידוהלא 1כןלומראפשר .) '1 ,א(מל"ב

מלךאחאבעםדיו.דהמלךיהשופטשהורכיוןאלא " 1שנים
ליהרגירו.שםטעלגזירהנגזרה ,גלעדברמותלמלחמהישראל

שבעכהתובליתלהשזעקזעקהשבשכרמלמ,דאלאוכו'
 . Uלכמוביןוהוי ,"שבים

שם)ע"וסדשוב(תוספתא

-מובההכתובאבלשבםי,שבעעודדי,שפטמלךגלעדרמותמערכתאחרי
לאחאב.שהתחברמפבייהורם,לבבוהאלההמלכותימיאח-אחדבמקום
לאגםיהושםטשזעק,הזעקהבשכר-הגזירהאףעל ,נהרגלא'הושפט

שיהורםנכחבלאואפילומלכותו,מימימפהיחאינוגםהכתובזמנו,לפבי 'מת
שמונה-היורםשלמלכוחוימימביןאפילואלאעוהולאבימיו.תחתיומלך
בהקשראח,דבמקוםרקגלע.דרמותבימיהתחיללא-יז)ח,(מל"בשבים

לבבו"מוניןש"היו,שבים tכחשכוןהכתובלבור,מזאחאב,בןיהורובלמלכות
רקבפסוק.מפךרשיםאיבםהדבריםלבבו).מלכותועלתה :סד"עכגירסת(אך
יהישמטואצלהרמז.נתגלהליסתירה,עלותוהה ,השניסחשבוןאתשמחשבמי

קושיהמתוךערוך, 'Tלאוגדולהרחבהמשמעותוהריהנביא,בדבריכזהרמז

 :הצךקיהמלךכוםיהכבדההתרכמהלדיריתלנרה jברמסמיקםיכיווסתידה
אחאב.עםיחדגלעדלרמותללכתלוהיהלא

וכו,'ובועזהוו Kובן. Mריודעהיהאילר :קמארמזסיףייליישו'"פל '''ייקראה 16

יז.א,מל"'בכרש"יהחשביןואה 17

שם,רשייעייוחאג. Kכןיהורםבימישביסוחמשאחאב,בןאחזיהבימישנתייםדהייגו 18
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יהישפtנ"יש<לםהפסיקאחריהנבאר.לנררמזומזשערילרמרניכלרארלי
יהישםטדברי"ריתרהסיכוםפסרק-אחרירמ"ז'-באש<ראל",מלדעם
לתארזהאחריממש,..עד"ושהנביאפיעלאףמר),מהכב,(מל"א ..רנר'

רמזרמזאלאש<ראל.מלדעםהשלIרIכראחריה'ישפט,שלממעשייחלק
ובעצם'ות, Iהילפגירצויהארבהישראלמלךעםההשלמה :הבניאלנו

נן,שםט. '1שלמלזכתרימיכאןמםת"מים

זיתיכחהבהכנעה.חבביבויהראהנביאתרכחתאתקיבליהדרהמלך

רדיברמז.אלאהספר,כרתבירמיה,הבניאממימלכיס.כטפומרבאתאינה
היסי.סוכויטפודרד,יבתמלכרתבספררקהלקח.אתדלרררתללמדנרבךכ

שלהגדרליםמעשירבתיאררהסרפרממשידשםכיבפיררש,התרכחהמרבאת
לספרבהקדמתראברבנאלר"י(רראהזרמתרכתהכתרצאהדרדלביתהמלד
עלדברויבסרףמט,כב,למלייאבפיררשרזכןהשניה"),(,,ההקדמהמלכים

יהרשפט).מלכרת

• 

I 

רמרחבמלחמתנהרגאחאבחדש.מלרהשכנהבמלכרתקםבינת"ס

ברנהMזיהרימלרדיסלך"בומיכיד.הנביאב"ז'דיבראשרה'כדברבלדע,
חחתיר.

הבכיאמעדיעליןגםאחאב.מאכיןאחזיהשינהנמהידרעיםאבואין

נבט,בוירבעםרבדרדארמרבדרדאבירבדרדרילרה:בעיניהרע"רשעי
אלקיה'אחריכעסלר,רש<תחרההבעל,אחריעברדש<ראל.אתהחטיאאשר

לקרביהושפטטבראולינג-נד).כב,(מל"אאביר"עשהאשרככלישראל,
אתר.ך",חבררלכובערלם,הרעטבערציאבטרםלרחרך_הצעירגיסרבואת

שמרתרסברוארלילהתחגר.איסרראיןוסםגרתמסחרשבעניניסברוארלי
רקהיואהגביארחיבה.אהבהסימגילימראהאיברכאשרמרשע,עזרהלקבל
לאל"חזרגםוידעים,אגואיו .להיפרלאאבללרשע,לעזורשאיולואמר
תרר-רבזמועברלאהחרזה,ע-להקשההתוכחהאחרימדרע,לגר,מסרר
אחאב.בולאחזיההתחברר;רירשםט- !אחתשנה

-ש<ראלמלראחזיהעםה'רדהמלריהרשפטאתחברכוואחרי
תוששי,ללכתאנירתלעשרתעמררה'ברך.לעשרת.הרשיעהוא

גבר.בעצריואגירתרעישר

לר~רל)כ,(רבהי"ב

 ,"שלמהמיסיעדריהרדהמלכיבאץרהיתהסרףיםלחרףגברצעריו
בבימיהרחוקרתלארצרתהימיהמסחראתמשםלחשומנסהיהרשפטהומ"/ן

אלירבאושרבאחאב.בואחזיהבעזרתנעשיתזרכלכליתפעילרתקרם.
 ;לושעזרהחחבררתעלרמרכתירה:נביא

יז.ת,ןינה""בכן.ס, xמל-רהא 19
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בהתחבוך :לאמר'הושפטעלממשרהדדרוהובזאל,עזרו'תבבא

לז)(שם !מטשיךאתה'ץרפחאזיהוטם

ילארע,אדםעםאדם'תתברשלאמלמדלרשע,תתתברואל
. 

עמיוועהבאתאב,שהתתברב'הושפט Uמצ'שכזרשע.אדםאם

 '.המלפב'קצףעל"ובזאתשנאמרקצף,על'וו'צאגלעד,רמות
את 'הופרץגבר,בעצ'וזאב'יתונ7"שילאתזקתנתברשיב

מעש,,,את 'ד,פץראתזז!'יעםבהתחברךשבאמרמעשיו,

יפאילו-לשרעתתחבואלאחו,דברוכו.'ת.·אב"וש"בוי
לתווה.לקווב

"ייר)פ"ט,דר"ג(אבות

התתבדותשהואבכשונתו,מלרווגזהרהויג'תאמר,ש:ומא

דרךופרקמט'אסחורהלעביביעמומתתברשאביאלאתמירי,

"אלומזה'רתףורהארבל,)(בתא'הואלכךבאלה.וכ,.,צאטואי,
בטילם.חרבהבשיםכלומר,לרשע",תתחבו

מ"ז)ייא Dלאכרתהבח'רה(ב'ת

 :מדיהכגברמדיה-מותשלבעונשגםמלוור,הנביאתיכחתיהפעם
 .)םש( "תרשש<אלללכת(כח)עצרןןלאאב'ןת"ר'שברן

אתז!'ושפטהמלךמקבלהפעםשגם rrO,מועודמלכס'בספר .הבב'א

 :בהכנעהןת,וכחה

עבד"םעעבד',לכו :'הושפטאלאחאבכזאחז'הואמראז
 .)בכב,(מלייא,'הושפט.באהולא-באביות

עבדישליכולתםחוסרמפב'להםבגרםשהכשלרזכבואהחשבאחזיה
אלאהאניות,בעשייתלהשתתףדקלאמציע,יהואאביות,להשיטיהושפט

להשתתף,עודאבהילאהנביא,מפיהלקח r,Nלמריהושפטאבלבהשטתם.גם
הרשע.עםוספגות,סחורהלעניניאפ'לו

Jf 

כדבר"ו'מתמלכותר;כסאעלימ'םהאר"לאברשעתואחאכבזאחזז!'
יהושפטריאהיהנהיז).איביי(מלתחתוי"ייהורםוימל, ,אליהידבראשרהי

רבובירהלךנו aI'הצע'ר"החשדשהמלךש"ראל,מלךשל 'רררו ,ז!'דרהמ'iו
 :,אמינא'יי

:חנתבתאוםי,וכאמו,כאב,.,לארק :הבעיביהרער'שעה

החט'אאשרגבט,גז'רבעםבחטאותרקאב'ו,עשהאשרהכטל,

ב-ג)ג,(מל"בממבד.סרלאדבק,'שראלאת

אתמחזירהואאביך.עשהאשרהבעל,מצגתאתהס'ראחאבבזז!'ורם

'שראל"אפרים.מלכרתבתח'לתבבט,בזירבעםבימ'שהז!'כפ'לקדמותו,המצב
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דונאגחו ,"בביח"אלואשרבדןאשרהזהבעגל,אתיר Oמאינוהואמאידר
ויראוהקושד,עירל,רושלס"לרגליעלואם , mלביתהמןבהנ?תשזבשלא

II א'ש'ראלומלרבעזרר, בש'/'דודמביתהמלרתU זו.םןנריווילגיהנהנה
אתישמעו ,""הקהללמצותהשמיטהשנתבשצאיהמקשדלביתיבואוואם

יב,מל"א '''זשר .נ"עקא(סגהדריודדרמביתהמלרשלמםיו "המךל"פרשת
מל"ב '''שר(זומםי.דבש'ראלמלכיכלנהגווכןלממתכלו. .יIIר .דהגאהכז).

זההיהםגיורם ."'עשייםתוכתחילתממש.זרהעבודה.בענל,ם.ואיו ,)גג,

נביאיאתלהצילהביתעלאשר tלעובדירעזרמל.ןהזיחו 1לבםעור·אשר,
החזרתו,עלרבבתוקףועדונברביח,הכסףאתהלוהאמםנאמו.איזבלמדייה'

לא). 'פ(שמי"רלבסיףנענשגםכךיעו'
• • • 

מלכיןחבתחילתשנהאנותיי,מעשיבמקצתתיקואשרזה,הדשמלר
לוהיואתאבאביובימיכמו.באמסלחמחולולעזוריהישפט,חלדי,המלך

 :בנובמלכותמואבמלךימשעפשעמוחו·ואהרילמס,מואב

• 

-ביפשעמיאב:·מךללאמריר~דהמלךיהישפטאליש'לתיילך
זלנבותמהמראבאלתאיהתלן

כסוסרי.בסרסיבעמר,כמעיכמךר,כמיגל-אעלה :ויאמר
ז)ג,נמל"ב , 

לולהירתימותרגרמר, 'שרעאחאבבן'יירםשאיןכנראה,סיבר,די~שפט

המלכריר.ת rבהלבדליאיוירבל, Kש'רשלכבםדועלרמוברסיףסיףלעזר.
חשובןחגםכי ,שתנייםלפנירקאתאב,ששאלודומהבשאלההואנזכרבודאי·

שלד",מורהבתיכחהנזכרגםוברואיאו.לתשובתיבמלהמו;;דומההפעם
נאמרהיורםעללאכילהיישפט,ולנראהאבלההאי.המלתמה ·אתריחחוזה

ההאי.האזהרה

הםהמנוסה.היזוהמלךעםהמלחמהעניינבכלמתייץבוש'ראללמד
אתרידרום.מדצהלמחס"אתםומקיפ'אדום,את 'גםבדכרםאלהיםמצרפס"

 Iאהה ;ש'ראלמלך"ויזבארמלכה"ם.המיםבמדבראוזtנ"למ'יםשהעבשלמסע

 :היושפטייאמרמראב.בידראתםלתחחאוד,המלכיםלששלתה'קראכי
ש'ראלמלךעמבדיאתד'ייועיןמאוחוה'אתרנדרהשלהי,נביאפההאין

י-אי).ג,ב"(מלא"והר"דייעלמס"יצקש!)רשפזב,בד' U"לשיפה ;ואימר

היהכילסמע,היציאהלפניהנבאיפיאתלשאולצוךרראהלאשפט tדי
עתה,יגסשיראל.מלךעםרמ.שותפתההל,כהיבצקדתמהלחמה 'קתבצו , rבטו
 ."חידבראיתן,/שייבוראישיראל,במחנהנמצאוהשגבאיבמיחהיא ,צרהגעח

• 

%O .דפבה 'זסםתנתכלאוהו""I היחה ,רחכעםבןאבהיפיונישעיי ·יםי.בבcכסלכותינון.°לן

יסראל.כלמכותהיתהיהושפםבןה'ירםימישבסיףכטייםםלייכמשתמע ' 1מ'גtןיהוזה,

21 Y רן'"גויין.cרמנ'."הוחשה .כח ;"נ'רמוJ ג.לכ.שמרתt ה.שדואהםברריהt.שכםדברי,גל

 , . cג' Yאוזסא"ר .א"''קבבסנהררין
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יב).(שםאחםימלרייהישפטש'ראלמלראליייידרי
אלאביהידהילארב,דרמההזrשלא-י'רםשלרשעילהידעי

עניתניתילהידעין..מלר"\שפט '1בכאןנאמרלאלמהיהושפט.

• 

• •• 
אלאמלכות,בבגדיהנביאופניוידררצהשואצדיק,ואתישל

םעשיהרגגזיוהשגבזיהמפביאומררם,ריש .:.::.:הדייםכחבר . . 
 Jבכחבואומיכר .:.:ו.:שעהסארחה U?במרבההכחיבהיהאחאב,

הנסי.םכלוראותיכי'הנביא,לפנישירדייבשכרמלר". ..

כא) ' g(בדמ"ר

י'רםגםאמסנל,ר~שפט.ישראלמלרביןההבדלאתהנביאלמדניהנה
וא.וההמוכיםושלישת'הקרא..כי-חימאתעליהםבאהשהצרהמניו

• • 
מדרההיה"ואכי ,/הגביאםיאת?שאווששידבעתןעורהאיזאבו ,"גי' 1

השגתתאתשראהרקא 7יבי,רמדהשר~ארקלאצדיק,איתייועימתי,בי."
• 

הגביאשלבהמצאוה'

 .'הדבראתבישאהוא

אליהןיכררב,המלכים,שביביוהתהימיההברלאתיידעאלישעהבניא

 :רבהבתקיפותישראלך~מלאתמוהוכיחכללנרתעאינראחאב,נועיהבניא
נביאייאלאבירנביאיאללרזילרלימה :ש'ראלמלראלאלש'עייאמר ..

• 

הריכיהגביא,?פביה Uעמתובשעודא 7אבמחגה,

,\ -. 
גמיתלאמערלםזה,בנבאיוכרהא"'נך!עדייוכליםתקנתואיג).(שם!וןאמך

עדייןאתהובביאי,רה'?פניבכגעשאינךזמוכלשס).(נמד"רה' Nלבבד

זר_למלריר\שפטשוהתתבריחיאחפסולהנביאי'יןמא"ר,אבלשרע.בכדד
 .יכאחייכארמכאביי,רשעהואאין-יהושפטסברסר-כי

בהכנעהיקיבלהנביא,לפנייהשופטהמלרשלבעניחניחוהחבונויירם
 :דרכייאחלתקןמנסהר\אכאביו,שלאתיכחתי.את

נא, : Y(יחיב" Iאלש'ראל,מורויאמר :ופניימחחנןהחחיל
קראכי ,)!רחמםיעלינובקש ,ההיאהמרשעתעוונותתזכירעל

 .זמיאבב"איחםלחחהאלה,המלכיםלשלישחה'
פניליליכילפניי,עמדתיאשרצב"איחה'חיאלש'ע,ייאמר

 !אראךיאםאו"אביטאםנשא,אני".רהמלריר.שפט

יג-די)ג,ביימל ;שםר"(בדמ

לבקשהנביאלפנימחחנןיירם-פעילחהאתפעלההחקיפההחיכתה

יבכלחיה.היתהשדעייןאמו,ממעשיברירותומסתייגישראל,עלרחמים

n מענההנבאיאםנמK רמכ ;סוןו,דכריפ(סםירהמלרתD" למכיםהלכותK'"D ה-ב

 .)ח-הם"'כ(שםהלוכךשלככבודוחחב Mכנ'.פדלוהבכוד,מכחינתאבל ,) n '"הישם

בכודי,עלכאןמחל Mליהושפט .)ב"ה(שםמחולככידיא'ןכבודועלשמחלומלך

ביבישילהתהדררצה Mלהידברנישאלםביענוהמתידאלאבככרדו.חייגהיהרהבבי.

 .,'"'הסםומכיפםנןרהK .נפסוקרנפותםס 'Itן TI;של Mוןמעלת,לפניו,

23 Kעללי.רה
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הנבאייהוךך.מלרל".,ושפטפניםבשואשהואזנפנירקהבביאנעבהזאת
שבאדס,הפניזביותאתגםחאהר\אבלבהלעיןהנראהאתריאהאיני

אתיירםתיקויי~שםסבעיביאש'.מעלליייצריותחבוליתיי,אדסמחשבות
אתיהתחברהיאילכןהנביא.לפנילהכנעהיאמיכויגםיאמי,אבייעמשי

-בראייתימעמקיהגביאאבלכך.עלמיכיחוהגביאאיןובאמת ,ויבמלחמה
ריחבו,רביאמר :רשעהואעדייויביו Yובשלמה,אינהיורםשלתשרבתו

מל,יי.שפטפבילרלי ..שבאמר ,רשעראםרמרתבצלםלהסתכללאדםאסרר
חביעתן .)א /Iעכח(מגילה "!ארןאואםאליראביטאםנשוא,אבייהידה

 ."אדםבבישלרראייתםמהבבתםירתרהרבהגרולההגביאשל

.. 
 .מיאבעלגדרלגצחוןבחליגםאלאעדו,רלא ,גלייבבסבצ"לש'ראלמחבה

כיגבים.גביםהזההנחלעשהה:אמרכה :(אלישע)ויאמר

ימלאההיאיהבחלגשם,תראוולארוח,תראילאה:אזברכה
ה:בעיניזאתינקלובהמתכם.רמקביכםאתםישתיתםמםי,
מבחרר,עירוכלמבצרעירכלוהכיתםבייכם.מואבאתובתו
החלקהוכלתסתומו,מיםמעיביוכלתפילו,טובזעוכל

באבנים.תכאיבוהטיבה

 )-"כ!רטג,(מל"ב

הנביא.כדבריהמבחד,כעלרתבברקר,למחרתהיה.רכו

צעה"אתתשחית..לאאמרההתררה :(לאלשיע)לראמרר
 !כוארמרראתהיט),כ,(דברםי

היא,רכזו".,קלהוזרזה,רברצוההארמרתכלעל :להםאמר

I שבאמרבדיכם."מואבאתובתןה:בעיביזאת..רנקלשבאמר
אילבותאול- ) 1כב,(דברםיוטרבתם"שלוםמתדררשלא ..

כא)מ'(במר",טוברת.

 1האישהער"ראתאולי ,מצוותואתהביבולאהבביאשללקחושומעי

 ,"ומרסריההתורהממקבליגם ,."השאלשיע,הבבאיאבלשם).רד"ק(ראה
לקרראהזבצרהבטלהשבומאבכמר :פהבעלשבמסרההלכהארתםמלזבד

התורהבארצם.הג Uעצה"אתתשחית..לאאיסוראיןגםכךלשלום,
-יט)כ,(רבריםהשרה"עץהארםכי ...תאכלממברכי ..זהאיסר,מנמקת

האיסורזeיןכן,אם . 8'2לארםחיםישהיאעץהשרה,עץהארראתםחייכי

םאוכוישכו,םארםכל :אוברל Hר :פםגםגאליש,זבךישלבצורתםו Mרחז"ל 2.4' , 
שס.) ''''סרירוcה'ייביסי(פסחיםוכוימלאיש,-מסנןמסתלקתבנואתןהיא,נביא

תוהו'"'.משנה ...לרמב-םהקיובתראה 25
. 

 . "ט"ד Hי, nובהר"בו"ברנוחןןומב"ז. ,"ב",שםראה 26

51 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



קלהאוהמשלהפטהדועללאדס,ההפטדמדצאלאהעץ,השחתתמצד
 ."חטהלאהתורהזוובזזה"

אילסמיאב.אבחכמצויתיעשווישראלבמולאה,בתק"מההבביאבבואת
 :לכךראו"סהיילאכישיראל,לטובתהה"לאהמלחמהשלטופה

מאותשבעאתוויקחהמלחמד_ממבוחזקכימואבמןלוירא
אתייקחיכלו.ולאאדוס,מלדאללהבקעיחרבשילףאשי
וה"י-החסהעלעלהועילהיחחחיי,ימלדאשר ,"הבסרבוב

" XP לארץ.וישבועמליי,ויטעושיאול.טלנוולף

, ' , 
כז)כוג,(מל"ב

 :להסואסרשלו,אטטרולוג('כלכבט 1סואב)מלך(משיעשעה"סה
איםת,וסבצחאומהכלעםסלחמהעושהאבי-זהמהליחאמרילאהאם

אחוזקן :לואמרו 11אוחימבצחםיהסהיהודיס,עססלחמהעושהאביבואשר

 :להסאסרוהקריבו.חיי,דבןמאהלבןלווביתןאבוהס,ושמולהם,ההי
בשעיםגסרו,לראהקריבו,אם :להםאמרלא. :לואמרוולגמרהיהוקריוכ

ל"שיבכורןבובכן, 1וכמהכמהאחתעלוגמר,רהקריבואיול-בטםילהם

 :שכתובוזהובטים.לבויישעוואלימקריבו,אביאלאתחתי,למלודשעתדי
קצףוהייהחמר_עלעלהיעילהותחתיי,מילךאשרהבכור,בבואתוקיח
ירהי-מדילחמה.משתחוהשההיכתיב,(חסר)חמה-ל."שיראעלגדול

במיר!'איןע"זעיבדי :לשיראלהקב"הלהםאמרשיראל.עלגדולקצף
 '''(עפביו"אתםוסודויןכבודי,מכיריןואתםבי,מידו('הםלפקכבדוי,

 .)ה Rתשכיתבחומ'!)

בשלמאע"ז.שלםאסר,הודשסיס.לשסאמר,חד :ושמואלרב
 ;שיראל"עלגדולקצף"ויהידכתיבה"בו-שמיםלשםלמ"ו
שבהםמכתוקביןוכףוקצף""ויהיאסאיע"ז,לשםלס"דאלא
 .)'''שרבשס(ועי(' 1עשיתםשבהםמכקולקל,ן-שעיחסלא

באותה :פפארבחביאברביאמרלארץ.ושיבוסעל,ו,ויטעו
שם(ערי('התחתובהלדונריגהשיראלשלרשעיהןיידןשעה

ע"ב)לט(טבהדר!' .)'''רשב • 

בסותאת[ובבוסואב'!מלךוסשיעהאטטרולוג('טעוטריגתטעות 'אןזי

ולאדברתי,ולאצויתי,לאאשרלבעל],עולותבאשאתבבייס.'רשלףו ;הלעב
סלדמשיעשלבביזה-וציתילאאשר .)ה,שי(דימהיבליעלעלתה

זן,איזלבכןשלשיראלנתנהלאהתירהזהמיאלנותליהבותשיולאיכלןהריית, Kון:ן

KלK לS' "יל ,לK י:סיכיזביcלוS' . ונןדידמ.) ' 0(טיף ''''בובסיסן,כראוסית '''ס!ררהאtו

זנה Kזומזיהבי ,)סכי(דבריםונה"' nלונבםתחגר.לאהאזהרהזמובאותובההג Kל

היד Kםבונרו J 'כמואבנלחמויבוי, rשלשירשלר1בב"ס,המזורת"טפר ..;אהלדורות.
יייבוc.הפלרדוירכןהגל,".יפתח , Kברבן

 ..קונרשללמשיםי y,ח"שליnוcיןנאייעדתDברהא 2.8

~ "!. 
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ציחקזה-לביעלעלחהראל'םתח,שלבתרזר.-דברתירלארכר:מראב
שם). '''רשרראה ·ע"א,ד(תעביתאברהם.בן

 Iצ"חקעקז"תבמר\תסילרףה 'Iא Iה'עבררתבררכיהבגהחרסדאיזה

חרסרטערת,מתרךאפילר !ש'דאלעלחמררקטדרגאיזה-זאתכלערם
אם-אתםאבלכבררר,מכידtכ'איבםכיבה:מרררtכ'הגר"ם Iרסילרףהבבה

 ה"ז"'איזר !עשיתםשבהםכמקרלקלין !מורדיםזהכנI'דכברךי,מכידים

הרשעים !התחתרבהלדובריגהש'ואלשלוססה'םר r l ' :הגלריהבסאחרי ,לאת
המסעאבלז"\שפט,המלךצדיק,אותישלבנזותולנסנזרשומדתשבמלכית
 ."ש'ראלז"תחתערוחזהד·לאומואב ·בכשל,המלחתזבי

• • 
(ראהמהערמניםועמהםעומן,רבבימיאבכביבאי-ג Oכןאחריוזrי

ראה-כ(ךבהי"בלמלחמהה'שופט·עלרבדד"ק),לרש'''המייחסבפיריש
אתלבקוםגםבאיהםש'ואל,מלרבבסיגתהסתסקרלאמאובהסקר).כל

ש'ראל.מלרלעזותשבאיר~רד,ממלרגקחמם

מפתנז'ר,בצררההמלח,יםאתעבחכבדהםלמא.זערגדלוההסכבה
הש'דסמםלעליתרעימריםגדי,בעין ,ז"\דהאתברחנניבמצאיםכבויהם

ממלכתווחבירמבלז"\דד,בכלציםקיראה'ישפט p-המליוישלים.
ולהתפלללעמרדביררשל,ם,אשרד,מקשרלביתוטףבשיםאבשים,מתקבצים

בביאיןביבם,תשפטהלא ! U"אלק' :הגדילההסכגהמפגיבפשםעללובקש
על"כי-נעשהמהגדעלאאוחגגר . uעל,הבאהזההרבההמרןלגפיבח

 ."~עיגגין

מבקשיםאויבםתחכילרת,הפעםמחפשtכ'איכםצדיקרמלךקדושקהל

ה:ביתבחצוותמקרם,באיתיפה, !נעשהמהבדעלא Uבח Kו-סיברת

 :הבית 'חגרכתבעתשלמההמלך-שנהממאהלמעלהלפגי-התפלל

 ,,,לאושבילד,חיטאיאשרארב,לפניש'דאלעךמבהנגף
ראתה-הזהבביתאל,ךרוח.חבברורח.םללישמ.ראתהרידר

האדמה,אלוהשבתםש'ראל,עמרלחטאתרסלחתהשמtכ',תשמע
רגר.'לאביתם.בתתאשר
ראתהרגרשער,..בארץאידבליצירבירגי'באתה'ה'כירעב

דרב"'ככללאש"ותגתרעשיתסולחתשבתך,מכרןהשימם,תשמע
לג-לט) ·ח,(מל"ארגר. .- . 

• 

מלךפישע"וםשעלהיבאן,זמכתןמבM,רץ Hבייבין.כחורבותבגתיחזו nחרכבשנת 29

tתרובבגtם'וUI ה\ניניהםהלוחרתיר.ריIC. פ'םגaבחסרייןנתדK ל,ישלפר .זונילרוי:K. 

שירלא".לJדנולקוף.ייהידמ IUלהסברכזהסיולי Kו .

 P,רד" "Y'שרדייזונך"ן.גי cלשנתייםהיישםם,שלמלכיר1ויוניבטוףהיתהזימלח:בה 30
בזדירםמלטתבתחילתשהיתהכוברבא,הלמחהמל,וםת .דס"סנכם'"סןח.מל-ב

K11דtוהוושםם.לס ,ונןתןלפניס'שנכשש ,בeירכ!ןרוסנ"ומוקםדןיו. . 
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 :ייהרשםטעתהמתפללי rיכהכטתהזיכתםליה
חרב,רעה,נר ..עלתביאאם :לאמרלשמך,מקשרכהלךי"כנר
נניתשמךכירלפניההזההביתלםנינעדמהיערב,ידנרשפיט,
ט)כ,(דבהי"כ Iיתישיעותשמעמצרתנו, , ..אלונזעקהזה,

לבא.קריבהה'שייעתבלב,דה'עלנשעניםוהמלךשיראלכלכאשר
מואחדקםה:ב"תבחצוובתפיל:ובצוםהעומדהי;ז,הקדשוהקהלכתו,

הקידש.חחעלוישרתהכ"שמו,זכרהיבןו",יואל ,אסףנכ"מןהלייםי,

כה Iייהרשםסרהמלךיחשליםישויביהיהדוכלהקשינר :רמאיר
הזה,הרבההמרןמפניתתתרראלתיראיאלאתם :לכםה'מאר

בזאת.להלחםלכםלארגי'לאלקםיכי'המלחמה,לכםלאכי
אלר"וישלים,יד~דהעמכם,ה'דשיטתאתורואעמדיהתיצבו,
 Iעמכםיה'לנפיהם,צאימחו !תחתרואלתיראר

 ) "Iדי-(שם

נבאלאכיאףהנביאד,במאיתיתשלימהבאמינהמאמינםיהועםהמלך

דנירינכרםיהכני,דכסאלפנ"נתקבלהשתפליחםדיערכ"מועלם.זהנכיא

והלי"םה:לפניומידםימשתחייםיחשליםווישניהידוהוכלדי"שפטאמת.
הנס.אתייראיטרםעידגדול,בקיללה'מהללים

נאמינההעםאתמחזקהמלךתקוע,למדנרכילםיוצאיםבברקרלמחרת
לםנ"נצאתקידש,להדרתומהלליםלה'משירר"ם"ועידמה:רננביא"בה'

 "!חסדולעולםכילה:ד~דוואומריםהחלוץ,

אלאלרדףו,ולאלהחג,לאכתניאיןאנ" :ימארדי~שםסעמד
ותהלהברנההתלררנעתשנאמר,עושה,ואתהישהר,יי''ווכבא'
דבתי)לאיכה(םתחיהוגו!

נבטתינםהיומים ..שלכי ,"הנסאתבפוטלייראוסרםעידושירההללכן,
השירהאמירתרבזכותבכח.נצמאכברההיעליושנתבשרויהבס ,'הבשיועת

עלרבניממשהזלמדוממ"הפיעל.אלהכחמןהנסויצאשנכת,הנסעל

זלעשיתעל,נרהממשד, :רבנילמשהשיאולאמרי :שםנאמרכךכ"הםי.
יתפארתוגדילהושנחש"רוניחגיםימחממםימפאריםתהויאתם :להםמאר
שירהי"מ,ופדים.,שיראלפתתיטשהכואתהיגי.'שלישהמלתמיתלמ"

-מזאתו"יתר .)בם'סיףבשלח,(מכ"לתא ""!גאהגאהכ"לה'"אשיהר
בצרה,נתינ"םבנ" Iמשה :לשמההמקיםאמר :חפילהמכקוםבאהזוש"רה

ירא.ר . 46 •• 'ו , 64לגייןש:יב('חיז. ....זרהכעחהלל ...שדיבאע.הרבשלמאמרור:וא 31

רבניבחררסיבטמתי,כחךדםרנאיהפטיק,לזנ"'להברח"מכססהמרכאזותל,רונת

 76. .,קבז,'יסשכפיל,הוצתא,ציק. j1\Kם'תc· 1ר" .1ר

בםירוסנימי,להיכיהחוזר,לפזמוןאלאכולה,היםלסירתהדרכהנשאיןלורמ,ניאה 32

מתוכנה.םנ yמסמוכךטוף.יס nרי, pאחר'שאמררה
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m ומה :לפגויאמר !זבחמילהומארידעודמואתהרדרף,שרונאסוגר,ם

ושמבחמרומםחהאואחה-וכו'מןסאחהרם :לראמרזלשנווחבדיי

(שםשלושהמלמחוחלמיוהדווחפארחוגחלהורוההאוש:ח'שרוונתז
זההללח"ר, :ע"א)קיז(פסחםיהגמראמלשודמשתמעגםוכד .)ג ' Dסוף

הי.פטלסשרמובשטהאמחהוושיארלמשהאומר,אלעיזררבי Tאמהמי

"למןןבילהוואמרההקושדחחמשיבה ,"!לבולאה' uל"לאאמרוהם
 ."למעבי

האויביםיתהלה".ברגההחלןבעת..חיחההמיעלאל _הכחמןההוצאה
• 

המצפהאלבא"ויהדוה ,לןןיןבראיחסיבהשוםללא ,אלהאחאלההרגו
שלושה ."םלט'האוךר ,ארהצבופליםפגרםיוהנםההמוז,'אלויפנרלדמב,ו

: . . 
הרבעיי"ובוים-האויבםיהמוןההירבמהללמדבו-בשללעסקוימ"ם

 ."ה'אתברכושםכיברכד.לעמקנקהלו

יכוליםאנוהאין Iהדבםירמשמעותועמקאחמלהבין Uאחדוקיםמה
ביח-בשיראלשוהדהשכינהזהוההעצוםהאיחעאתלצעמנולתאר

בעבדותםהכהניםשבו,התמדיםייהנסםיכלעם ,מכונועלעודמהמקשד

ובוטחיםומתפללים,צמםיעמווכלהיושפטהמלךובזמרם.בשירםוהליוםי
כולםאתהמלהיבה'נבאיועמדכרובתורבנס.שלהמבאמונהגמורבטחון

-נשקבכליצןדראיובתחבולוח,צוןחאדי-ה'בשםוהמבסחיבאמונתם,
נארהוהנס !לאלקםיכיהמלחמד.לכםלא !היםטלשיוחלובביכIכשד:

בשמעםהארצות,ממלכרתכלטלאלקיםפהד"רהיי :עולםבאיכללעיני
אחר,הסברלהםאיןע"ו,ערבדי ,הגויםיאפילו ."שיראלאויביעםוהבלחםיכ

 Iה'נלחםכיאלא

• 
 :ב)"עגפ(יימאבשמאדייקהוהמארידביהוא.כןכשמו-"היו-שפס"

לוה.הרארהמפשםהשוםדכ,דהאהי

הםשפוםמדיחבדהישמס,בי,פנטהאחזהיבנוועםאחאבעםבהתחברי

דרכויכלכיהגמורים,הדצקיםיכעםהשערהכחוסעמודדקקי"ח mאהלרקי,
משפס.

ה'לעםאהלוקיםהשפוםסד'יאתלעדורעלהוקםהמלןד~אמואןדי,
םשפם.רככררטכפםלה,'כיתשמסו,לאדםלאכי-ה'ארץבחוככי

;r. 
שלהקויםאחשנד.-280ככעבורירמהי,הבנאיגםיאדהכזהסיודעל
 :דרדביתמלכרת

ונגcונף m-ווםסה Pינסעביי.לאמר-הים-על.שעזמןמפרששםרaוב"'םאמנם 33

נסתכשהי'ר"'lגתי.הגיבכליבו t :למהרשיא.וגיתכדיחושיסםירהאסם,החםיוtנ

בן.התפללינ:רה
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~, 
f 

• 

יעסרוערבויאהת ', Iדרכסאלעהשדיבזrהזר,לונךה:דברשנווכ
והציליצויקה,מפשםטרשה/ארמהכ :האלהבשעריםהביאם

יבאיהזה,הדבראתתעשרשנוראםבירגר'שנורקמריגזלו

ברכברכביםכסאר,עללרודוישבםימלכיםהזההביתביעשי
 .ררמעתרבזי II1ה , Uרברםס'

• 
• 

. -

• 

כ-ד)כב, rזס..,(

 :בוגשלמהלונכרחעלדרדהתפללוכן

מוך.לבזודצקתן ' \1למלדמשפיובן Iאקלםי -
- ...כםשפםנוונ"" Pבזצעךמריין

ערשק Kוריבאבוין,לבגיוישעיםJנעיייפשם -
 rl§i ...דררםירורירחרלפגי-שמשעםיירארן
יחרבלירעשלרם,ררוב-צדיקבימויפיחר

 trעב)(תהלים

בוכעינתנתקבל

ריבעי;חלקחיים,אררחרער"שרלחועלהלכרתביררירמנחםדברי
הרצאתכשר,מלובמנחםהרבמאתמגיהל.הל'דעיר"טהוכלת

ג.תשמ"ירשוילםשלמה,תררהבית

חיים.אורחחלקררפראה,רופאיםחרילם,הלכרתאברהםבשמת
תשמ"ג.ירושילםאב;ןרjם,אברהם"סופרפרופימאת

-צמתהרצאתג,חלקהלתכי,קרבץומד'נה,חברהתורהתחומיו
תשמ"ב.עצירו 'גוששברת,אלרוומרע,תורהצורתי

• 

הפוסקיםבספיר-והסחירהסרררלרכימבואבהלכהשערים
-,שליטאמשההרבמאתובשר"ע.בטורוהתוכוהמבנהבהלכה.

-m ג.תשמ"יררשליםמשאביםצאת • 

• --. 
בענייניוסקירותתמציותמאמירם,אסיאספר

שטינגרג.אברהםד"רע"ינערישילשי.
ג.תשמ"ירושלים

כריוהכלה,רפרא.ה
מס,-ראובוהרצאת . '.' , . . -. 

התנ",,מתורלקטבמקורותהרפואה
אסף.מנחםמאתודוע.רמביםזוה,ר

תשמ".ג

תלסרוים,מדרשים,סשנה,
ריושליםסס,ראובוהצואת

• 
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זצ"לסלנטרישראלהרנלפטירתשנהמאה

טלנטרישראלהרבמרןשללפטירתושנהמאהעברוהשנהשבטבכ"ה
בשייבות,מוטרבשחיותצויזהמאההזכריזייםהמיטר,תביעתמיסידזצ"ל,
מאמריםע"יוכזיעיד"ירישלים"מכללהלפנות,איסמיברוינים,ספר,בתי

אתנאמבהמשקףחהעצרית-עם,ע"יצייזלאהזכריזויםהדתית,בעתינית
בנאומיםילאהשםברעשלאזצ"ל,טלנטרש"ראלהרבהןלבההצביעההדרך

אשייתיבדיגמהשקטיתשיחיתבמאצעיתאלאשמםייראתברכשתקילביים

יהתעיררית,שהבפחשבוזלידיהמבאיית

שלרעייזאתהפציוהרי"סתלמידיבליטא,המיטרתניעתשללדיתה
קל"היתהלאהריס"תלמדיישלדרכםהשייבית,תלמיידביןמיטרלימיד

אךליטא,שייביתבריבנפרדבלתילחלקהמיטרלימדוהפךאלטלאטאך
לצמציםלפעב"דגרמההשייביתכיתליביזהמיסרתביעתשלהצלחתה
תנועתמייטדישלשכייבתםהרישםבתקבל ,המיסרתניעתשלפעיליתיה

יראתלהפץיהשייבית,בחו,הומטרלימודאתלהחדריאל IIינה K,מ.וםר
למקיםב"ה,'יתיטדוינישאילהחזירהשייביתתלמדיי rבאמיתיתשמים
 :בדבריונתביבן 1ל"צ Iהרי"טהתכיוזבאמתלכךהאםהתירה,בלימידהראיי

שכרשימצוהילכליבירא,עציםעיבששיעביהרלכל"כי
עבירהכלתורהללמידעיקריהיאבפרט,אםמאוהנעלה

חלקיבאמינהימתןלמשאהגאיה,תירתלגאיה ,לדבהיעבירה
 ,יכחהמהערלםבעטקיחלבח,אדםשביזלעניניםשארהתררה

המרטר),(אגרתתררחה"ת Kרמציהעב',-הלכלכרז

בראשיתעודעודמיםאנרהריל,"זצט"הרישלכוונתוהיתהכדאם
דרשיתואתקבלושהזהשייבותשלהגדולהזכותזתבעיותיו,שלמיולאז

אבלבלב.דשכל,ברמרדמטתפקשאיגרהתררהללימרדבנרגע ט''''רהשל

רבותעובירותרברתמצותזצ"ל,הרי"טתררתכלשזאתמכאזלהט!"' "1א
צודררשירביםודיוקיםפרטםיעבירהולכלמצרהולכלישראללעםנתנו

iללמדרמרכרחשייבהבזצוות,מהבקויםלהכשלאלכדירבמרטרללמד
נצטרהאדהמעודבפועל,אוטוחרכלפיתבעיהיאיתהליהמתאיםסדמר

 ,דינםיפרטי,עללעבררעלרל"ואאי-זהיחת "'וערבים_יאסיר~יםםבצוות

רביםמוטר,לימדוללאייכשללאואריממשאדםחיי,עלמופקדהחפאשונםי,
בחישזטימניםועשחתבש"טשלמיםפרקים ;פקודיתעמבודרתמתפרנטםי

ואףרבלימודחרשזהכלוהעוב.דהמעבדילפניועומדיםתלויםמשפט

ללאיתכזלאזהכלהדיבים,דדקוקיבכללזלזללאכידרבהשימםראת 1
שיימתז,שמאלאנשימרטררשיתיהרבניעבררמיסרשימרטר,ל,מדו
אשימרטר,ללימדוזקיקאחדכלאדמה,לעיבדימיטרישילחילייםמרסר • •••• • 

טלנטרשיראלרבירבינישהשמעיהתבעיהזאת ,דגלועליאשימחנהועל
 ,בידאילי,המייעדהמיטרחאדכלמיטר;גלמההבה, ;עמיבתיךיוזכ o;ב"ל 1Iז
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י Iתלמ-לגר-עשררודסדלכרלםהמתאימיםרבמרסרשמיםביראתיסרחתשש'גם
אתהלםץיש'אבלהמרסר.יסרדרתעלרבשיחרתיהםבספריהםל"זצהרי"ס

רלכלמקציעלכלהמרסרדרשייתאתלהתאיםראףהעםחלקיכלניודבריהם

מעמ.ד

הארמגרתלפיאדםכל"כי :אחררוםרקש'רים,במסלתל"הרמחלשרורזה
דררכייהדרכה,הש'רהלרצרירכר ,ערסקהראאשריהעסקבדיראשר

שצרןילמיהראריההחסדירתדרןאיגראימנתרתררתרשלמיהראריההחסדירת
שלאאפשראימשתגיםרהגרשאיםהראילאבל ...חביררלמלאכתעצמרלהשכיר
עגיגר".לםיאחדכלהתכל,ת,אלארתםהמגיעיםהאמצעיםגםישתגר

לתלמדירתתירר,לבגיהמתאימרתמרסרשחירתהרפרעיהדרן.רבהעדרלכו
איפהארבכרללים.תררהיללרמדיישיברתלתלמדיילמרררת,בסמגרירגים

כלס'הערבדיםשלריחסםפרעלירכלס'המעבדישלחיסרעלמרסרשחירת

מיסרשיחרתבחגית,התנהגיתגייעלשכגיםחיסיעלמיסרשחיית ,המעבדי
לסטרדגטםימרסרשחיתלדייגים,מרסררשחירתהמזרוכשררתעלממרגיםעברר

תררהדיניציברר.לערבדימרסרשיחתשכןרכלחרליםבבתיאחירתעברררכו

לימרדללאלדאברגגרגשאררערךרבשרלחןשלמיםסימגיםרמסרבכים,חמירים
ראתגרתסקדיכאןלך.קררהידחרהיכי ,מבקשראיושדרראיומיסר,רללא

לתררצייאהלקראתהמחגכרתהישיברתבארתורמשגיחיםהישינרתלראשי
בכללהתרמדדהתלמדייםאתלחנןהרארימןאלרבש'יברתשהריהמעשחיי

החייס.ענפיבכלשלמיםתררהתיישלהכעירת

הרארימןזצ"לסלגטרש'ראלהרבשללפטירתרהמאההזכחורבירס
הרחיברהרי"ס,שלדרכרממשיכיגארהתעררררגאעררר .דרכראתשגמשיר

כלאתתאירי ,היריהעאתהרחיברסלגטר,ישראלהרבשללר mאמקרם
המקיפםיחז"למאמריככלנתברגן ,שמםי _ריראתמרסרשלכארררכרלההתררה

רדקדרקהיו.פרטהיןתעשך,לארמצררתעשהמצררתכולה,התורהכלאת

לברכד.דציקזכר' ,סלנטרישראללרביגר mךחנתגעשהזירבדרר

 3י.

• 

האם :רי"סשאלמפורסם,צדיקשלדצקותיועלל""סכשסיפרר

ללמךןשילרלווהציעחנוונישללחניתנכנסזהשדציקפעםקרה

יימיים.ארליוםארתייחליףוהואתורה

מו.עמיהגדוילם,הפאורות
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הם tסיפריעלם tספרעל

עמנראלירנה

אברהםנשמתספר

ורפוהא.ורפאיםחרליםהלכיתאברהס,נשמת

 .אברהםסופר'באךהםאמחחריםאיךח pלח

תשוב"'ב.ירוועליס.

לכךערוחברפואה.הלכח"םאיםשבניהחעניניתש'נההאחרונחבשנם'
ספריםהיפיעיכמיכןרפרא"ם.לנרשאיםיתשרברתשאליתבטפריהנרחבהמקים

לפרסימיםסף Uחילים.יבבחיברפיאהשהתעירריאליחשבהרניםוחובריח
שליינגרפלקד"רמכיןבהיצאת"אסיא"העתכתבשניםכמהזהמיפ!/יאלה,

שאיגםתורנייםעתככתביגםלים.שבירןצדקשעריהתןליםביתר IIשעל"ז

הקשוריםרביםמאמרם'ניתהאחריבשניםהופיעי ,רפיא"םלנישאיםמיקדשים
ברפיאה.הלכהבבעיות

םשיחריריםשמכברפיאה.חשריתותיבבעמקורםרא,לההרביםהפרסומם'

להפעלתםבקשרבמייחדהיראה,לגרילימסיככיחשאליתהעמדייהחיליםבבתי
לעיוניםהביאהיגיתלהטכניההתפחחוחרקלאשנרמהאךיבחגים.בחיחשב

כשבתרפיאייתכעייחלפתיראפשריתהיתההגילהכארצותרבים.הלכח"ם
ישראל.באחאפשריאיניזהפחריןהריגוקאחיתאיגיירופאי"ע

בשמירתלהסחפקשאיןהיtבומביביםימצווחתורהשימריהריפאיםגם
להייתכריופיסקיםס"בשפיסקבלתיבלימידצירךישהפרט".םבחי!כ'התוהר
תוהרומרשלרפואאתגרמהים'עחךבשילחןרביםסימנםיבאמן.רופא

ישסבהמיוח.דבמצביגםהמציותקריםעללשמירהמשתרללחילהאיימציות
לגביבעיקרישהמעתםימעשמשח"םאירחעריךילחןשבלמם'שסימנים
איכירמכהותפילה,שמעבקריאתרגליסומימצואההרחקהכגוןחולה,

חילהריבידיים.נטילתלגביכדייםתחבישתתפילין,הנחתלגביבראש
רבים.ריניםועודהכיפוריםבייםחולהדיןבשבת,ויולזח

שומריהריפאיםביןמיוחדמקוםתופסאברהםאברהם-סיפרפרוספור

יחיהיסיר-כדייעיתייהן ,מעילהריפאהואאברהםפרופסורבימיבו.ימצוחחורה
רביםמאמריםאברהםפריפסירפרסםלזהבוסףלחילים.במסיריתיוהןברפיאה

"לבספריםשביהוציאיאףב"המעין")(גםההלכהיפעלרפואיםיבנשואים
ברפואה.שיניםבנושאיםהלכהבירריב,וחלקאחלקאברהם"

בהלכותודןאברהםפחפסורהגדילאברהם","נשמתספרהנוכחי,בספר
גם ,חשובספררקזהאיןח"ס.אורחעריך,בשולחןורפואהרופאיםחילים,

עריךשולחןכלעלאברהםפרופסורעברחזרירופאבתורמקורי.היאהרעיון
ולריפא.לחילהש"כוחלישישדיןבכליהתעכביסעיףסמיןכלעלחים',אהר

-
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הלכהמסםר'ד~ראיתיט' "Vרלביחריסעםיהאיכיתהכמיתרבספרחיבריכר
הרבמי"רעםבמחרידי'יע.םיהיראהמיריעםהתעיץרביםבבישאיםרבים.

לציר!הראשי!שליט"א,בייבירט'יהיישעהרבשליט"א,איעירברזלמ!שלמה
שליט"א.וןלרינברגא"ייהרבשליט"אויסףעודבלההרב

העדהשלראב"רליס"א wוודרם '''ימהרגהוראוחגםמןבאדםבספר
ית'בחסדן"יאםבהקדמתןאברהםפריפ'שללשיבייזהבירושלים.החרדית
רגליבאבקלהתאבקזכיתיגםבחסחזה,ספריאתלאירלהוצאיזכיתי
הופכיםיעומ,דעמדובכלכמעטהמובאםיודבריהםמםיהם,וללמדודורבוגדול,
ומחסדותורתם.וחי'ושימחכמתםוגדושמלאערר,יקרלפבי!ספריאתבע"ה

בכללתורהשליט"א,בויבירטהגי"יידמן"רמפיתירהללמדושזכיתייח'
בפרט".רפואהוהלכות

אזיארהלכות,לפסוקדכיבכתבלאשהספרהדגשיאבהרםפרופסור

משוםשיהלכהופוסקיהלכהמספריהוראותאלפישבהבאתמכרלהתעלם
עדותמביאאברהםשפרופסוררביםמקריםשיבםמאךדילמעשה.הלכההוראה
לםסוקהמחכרכוובתשאי!הוכחהוזההכרעה,להביאבליהלכה,מספרישובות
הפוסקים.הוארותאתןהחולםיהרופאיםלפבילהביאאלאהלכה,

למשל,כר,לרוםא.ורקארשייכותשאיב!החדריהרופאשלבעיותישב!

היודיואיבו"שיראלבעבי!רמה '"סשבת,הלכותברישאברהםפרופ'מבאי
דיבוםסקקה)(עמ'אברהם"ב"בשמתשםמובאבשבת".יתבהגואדישותפי!

בחוץחול,םבביתשיתדלהיודישרפואשל,ט"אפייבשטיי!משההרבשל

אחריםשגם"ואףבשבתות,שםלעבודלאבכרים,רופאיםגםשםשישלארץ
מכשול]תת!לאעורלםבי[לגבידלםביכלפבירקשהארתורה,שומריהם

"בארהליהעירשליט"אאויערברזלמ!שלמההרבורבימורימפקיב!".דלא
בכריםעלרקבמארזהכיהשאלהבדןררקכתבדלפביכלפבישלזהדבטוי

חפאעםלהחליףמותראםהשאלהולגביל,שראל".תקלהחששכשישולא
טעםגם"ושישליט"אפייבשטיי!משההרבכתבתורהשומרשאיבויהדוי

בביתםכשיבואושגםתוהר,שומרישאיבםים nי'עםאףלהחליףלהתירגדול
בב'תשעישהמהמלאכותפחותלאש'זדמ!מלאכותבכלבמזידשבתחיללו

שא"כ ).עי.-בשבת,לעשות!הכחרשאי!עבודות(כלומרבאיסורהחולים
כישהרוחיובוטהויותרבמלאכות.מלאכותלהושהוחלפועורלפביבזהאי!

הםהלאמלאכותהרבהוגםמלאכתעבורםלעשותשמותרחוליםהרבהשי
שמה,אגחת(שו"תמדאורייתא"הםחב!בביתושעושהומהמדרבב!,רק

הרבמו"רשלדעתןגםשםמביאאברהםפרופ'עט). '"סח"דחיים,אורח
קבהס"קלבפרקכהלכתהשבתשמירתס'מתורשליס"אאועירברש"ז

ד~"למ"ממצוה,דקעבי'"אע"גלתשלוםכוובתואשרהעבריי!שהרופא
תוד"האלבידושי! Pבדמביארטלה,בסרבי'וועלהחזירלבשרכבתכיי!
שבאמתכיו!טפי,גרעדבבי"דאפשרוגםעור,ולפבימשזם'שע"זדגםדמחיל,

ערברילאלהצלהכוובתיאםאלאבדחיתדאיבהויתכ!שבת,חילולבא!שי
הלייביתדבריעלכא!מסתמרשל,ט"אאויערברש"זהר"שמי"רתשולם".

שיראל.בב'אתא'ייראהפסיקעלשמיתפרשתהתירד~על

60 . , 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



אלס'לםנ'גםעומדחזובע1ד'נוסף.לב'רורמקוםכאושuו'דומב'
פ"נשט"ומשההרבלפ'לשבח.הופשלקבלהמשחדל,םחורהדשמר'ח"ל'ם

'שרחדח'לאשה""לךנגורםהדח'שהה"לםגםשוםבהדא'ושל'ט"א
מחללבחוםשחודח'הואהה"ל .,.,דשרצו'אףשוהו'חכובשבחמכקרמו

, , 

רבותמואבותהואבצבאבשירותןואיןוחמןריסאסיורםיי'ועכביחישבת
. . . -

א'בורברחמךאכרחואף'שראךכוושלוב'טחוובפשם'קוחמשוםמרחררח
, , 

א'בןם'הרברא"שו'טאר'ערברש"זהרבר"מושךדעחוופ'ארדרבנו,אוא
, 

שחילןודעהשגה 1שהרי "עיר"(פניאיסןרכאןשישויתכוכךכלםשוטים"
, , 

והצוד.כוובחוכואםמרחררקבמשפקרחמשרםשבח

הלאהחיילגםשהריקל,ריתרהמצבתורהשומרהחילישאצרויתכן
כמודח'.אדההרופאאצלכמרוחשדםוכורחברוא'ולהצדהכותחוכלרחי
נדבירשיםאיו~יט//א iשאויערבךש"זהרבמן"רופישגםלומרישכן

, , 

רצר'אםדדוורקו'שווהמגיעההשבתחופשתאחיקחהחיויכאשרעבהר
, 

ועוד.והוו.שמגיעממהויחרשבתחופשחוקבומשחדךהדחישהח"ו

כה?כתה"שבתב"שמירתבאיס iמשליט"אאויערבךש"זהרבדברימך"ך

במקרהעבר"ו.ורופאאוחורהשו'מרלרופאבשבתת Uלפאםשהאוהלגבי
, , , 

שהרופאמכאומדו Iוהכהראיוארדתי.רופאאופניהוהדעיף 'וUכזה
. . .. . 

רוםא"יעשבתה'וווע uומכדיבשבחדוקאועבדווהשחורמחו'בדהחי

שאינו '"ברורשל,ט"א 'או1ז'רברוומןשלמההרבר"מוליהע'רוכועבT'יר.

מטר'ח'ווא'ועץ,שלגחוחר"כרהוכבותשמותרמזהוחומרקלבכר,ח"ב
אברהם"נשמת ..גםיהדבראיוזה?םי .",והזהירהזמןכל D"ש-עלמרד'אותן

דןשל'ט"אאוע'רכרוזמןשומההרבר"ומ ,אגבצרכם.כלברור'םקהע'מ
כמובא ""וממררופאהזכירולאעבר"ורופאעלכהלכתהשבתשמ'רחב'ס

אברהם".ב"בשמת

שלאלמ'להאכ'לשאסורהרמ"אלדבר'כקשרקסגבסי'מובאאחר'וו 1
אחהמאכ'י'םמחנדב(ח)אולאחוחמעשיתזושאלההסעודד.למב' ים"!'בטל

זו.בשאלהרבחומרמרוכזאכרהם"ב"בשמחהחול,ם.
האחרובוח.בשב'םבזהשדבושהרבביםמצאת'לאזהכנשואדבויבםי

חייוחייס;החפץבספרבשמוהמונארםזצ"לחרים"ה"חפץדבריאתהבאיי

חיים"החפץפירישעםאביתב"מסכתמציטטומשםג Itתתקבעמ'ח"גופעליי,

ה)א,(אבוחכ'חך"כב'עב"ם"ו'הייעלבפ'רושט!ע'מחשב"ח)('רשרל,ם
 יו"!'בוטלשא'בובגוועזרחך,לבקשאלדיהבאבענ'פגמםיחחמש"אל ;וז"ל

הח'חס!כדומד,המזווברכחמברך Uא' "הפחבברבחבזהרא'בואולסעדוה

מחבהגהזאאםאףמכ'חךגמרשושא'בךבבר.אלמתחיס ,שאחהבשם !',אל

ח".סהחםץ"כשם"רקמובא'םאלהבר'ם 1שלהדבuו' 'וUרצובר".לס'שלא
ל"זצחיםי Vההםשבעלליאמרשל,ס"אאוע'רבךזלמןשלמההרכרמ"ר
הד'ומצדאך ,'!"ייםבוטלםיהםאם uל עו"!'שלאעב"םלגב'דכרויאמר
וגם'ד"סבוטליםא'בםבודא'אםהגדול'סובנותוילבבייגםמשלו 'ל'תןאסור

ככלכ.סע'קסגכס"כמבוארכדוא',ולאסמקכמקוםאלאאסורלעב'בצדקה
דכר'עללסמוך 'וUחול'ם,ככח'המקרםירובוןס-סםקשלבמקרהאופו

, 
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מיבאיבסי'קקסגסי'בויהרשבמשנהלצייןשיכזכמיהנ"ל.חייסהחפץ
איסוראיזהאוכל,שלהלחםאםאבלהמאגיל,שלבאוכלהאיסורשעיקר
משלםהואשהרילחולה, '!"יששהאוכללומראפשרובנידוזהדין.מעיקר
החולים.בביתהמתנדבתאוהאחותשלהלהםזהאיזובודאיהאישפוזעבור
ולבררדיייםל,טוללפעמיםעל"הובקשיםהחולהחולשתכאוש'כמוכו
מלונות,בעל,אגב,לברר.האפשרותאתמהחולההמונעיםצמביםישנםוכמובו
עלמעיריםהוראהשבעלישמעבוולאגאזגכשל,םאול,וקיוסקיםמטעדות

חול,םבכתי·ומתנדבותלאחיותלהעיישאיזל,בראהכשרים.מלונותלכעליכר
להקל.צדדיםגמהכאזהלוש'שבודאיזו,בעהיעל

לטלטלשאיזאריההשאבתבדבריאברהםפרופ'דזוסעיףתקפטבסי'
וטלטולחיוכשוםעליהאיזשהריאשה,עבורהרביםלרשותלולבאושופר

ל,במרהארמעבייבת,הלכתיתבעיהזאתקצת.בצורררקמותרלרה"ו

אוללולבגללמחכהשאינהאשהעבורטלטולביולהבחיויששלמעשה
מוכבהשאינהאשהוביו-במצוהאותהלזכותרקרוצהוהמבאילשופר

דפליגמאזליתלולב.בטילתאושופרשמיעתלפנימשהולטעוםאפילו
מכתבכגוזעיביס,ככל,וזלומחכהשהיאדברביו"טלאשהלהביאשמותו

לםבילאכולמוכבהאינההיאכאשרובודאיבה,מעוביבתשהיאמלבושאו

דידזנשיסעבודשופרהבאתזכיהבנתה.לפילההנדרשאתלהשיביאו
אקטואלייםאיםנאריההשאבתשדבריל,נראהלגואתמהה.ןחשובהפחות
ונטילתשופרתקJז'תעלבצדק]לאאו[בצדקהמקפידותנשיםאותןלגבי

אוJז'רןםזלמזשלמההובמו"רארקצת."מ"צורריותר'זהאצלולולב.
שוםאיןמלבושאומכתב"לעביןליוהעירלבמריזהחליוקדחהשליט"א

מצוה,לצורררקדהויושופרבלולבמשא"כלבשים,אגשיםביולחלקמקום
פטירית,הןהדיושמעקירדכדיןלהןלימרשצריכיםהשאג"אסיברשפיר
זה".עבורא 1!דאוריימלאגהלעשותאטורלגן

אברדס."ב"בשמתמצאתילאוהלאה)קפב(סי'המזוןברגתבהלגות
אףמזון,בבדכתהחולהאחלהוציאיכזלמתגרב(ת)אואחותאםדיוו

הפוטקים,ביןשובותדעותש'גםהריןעצםעלאכל.לאבעצומשהמברר
תפאךתגם(וראהקצז 'בסיברורהומשנהזהבוטוררא~והם,במגןכמביאר

לגבימשעיתזושאלה .)אטרס'''ברעז , I !משבהטרףא,פרקמגילהש'ראל,
מצאתילאגםהלושתר.מסגיביכלתראיואךהמזוו.ברכתלברךשברצובוחולה

קיימותדביסחוליסבכתיהחולים.בביתהזימווברכתלשאלתלבתשומת
 !לזימוזצירוףנקראזההאםלןכ.המטוגל,םחוליםעבוראוכלפיבות

אתד.שרלחןעלבקמרהאוכל,םאבשיםששלשוהבמטעדהגםקיימתזושאלה

הלכיתאבהרם""בשמתספו ,זהחד 'Tמספדמתיראחדיתבקידיתהעלדבך
אבדדס.-טרפרפרוספורהדגול,המחברחיים.אורחחלקורפראה,רופאםיחול,ם,

בעיותבאלפייסודיתבקיאותעםדגול,חרדיברופאכאומופיע "'באברהם

הלכתייםע"ביםזהבספרימצאוחכמיסתלמידיראףבהריסגנגובהלכה.
ב"תר.חשובים
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אודותא.

תזיהתלמדושעיי

תורהלימןיתן,ו.,לימיזחייבעלתירה,תלמדדשעייסמר

שמןןת,גtתםנtיקיסברגtומלפיל,בקיאןתווcדנה.הלכהלחארים.

החורהאוץ.יייזוכחירההונצורת,יקיוסתורהחלמיי

 • Dיריסל'פלרהחם,ת Kהרזהל":יהיזהמתאיןויר.והחכונןת

נר"ר,לוייהודחכמוה"רמחנוןואתתודה",תלמיד"שעריהספראת
וקוראיבשעריס,בודעיסומחברוהספר..המעין."קוראיבפבילהציגצורראין

כמהאשרהמחבר,שלוהענייוהתכרןרביממאמר"יתרדרבהניס"המעין"

ח"שר.בליהמדרשבחיאיןמקוםומכלזר.בספרמובאיסמהםוכמה

ספראלאהדמף,עלביסףספרהיאשאיןבכרהיאהספרשליחודי
אתלרוגמהבקחכילם.כבגרשהיאתורהתלמדובמצוותיסידבעניניהעוסק
מהעבירהעמיקוחלדזר.רשסשלאאפשראיהלימור,ברררהעיסקר:שער

כאןבמצאמסיבר.כהבבישאת 'lהבעיליביןבבירירהמחברשעשההגפלאה
הדורותגאוגיורעמהתבאיסש'ראל,חכמימגדוליומבופהמשובחליקוט

תורהבעיות,שלוסיווגביתוחכאןישוהשיטות.הרעותמיגווךעלר,אחריביס,

שמעחחאאסיקי ,סבראפלפיל,בקיאוח,בגוו,רכשא,כלשלמדויקתהגדרה
זהשאיךיורעתורהליומדאצלהוכצויכלוכו.'"שר nרהלכחא,אליבא

ח"וש,אולסבראפלפולביךהדנלדמויקבאופולהגדירהקל,םמהדברים
חדהעיךורקמחתא,בחראלהאמריבוליםוהח"ישהסבראהמלפול,שהרי
המלפולקורטובומהושגחחשד,הח"ושומהשבאמוה,הסבואמהתבחיך
הדעותכלשלל,קוטי'יעלומואההוכתברבאזהכלועלאלזr<ס, mשנתלו

סבואאיזיגכיבית,שאינךהרוכיםהוהבכובית,הפלפילדוכיהךאלו,
ואףהוצויםיהחדיושםיהםמהלהמאר,ניתנחלאטבראואיזןלד,אמרנתנת

שרוכימתגלההקוואלעיבימהם.בוחהחכמיםדעתשאי!הםואלוהמחוייבים,

רבריםשש'לכלמובושבתבהלכותלמשלוכמוהלכות,הגאףהלימור
קבועיתהוואותש'נותיוהתלמדובהלכותגםכרהמותרים,ודבריםהאסוויס

עישך.בעיגייהשיואש'ילאללמיהאדי

הריחתחכמיור.בשערבכדנמקוסחופסלמה,קודסמההליזני.דסרראף

ד'יבשעושיגים,במקומותבהוגיםשהיובכוביםלאסרויסעלרבותךזר.רעיו
בות 'lנסכמהנעשוהחאווביתבשביסכילצייוש'בנישא,חשובליקוטש'

תלוכיריסבקיאותלשמלמצוייבות,תוצאותהושגיואףהעבייך,לשיפורחשוביס
הגמרא,ללימודהכבסםלפנימשביזתפוקיושינוךהקרשכחבינכ"דצעיוים

לזקוףישזווזכוחבעיון,הלימורבצרהבקיאוחבדןרסמכחוחלימודאו

וליבם,בגפשםהואוהבושאאשרבו"ו,המתבושלמסוגואנשיםלאוחםהובה
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לכ,תה': n:ומהותהתורהתלמוד"מצותא'שערהמודקם.אלהמאוחרומו
לשמה,ושלאלשמהתורהעב'וכגוןבר,ד"וברובכבדותלופרק'םו'זהשער
החמ'רוכד"ועומתגבד'ד"החס'דותש'טתבופלמוסבכבדמקוםשתפסבושא
כמהדעתה'תהולעומתסלשהמ,תורהמהרתבהגדרתהחס'דותמגדול,כמה

הש/וס , IIעםהשיטותעיקריאתהביאהמחברשיטה.כאותהשלאמהגדווים

האחררב'סרבות'ברשהעלובמהדןו'פרקוהבהרות.בופדבתוספתרהראשוב'ם
הל'מו,ןבתכל'תדןג'ופרקו'ד'עה,ל,מודתורה,בתלמוד'שמצוותשת'כ'

ועוד.ועודבה:לדבקותלהג'עוע"מלדעתע"מלעשות,'ע"מ

ב'גוד'בהסרב'סאשרחשובות,בע'רתבשת'עסרק'סז'ושערו'שער

'מצא'שרעמ"וכלוחכמות.ותורהארץודרדתורהה"בו,והדעות.ההשקפות

ובחלקסומעב'ב'ם,רב'סמקררותבא'tכפתעצומהעבודההמחבר '''ענעשתה 'כ,
, 

קמבציקיר l/הגרמדימפדן,עוהמסכיםהשרכתביכברידועים,ושאיםנבטעמ

שעהטובכ'ועדת,תוהרבש"'בת "1תלמד"עלבמבההמחבראשר ,א"ט' 7ש
ספקבל'והארס.העתלIב'משתגם"דבר'סוכמהכמהכ'מסקבות,הס'קשלא

העבודהעללפסוה'וכללאשבספר,ולאחר'םאלולבשרא'סשז<דקקמ'שכל
המחבר.ע"ישנעשתהוהחשובההכבידה

בקבנr<תהבד"וןב'רורכמולעצמס,ברכהקונע'סה' ,:ג ',בהשער'םגס

שהמחמ'רמוצא'םואבושפעמ'םהחומרותבושאאוגאדה,מדבר'למעשהההלכה
. ,. . 

הראו'מןכןועלט, "1הדאלאשא'גועל'ואמררוםעמ'םברכה,על'ותברא

בד"בלדאשרהדןראתלדעתגאמג'סמקורות '''פעברור'םכלל,סלקבוע
לרחוק'סוב'חודלאחר'ס,תורהל'מודהואמ'וחדאכומןומעג"ןחשובבושא

ש'ס Pהמבהסשרב'סבתקופתבו,אקטואל,מאדשהואה'הדות,ונשאאללקרבס

בזהוא,'הקדושד.תורתבוה'אהדעת,ממ'מ'ולשאובמחצבתס,לצירלשוב
ה 'pהעתהמחליקתםגצדד'הן.וכלהבע'יתשרש'עללעמידהמחברהשכ'ל

באירדמ.חבר '''עהיארהגדול,מעשהאובדולתלמודאם'שראל,חנמ'ב'ן
טעס.יטיביהשכלבדעתהמאגר'סיח'דיש'ספ'ריש'סשל'קרית

בספר,הב'דובם',בכבד'סלעב'ב'םמקיריתשב'דקלד\,ס'ף ',ל'ירשה

בבכדמטארש"בהדקמה(י'לאנתרכ"י)ג'בזביךגלרא"בבמת'הדבר'בשי"ת
מפיזבא,הצד'ק '''רל'יסףשאר'תזכרוויברפסאוץ,ידרדרתרהבונאש

בהם.לע"ו,הראג'ימן,הל,מי,ןבדרדחשיב'סדרב'םש"הספר,נתח'לת

עלכלויהסרפכילהעדיירכלהחמבראתאשייתהזנכירהטורים:כיתב'

משפהכתורהדnמ.בראצל'םג K , "1עונודש"כעלפוק'רועשרותשער'ושבעת
שארמלבדאריכה,תקופהמשךי'ג'עתימחשבתיתונצ'תהסאלאולחיץ,
ליונר'לפב'להגש"זכהיאכןשיב'ס.בבשרא'סהחשיב'סימאמר'יח'ביך'י,

ובווו.תמצ'ח'באופןוכתובמצי"בתנצירהערוימא,דבכדנספרהתורה

התודהרחש'לותאבר"ורלהבנr<המחברמע"כ,אתלברדאלאלרגא'ן
להוס'ףש'זכהברכר,לובוס'ףואףספר,ל,ודע' Pשהעב'הפרה,המתבר,על,

 . mולעשלשרמרול,למרללמודרעת,
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