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 :ז.ב ןר ,?,יאפל הייש זצ"~
היהרדי

ררm

הז/ב!

מאמר הז .חפו1ז' בחוברת הראשןנה שו ש~""1רן~ "/Iךחןנן שו ךשר"ה .ז"גו
:מאשיח נשת  nרףפו~ הירנך ו.פנר מאה שנה בד~וק ·.המאמר נעתק כאן בצורה

.

~ סקוצרת,

.

"..ליניר תא גלגל ,הזמן אבתם ,אי-
ת לבלימ Kו' iמברנז הקידהמ ! י~צימ
tג! Dlלהלwיכנן חבזיה אל הבריחtו ה-
יריייית הינשה ,להכיחש בקעף ההת ' I:ד-
~ ננותה ,להלעות מבקרה rו:ת הירהות
·Jל,K.רת~'ייnה זcnר זממן בבי דחל מ-
ליל~.ם את ויח  mפן ! נולרני·ראש-חייש

,לינ~ם !'עתיםכד קירר ! רגל-רUIויה לסו

 .ה~ חוסדnה n~nק לעמלכם .יכני הבעי-
ייס .הוטיוים" לסני ילעיפי עיו כםם !

•N

' .ב.בו"-הrו:כ  Rאורב זה יקבלר .מן ח-
סםת:; ..ויהיי.ים הוםררני'ים תא העלים ה:
,לה.

.

וכ-ה ~נ~קרל

.

1Vכ:לרת-הבפ V

כמה ןמ

זנם R ,Uר" נושייה לדב..אי ל,יי אד-הברבת

ןפיייסוים-לש~~בהכלה פצי הםיייג.

-

פשנר את יוב-החכובה הובידרני

,-

n

זאי

ני"ינר על'~יר ,הלא כז'!
הכה רנואה !

אהם עםןרם הרתה ה-

יהד mוכרתאמת לו mהזןמ !' אהם ינוהו
היתחת להיית תיאפת את

וm

זהובז ,ב-

בורכ כריmר .'! .הםא יהה יהיה דכרב ה-
זה!

רכ~ יהייתר לש' .אברהם אבינן .לחיבה
את ר mהזןמ ,אכ:שי סוי אררצ ~"::להש
אל כבןש האש על אסוי ש.יבי פסלי!- ,
מנו ! יבי יהדרתם של אבmינן .הלוכה א r.
רי.ת זהןמ .כארש ,,,מ

a

ונאי)1

נשנים קזר

םaוו.ת המכ מו המכחה יסו כיבדי תי-
יירtכח ינכ' mRאלה.

כה הצמירם ,הבעייי אותם כפח- .ה~
ילשכן ~ל.ידםה לתךר היאיי !' .כדי יהח  r.י
לש דביאל הלםה את יית ,ז!זןמ ,שtסד

תקזנתפר~ ,כיל~ ייה 'iויה .יעיי ':יב '':מ

מךל 'ככל ,תית חיה ·לי וrןי!1רה בו ,ףא
הלמג .ו~לשיכי~ אל  ~.Uהאריית;'" ,נר

;'ןנב ,יס לורזת ליהיית ארפי ההרלמ

יי!~.:.ווו~ iןrנן~ כו רaזמיים ל  •uזהי עיזר

עם ·חביר בורעיר כאל קן ייקתרn .בזי

תתןפוק ל;" iר 'jןך .זה ויק אבחנו
בגי, -
תvוו "כרש~ R-יי •.פ2Rכבים כקu.,םות -ל.

"ילד מלהתמלל שלש פעובים:!=. ,וכנ.הג -ח.

ת;~~.ת.;.יםג";כיתיני הגדיל,ם 'לב ":iח-

ת~ בדדii~.במה· 'זה ',לנה;ב לע עיו !

.הת I :.;~~··n.יהדי;'".ההילמת 'את 'רוח

.והןמ ,פת""" Kח 'חר;'" "",לורפח

-בi

כניr..ו::נרקםה ,והרענה לברכים 'ליזרי מ-

י:ננר~· ..·,זהםז;'_ K'I'itת·יהא המרסהי א:ם
ננעב תוז ירדהתנן הבתאם לתות השןל-
'סןנ:י ר!~.כ ;כיו היירבם ,אם מנלק 'כל --

~~"~' 'יא~נ""י יק~ה ,כ,מםינוז.

אבי.ת כפשביי כפלי יוי"לים ז ,כרי יזו-

~םת לם' 1חנב'ה .מיאשל עוירזה הלונ-ה
את ו 'mהזפן ,ש.כו נזוPן' .לוז ·כנ~
' .Hברעו לפני 'פלס רלמ,ר'! רכי
 Riלו

יהריתם סל המככיס לההוב גרא ר-, mג
זמן;' ,ןס~ קובי באיומ רנגיים .בגי -נ~.
הגת וכנהגי הירונים וnכוכתם רש~ Kםו .

את ר-רח הזוכו ז כדי ;הייח'ם לש ;רלל יכו
'~.ז ~מה א,ת ;רח ,ן'~ ושוCנ נהי.בה
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הרב
א:זר יהדדה ובית

א:ים '1

 eרן םולו lהי"י ל"צז

•

זזורמ~

הפקרס בי'י

שכן מן םהתם רייהתו רםכLrה ~!ז

מיררנית

אז :

סיף טיף הגיע הזמן לנטוש

את וןrזlיזת ר,יחנש אות חנםרג..ים יהו~r

בים שרם sאר לל·עג ילקלם כינוני כנ~
הריר עםייר רצנוחין .אר לחגי-ררת לi Rז
הנגיייי יעניהם לענב לתע החרנן והירקי
את

קשרי האופגה,

והבגירר את 'ייואת

יבאונו = הנה .דברי אלקים חיםי!

אל נלשה א:ת }7צבtכי ! כל הבעהו הir
פשיפה בכתילת הפשסות= אהם ר..זי..ב
די לא משה לאטיר  -אתמ ה' Itזו Cח'ו
לא .א:ם 1Rנפיניס נא:הני כי תקדםח ברדי

הןזו כבברח ובעבםי ייבי ככה לא

דסם..

אם אתמ מאוונה יכ אזה בהי" .נןח לנן
חידת אמת וייח ערלם ·נטע ברnכנף ,םא

קדםזות .המוק רהמנדנ ,..הורדמי קילם כ -י

כל  Kfת

זא",.ה יותחכה ,לבל תדי ·כגלית כדלuה

כלעמא לשאריהn .ייו,

איבנה טםפוט שפתים .דכויט

 -יכבן .יייי IR

אף קירוטב ממקשד ,אוונת ,-ךידהיםת .לו,

לעינן לייקם ילוסמיר דביר רתוה .לה,

ר'רIוצות

לRל קיוציצם לולא שביירם ,בכל הומב'C

ינבל הזוננים מבלו עינ,י לו.גע שיםד י~
פיתית זותני Uת  ...:..יכי יהדיתם לההמ
את רומ זחןם ! יבי מ,לרם קל ו  Uמ יה::

יבבל הםמיכ' ~nוכמקרם להאתינז על ב;
שהתירה  Rיבנה הולוגת עיי את רית ה-
יןזב ,נד'" ,קר iווnול חנ ,>,הווןיןם u'li

אביתיני הקדשוים ,רווא כבל

להיית יהך·די ז

-

'ב Iאיפן Rיתיפר זrכתלית היהדרת
להלםו תא ר mזiדן1נ כנל ,ח ז

יוצה גזךן יהלים ארJוה.

.

ולקיים דבר די אל רנכל לא Kנז.ל ~פ·

הירKית.יהם ·וול רבותינך ,אוזת ~ד.פ;

'-1/1

ימה יזזי פני היהייח אילי ארכח'  Uארי
תפקידם כבך לרמואימה בכל ת"; :ובכל

י;קים יחיt.ו היא היא שמםר לרנ R.ת ה-

זמו לערית ולסננירכנן .ןןןהיי שיוררת כ,ן

תורה שכ,ל פה ,סנפםרה מד' הויםל

אלסכגדריר" יי'!נ  ,צפרת ינפרזי ייפ ה~

את ספיו-ח ירwאל ,יי"יא היהדות תהים'
טןרית .זפי סספךרת זו אינה בש:~:יול ~R
א:ונ·תו~ו ~,סnמ דרב

:מח י:iו בומו זםבייו;ו ,בלכ ,פםר ,יררו,

כיניים'!· לממ הוום ·,לאייי ובפלצJו "'~.ו.J
היתה ·מתפתמת

יממהש מדיי לדןר ,רו .nהKו· סרסמ לם

מה שמכנים

כשם

לא :ספיה אשר

רנם.רנ,יdנ

רר-L

כשר .וך.םי נחית כנ" אדם שנמטח דבבי

כים ·ווnבnנים מידמנה למירנה .דrמנ ל-

'ד.כביכלר .כשיכלי· לא ייבר  "Pייאל מהוו

ייידית !

זא

סמר לנר את רייייוה שכבתנ רככיר ' K

"היי הדרגות,

דיוK1 ,יה דת דכת ירwל ,kארש גכרוז
,דיל"; :נחדים לכב הירם  Uת וכבל .-ו':ה
וית ! ם:נוצMiה ,לינו להKתיפה J:נל עז

ןלכל ''"נזק·
·א:ך בקיים סלאח

,יקריתi

יוא t: .ם.:

דמתר· לנו ·להיאתם את היהררת לצבוי
העח יהמרקםז· םא התך;ה היא

לu

:,ה

לאפר .כשכ'לר'כל זה רק מליה nR'lי~
זת ».ינים .שלמענה תיי רםבלי בא:ותל,U
mי הניירה ,יאן .תאR -mם ~~יי,
ז

האי דבר די ,הי'י נוערת האי לתבר את
הדרדות CIלד יר1lוךבח על יJח ,
לא היייייי raזהםן •Dאל רכciדם .באי'
דנ ,אפר  ,,,אהןרItI ;',ל תלך םע nת
ח,םו; לדלך- ,דצ ן""'דלתן iת'נn

'ד .צו ·,"1·,,האיר בבעשדה לתרת יט-
כרות לוז ·בווו ד,ם אוש ץיצנ יביל כ'!י

אביר ,התהלר לפני ! רבקרב נז!ב' ות.ר"

מלרם י·עיף ! ריין Kנnיל א:ת קיתבנר,

רבת סל זפגב' התהלן בKום nלחב -

"רשיבי רנ mייתנז םע "הב יםה תיה-
ד· ~mםא קלה חולה איה להם ז ה' Rר
נקב;· וגנזם· חנידת xלקים זנבתו ,כה

,,,ןjכן

סואכרר גלתה יהירי" וחק לה יד 'בD

נניאי את וthורייה ·הזת xלכל דת\חת :
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ריהיייי ןיית הונכן

~\Jלה ל rרmםכ 'ימר לא תתיה .תו
 aםת אווברים  Iיהנה םיירננ בIברחפשת "'ה יכ לאב המןר וביפ נתתייי זתא כרכתר
.רזאת תהלתן .ריהי אלב-סיפוט כיהירת~
 ./1,....רוולת וו ·ךח:n
'מב דהתחו רכ-ייה יהnה nאת '"m
למזע אהרוחגת ובייה אבוהם .ולמען ה-
אנושרת לע ישר Rל ללתב ורא :ירדכ המ-
יםניי" אן כריר;ח זי אינה אאל לםאוי-n
.ו ,rןבז .איו בידהרת להחיית האבה בדדרת בבל היריר.ת
לבו ש.ם רא לאבוהם אנמו  :היה בבוה.

.

וi iיםוב'לת כלכ eפיניי ,.הנה רנאיםs

והוי ריאק היהדי.ת אשר פרנים אר·

ירבעה' .ייוהיי רם.זnכ הרשאןו ענרםו !

אומות ;

 :לבםי הןה חמה לי כבידדרתך י ה.או ה-
יזrד ,היtנד .mרדב בדJלם עם

אלקריו !

לב העלום מעבו Rדח רהו Rמזרכ סוחני
~'ייונ לב מאל נע •mחםר ויnיםם ו-
i'1K .רנ rלבל .פוcילי לעפו םיים רעמהוו
מללפת

חה על דכו Mירת הופרמה שהנ,

חסדיי אווברח הערלם יש לרםז חלק בער-
לם הבא!

'ייר לב דרצרא.ת והזפנים וניי היהך-
יי• וקנבבל בכרבה כל שמןי של  .דונn,

ז ,הובסתמן ביז ה lיםח .הרא מפצה לזמן
כי "מלאה האץר יהע את ר כפים לים

ונאםה•

; .·.רוו:נירכסליך nזר .חק  Kהאי היתה כת-
ל~זג .ןףביוnר ~•.תיובלם,ות זן היא האי
,".הזiיכ אר .mחו הופzל lה אסר :נסעה

כמסים".

יאן .דא

-

וzווסד

דm

הזפו

יאתים .:רלוח אהלויקת ,זו·,tיאתתם םג

הידחות לרוח זהוינ·.
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התורה במד'נז;

המחלקה לעוית הנוער בועד הפ  D1ו וש .פעווי אגו; nישראל 'ערהכ ]' 97
זםן מה כנוס מדךיב'ם עו עביות nתו  mבמך"'  jת' ;ש;או ,נביא והלו 'עיק  ' iדבךים
מתור מלק מן ההרצאתן שהושעמו בננוס

זה...,
הפתבו"J

הרב קלמן כהאב

הבע'ה הכלל'ת
עקריניית בב'י.ו

אעדמר על גקרדךת

את היתס שכלב

זך .ביעת הדת והובדינה.

מושג הךת הםזתרש

תא הצד האישי הפניוני של ה Kפ~נה

בזמז האחרין כ"

-

-

וניKתם ה " Uיםn.נר

דת לבעיה נןעלינר ליןר כה .אד נטו.

.,-

קרב הצבור'הדתי יהצסר-האחר .שבעה

יאז ראן .מפצה את הזוורמג ·תיית ".לוח,

שפרשג זה השתשר אל נתקלב בסבר פ"

חפוהב גם פלרט יגם ;;.לכ ;יחיי ליעם

גיס ירפ.ת חשמ להמעיד בובקימי שומג

רק . -

חאר -

כולו .והיא תובעת ונו הכלל ;R

ותרה  ::-ובהרמ ממיימת זה כנזר.

כה אי השקפה .לאא Rכה כבתיעה תביית

»ליגר לחסכיי מישג זה יאחר בד בואה
מדןע יזeני מיאתם ל  •uדגיל,ם ל 'Ut,ת

חר,ק צי ",שמפט· .חתייה ונדו אחי ה~ה
השקפה .נמי .ווני היא וביהר לבי  -ךרשל

במושג זה את התרגוס הפלילי םן~ religio

הראוה

-

ררפה ",אח דהרר שאו יכלו

ונלה הפגאנת מבליגי לכ הפשרת .ל'

כה" ,בלרפ" בילל~ ףא את הדת יקןתה,

ונבקיל

ארלם לפי סאנו כמביכה השקפחי.ת יקיה

פיגה יך'

ישש לעתים הנופדת הרצ הנבירי ענםי

רת לפטו .זהי שרפנ הפידסר את יםת

דתנר .כלרםר '.יםת םדאה ;יהיית התדית-
,תוררתית  Kי  Uמתבאט ע"'י יחסי רMו' ' III
אלא עי"" השתיכותר יאלזה  3ררUR .

-

יגותי ,איז השרנננ תד בעברית
לומסג

• religio

ונךשג

..רליגי"1

רפורט לאוקים .האר אנ להבהיר את ".ן;
ערש  II1ביו םה 'TKקלך  •Uהאר שבש אינ"

'יבירולא .,ייתר משוג של אמרגה פגי-

ושפטים דאם ע'י" שהתי'\בתי הבויור"

מית ,קוטר יאיון של דאם ללRקים ףוח

ףוח עפ"" פנקס-החבר לשיי במלפהג לרא
פעיי התנהניתי באובת .ה-תרגלגך לחו את

..

של וישח לכך .לניומת אזת הונישג רתי

~וZו ןתדת

tJהדם ,םא ונכיר האר את "רmיה כתייה

שרנות נהפושג דת נא אף יבםת חלקר של

המיחכת את העם רבלי וRל ביארה וcת

 .כני-ארם  Iא-..ש-דת-למר"' לעיםת אזת היK

כעבוית "פ~ויוzור בצעם

יחר';.P

הותרה כחיק המחינ את ~םים גaת עצרוב.
ארלם כוסם שוה \Iי  Uןובנ .כד א'  Uןוכנ

דת לש יק.כיה .ירםשג זה 'יאבי ם  amיס

בשים פנים ל  ..רליני,י ושו tוגילרת וב

בם הצר היוחה כתד יק עניו פיםי רהי

םר11ס

רן את דMוםר יק ובכחינת יחסי אהי '' !II
לתדרה .ראיה רז של הרת ,יק בענין -11

הומאבית חאהרות הלא-יהרירי.ת
כר.

:nע:נינה -וכםייתם .מביחנה רז שהם-,

שג ייתR IIכ לקרנע תא נו החרק יRל" ; .מי לרוtם ,שרב יRנה כנרנר" רכש  Uגסיה
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ה nייה בידוב:ם

.

 fו  .ענ ותתבnר ה'Kיריפr.ו
זניו פריס .ב;בד~ דרר ררתת ~שרלא היא
ה'1Oה בדת

וד',הרהגשה הבפולה .הvורה בובחיבת

I

"בהיע

המילn

טיום שובים לבילרם ליהות .רסםיב רא פ·
גיונים .ישבם

משסךים ה Uגירם .זה את

זה ךוvביהם שעםיין להיית סיבים אי

,-

את יפרפ .ובנינתת לבלל ררכובי  Nאת ד·

ע'ס .הדבך תלןי 'בבצוע הרניגםר ולא ב-

יבוו .במחיהנ זי יש להגדיי ת Rהדת

רפתך

משסר עצפן .אזי

המשםר

עזרפ

? ~VIהם Jרבל.,

את הבעירת ,אלא הפרם 'סחובד בדרד ה-

 .יבבןD ,ב;·שדם.בר  ,Uתביעת הותרה

נבובה יבלר לקרבנז את יחךי בnvבםר ל-

צהן רתהקתי עףוי איבר

טיבה .התייה .אינה מתכיבה לרב משסך

~ף ת Kלב הבינוה .יש אבו םג הצר סל
ר'!cהס אהשיי סל האר.ם בתיעת התררה
ןמ ריאוג"ביךIaםר .לרKם באש  Uבאים
לרין aשבלת ..הד ':ן.הlנ';נה ,עלי  Uלהם-

אלא מKרה על תיכפית יסדו .עשליבן ל-

ובן ·רובצת- .

.ל~ ר.זופר• Kספקלר~ה רז .של תביעת .ח-
רתרה ונן הזכךר בילך ,מן העמ כולר~

.:נכקהדו ןז  UIt .שוללים את .ההגחה

~ר לרפ,ירר ביו הת iהופדיבה .חרת
והא .דתהופ .פסוןmב ל.וו.םייח צבי~.ם

לת ןכ·נסיה בnיהו ה';תה ~.ןמ הצ-

ונך ,טסף וי .תכיעתה .ונז הרפס .נוהם

רIJנ. mל!) הדצמית פהר ט.יגי יהוא .פצייה
לחפולי ייתן ליםהם ux .מואצים כרחהר
סוםםר 'ם»מ .ספיימ••יבי ריצה 'להפריז

 .הפ.יחוייה .אינה גינתת לגך ת,יKד לפא

סל ננסםר יחימ בחרתי ,מירבי רנר' .פג-

וא!ונ  UItאםנם ת " Kיר .אך .איב . '1Oרמיtט:ם
:
תיאיר .ונשטר.יח-ים של ם •
רנו":ד התפרסת מקיפ ביבר בלאשית
?.iורי:ם' lהונריגי היא שאלת המשםר ה-
לבלבי .תנםייק יםח 'בDשת 'זה -ש.yב
'.נ~:ד אך ..ע:חתי לא סלהצ .ירנ. nזה את

.

נהו.ה':h .ל .קnםJר .ירש ונקרם להעלןtו
~להן~י~ בשםח  ;mא:חת הדעית היתה.
בי ה~ה מדאתת וטמסר n .י~ם'  .בבללי
ום~ ..Kיבי םiזת ,לי בי התיךה .לא תב-
ותק ~'.מע תו::ו~נ .::ל~סר הבללכי"; כד

עלרי היי הדבייiכ .אך איו הדרבלם מי-

רב~nם יהי mךכ .הרי הדבר תליו בןב,
 ".'.Kועהבה טחגת הוחרה לחיי הלכבלה.

.

~ל1כים ף KיiבMר~ הזvתורה ייאבת ותפ.ר

~ה ",:,תאונתה במ·ינאי.ת  mיא ,שוב- W
.'.
--

קיםי כבל שונטר יונסם,ך ראלה םגונים
עליני למביע העלוילם ללעות בבל פשסר.

נב  Iא דיגאמ לעביו .יחי הכלכלת' סלנך

פרבטס~ם לע קייס' הונםכ:ע .ןח בובשטר
ה  I!:9םליטםי יהו בסךיצאליסטי.

ובשט,

הבסמ ;:מזסו כה;בה את יחי כהבללה.

יחיעס אגך '''פע 'עקרונית הבלכלה כי

איז ה.םםנs:ו רכד סבעי אלא דבר דDtכפי.

שבבי אדם הבסימך להנהיגו 'לרחיס לי
עיג .והבה  ,~.הבלות סל הןתךה הטדנ-
טסרת על המסנע) .הנני הולד בזה בעק-
בות ..חזיז אוטי" ",יימ סי' .ו("ס

בםידוו עפרש שבי הקפיהד רn.והו נול
ח·מטבע...ןרצת הכףס" ,כמ; ל,מידם -n
ל"" שא~ז פייי~ אלא כבטף שיס נ:ו ;-1
יד ..נלימר במסבעK .םנוב בזנבו .שנירים.ס
היה ~'Yם פאשר iIיה להביא אlו הפעש;
השבי .ליחשלי.פ •,לם -לוו תשלימלם ה
קשייים 'דואק נםםבע ,רא..ם 'Kו ונבסע
בלזב רכל n\rתשלימים" םםףיIבים .ייאצ,
שוסללי הרתרה ,כביביל ,םחי;בת את מ-
a

שםו ממטבע .והרדב הוא סבפק או..פשר
נדירוו 'בובצו;ת הרחרה נםגו=!יז על הבהגת
הונמבע ~כי 1להדני.ג 'בז .ביד ישדאו -.K
פשך להנהיג הןובת התךר .Rאיפוס Rש'ם
יאז .סמבע .פילם טף צריף ה;א הסונכע
לבל דיבי .התורה" •.אלא נזןמ ישש  .מםבע

מכריגה "Dnוtב!.בםבתע .המדיהנ ·יותר מ-

n

כםף נרףו'; .ספק "או· אם ד.תוךרה פביnה
את טשםך ןוב,םבע יר:iעבכנ הי.JםRו.ת יאו

~ל ןב ;~ ~.~Kך ~.ר~Uש תבייחמ.רא-
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הרב קלמו הנכN

חבך לוכשובו מסיים כביגע ללאשה הכלי

התיוה"פברססת על יחס פ'ד,mשלבקliהי
כלנכינר 'רעל יחuם היםmר כפלי קהנהי~

כלית.

ןכ איז היא מחייבת ארח U

לובשטו

אחרת האר הצונב ביים .כייס אס ועירנ:בם

חמייבת

בפגי אשלה שאר כלמיה בל הצמב לש
מוינה ,אידילא-ית איני קיםי כלל.

סמיים כיחם לפשפר הובדיבי .כריו כי
iזמידנת התוותית אהידילאית

אוחני למשםר פטיים," .שים תשים" על;ר

הדבר טערז ביייר וכקיף

וKנIIשו'm

לובי" ,פכי שפטק הוובכיים nאי צפייה

לעופד על השאלה רק בואשי פריקס.

'''י אב;Rנבל בפידוסי

סאלח הפדיגה ה'  Kאשלת ה  Jlצראובת ה~

 rtיובי.ת א)מםב

לתירה ניקט נמשטר EI';nיבליRקני יארני

מדיני.ת כי

שRלn

הטדרת ה.ח"ם נבווה

פמוש שהותרה ותכע.ת מא.תרנ דווקא מי

מוארנג.ת היתה קייתם וסמר בל תוקתפ

םשך לשי מלוהכ( אד פאילי לפי "יסת

הגלו.ת ואף בקהלה היהיירת נלuה .הי

לפיה חםיייבים אנו לרננ.ילי

שאלה הפ הנד" איופא ,לאוות הענ'Rlםת

הרבמ"ם,

מלי ,יש וקםיי ; r.aמ,לונה רק ביאנתם

םםיימים  Iכשעם ילKרVו רכלך לע אדפרת.
יש בנאוה וכונדהריזK .ז ישב  iהחירב של
"שום תישם לעיר למי" .המלד קשוו ב-
כית-דור בור .אבל יאז הורתה יחםנ l'J
שמטר זה נכל תאניס שקם.

התררה וכתרMת צמב מםירם לש םו,&,

ירפגה ,וכרינת עם ישילא ,בשחאר ;ישב
בעצ'ןMמת על דאפדנו" .הרתךה וכאתר"י זא

הוכירבי.ת הלאשה פתערררת ניתו ותףק
בכאר  uחלן על יחס השליטים לתורה .וי
גילים "לרנ.יא ד,גvננ אמליייי .כאnנ aןא
היא דיגסננ שאיהב טנתע ךזח לנעין".
אליהר רויר ללמ.ץו ונבר ללונןב.ת 'rיDאו

למל:וכת בוסזא I :אי םג פשת הזונפ לית
לן.ק בכרד לפעוה .זאיז ןאנב לכ קפום

להכד'זר יחaנו למלתדכ ועוו .ןא וםיtםם
אני נתויה הנוברה לס צעאמות דםיגי.ת

תאירו מaר;ם לש ,נו"" 'השינרםrוג' rתיא

כי לפשל ן.נוuרב '":יעהבםת ירבם! ובים

'iץם nלדר; הטב.ע "לו Rיחדiב איז תא
"- "'"i;Mכא לרב.מ;, nעוםחיי ליגל ןו;ל

י  MKלא תובעט ~וכוrןלת בונ"יים ו~ים
יכר ל Rיוכשלו"' ומאה ,כי Iזרותה פת"

r

'nםת בחירב ל»צאםות וכריבית רוכונוכיה

לכ ~ כר בישואל ..רבו 'שלו;,םה uםגי
לכל איםמרפג;"' -של iנריני~ רידמובה תמ -איתר ,.אוךלי ,יזוו להביא "אף ויאה Dה-
ר;.ןקת' "ראםכלים;הת לסiרש 'עע"יםם~ וטכנה  .הלכ~' לםה, ,.

כנוליה לרגל~" jדבי' זה פאש;'" רט נרכו-
טחה 'לוו" ~;Kל"תונד א'סו תא  ;';.3; 1:זריה

"" ניראפ כ"'ג nnaונרת רבעהדה כיים" -il
כפ;רים .הדונ;נר ;ו.א ב'Iכ'5דה כבית שני;
כפ; ןןןמתכרר רנבהmב ".ררבna..ננ ייבז '':וi

ת.יcנל"''.הנ"נ iזוה-י הנההנ" שתמץר ל-
ד;; המכנו,.ןכ יהח' rזורתה" ונשפר "לוו

עלן.תיי של כהז גדןל נחק קיישם yוהת

~יכ·"''':ב כמיית עצם :,אינה אאל 'hזרי";
ו" mסל ים יאiו  uובקנכ,ן על שפיית

החזקה מכ;הא גם ,ו;" Rב'יסונרי "" r
",לא יםרי "שבט :ענית"יהיהד" .ב"ב" r

.m

כעד; .nאך tי""-Rל;ךקשתו· על ןב .ןיד ערכ
בערי"'ק'ilיר תבש,ם" ובםיrןוני.ם דרך-אתת
;מבוn~;-ב..גנ"" 'ך;ר ש'בלת~" ברמכר
צע;ם;" rיעי' כיףור סףר ;,ם" הברvt ,םמ"

ii,m

הפתילה  iראל יידעה שולדס כפית י;~הד
 פםpו זה תבלפז iרUו "וiמירג ק  tו ות~גים מםיק "וכהתויה  :ל Rיטיי שנט "ו';;"t
ירהדה, .היבוב-מ שככםיא תעילה זי כיד

 .ועל כן אין להקש;ת ינ;" שני" לא היה שלטרז בי.ת דדר ראיו ,יאפ,..
נמיות ר
;nםעת הנעיות בדמינה ;'"~ Rל '" .n,קיים "הכתוב ...ל Rיםיר שםב מיהדוה";
הירמנה "ייאהדיKל,ת ראIזתה ,תMlIרם"

אז :היתה 'יקםת גם "םירהנ כל Rנ cמ;'.
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ה~והו ירםבהנ.

J

הב,יה הללכ  Iח

'iםנ זםסםםיים  mל'" פי הרב.דל שביז
יבת שארת לבית 'V1גי .יןכ ל aיבלי ל~
דlטוינ את לב ,,,,כזמו בית שגי .בי לR
כיול ל:ותנינ סםוכה רםג יובל לו:דחןי 'ii

פתריו בעי\ת ' '''' 51בקיזש יח Cנ m"Iר
למרינה .אד יתורוה 'יRנה קי:מת לבי
הלכות מיוחדות בהתחשב עם הפידנה,
ובפייחד אם איז  ~ Tראתה פדינה ' v,ל

ךKר rחיובי ויקםי ,יבשפזת הפתלה •Itלא

שהמורה ממחשתב בהם מתחלה והדוחים

תםי~ הבRJמות ימשלטון םם iישMול.

את הIכצ'I'Iת .רמכ פקיח בפס ,הדיחה את

ולע בו ישהיזנ כטסח ,כמקזזו .יההדוי"

כל הפצתרו למבר ששל  Iאלכ' לא המידבה

סןnrבliה לוסבם ולמלכיח בית דו.ד המשונ
.גית יהדוה"' הטnםיי ל ' 3IצKפ~ת תג>ל-

כשל צעהמ דיחה מצוית ויאםור;ם.

'.מעובה וחף על פי כן תימס לענR:ובךת

טו Uת סל הזם.

..

את עהכרות הרבה ל  iצאמרת

המדיבי •r.

ובמקנתו .כי נכית שני אב החירכז הנובןר,

משום בשאנפ:ן יהודים 'v,פ  Uלשלמןר רז
ברןpקן

,ימא,

התעובות

םבאני יהוידם שויחרו

על

זה

הכלל סל פקיח בפש דוהח מניית.

הרIכב"ם
הכמבה

פרסק :
 Kרחה

"לדיקה שנפלה בשב.ת
מפני איכיר ממוז .יחבי,

אשין איםר מומז ריחה שתב ,אאל איברר

כלומו,

נפשות .לפיכד יזאן בני אדם ,כדי אלש

העצ'lגUנת

יIכירת ייביחך האש מל jj.ט ,יסאילו ' v,וו,ז

הפיינית השלמה .י-הז הכיא לחורכז
~ בהית.

הגUY

והנח דוגאמ יה Kך חח צטר

כל המרינה ובל.ד ...יהנה ,jרמא" כשי

הום  Iף :
לשתי

ייחםי

צב~י ימלים להיות מסרורים על יםור

המען'י'י בוובב"'ן לריש פ'י-ישלמ יראה

את

אחירת הימים .יש לני פשרגים מסויפים

..כרל

הידנים

הנזכירם

).'R

בדיני

מסקנות .אהחת .והיא

דליקה הבי סילי כיפיהם .אבל זבמז שאכ~

arוהרינה ,ישש יחס חירבי מצר הוחוה

שיווןי ביז איכם יזסולaים כתרכ ה-אר

ל,צאפות פדיבית .יהאחרת .יהיא האו:

לכבוח

'יגהV' .וש

מידנה

'Iחרתית

איידלוcית

טובים יהאחרונים ז"ל ,שרמתו
לדיי i Pבסכת ,םשום

ידש

םכנת

כ.ד

ךא' האו '1Cנכ:ה קייובת ינוביבר.

בפוסות" .םוירש בוה בI..נVנה בחרה" -

" iוז .Hלת Uהיא ! ר Krם אפשר גם כיום
לבדבת Iכדיהב י,iYע הרתרה .ינימר כן

.שכשדהליקה מבגתרת דא הם חוטפים
שווללים וכשהדאם lכ yפיד 'עצמו לע

 .ןpאל תיהה הנתנשרת כינה ובין התירה.
זrחחבני שהרכות ,וסuא עידם .לי Rבח~

חברm ..בדה אשנלת-דת ןמ~נה .אשר
דנ xבים' רבים ואומרים כי איז חהלכה
הפנייה בייירב יכילה לןררב את מריתנ

 IלI7ר, Kפליהתירה.

אלא

יש

ב:ויך

בחדוהש לוו ההלכה ,הואיל וההלהכ היא

ממונו ינא:וי ,להריג אותר·• .
.ין· אבן כמיבז בל ישנוי ידבז ב;ז זמן

הבגחיים .לזמז הרשאינים ,ןרMוחרינים
ש!וליהם מסתמן nומייא ,אאל שיש שיניי
כמביאות.

וכד

כמוןנ אפשר· גם רבעו

המריהנ ו!בסיניתיה לנלצ הלכית" שו  'Uת
ולכםס !ול יסירות איתנים ומייקים.

·נולתי.-ת כררבית הז יש ל .רק מםווי
)'.....ר,nמ אאל שמום !וקיות יס~; מיסדוות

היכה בעיית החריופ נרגע בו וn.ר"
נדכו נהייתנו אבוץ ית.ן ןא Kיז לימר

נרו m

דוקפם.

הותהו .ניש'ה זיי מבתסםת ,לעדתי! ,ול
הנוט גיזזתית Dמו"ם .החניתית

~ כד באשי חישישם שאמ איו התיהו

שהבע  Iית

נתעיררו םוטדח ,עמ ים;'

הידtנגה .הן היי כרב יקיטות

למשל ,שאלת נתיח גיפית המתים .אשלה

' i:יבזת 'לרב הלרכת ובידהב .יהןתבנייס ~ זי ברנ היתה בתהפקו נעסתה כויושא,
ותכיים ,כלהות דמינה .חקרא .הם רצרים לומא תבוב ,לםםדונtכים וברפת םי'י K~ . Uז
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וייב לקמו רבנ-א

m

בנגי מהחברא סידRש את  Uפית הפתים

לש ביתן" מתים יה רו "tמסדק םש .םן'י.iן

כחוח חויף

,ייחיקות"& ,לא

היהדידם .ןה lJיקים בשעתן

בRשלה רז ,עכש  'Pבמידתב ישאול שבד
החויפה

לארהי.ת שהרייכה Xיבזט

תיה בכל שםח בפני

,

הבעיה,

דגיט נשביל

עתידןת

רקבn5.

עצומ,

פסונק'

אלא ''. \!l.

רמנוביו לאררת איהר לכנויה זו מצואים

ללמור משתס לשםח ,רבן הדבר בבעיות

~דםכים כרכל,ה אקןןז מסtוח' הכtוחןד,
ידוע ש"הברדע 'ביהרדה" התיו'בי  " U'iגףר
רIכ,fת יק אם יש פלבי  Uחיתת אשר ביתm

הלרבiיו

הטת יכרל להירת לרתעלת לריןפי שלו.

רהבה ד""חזין '"Rוסי )האלרת "' " Dבב ם"P
ליי(ב

דו בבעיjן .וכותב ב

הפידנה .יאז הכחד
דפינה נקבועת

כין Rיאת קמן ל~א nםקן,

אלa

פאוסר

אוונש,

לשהתשמ כבל pםנזרות

להגיע
הפידנן..

ו...אי/ו ה:חילךק
אם Iכצוי

הדגו ,רכזמן שמתויעין עליה שמום חולי

שיהיד .דוRi'1

אין
איןסו

לםסקברת
המדינה

שבחוהו

וחפ".

הלההנ כידנ

םג בבוגע לסלאוח
כסןל xyהמ דוחה
אי מדוננו,

סווס

נבאבם יסו

לבי הכלה " mי בהם"' יהוכל rזן דחרה לR

המכלת דיייי ליה 'אכריכים צשיי בנויד

פעם םצהוו שכחיוד"

הספיר לספו" ,אין כורבבת  Uלהסיק שיפ

וכןר Rכיזר הרונ שיהא בפקחר' בפש איבר

Iכ Dקבןת הלכ":יות כאן כקשו ללאשה זר

ריחה מררצה שבתוחו,

הוכ ,כI

אר

זרכ

סני

צ.בויה

השבת נמדינת התררה

בצברו חוחת הדעה ,יכ אבי "מידם ל Rלכ כשז .ןאל ,וד אלא שכות,.נPםי
לדחי  'IKבןם לאל פתיוז בנפי הבעי;ת  .בהלרכת פקו" ,פנש  yלי\ג לאםוי ורשקול
החיכןעת פרתןו .ניסח אזת בחייפות רר ל Rקר Kו iהוטפאחיןת הjוורכןתa .לא םב
'ליובביץ .לנחתד ,ייבי שבת איגם ובת -את;.ןרצ.להn,ןןןוnכ בספרר .סל דכל.· .יה"
בים אלדם ונזrן'lלKו לאלמ אח ·רnבדתיי

לכיפ דירגכ;,ט ,רמזאבי ,הספקנה' כל זתוח
ישRול גרלn.ית האי ררתב-ושי רח1וIזב נארי

זאק.ודבים·ןוםבm

נשפ דימ· קר"Jבם ה-

רם.ה ,מלםקבה זי .',,,,,,עיגה צהי\ג' תK
ףדהווות רמועשיות  Iשרית ר2ניידדנ ..ה-
תשעיה 'בירסהג רנרי כבחי .דח\Itת רצשי-
כים לדוב'Jלכר ',פ,סק זתנרנ.nם חיי-גית

ארשןנים ",במסתכ ·סהנדיין מוניצ חוי''-
יתיי אlו ייוזהה» יבשביעת "שoםר 'רא·
נונה· ,ולםי רנך.וםןפת שם tnונום ראר ; .יב
אם' אל יהיה לשלם בארניבה ,הם_ה
אתס;, ,וt.כתיס כחפיסת המלד .-יאבלוה
איז 'השחש jוחב לכ· כדut ,לם ;:iנ ari
הוכגעח לובים ""ו'אדוג ןךהתוייK .לR

וקירם הירנכבה לסדמות(ה תווור;I'i·....ים
ההברםייח. -לפתוק ושפנ דונניבד ..לואם .לכ

 רמבבז _ שאיז דהבו סמוי לידו כל.,
י'lוד לחהלים נבדת הז.

םיכויnם .לרגוי:י סבוןפ לש דרב יייפר

,

.שiכהכ"א רפעכות לחתוiבי ~rזםידבה

רתרnנ.י ,בסתחת ומןפכותר וביעקה כייז

רסנוית ':פסםר .היא  IםR

!I.קm

בפש סל,

'''יח; ררחה זזבת  -פקר" נמסו של ובים

-

הצctב.

וננ,םשהר _.

נכולnז קפיח גז"

נסופ בוiדיבם·נרו.בה ייתי .לאשההדאי:.
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התיהד בוכרנוה

I

הינז מתחילים גבןלן.תיי לסו פקןח ה-
פנש '~יבי הם םםתיםים .םה שהכרחי
שאינו

כלושין הרמיגה רןחה שבת ןמה

דרבוית לכםחרן "מדינה יא\נ דוחה אח

סהבת במרנית

חיוני לנזיה

לי אסכמאת של למיצה וכקיית .ו Vל י-
סהדר חשרה לעצםי לנרום ל·חיליל-שנת
של עסוית אנשים.
שרית החוץ

בונה.ח

קפm

:זתידה .

 1111ה"(,...

פנש טובןן פארילן פvנלג דרחה

נזו.חאלזם רתrםבבות האי יב תכור

-51

וק"הפנש שמרל'iנת כל ימני פעולרת צ-

ח"" אשינן רנ.וחי~ nלפעילה עצמה.
הםסU1ק היא ~ ל Rבבננןהב רעייבית נאי

הוצןז הוע מצא

בה ניטי

לגגm

mn

זוהי חאת

-

ות

וא·ת  .Uהפיתר לונעי ב-

שכת בשמדר הץרח דבי לקיש ! תןןןיב-
תני

הי~ :

כפ'ס.וי התזי יקיימם ידדשמם,

כבתים ,דוסריי תחנית דריר תשאיות כרו'.

כסר הבל ענין חירני למריהנ .אתבו  .לנן

מנאצים כי אם נמב~כה מעש-י.ת הלא-

טלגומה על חרצחו של בעד-אינל .,:ל-

דתי יאני פאמשו לבי לדעת היכז הכהוח

ערתי ,הדרעות שיהר קשיררת כרמתי ריח

"ק\'כ!ל נפוס ריהכז פ~םק הברח זה.

כי חלןל שב.ת כי צאבו עלול היה ינהת-

ד"מסכ"ל נ'טה כעשתר להםכיו לו-

דקם .דבר שהצויר האבח תבברתר ל,יו-

התדנבןו צריר ליפן שמזבה

לשים כרר '.לערמת הז' פסק אפ 'י"mעה
 -ה 'Iה לה היתו-

תדגנ

ב'I

;ימם רצפרים על נובת להרכיח את אשר

על רמתן של םאזכליי

צוין ה K'.להוכיח .הר בנרת לא סכמה נניל

שדיר בשבת ,שנן ל Rהיח ·בה שםו דצ

ני אמנם

חיובי ףוחד .א''Iלי היד,..,ה וינ סית אפר

יםובוותיי םןיף מעשה היביח

היה לה יטוד לכ; .אכל לאן באתמ דצק
,ל-בפמ ,;.רסווטני Kפררניית צביאות מ-

של שר החץו מו שות ייאי שאל חייבה
חילןל כשבת בשים פני!נ .ואלם '''יפ וב-

םובבות שאר יק אלור ריצפןחו ביחן -ל'
לדרפ ובהן מה  JI1ויר ינלמרר ,זא'י " . 111ר-

'IדRי פתןח

צבי של ובשדר החוץ.

ה!tj

בוטנת ןיש יאדי פקלטיס יאשבם שוכתיס

דשת.חללל את וסה.תב,גם םא פעולת ח-

אפילר ביןם הכפ 'tויפ) ,משיי הץוח כרמ-

רפתדי תתז פרי ןתחםךו קרבבית לסו .-

ר Rלפעלו בויצפרת לינא כל הפסק( .אי-

דבו פנרסןת קר לחאו שבים .כאו במקוים

ו~ם סrינם בעניביפ אלי פצבים לש ה-

יעו ובחסכה ',שואו בזדזן כיינ נעכווn
נכתיןת שיש' בהן'חיללי שבת שינ Kלצו-

לם כל זה אפור רזמתר רק ביחס דלבי
רים חירניםי ,יאילו לרבירם כלחייתי-,

ביםי 'דיב יבדיז כל ובשדו אחו .אכל ל-
ובעשה הרייי פופ rס כשבת םג ידיעית

יי .אלים ל RתRז -Iאזג תנילקמ גפ בפג"

חייבירת ובחרברת

קב חחני.ת לדה-רגיל את "יגיגי לליחלו

.,ידעךת ובו ים.םת  -פאילן םרפיךת
וה"דנ :בייח  -לםי רדסי ה.רשמד

פה בוןרה פצד יוייבונ לםסוםש  Uבמחי-
בסת.

.

פקד על· חי-

ככטחןד רם.ידבח

ונפ

-.

לרשים רלב ,.ביצד ופאא בתיו לעציר ר
תי לענוד כמשור חהוי כתנאיס· aלה ז
ארלם לאי יהה .פסודו התזר בייר היהוית .

פמקד קירם של נדב''' '5
ול~ השבת .לכשנלRזז Kחנ -לסיבת ה-
חללו סאובה היה -תרוק מרכוו" ,היתה  .הדתי.ח מית~ היה לקיטו .כ!' ובה שתיוגי
_ מורת והרכתי ;ופה יו U vcחירבי -
תשובצו' ;.ם"י"דח מט"כל ובבתוי-ציוםת
וקבעת זלב 'כדו ח"ןנ"

דmה ש.תנ-m,

"",נרייתי שכטעלו:ן הוכחה לו יח מרתך

nכםכ הכרהנ וסל ןב רונוית :סבר אנרמ
.בי ,.גת>!,ר רנ' .nנין

",ןני ...H

)"חיתי

והי יאנר וב.רחי רובוביוtל אוסר"

אל תוםו נבתיות

עםיסm

ובדצנן ·_ל

פתוןו הבעיות השקוחת כסבת הMו ו"ין-

ים לםע"'" בם'י"•.ל Rלה " ..עם°
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מתו במייגה היא גירם יעיכRד ןןןהnכ~

את הםננצ'  Kשל מכוגת חהליכה יםוtrום-

ביות הבריר\ת יכותר' .ףאר הייעלו" מ~

ליח .ובסימ כד כאשני באנר להשתוונב כ

כ"ינה
ייי

גדחות

כללית,

נאשם בפש על

מידגנתנן•
התחבהרר

-

נעין החרכי .כ"כרנל ,ו·

o

רבסנה ה.יה חסר ל uעדר "ביוב" .גtרלם
אגש:י הרת;.וuרבת הדתית שלגי ורחאל

.

התיצעיח

s

מ כםאביפ הווסלם להתיד זה.

הבה 'היה לרנ שר דבMהו דתי .בעכוי

וטכnם זה ייחב יבוכיל הרתי pהסתםריק-

עיבר

מיבי .לא רק ללוננר ולעיןי בגמ.אר • אל

כחני" לנמל יחפה .במקםו לדובע כל,י

גוכ לר:ב.ין וליעזי בםכניקה .ארוי ול ·לכ

שבת יליחתי כרמ"ש .קהמ מנויה במנל

ספק יאלי היה רכר כירי'ט.w .דןכ"ס°W
כד שענית ח·

זמך בתנשרני

שמw

וי זiח"בחור

rז'םה .הפערה אל קמה על יב iJ .יס התך'

קווימ כסיפמ סמפיקימ.

לעתו-חייני לש הםףנה :לאא חיפה ה-

ררשת החרטינה .הזנכריח mמלמ וברי .יה-

.ז-.mהונ ראי .וסדת,גנהד לכר .מעתה ב·

תה נפרתת לל .כל דנוי לוז m:נע כ-

לים יבול מישריי לימר השכרח האר שה-

שנ.ח

וננל יעדרב כל,ל שכת !' לכוים יונו ובקים

.להיתר עהדרב ליה';' דת' כנל/נ .זומבת
רק ונפגי פpיעלי חיפה רוצים שהבעוהד
תזזוה גס 'בשבת !' לאIנלא מפלעך

'111

הונניח דיי ימז שהשבית את הלךך הו·

כב; nכשחב היי וארמים ל" uלכי ברבת
כסתכ איז הדמינה יכולח להתנהל......
המאיצות הא lביjןוכיבית איגה

כזתא,

ט!IO'Iלן 'יRהנ Uתnב לפתור את" ·תרT-Iי'ה

כוי לא הביiית סול הפיינה :הדרמרגית

הנן ממוכונת יאיז כייירב .לתפח .אלא
האנשיט במידנה הובדורנ"ת .אלח .הקי;-

"'אם לסמם ררוובנייפ .אנישם לאה הם,
י~ייעמ לרנ 'ילעינך לרכ.aס עמ,
בל הבעירת 'של צRב .זוnנםיריי ז;uרת
·.רryחד תעשיה רנרי 'פאוס היה" לופתןר.

יאלו היי ע.סדרת-ייוב MDכידיןכ; ·יא:לם'
לפקיי הקמן· .אשר ל · icהו  Rרק,ובע' ~ it

נפי הדיוכם 1' 1 .בייירנ היםר סומ חרזו-
.תבn·:ארת אלא ןז· :אם;.י לםער שבבת!
'לרKווולת ·התעשיה .דרגםת

םmלנבn',

כקזוב

הסכב;.קה רועהר

הא םנ פרתיתונ
ל'iב פתרוגות מן

mליבה '"n

חפז םייח לIKנפת ה.רבה:
בעיות nvחרת .ןא הכי-
ישדחמ· .אד' אל כבל ז!!ז
;ןדמכן .כםזזניקה גמתפה

אחתר 'רההכל;ן .סגםתח חארת ,מניתע וו"-

צןיי ·כבקיעת ה~קגו וכטבווב Wו 'ניהנ

גמ הNכרזר על ייי ..נרי-

ו"בינתים -
לשוrzתנ" הוא פתרון יrנני ופעשיK .ו;ן
כל  ':iלn.רתע ממנר ',התוזת ם R tmsל רt
טרה עליגי ישיכם של' .בבי :s-יtום iYחאם
בתרבכר ,על· ביעת ההעםד לש נלנרת ;,
טיפית ·נםאר נררnה ..לגר וש·Rתמ-.
ויר תתננה ארמה או מסו לירכניו ';ה

שםזומ כ..ג;; "ל שבחיי איז ם בלל -בJ
שים 'פגעיה כ",אפרתנו· ,אדובא .זה ם-

לע""ה .,רב mהלב של•u

"

לאשלה 'לע קיןם חתתנ חושםל -מi
דינה .הרד· ..:....אדוי נזיו חייני חרוחה שבJו':

ארלם; רו7יב  :תנחת סותהםל ·היקםת .לרמ·
שריי'·בקכs:י;' 'בה טייי קעכיזiר בררצה ':ב
תאז ששלדם';כה יחר עmבת חייניית
רביתי-יחתיןת ,יוע בן צבורתהi ·:.ו ןה::

רב~ בה ~~בת סא~ ~לננ:'. •..•...
יבבן ·המ·שעלרתי :'-.מה ~ ~",
ביתי'hנ בלא!נ'

.בזט"ת הלuה ו

להןיםRת

לר~ן כיקםודנ···.למוןת י"ם-ו רכצם"' .ה
יו אבר ,וביחרד הניעי ושזב .מהיים ו!בז-

נותח גמהiו לםיבה;' צאל  uנרמנ הבזוiובי
י'וmtני בהליל .אר~לר אלב '''"'ירנםיי ··וiמ
jך,ל המשכר :הב,רנ .ביה .לנב-צכ uווכי

ל"נז 'קברנית ·uער· m

ן· דתי .בםירנינפ

נבר נחצני .אלצמ תמיחל רזןם,ונ.
םיק שבהום '.ינני ק"מ ·עיי אלצ

www.daat.ac.il

ר•· o.
הדיו .

אתר דעת  -מכללת הרצוג
ב'ידםהג 1

יrו.רהו

הסבת בדמnנו התררה

11

ה.גי .לםחללי הדת .והרי 'הם ובגששים

פיעלים החילרני עדו לא הצליח לקבעו

נחלל רהיק .אלצני יקיםת רק אשלת היו-
Uת מ! !Jסר וזה הכל .משבך הדת בסדרנה
ל Rהיה ולא בנארK .מ ק"פ ננשבר בדת

מציאית של שארין לRמ' בלבברת K .ף

היו רKרו קיים בכר סלשת  Kפליפ

שנה...

יימ העצאמית בציוחי היחלונית טים נ~
קבע כמאיצית הנפשית .כויואצ בזה יום-
השיאה שנקבע '''ע המסת לכז" נ,סן.

חנוים מתחשבימ אצלך.נ יירת מרי ום

אולם אגי היבתבי כי נאי קרכעים וב-

ת.nו שהיצמאות נקבתע לע ירי חארים.

וצאית יקבע Uה כרב מסד שלשת אפלי

,.ן.כ ענניני כלכ-לה ירכי יש ידאי בידי

שנה.

Kת ,U

אהובת

הויב ו,",לוני לקבוע Iב'יצאית .לא כן ב-

צ' Kןn

;ביני חח .אנן הצמיאות צרדבה לעפיי

ממאינים

נםנnן של שנים .יערaאד האי  Iצבדי ה-

בר~ שיהיה

הבח נק!ה .שגם המ-

תהיה את  •Uההיסטיויה אתרב ,אני
שגם הקכ"ה

אתנו .נהיה אות,

Xת•U

הוב אפול קננלנוןבגז

בי! גלית לג~ילה
לא רבו'עית ·הן המקשרת זל הח"מ,
Kל KתMנ' '"-רב.יJות יאד-לבונן .חאד
החום;דנת מבידנה הKו שטרם ייינר ל-
עק.םן וז.ל ה Mר -.1> .nבנקל "בל למ-

aוצ תא הפתרןד לשלאות .אי לאזסן.ת יVו
חמיי .גם לפ.נ ,קים .המדינה הי" אשלו.ת
אל ת.ימד ניתן לנונRר את ההםרב הדו.נייק

ם~ ,אלה שיצרי שיטח  iו הרגים'.

כo

ה-

וסאנה לא פסקה :עםצ העלתא פרובילmב

גורמת ·לכי וcסןנשיס יתע1ב? jי ~ה על

םנת למצוא .לה פתרת .הטרגףה :ש.
- jj
לרנ הKו יכום חפווכילםה של
דת

העלמת .הע~ז .אין

כרמיגה,

בה

ונשדם .פתרןר .הב·'Yל ידעז ל .aנצמ Rארח

עביך הריר ה Iעיר .אף  .על יפ ןב חיביי  .ישמנה 'את ז.רפוכלימה יהטב בלל עפקה,
נ?לוJן יהטבו  Uוזת הלאשית במדת יביל-

בר;ר לי כי לי ביייי את מלאשה ,היי ,

באדוי ·נמצאים כVררבכ גלחים שלהו מר-

.un

הו.ת ·התיכי.ת ההשכהל

לא' רjווי

.דת .כעוב היהדוי הגסבמזי

מ.סזוP

ופןד  .דק ו' שמשןר .רRDל היסח ייי
. 'II

עלימקו שיל הלאשות .הוא הביר את ה-

עניה ל'ןב מל mעפקה .היהיירם ימזת-
נבללים בעמוב  'Kויפה ובמםנ תנקלי ב-
עביה זי .הם טע Uיכ הייtl . "'!rא uעל
'נוt ',,זווםם לשיונ נדמה כי יחד"" חת-
ו  pnמסונ .נתקר.ב איaרפ ,ל ' uזוtר לא
נהיה אונשים עליר .ר\ Iזהי רבו מוםי.
~ רםויםםה ..הי n.ידהור יבבתי 'Rורם
,-.כKJת שיטה ןז ספטה את הוגל~, .

אוים '!ארז דיר ·שה~ Kפותרוו; על כן אם
איז פחרין שיM::.לר ..על .הכיעה ענהמ
..
רללבנ.ה
המידנה אינה דרב סחח םמכילגך ~.כ-
לימר ,יהתה

לu

.

בתקיתפ בית

בכר ובדיגה רנרב..ית·_

יKורש ._.

יח\ בה נטים,

שלא כייר הטענ .ונא אממינים כבאית
ה'שמית.

באבול.n

םנ זה אירנ בןוו ה-

ט.בע ,הירס קיIכ'י צמב נביותד ,לא גליח
אי גם לא ~לרה .ונצב ינתח ימב  •Uם-

סים בר סבירים שיסו ליצור'חיקים תיוודם
שיאת'מן

ו,.זמב ; Iן ייש המתעמקים ב-
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הבורםלו lקניצל-בבייןנ

"

"

שאלה זך .נם בתקרפת 'אrמנניפ-יצה היד

ביי .אר הפרושים לז cנת'שKר מהם .הם

שחשבן כי ז,רו זמ  Jי של ווnביח ,ו  a,Kכן

התאפקי ןבר .לפי עמים יייייתי .אירע

איר נאומ .,הכם משטיס ירKה...
בןאצ לטבח יבר"' יבןכ .יש למחוק אזת.

נוnrזכ U

m

םני כן לם .ק את "ציזי .ייסישל ,',-;-ייב .
גרמניה ל Rהמילדת שלבי '!' אני גרטנלם

יייעדם אם הצחק ם היי ובידעם 'וא .בח
O

ןא ידיע יב לכ מפתוחת המידגה ד'יו בידי
הדציקים .ייתד

מזב .םחנהיייז,

ד'llבודם

המחיקק הכמ.ריע כאשלי.ת הקי:עב תא :ח

• 'o

אי צרפתים כני רת סשה ,התפייוי הוי

חיק יהפיתר 'תא רסופקות .יזiי זוננים "' 1

תפלות יא·נמ ערt ,.נהי\.ט..
ריב ורהב לוס תוקפת יבת שני יהתה
pnיהפ .במי חיופ -.לא היתה עצמאית מי·

היה נילי בזחית הדצקוי.ם דע ידכ בי

 nלםז ..שלםי זרים .אב':י עצRמיח היתה.

שבענלת תעבי r:.בתינ יברצ iסןוJמ ןכ
שםח  -איח לשי-ימת רלמ.הכ  -יסהי
לאט-לאט את הסנהרריו מהם .םש 1Uו1ב

היתה פדינה .אר מידנה שלא בנ  .C'Dנם

כי יאש מישראל .כלימר מהפרשרים ,לIt

צמב התירה רזויהרית לא הזהיר ,ת~'ב

היה בס.נ iירדן ,במיסד עלייו זה .ורק "' 1

אדרלי היה אף קייר .התקיפה הפזהירה

"wn

מעין בן שםח בכחמתו הרבה יבבח

בייתך היתה זי של nהשפייאנם .ןא :כב-

פעתי ניהל מלחונה י"סה ,את סהנהדירו.

°

אשר ;חכמים ,אלכםנדר יניא הרג Itיתוכ

'יהם בכר יררי ,אלםכנדר ינאי

,תלה n,

כונים רביס פשר שש שנים יהוג נשונך·

נה אמרת

חבונים ביים אח.ד כר שמןתי

נקבע ליים שמחה די החכונים .רק ח"

קופה קנרה I!7 .הע ששל\Iנצייז ~ סל;",ת
 חאתר ר 'שונעיז כז זuםח l!K . -זתלאכמנן; יב;-א ' -:ישבה על סכא הלWםת
וההבהגה הידמנית הית.ה ';:יכ רם.יו"י'ם,

'ישמפיד בן סוטח ברח והתחבא.
יגיום ן גאי פיקפיס

"Unיקשטיn

יכח

העבדוה הזרה נדלו ובאז :הו םב ג"כאי
ישארל לא 'יכלו לרפא את nב !יבז~
זהרה יסןף סףר הבית חנר.נ בי בח ח°

יצה"ר .והמראמה גדלר ייחי בםח ה'םוב

והקדישה .אדת האסינות הנזול  Iם ש~;די
אותה המ~,נה' איו .מלבד חק;םה וי יד לע;לם חאר "מלףו ןהויןף.... .
עה המנידה . .שרו.\nת ידרהינב" רכ.י,פ ~': -ם
' .כי\פ ינCז' ו Kדילם יכדצ לבתל את מ
לי;נים • ישבו םב.:iםך ;.כבבל .אך' םףני מ חקים בננל כרי של י.Lיי:.i.t

m

d

'tכזכרמ היה וCרו~':ווr-ול; נciו ~ ידויעם
.רפס ,פרטים לצ':דבו ·"יבכ··ם,fץף;

-n

n

-u,

u

'o

u

;.ף~ק »ליג;: ,סייסב אצל וtת היסחים

ןןןביז דאם לחברד תה י " DIיע על מגבת°

שני. ' R..·.נ.~~ ~ u~.עד~; ז~ ~....ם,",.'.ך~'.
.ץ'ב mבי··הכרמז היןו .רrב ,~. 10 Rמ

בענרפ'היה "ממלת זrzירים" .ר;"זפ nייחם·'

ק Iם

התפסרם כי עברונו היה .ץפח םחת" '.ב"

O

חtUי' יהי בבית השני .היונים ה  Iו

רm

רינו~ בלע ..מסלת ירשי"ם הפתרםם· יכ

ימפי·יכת:זסRהןר·.הקרדנ:יס יעהוז ·לדב.נס

ירם kפרןןן כלתוב פםך 'לע השבח

לקו.rח'הקד'יUtס·'.בס 'ב,ביבי דiב התערבי

~ םרפ על המדר" 'ןלהיית 'מוש"ת 'בם

הודצק  Iם' :ב!! שמיב,י.ת'· פהר' אדרמה ו

O

בכוות.
:o

דרת W,. .ל"נר אח החי לתירה לשמה.
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הרב י~קכ יחיאל וןייננרג

מתקי'ס כמשגה וכתלמוד

{1

rזמקי המשנה נעגך

היהדןת .א:פשר לומך שבאז נעשה ~צר

לפי הרעה המקובלת ברבים התהי-

היציךה המדעית שלד mשל יצר ההתiכ·

לח .nדקירה המדעית של טפרותנן הע-

ללית .לר.כ.שאי דגלה של rזכמת העמים

תיקה'בתקיפת צמיתתה של חנינות ההש-

שכין המלימדים היהדידיס היתה ההתעס·

כלה במ~רב איר;פה ובגליציה  -בוא-

קית

במדע עבךי

עבין א:ישי"בפשי

ריחד

שתיה לש ואמ.ה הי~ם ,ראשי בתועה זי

עם זה עבין

בכודע-צמי :

ענין ביסוס ונ"

וcנKשי·· דגלה ,שכתוכם היו גם מתכיל·

צב-הביגים

הךיחגי של

יהודי משכיל"

לים גמירים) ,ניתוד בגרובניה( ארי צירך
ליצור אח מ..,דע היהדן.ת" נר" להרב~ !1

מבתולל .ככה התרחש 'iקךייזוס היס;כ',ר":

לעלום רKב.ור ·מה בשרח של ~ם :וש~אל
לפעול·ולעשית ,אם רק ייגת.-ב לן חיפש
שוויין-וטיית א:זרחי ורשוח

iכ.ניסה

ל-

של .

מחורב-נס של חיי היהדית גבגתה "חכפת

היהדר•.",n
ישנם ביני'\ב החושבים שאפילו יrענ-.

קר המיעי של המןן;נה

-

של הספך ה"

גדיל יהקדשו א:וסר זה אלפיםי

שרב..

מ"

ותרבת ·האייופית .לא נל מנהיגיה
עונתת ·jדהשכלה רצו אמנם בםמיעה ג-

יים צאתי לאוו העולם הגד הי  iם .לא ח-

'IIכרזו ,זבלכ רבםי מהם עיד לא נחכך " -

דל ענמו וכלהגית כו

 -גולד בתקופת

ניסי~י~ לןאר תיהדר-ת ולא ביתק הקשר
הפנימי עמ "-.גצח ישראל" ,אלא 'זנ,תקף
איםני .בולמום היציאה ל' Soולם-החיץ:::- .

ההשכלה .את חולד ..ת הספררת המדעית

נארה להם כילו מלא אןר החיפש ,ובול-
ומם זה .היא שגרם להם לזלזל במסררה,
סננךךת ,ישארל סאב ..ו Rפילן .לב-טל; ;,ר iבה
רא.מקנתה ,נד~ להם שיש "הברח" ב-

חיליף צורח החיים ודבחיית הישן מפגי
ישדחי כ" ..ל.רנכ.ט לנ',/לם הגדול .1I,-םב-ף.

אלים 'עיד סרבי .לגתק אח הקשר האתרין

בטנרשת האבן!) ונפשם ערגה  ..לואזרן ב-
קונ.י'.הוכ1בח U

של היהדית תישנה רלמצן'"t

נפחקר_ בעהר מקלם בפגי סנכ~" השוכד
הנ'\םר ,שאיוכות :rזשי בלבם ,המדע הפב-
.וי ששמ להם מעין עןגז-הצל~ nלאחר
שהרג.ישו בבפשם קרע שאינו מאחח "- ii

~תל.שי פו החיים היהידיים המקיריים ,ה~
וכ ינtוען בטיעןת .חדש..ת בשדה דמעי

ייציך"ת הרוח של היהדית הךבנית ,מת-
חילים על~פי-רוכ מיפי די נחפן קרוכמל,

טלטה יהודה ראפיפררם .ך  Jזכריה פרנ"

קל ובעלי "החליץ"' .אכילן

היי חבמיס

אלה השKויגיס יפוחחי שער בחקך ה"
משגה והתלמוד יהטפך';ת הצטרדה בהם.

דאלם

טעות

נדרלה היא ,כידי הטובריס

כך·

ל Rגיחן לי לuוכח אנן שמית ,כל ה"
ספרים שנתבחר ,במשך הדירות נתחוס
חקך המשגה ,אין לונ

עדי r

ביבליוגרפיה

שלמה ומותקנת במקצוע זה ,וחזיין מציי

האר ,שטופרים צעירים אביס ~רסגליIב"

דרביס שכבר אבמרו וגשגו ובששלי על-
ידי חכמי הדוריח הקיר~ים' .מה .גמ rrך
ומעציב אכחד הזא מצכ כזה ר'ופוחח פתח

להתקשםות ?גוצות ןריJר די לגו לה.זניר
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הבר י,קב יחי"י' 'י'חברכב

כאן מן הספרית הי,סנה במחקר החלמיד

מקר...R

במפכת

כאונפרם

שבת ;

הירנה

הכריתי.ת הל,כית-

כר ת Oנ'  eסרי שניו ידגטינו כואל תלמאדו

הלדכת ,שאדית יוסף .חתילת חםנה ,יד

ולא היה ירעש Kרי  lמקא.ר ייס טףו
שפוטי  ....דברים אלה  '\IMיים הם ל,ךארוב

את שמית

דם.ר!lים ;

ועלם ,יבין סןמי S,ה ,הליכך.ת אליה ,בפרי

מוכאל עודר ,לסיג זה נמנות גס העיךת
מרובות ,שפנלטי כלאחר יר ,אבג פיריש

מ  vני\ת טיקשית יסתימית- ,
זופםר;ת בסירפ הגדך.ל'ס שמכפרשי ה-

הערךת -וV

; vיים'

 -רבמ".ם יאובדיr7" ,ור אשונבו,

'''oשר יבעל,

גם :על דKגויגים של הדן.רית הטפכריוב
לריר

ההכשלה :

הם "יו ..ברתר זההב~

ל,חכםת התלמרד שה~'  Jה כי למרים יש-
 Kה.

וטרתיזקה

"רדזה

 Kת נפש ,ר'Klוובה

כמוצקת.ה רבכח,ך ךקסהמ כבר  Uלע נל

רגDו Jים \רצ.ררת המחרבת שאבר

לu

ב-

יןת,ספית,

ב~ Cר !:גא' ':רי

יארשונים דע הותפפות

~,,ובל Kכת

 8ך  'IZ1ומן כפית וmגןז .כל nנכח-פנםש

יתשוב~" של תרשאך-

של Kבוג'  Uשבררתח ההם היתה להבידל

ב;ם וגדלוי אהחי  iנ~ •Cבם~ ת"":ש פהר'  Nק,

ח,רה ,ולדאוייה .קvב לדנ זא. :ריזת ר

הזתא

Zגים' איד-

שלמה"

~באוסליn

רוחת א'יר י . '\Jך

בכל

יי"ם

הפסרזת

הרחבה טנ' ים .ב  iי:ייאצם ;;ועית םח-
כירמת ~ Cרחניס '':יפ~פ ז;כילם 'סעיי
דים עד כמה הכשי'; '-רבי ':~r ,הגילויס

לדחיר רנ.ימק השאלרז על ~~רור המשנה,
כתביתה יבבינה' ,התיק'i:נזח' ,ו; IMתלשלן'

תה יחתימתה,

-

לאשות שבהז התלבםי'

ערדר מתלבטים חיקרינן ס'נזפ  jהחשר,
אפנם אמת נכין הדבר יכ כררחת ה-

אחרונים קסדמו לתקיפת ההשכלה הח-
חנה החקייח כפשיטה של ונשבח .לR
הותסלךת בתדח .:II' aך' 1וחמ.קר .יבסל שכז

רםנ~ס למבממתה לוז תררה.

ויפ '''.נ.פכד ב:סל  M:lUIIגת א:רי,ך" ,בלע
 ..פהלהא

II

יב 5J .ל ו.aיום ן.תרמים  · .vםוולוס

נתירבת חמשהב מדייךת בים ,ך.תלררם -,ה
דגול .עכשיי בכר כהירר הכל כי המשיכ'-

לים לא :זpדר בלםבע ל ..בפלי' הפוםלל"
לאר" יכ עזתם קצר" לייבוו' את נומק,ך
י»'רכה סל יuוםת גרלזירנ רKורת\בים ב-

תלןןבד-רת.רה.

,

פלפול זה של טיבי Iזראגגים שרוםתם

הדוורת Kין לה.תל'פר ב..חירדרי.ם;'- ..ןוr
לן.יקם" רפ.ךרjןים ביראר לסו" יפ,לפןילם

Rל רחסר בעין' ירא.רשית לכפי לאש~ת ה-

היינזn.ם עשליהם' כבר קאר רגiו ורבב

םר ,בשרה המשנה רנמי לזהנחה זי-8 ,
פר',ל Kלכר גרם ',סירבת חרוJד

השל"ה אןירתiכK' .לוםJ-,ןופגזי"יילפהDןלםי

,;",

K

שמו ד'ם,ךג

השגי ; . . .

ינn..יתים כם,ל,ך --

קית" ,ם~nדך.תם רIנם;רותם של גד'ילי "-ה
ןתהו ללימדו התלuבד כסהוא לעצמר ,ל-

ל Rהיי בל כד גריעים וח Cוי 'עור כפי'
סרגילים למ..כ א:ף הם ביתנם היתה

ושים-'m

צרירה .לא כנןו הדרב ,הוו' nתוםג ל-R

עיוז הגיךני-עניבי בפרבי"תיו

Vוךכיג:ויר ;.רר,ב;,ו פוג ,ההוכלת פנעריןה

יפרטיהן למעהש  -אלי היי הפיברת 'וז-
ה~םנ; 'א:ת לבם מלהתרכז ובנתקי היסםר-
רי;"-רבני סל נ 'Iווnו 'התלמיי '-,יח ' '5ם
הם ,דכרי הרס.כ';'ם; ,תא'רםRשרגי '''י.פר
~נ;ם-ד~םני.פ 'בpהר Qתך ~Dייי~ר על
התירה ... :הדזתחנים חמןר םחיד\םת נת-

P

עטpי לגטית Kחרי דהסוית שהז'  Jיקר
i ,מQרן:כר 'ל  'Kר'lורגלו בערןומ פשרםר לש

חח את העיגים ;לםלף את ההגיין ,יiזiIי
א:לא וזם 'םnכנבך חא" 'קפם רפהלפרם -,:ה

הגיוגי החוףי ותגנתש"ת ישרוכת סרביות
מנחגית רז את ור .החכ;ת 'הויגתיש הנ'-
לים שהין נרקב יי"Iוית .סהרזX-יDורה -,ה

מתאבח ;riגב ' riיד-רעש -ירובהתלב  ,מם-
נ:וקת 'דלות יםםלרת;-ם rהם סחוונ דב:
מםגרת דnויים הצירם ;פKה'לם רה»פיל\'

לעלזת כבגעית רלר;ת pבעןת ולnםרן '-ה
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גמרר ·,כפלי לחשיש ללעגם של ואםת מ-

..נה1Iכילי• U
ארימר

ששבי

פיירוש הריבי תחר

רובתי  Uהנדולים שבחרית רא'.

I

מ-

חרזבום עשי יכנישים דגלו-ים בעילם ח'

חירוירם של דריש במוטט דיו וחי-

מחוסכה המיפשםת ריצרו עריכ'רעיון י'

לו Pים נלתי שהמ Mום "בר~נרה עגיבית.

מחשכה יאסו ·עריי לסוירם ולכיחם ~.ה

וזמק מרבה ביפריש הפשט

_

ל"K

בו הגאונ.ים

ובוT

P

ה ICיירים שבת יפה

ךהואי .הם היי לענו שכל ביהר ייבוירן

קרזםק .פוKשדו לגילןי iו'lKר הרבגז שעבם""
Pי ההלנד" שחיה פשKת פנשם .פעוזם

דiתרםiר ביחיהם .שיםת ר""מפור;" של ""ac

מפרה ,כיונשים Kלה איגם ידיעים אמבם

למי לש Kיירית רוח תירה,

פעםת ·מירגשת ככל פו  Uת חמדע
מדעי

לה ר~ולים אל היה בה משרם פסח;י
ר'Jנו UוK "dלא רז היתה דרן לעבידת רית
בב~דה לסם מיוטח  Kיד-םגtהת חכבן לש

כשהלה על דקיייק-עבין.ת של קיצו'של""

כח לינבים לאה על פ Mה של ותדה ו-
אל תכ11ב יייו עםמוק כביררר ההלהכ ""מ

יונ~הם ,איחם .דקרקרי ב,ירח" שהםש'
נילים ~ללזי בהם ובדז להם" .היי אנתמ

סיסוח-רעיזר .בעילם שכרלי שכל וובתהב
Iרהפי. .במי.ו U.ת ·החנבה דקה פו הרקה
;ו Iםש:נגים חליכםי הרנאים דניפים; ל'
םס דרפתחגנ' רבוהרתם ואהרםת Rכיד וז'

yrחר לש !.יריפים רעירביםי חדשי.ם נרם.

הוולם .דיי~K·· ,,:inני קריב ·לחבמת ההי

גיון הלתינ ~Itי  Uז"קיק להב  Nעילם יכלי
הז, .ל~ יהה .בטיר את משמעם של ה"
עניגים הג:ילובוכיידר לאוניתם הדה ·פתמלא·
ומתפלא הערצה לכmם ךגכררחם סל -i
וKני •Uוvכהרקי·עם ןןןחקים וכרדםת ת-
רמרוות בענידת-מחשבה זרר-פה הגיער ל-
IנJקי-מע;:ום;";ן של הכינה ;אונוישת ,יכ

רז~ ·םבעי וזו יהא כרדי של םח·רnם.שהנ
זסםדו· .aשהוח מאנם נזקק לרחמו
בנקודת ומצא ינמצע עירגי  -אבל אינני
זבק בי ואיני זקיק ימשיעבד"לי ,אאל ·~ה

יה הילר ומשענדי ךנמר~עו חנרעת החלם

לעו יזי נר· ן" "ariiפשתחרר וכמגי שח"רור

הריח יבמתי הטבע .שכבי ערבמ

זדכ בהם כזמז אהחרין לחשיגוס כלתי
שכלי

" היווו דם.זןקק .ושלא התלןצצי ליצגי ה-

-:

""ב

שמיעירם יק הו.דות ליחניכם ןלאיטנז ה-
גי.ףד

ייי שדל ניצה שגלדיה בירם'טוב ",לא -S:

אבל כm

הש""

שקבלי KDבכןל\ת הפ..לרפל"' ימ~,

.

ערבית התקר של הםוmבה התלמו""

דית""העמוקיי ורתנה כפים אשיו·· להם "
מיף בלעה את

כל

כיחם של

Kניבי

ההלכה ,יתמור שהדי סןוקsווס ייטידוים
כל ·יפיהם בעינרי הטרגיי.ת ביכרירי 'ה·

ישטר.ח יהרערת של ר Kשרבים ןnא.חגיוב.
בהתרת םפיקית באשליח הר'Lווnה היים-
ירנביח שהסתעפה הל,י mסתעף· ,רבפת'

רין ביעית הזמן החדש על כל פסיובתיי
יKמו;Yיתיי .לא גיתן להם להקריש שי~
מתל-ב ימיחדת לכ-יעות התפךק המעדי
בתולדות הדלובח התלמדרית צעפה .יהיך

מהם שמברי 9:ילו שחמרק זה -
תועלת 1-וחשיבירת
בי אי U

עם כל

 -הKו שבי כובדרהג.

נכi:מ לפצס בעיבה סל ההלכר..

לאא נשKר nבם'r iUכםייונת םזסבחה --ה

חי  Iרני .ילפיןב ר K'lrנלפו מן העירן ב'
 ..פניפ.יןתה"' של תזרה יבmה מפגיר.

אולם בזמן אהחיין נשנnnה ',שםק-

בתי; עבישך רבי היא לכול;""  yלגUנ ~ ל'
רביח· תלמי'י הייסובות מn'Vר.ן

בית-

הדמשר _ בעשדות המקחר ;ת.לדומי 'ב"
דרבי המזע ה.חר·ש יRננה""להלםכ ושה'
היפםח אחרי גר'lMDoת .מדייקרח ןבםורגmת

מכורררת עליל· להבי Kפיר"בכרה לל,מיר

רר.nרה י;חנב.י~ .גישה "",מ rזש:רה זו
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לגכי בעיות יסונת הייכת יסnבתלסת ר

הם :uמם  -למת העפולים ורעיAים
שב.םה בגוו די rרכיה ,רנקל 'nנnר- D

יאדז שiזנIפ משד ימשםת זה יש ל-

Mל הנתאשו לגו רבךחיוםו אלא הררו ·iמו

ויק'ופ על ינtחובז םפרי·ררןנ,פת שמניחליונ

בושר בי חרותם וכnמתם היR

משל םכחי

גה .רשא פשהםתע· 'lז1iדבכית לא היהת

הותרה שמיי לפגיהם והמ הם פז,uזזPג
 lUIעיני;ן.ם לוארת אנכ,וה של תיחר "'.

פחיהת סהיסגיהם הובד'עי.ס בל יKסו בר·

 -תר Ittהיתה

מתרחבת.

הכחמים  nmןרק~ם של ,התקיםה חאהרי·

ל:ב.ן \ltהבK -פת יודה .סאיז לקפח תא שי

ארל .הם ררא את ,נמס
תאפרתם ביעניהם

-

n...,לפויים יןןוןי

כר חןקיר  Uהגדיללם ו.rףעלדונ להיכר ל~

ביפ רדנים ברק;::בע לפני ררכתיהפ"' ,אווו

המ תהדו דנמ רעהשר הרנ שהשiירר בי

Kבונםר שתי רםמעיונתיהם ונאשי ~ .סי

את סםרידנת .ראלם יש רצךר להזהיי  Rת
ה"קטבים"' n -לי.םיר תלים"דםה לס ה-

פריהם יlזשבר ,בקחירת הםווהנ רגח· כי

מקרירם
שדוע

הגחילם

ל..

-

ראםת דתrלםיףם

שישננו כל צרכמ

והa

תפיה-

רים ומתחפצים לקפיץ ל ,.גחשי חדירי,ת
שיר רתrרדה ירפיי ישלאר .יםיר ,לMוr
כ;ום את מפתז תבי-ה1ברד 'lPלםיי יל-
קחמי הכ נפםלים
ורנית

-

-

מרתך נערית נג-

את גדרלי וובתיגר ןזמללוים

:בע.םכר נפמי סהללך לK Rון
עםת

-

 -ל 'Dד"

אםיר ה.םכnה ךהןצרaי  Kת זםנפ

נדברים סל מה"בכי .יוזיו בריי רייK
שאחל מצעיירם חפגיבי ב,.ית-הפרוח ח-

"שדח היי צרייב-ם לדנרוג כדדב
ובבחינת ווmקפתם הם

-

-

יפאלן

בואמיר-התורה

שלבן ' II7אהיה לעם ישKול את שחכת ח'י
הדגלה הוש"ישי כקרבןנ טפיית אהבת-

תך;ה .ילירפר חמכה לשםר" כי הלא מ-
מווה .נדתה זו היא היא שטיחפה זגידי.
למ  mlתלםידי המבפיפ שסבתד»יי בכתי
סי'י .הםעד בף לרפויו וcת 1Rר כתמח
'"וחל כעלו.ם
ובם

rb

קר כלפי ררונ..סר וזrדנאה וי

רחב .רב,רת רתרה .חטאי בהפ

םלפום"רג,

במני הדו ,הדחס בפסעם על ארס ,ה·
דיו ;',הראשיני.ס  Rאל גם .בלפי ר DRrת

ה~;םסייית תסאד .לא גןרב י,א'\ן סחבפי
ישביא  ..זנןפ הnןח  -מיתרח תקופת
הגסולכה ·.אויל,

 -יצו ,ם" דסד nל-

וAיn.~ ,י ' 51·1'.לוקדמייםו כלל .אף

מלויית נימרפת

בש;לשn

אהדנרה סל ח°

טפירם שנתחברי במסי הדירות מיונות :
וי שוירא ראגז יוי י&ר ונcגן ער ו,- rnc,ו
גים טבעלי .טפרי הכללים" .בטאם לוו-
שלת זי פנס Pה בסןגים"סןלIIחה nmד לי
'"בעי לחתהת התקפיה תחהםrז

והpתירה

המתית נייובה לזןמ הונ .ער ס&בר החר"
קירם הגדלוים I,ל' התקיפה החוחה וה"
עידי ואתה מתררהתמ ןרנכ,יםר

מבוקח"

דננ..שנה עקיבית שיתסית .ו:ו mירב
היפקו ודנגוירי ם' 5יף בי וגמ הת PיU

"riM
או"

חן נול פי העקרונימ "וכי"עהוכרה ";ס

היי נרהגים כוב במייי ';'רה כהלםחל.
אף כי

Kצלu

נר Rו nכוrזים .בזה שעןהי

)ולנף"מדע ממידם שדכך,דש מכקצ 'rJ1רםד
אקיימאי :טתי"ררמ.רש ימג,יהם .יאל זו

בלכד שביצרן למחקי מפיו"תני התעיקה
מק;ם של בכיר בעלרם דנןדמ,י ,לאא אף
השפיעי ·על כחםי itרבים'י חלזרר nבוםובה

וכחטאמ חשטאו קורמ בזלזלו המפדית ,:,ה

תלדומית  mפשוד~ nקמכ;'ית לםקחר "~ה

היסם;,,ה יהתד היםולaרי.ת

בורם רםבםת זן לiי האחדרנים יזeז בה
כיד· להסיח יnבב  Uאת זכית דרW ,ונ'ס
שהם המ שפתחו לני תזרי התקירה רה"

אירי לגו ןוד ברבונת ךסנפר ר"'דול ש-

שימי ·.הנשמ ...ע~ לחקם של תכיפ -ה.

תלדרמ קחביית רסnב.נה עגל ךדב.לרות ון"

פפלן לר~  mחת'Kיה· !lיי ידורב לדל-ן
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ה)ז' Kפהק"!ים על ופ.םור Uח החלמדרית

חקי השונהנ היא

לשובנ{.ה ןוס אני רוצה להדגיש סרפםל
ל»י Uועד ללםיי הרבה מפי קדמוני חב-

התחילו םביחי חnvכנה וימ היו מםדייה

אשלת .סיוררה.

מתי

השארינים ? מרה יהה יעקי עלועתם של

יפבו הבכזרים ל 'Pל ולקשיד »ל דכייהם.
ז'Dבהפ ונכל 'למציא מפתח לפתיון מכה

היה מעלעם רק םיד~ר "יצובי

לתרת המפריחת את החוקיים שממ-

קיב!י ריס..דררים השינים 'זש התניאם

וננ ,ינ סלאות אלה כבר חע Oיקי את חב-

הקודמים m

ונידנ "רחרבים ז"ל יביכריהם הקצרים

יבחליסה "דשה של n.חומ ,הפקובץ ?  Rי

תו _'Iכהמ ןמ המקסנות שהדמע ה-

היה מפעל זה לא סידור גייאג .ינאא ע~

שדח דיג.ע לויהן לאחר שקלא·ומואי א-

ירבה חדשה של החיםו היסן על יפ· הפי

והבו ,רא ןה מיזמרות בהעיית-אבג שלהמ

סק האחוון שבזמן יני  mבויי לער פי

מטדריה הnאוןנימ

-

יבי וחים",.ו ז הי

 -ו"ינו

יביום זה עם זה כסדי חווד

כללי ,ויהכ ישדחם ישנת .ייהני עיכור

בקסר עפ עיונים ךדיינימ וnאים.

ןכ tIנתרו ההרRצה הימושנת לסו ''-1

געיני יניםוח לשובי חדש של

'ב!.ז'םm

סננינן במבידה ,ליגי אח הבנת כברתמ.

סינות שנתקניו להכלה .עמ "וסעד,ת בה-

" הוון

גחו" ועמקיפ חיזמרם .כפי שהברערי על-
 ",יכת-די'\ב הגחל סול יבי ?

דנביומ של מםויה,

שאלןת אלי שעלן םוארינה עןד יםני

ףנוו י,..ל סזאנונת אין כללים פסיקים א-

ויכ ש"אר אגןז אל ספקי םלהםעיק את
חבמי ישר.ל בלכ הריוו,ת אוף חיקוי
 nשםהנ רRורnיבםי בלכל .לרKם לככ הס'

הסברזת

פרים הינים שnכבני ונהשעוית ושחכןת

י"'מכ ייעדם rלא וnuהת ףא פי" ,,רר-

שהצרעי עד בה בענין זה אין עדו כד'

'"וח הן להעשות ר". Rייפנה כםיע המ"

פתרח םספיק להתית הפסקדת .וכישטות

י.ב המ מסניחמ תיונד את םפק  Uתיהמ כ-

כ.יללמ -י.יבוראימ ןמ הלכל'"
יארנת נפטקים דא

r.

הל לאא פוי עיןר עקומ כנתךהר קחמיית
י'יררסת ,נוניילם םה חםברית IKבירן" כ-
קח"; הפסנה דזרי סייייר"

-

מוזח ווול חקר רהנןוןם.,

מרקיי U

Jולרנו נעשו ספרימ לaה " " 1:הם-

.

"

אינית יאוםנ םחרצמ כיי לכ למור ווייעמ.

Iויד לבםנ' את רפ.זו"iו לאהה רורםלי
טידיו  '17טתי דנח ותמאים לטעם יוינו.

החשדים

הםתחגניtכ זה עם הז

 IIין ףא  Rתת שתנית את רהן,ת••Rל ש-
םלב טקים שיטתן סל וי דוד צבי היפקנ
בספוך ..המשנה nאהחבה,ןmנליקת התב-
ם"ttי'

וחנית לנך יתוי מן השי-

ילע(1) "'J1

tנRכם ניכסו הזב דן"י םעל דב .יכ'כמה

סות החאיתו

דמביר סומרניבו זקויקם 'לנםין" וחח י-

הכמריח שארנייתיי .בי אם םג פסני ש-

ינכה כםלל,יtנו יצסיבו לבקיית' לאור תו-

אוות קחזiר דIבועדי הערכד ביכורם -רח
שות ובזווכםייימ 'צoנIוז R"IIי לני תגלי"

לש טפירם וכתני' יי שהיו גבוזים יבוני-
וםו .כו:י עלמ זה יארי ישבאי לבי שכר
גלוד חהויקרה הדמעית רת'!'ןח סכמר רודכה.

היא מתיאט;ן ביונ mד להתתפחות' ההיםי

וסוית תבקוםה שכה חלר התתלתה .הרו
תכללוחה n,.דתיםתה סל המשנה .בעי סו-
גוין .וקועב צידר פוהןמ·,
ביעיד 'מוכר ידרצ הןפמן

סי,ןי הםשנה
היים

 (2שיטחו וש דבי דוד ציב '}g iןמן אשנתו
ס'דזך חשזג1ה

-

אל יס .פמתא בח-דה.ניןר

-

היתה

זטיננאוית

 בוצרתה השיא לנפיינבודמ כית שבשי יבות

להל ,חסום ינ.רחי .יסיר לסיייו זה R'!m
הלי רה~ת" .בייי יד 'יסבא ייר 'יKםר

הבעיה קוסוrווהנ יהירתי ח'\םיה ב-

עד חסוגיע לש)וםדת ניין '.יבי יתירידים.
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הבר עיבק ,לאיח חבניברב

'8

ףך Xחיפפז מןאצ ממינרז לדתעי זו ב-

בחרבה  :ישגיי צורתו רגם יצקיר רובn

דברי רבי שייוא ואגז אנגרתי ובחשובת

לושני בקעדנית אשינה  Uהבת ברניrחם

אגון ב עשיי תסרבה" טימו .ב' האר מ-

ונסק ים.חו הלכתי ומזשוי )(.4

רגיש ל Hחאת שותיפ ,כי נינתי לשנבהב
כשמפעותה הרמגלבת  -מכשמע הלכית

כלל בתסנ~ החרמ ,הקמיצר סונבח לס
הטלת קבר·ערת א)ף בי כמבזונ סר:ונ ·"ם

שמביסמןת נצןית ידנים וסמכנוית מכם~

מבמז טמרי החקריפ לש העמיפ( ,םןקIנב'I
חיליקו"

..

8

נע שלברית ומצקה יבקורה .החירמ הה-

 1I1היי

הדעית

לנתי' שביטוהד'לש משנה קבועה זי ה  iא

תהית

בזiזכ'n

כודאי

עתיק

שאריןת

ייתו :

נעוצה כ-

דבוי

ןיפעמים

גI:I

מחוקלות

ניחני

שרמחיהם· סל

nהי'קלם•.

בהסברת הידינים והניפקים

תקימת אנשי כנטת הגרלרה .שהחיירי ע-

של הובתונחים .לפ I5נום .אבל לא ובתי.ד

טית הvררה שבנול פה ל,ישבה י " mוי
גזל
כ Uה יר ;p,נבידחר ..ל..חר שנשהתנת.

מרו} ינויופ-י איזה· לכלובי גר" ריב .וeי

מביס במן קיייפ .כים .רחופ 'להתכי 'זה
לא היה עייר; ל aלפי עגיבים ,אי לעי

",סיר'ס  •Bממכחות ומרקים .אאל היה נ-
צ~ד לא מטוקים' .דז s,ליהפ נבני ונםחמבי
ההבלית שבעל-פה

-

אם כדרי הפדרש

גיישת בהן א.ו

על-פי 'המחת הםותךרn
דכיי 'אסכמתא -

לשס כ:ראיר קרתי

ח. -

ה,ו"o.ר וקיבעת אופז קייםמ ירדר יבוצעם

קירפיי להנאי אר להשמיט רירביח הבח"
וניפ החלוקים נרפיטו את סםק Uת רת"

תיחס ·לתיד פבסית  -עניז זה· Rל ריירנר
מכוטע לסא קחרך נו יעד.
רוצ היפונן ונשנור ,אד

יאט

וקבע

חנתלם .שסידרר 'המסנה·· הקדימה כניר:ז

שנתרג זfנ בית ·שאמי יביח הלל ,היה לע"
פי חליקת העבינים םכירדפ .ובסבתות ר·

פקוים,

דיננה לוכשנה נםוי,ד' IUםןיחר

זה· שנית שיאמ בוית הלל רתn.ל'יו דכ

כיח'מ הישעמםי.

,המשגיית'"' ב"

הלז י""" נדכתז>לל כב'Iו' 'יייwו לוI

tביבז jז' mב '-בשרג יאפאו· ובזמםנ· לסו

ר·קעיבא ·,רי ·יאםי ןיאנתם אחירם ',דז

נוזאר הטזפר ~'יוס 'בנפת הניילה עד.
בית שאמי יכית חלל· ,לוהן היתה אתוה

שהגיע לשלםיתו במפעלן· י:וזל·,מ  'Oייונו·-
רבי· ותליפידו b .-רתן בורוביקם סרכרם רי

הו:נשיית .הקחרםת

-

סבירrז.

הצירה הרמו,שית אשונ פתאים ·ברדוב"'

שריזזו אגי~ 'Rכגרתי ב· , nייב

ההלהב הRםוחרים ,בגיז ·היכםלת.א זiסם"·

הסמנה וסך י~ יאסי )בסם שרבג· .ר ".בJ

אר יהספייN .ך'צ""ך ןמ)!,.ר' ה;לר'זפנלה

ואר ·:יסברודי ".ן ;rנוייקKנ :דב(רK' ,ל, .R
שרnרrינ את.בנלריי,וגכ'nס בל ונה '",1
נשהנ·על"ייי• .רחIrטים יפומת ריכ רם'It
עד·  rמ "uזמלכד ·סומבת ..רי אוניר  -ס~

כמש Uתיני א u :הרבה שיייים·של רם.ןןן"
·נה·מרקרמה שנשנתה כררצת-דם.סח"'"·,
mcר גיטי; זה··Rכר מנה ובסניית 'םתי·'
ןםת '.שקשה יהה ;לםשר·m:אם ) •(2נ'Rרה ש.םשה· יסיר .לו-בי· ~ השתמזו 1םב ",כ·

ווןדח.יום היכלrתי העתיק ·זהה ·היה נ,ר" · .קיבצי  .פזrוני\ת .,לש'· חוטים ,חאוים ·,בזגו . .

כיפ .גשנה מ.ז החימי'שהכרנם'א"ר כד' ··ל מש . Wלש.ה '~ידה וraויחס.

סרדי המסנייח לסו· כית ·שואם ,וכית
הלל ),. (3כי·מםבנו·דהבירם דייא· --סיוכ'

'בנר ·_קדדם 'לרי~ רםפן,ו חניעי ···.ו
נחןפ קרמכול· נ;מירר יכרננ הזרם·יוי.

ח '" Sהיפמו ~ סהחי"Vנ ההלתכי זmלי

זכירה פרגקל ב  Hדוכי המסנה" לה-קשיפה

שהפרשם ודמישו הובד'שר ·'יהוטיי לם'"

דיהפ ·ל:השופק'\ו ',ל· .aרשאן ,חזיק· ·  mRה

pננצwרת·ינJינים וננתסח'כםגןונ·של חך";

נדכר.חרת רכיח ~יבםסה מכחקיים ונעי"

קימ ~ כםיילל ·יקררבםיי '·,היונוכו והיפחת "; ,כיס בסמבה צעהונ ,-דנו שנתקבלה תרת
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וyכקףם כםסגה יבחלמיי
ונוו ונ וונכ.י זנמבו .ה~א מםתrי בהוהנ

התךרה מישולא

וuנןם שארונים Rשף הם אמרי nשםשנה

חרזה ~בשכתחה

"

, -עלה עיו Rויס:ח I

-

לעה ללה -הבביל ~.

יייםירה ובנובם וול כית שיאמ רכית הלל

יסדה ;

mר וכים םמברןו .ל·הת זי גמ בKממיים

יבנין 'יסריה" }(.6
שיר תלהה לבnמי בכל צהשילר את ה·

•.דיידה )פיליו היהדרי( ייIכ\יפוס יפספר'ס

חךדה משנחה ,מרמז לע שושו חקיפ~זi

מפו-

מסי"םרת ב Vi1תלשרלת התייה שלעבפ-ה

IינnנTllל וכסרפות הדונר!ס .גס
I'lIיניפ שםידופ היא נמיא

ירסn

מםופ'

ויא m

בי החכמים שכזמו תקודם לחיבור

חזוה ונסנתחה

 -עלי וי יrדיN.

Wנמו זה סהני גכב"'ז,

ו,אחר שmרה ינםרוה עס שיבת גלוי בכל.

הDרמנה שני ולימרר  ntl:הלכית התירה
שנלז"פה כדיו המדח של התור;; - V

שכלע פה קבשך עם רובשו הדחוה שב·

iיrשנה ' Ii.ל

כתנ יכתואצה פמעילת עזאר דtכויפר.. ,ןס·

וכםוויתר ההתכלית קהדימה בומבם של

רכ.יז לבבי ל"דריש ~ת חיות ה' ולעופית

נאשי בסנת זג.דולה ,לתאויה .ארנc:ב יש

יללדמ ברשיאל חרק ומפשם" זע)רא ז ,י( I

ךןע הםב ןכםה וובאוני mיל שפרסזים

תקןר

העם ,הציבןר יהייח ,על-יפ

לז רדו לירטנ זה שבזןמ העתיק .אלא
לש aןאכ .המקים לפרמם וזאכירם להלז.

חיקי הדחרה

בבבת ,הזר קעב Kר ·lצורתה

סי להיער ,סלע כל פנים יאז להיסק
םנ.rרמיר לעיל .כי נזמו הקידם י~ c:ד~ו

דמושהב· לא ויי ,לכ סיירוי הלהכ בצ~יr.
פמaי ייניס ןנמהגים .רד"צ היפמז עצמי

ראשונה :

תקפ1ה

חיי

החבצוית וח,.וה.

הכתיבה

והםמריה :

יבתכי -n

סדי בעביד;ן .הרתית ,כמקשד

כסנת ;

בקיעת

ניסיח הפתלה 'יטיר קריתא התו-

רה כציכיר בשני

יחימיש ;

סיידר המפייח

לכתבי הקדרש ,תקיז םררפים ,עיסןו סי-

פרים '!'בר

 -כל רפ,ערו,ה הןס;' נקרת.w

פוחו· זל כמה מקרדםת שבתלnמ' :ז.zמה t:

על שמי של זעדא הספרר ,כאוש יראשון

רוכתם בי כש'יבל נעינים מייתירם נס-

לאגשי נכסת הגדולה.

דח פסKיפ ·לגסה ,נגזז הליכת 'nvסה,
יוכלוח ·עבידת ההכבים ,הלרכת כתיבת
תפס רתהר ,פתילין ומזוזזת .yןןד ;
םפ~ זה לא .הבונסי ,לעדת וד:זי הפרפו,

'דוקא.

וכלהת אהל .לסריי רוב..הנש לסגר;= ,רז
'~ ?Iי :דס\ררת .היי .מזמז קדופ )(.S
'ףא-לו-פי יש,ש לפקפק םכבה פאויי':

תי\ וrל  :t"T.Iקפדום" ,שקפרח בארית ל.בז
~רת כיורת ',כי ליפ הוננחי ההיס-
סירית יפלי ייינתעי דפ»יםה בררכי ה-
יוני~ ',לש 'ייואתה תקפוה· הכמסtה עפרל
יKיו דיילפת את ,החתפחית היחים הרת"פ

יותnי.י.ינם בימן':בית שגי ·,מ  n.nילתר יער
""ייןב,

.

תקפוה שב'ה  :קיובץ רהנלמת ,ודהגים'

ןהו.נnנגיפ vנבבל :עבפיי החיים הדתיםד :ה-
בחרתייס י;ן.סתנפחתים'י ,כפי "שקבער ה-
פרםירם" אנשי נכסת רבודלוה "לע ים" ה-
מסריה ה",קיה )ררתת' ןןכלע  Erו (:עדל
יסיד הלימדרימ ,הכלליםי ירםrרדית וסה-

גיnר' oלסיני חרס

רחן n.תi:rnונ בהן ;
לש' a:לה' התוכלה -לךIןגים ונמהגים ;כיפ-

שיט !;ותם הונדישית ויניקתם במטבע

סול םס"ח,ק,ת וכללים משפטים ,סיירר-
ייפ לnרpןת עניניה-ם 'ליפ' מקרצ»יות ונ-
סמייוים ,אפ כציר-ת פיד;פ  •.מסכחות ~.

מיקיס' Wכציית קיצבפ ערבן.ים צלירר
פשעי זגיחים ישל'וnמ .ןרגנ

f

םתלה ,כ-

תוכר ,חיבבות יצ:יבו ,סנבפח" ,נשיאום,

 .סי "ל~צ  K'lסםד ישיטתך לוס 'ז';צי

היtכ!Iו 'אמבונר חז'ץ :זיר\ I ,ח.:יריג בפרת
יו R 'IIי,ונכין ',דווב Mיל _ nבשנסותחכה

אכלות ,עבודת וכנ.ים ןIכזוחק ,מתנתו כ-

היבה ,מכאליח ::i,ו'ןך:אם טיאמה

·סההר

ניןי ,לכ הבעדוה סהורנית .סוי ה"'iיקח:
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הרב JPיב יחילא יייינבו).

"'

הדתית-אלומית נופסת לע שמי של הלל
הנKיש ) •(7שה mהתחלי בה  K'mהכלה

 רז  V1הפךרע-ח .עם ביוכריו של.ינת ידiזן הי  Mהלבתיתהגרול ביירלסזים )(8

ומבשכה "'-על ר' עקיבא ותלמיידי רי

לNשיה נתבורב סמדרי רפ.שהנ .רוו:ווכ

"

דיי צבי ;'ייפפז זיל בפרק החפישי לi

אמיי ויי 'ה-יעש.
השוננה על-

ספח' .אחדית מהוארה '  -ברמבהב ן:לופכו

תjון 9ה שךישית זמ.י;:.:-:

ידי רכי ותליונדיי .חחיפה זז יאו לריב.נה

הוגחה לידפדית בכתי פסר וטרדובר וךה

כסיום ספר שחיכורי נמןש אונרת כשנים

ארה משעיח בבתי ייו ומפשם,

עד "VIזג.יע זמו כ.מירתו.

-

ל:aא זאת הי-

תה יעביך חסח ומקיף של

אחרוח הח.,רח-

פירושה :

בmי!' "ב'J

כל ·החימר

לולית רלשרנית U ,טח בחק ךרaםךש .יפ'

ההלכתי_ השלי יהנמבר 'וכארת כשבי!ב.

קדIכ'י' ,טיפט קרב '$רועדמ לעולם .אלו'יייך

קיבצי"חלכרת רכים ניו השיי כצירת ..-נו

תאביס מןקריזנם  iiרכםייח לעריכת "הז'v

שניית" יכין שהיר יצברת פרשרי הלכן"

ומ סצריך יהה להעסרת ונה שנשsיה ב'

גכיית ·ודעת פוני במי שמי:עm
דבירrנ קשבלו פרכותיםה .כל לaה אנס'

שפסןר

ופ .היכררך lוכרזן נמפר אחד .כמל הר•....

רמ המטיזר והזפמיי וברצ רגש אחר .ספר

אחיי שכלל בלש-יז קצרה ובסגנןו פרצם-
צם לכ פה wוון K Uרבת העולם םנש ,כ'

המ דירית ; לרא ;p
 -בה ""K

'סופ סתם ,אלא הס Sר

יהירעה.

ספר .שכלל איתן

-

חלק vזבתררת פהזס ,אשי 'עי איתך זמו
היה וברחף יאביי בניית דברים שבעל-

ופ  .iיהחתימה הוז ל.א היתה מפעל ספרי"

תי ג  nל' לכב.ד xלא וסנ';ע',חרכתי מ-

דםר m.או-שיבה ,פשינה 'את הרדי לnת'
קוםםרת"Iבה של

ר~Nrם ri

בהחדבגנךתה קל-

רKח בס;תב הפיזור ·רהפיי;ר .ס.דאכה .להם

מאתן טפר בר טכמית' עלירm

לעם הבע"

רי 'בכל ארצות פזרריי.
לאחר סמרב הלשטרן רמוידגי של םעה

הםגרצח הלי יגנבה לשמיי אתר במקוםו
·שלסיגר סל הספר' ,חכשר להי הויל

רגחל' ,הליי הותפשם מנ:בר לבגילית לש
הקיםרךת '·הר.,פי.ת הליך ·ק).Iהו את' לב
כגי ישרלא בד"ר ובסה.

המוקפזת שאר .
אדחןת התירה 'היא לא/ביתה Kחזות ה"
ארמה ,שמירת לשרמחה ,קיים פניה',דהן'

הגיים רקיםו·ע J .זאובתה הוכנימי.ת··,

חמ Rהע""' ,·;:צ עינח 'בכית הב"

'שי'- R

וה רףר ·ir.החNררן והיח לנעם··

ןאת' הואלמ;ת 'אברץ' ישלאר '11C .:..... .לם

לא mיל;;:-הי' mו·לקפח 'את כחו'לס-ה';-
לאמר אשדב לה םכיס :קייהמ .התאב ה"
רכר שלעיגה זןע; לא יההת בל שילפה
חיכ-ה ~השו:ם.מה ,אכילו ירא ר'יב .רחםכ"'.
ני :סל דם,ר.פ דבוייל' ,עמהש 'ידיר "irל
חח_ כי.,רנוץוצי חאהרוו לשלטון ,.אליםי
הולך יi:בה דיאב,לי הביגר .ריבהרך ןן'="...י' . 'Tהנtש Rהאחרןר ,שעי'י היה לי היי r.ובנ'n

' rr

חתם" לש .עףצי רואפ היחה ובעיז ז;ן-

ריר אחוןן ?~ני קשהיהנ ירק,יבה.

 .ונשוו האב זסרמש mT
הפצרקה צחי ,,.לכ שדביי' אירם~ ההת-
ה .הדםכ סגביה

פררררת .הלראיונת כן גלוה חרזקה ר:ב.פיה-ה

·.וא~חיר ?ארימ דחש •.לביןרוצ' רחובי אי-
תז·וןםווני,ך'

פ.·Pם אכן' הרתשח ד;ב ,שדרnםגר'אל "י'

איני בשים ארהפ ולשרן ':י'Iית םרנםת,

לiו םפו' שמלהא ןpםם ובמלסה tביברוןת

רעהתל נוליה 'iנוכף -pהשלרסז ייה.הנ.הב
כהיקף ההשפגוי ..בחזוק' נnה ·ליתנן; ו"

הדר-כה .חתת דגהל של ובמסיה וותנ'ת'

פגיפית זי הכתרנן ישאול לדרוכ למתא
החתחתים .סם כל חנבםות יהקרבגית' ה"
רכיבום הכ ,ל,יי ה)לזiר

א"דחות

הורתהי,

א.דחית

ההרKר"'ח

-

אהרברר.':

חתימת השמגה'a :דוי אלוLז ה-יהת -ענ
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אתר דעת  -מכללת הרצוג
וכחקיים במשנה ובתלמןו

חמת לJבושר Kת הקי האחררו ליצירה הי
חיינית ,ומכל כשן שלא היתה· מנמתה

נקהלר הנאמנים ·למסורת קדומי.ס 1למב-

הגי אגות כדי ל,עטוד על נפשם בגד אלה

·לסותם פייתי·ה.ס של תלמי '.חכמים הי

שרצו לקעקע את בירת הדת הישרKלית

מנתגחים זה עם וה במלחמתה של תירה

ולתדתר תחת .היסדדות שעליהם הושתתה.

,לכלאו את הרןח המחשד כלי-הרף מע-

ומניון שביתנה רשות למלחמת מצוה בי

שי-יצירתי .ם,ולם לא נשתתק ק~לם של

עד קיןם הדת שזב לא .הכחינ.:

המתובחים כשקלא ןטריא של הלכה ,לא
גנםר הא!נבק ורזוחני בבתי מדרש התי·

אילם דעות ש לר' יצחק הלוי ז"ל לא

בהה כמלחםתו העזה גגד" .חכמי  Kשכנ"'T

הר ,ולא פסוק ריבי הדעות ומלחמת חי

והוא לא גרתע אחןר אף מלפגוע כבכזדו

שיטות .מפעלם ' u.ל הבמי שני התלמודים

של א.ותו אגיז וצדיק מופלא ,זקו ד"  iוראה

יובית בי גם· ל Kרח חתימת הס' JZ.נה ניתו

בארצךת המערב ,אתד מנרילי הדור הח-

המ•c

סידים והישריס ,טמעולם לא נגע בכ-

ת~ית ימעפיל;ד לא נצערה במעיפה .אבל
נןנר יסו i.ll '.צק לבנין הרןח ,בסתמנה

בידו טל אדם לא בדיביר ולא בכתב וי

.מרחג גזול לרך.ח היוצר והמתט.בה

סימיך לא הוציא דבך ·לעו פמיי אפי.לן
כשהיה מתוכח עם אחרים וסותר את· שי~

הדיך 1גקבע "iוב.זי.

טותיהם מן היסיד יער ה.טפחךת ,וכל די
כ{ ההשגות על הדעה של רך"'צ הופמן

ברין ·הם מדורים ושקווים יגאמר'  t:ב-

ראיחי לכנזן למסיר כסקיר·ה מורתכת

ענןה ובפשטות מלאה-זוו ,אח דבר' ר'

קצת את רעותין של ר' דדו צבי הופפן

דור ·צבי·הז~ I:י מכליל ך"י }'!·,לה- (9
בעיוום שם ·אכל בכונה מפורשת -

כסגת  ..הגדולה ·רעד חתימת המשבה ,מפגי

ב.כללם של· "הנעשנים ·על ·קרומב-ל" ,ן-

נאשלת

שזה

ה-שנולשלו·n

יך :9י~  ..לu

החלנ-ה מימי א:גשי

בעי\ביבי הבאים בבנויות

ה'!,!,וע את עצמך באילו לא ידע ·כמה חי-

חקר ד1גשנה .פכי שאומנו שיטח ר"דצ

רש רצר"ה בחלקה של חקירת רמ.שגה.

1iiמפ jאין נה שמום חירוש מפתיע',הב-.

אף-על~פי 'שריה"ל מב Uל את דבר·"

תהת היסידות היהת מקרפלת ברנרי י'

ררצ'"'ה .ררוחה אותם בקש .באילר היי ד-

שרירא גןרא באגרתו הנפלאה ,ועיקריה

ובים של מה-כנך ,הרי לאמיתך של ר-

נתפרס; ונתאנרו היטב כספרי החכמים
ר' בתJבן קיר.ומל ורי זבריה פרנקל ,אלא
שןך " rהופןמ ח~זקה כראיות חיתכית ז·

בך ,ה~א בעצמו לקח· סנמו את עיקרי
.שיטתו המחPיית .הלך בכםה מדרכיו ך-
·אף השתמש בהרבה מראיותיך .עיקי חי

ג  Iלה פניס חI1ג'Iית בחקי.רתח,

מחקר ·החדש· ,שברמ-ו אף בסם פסךי של

גגר העיטה האזת יצא במלחמת ד-ב·  ..רר"צה ·,,המשנה· הר\Iזש.ג  iוםחליקת ה-
תבאים" _ אחז בן רהי"ל· ·~תש·ב· ידיל
יים דגילה הרב ר' יצחק הליי ·,ל"ז ש-

ךפ'»' חיריפים וגידר-פים על נחמן קרוכמל  -לרא הרפ-ה ממנו ,מ Jדהף הי~.ון וער
ויכרי·ח פרנקל ,באילז כפרו ",ח ככל ·הי

חרף .ה~חך~ן י?ל כל םפך~ו .כ.מעט שאפ-

תורה נלדה טזלר רצו ,ככובה רבובזין;

שר לומר שכל .הדברים שאבמ,י ונשני

.להפיך את קערת היחדות .לע·-פיה,
מחלמת-קאנית זך ,אשין להצדיקה ב-
תחום התקירה יהעיין המר.עז ,יש להס-

יבשלש~ בספךי י"י הליי ככ.רכי.ם הגרז-
לים של ...דורןת .הראשונים" .באריטז.
בפ;זה ובהרחבה מיגז  jת  -עד .במה ש-

נירה אולי כתואצה מרוח המלתמה ש-

שררה . . . TK .כק ~.,ה.יהדרת .אכשכנז ,שבה

הם ·גוגע~ם כ"חקירת המשנה _.איבם אלא
פירוש לעיקר ·שיטתו וד - ..פ-ירןש אךיך
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הכו " PJכ nילנזי חובבי'יג

"'

ינדלר ,מפליא בביקאותו וnריפרתי .לבא

בן .לאא שצייר תי,,,,ל כי הנחייו עהי-

נ 'tיותר פמייןסו.

קיי ,שהיא הוביח התיכין בפחקריי בר'

כב; אזת אי פאשר "להבסים לvזת i

לסו פייפי נחיך לא:בק ווהתקיף את ..,,
הולי רחיופת רCQבך הידיע '  ..וכמקדים על
השונבה" יונדי דל  -שלא כשיר;ן -
במהד שמדד הxר

ותאירם )(.10

.

יאז אני

יפליפ ללבק את ממק יי  Uוק-הדס על
רי* הל,י" ,ב.י rמרפן .י  Pמו הוחח יןפ

·הרס.ב"  RלR

מה 'הסןKר יחסר ..נו סיב

יIבה ןןךKר rרסב יאני "יח.ד ) K; (11לר

היא .יארי יש בטפריי

 -בדרי נ'זל "-

סמקונתי של ירי חלרי ישהאד· רקה-ה'
מתיה ל·עינויי כתלו,ןת רובוסהנ .רנכ הי'
נע בבהייות יתיה.ו ,ןייrמ בהיוזכות ו

םו,יm

O

על-ייד רציר הןםפז .חKל ,הזזר'
כלי העקמ

גישך בי '.,דמי עליי קודם -
חקי בענין  -גם זרכיוז מרגקי 'Kנ"ייזק
הירש יםיוד (.12) .כי רהי זהי nרs:ויןר ה-
רמזכי  .לש  ,".,הל" ~ ששונתבנו כםילה

בקרבה את המוסבה רהאשונה .סקדמה
זמן רב לחירבך .סורהתיאנם רווארזזינים

-

מז הסח nיונו המיב נם חיד  'K'Iז לרכוחיוו

יג.lא וק ר' לאיעזר רר עקיאב לאא אפ'וו

שנדימ בסמבה יכתלומד .בראגבי'בת ומפ-
לאה האו  Rוצה את 'יהם הנדלו של .שגי
ו1וtי'יITממ ולש דפם.יןת הדל.בתית חר"

ובכייריי פיטי הבלותיה Rו' נםוiדלpכ לע
זז Uםאח הכנהנן וסל משניית קדיומת !וז"
יהו רמצים ליח)ופי ישטות ש.רדםת 1ס' ' U

את בחו הבדול כסחיית במ-ה רפטים -n

ב' nשאמ"' ת'ב ',הל,ו rםל,ו כפירשוה

וגיםא( )r(13

'רלא עדר

משורית ידילה tנ.םיימהם "ווננ עיש ,ו"

לשרו

ינניין .יסן·סז רב ידכ ירrזו.ייכ עסיר דה.כנה

כשלפני  Uשומת של

אלx

פאיל~

יוtכתפ' ;מnKיום.

גמ כתחום החמקי הםםבור 'IIל הגסוםה .איםנ אכמת אלא nחדים וםו;נים את" -ד
 בווחומ זה אף םנוזטהוסן נתכלגז nם' -לבי .הקדIבונים ) (.14או irם מרחים ··בIריוהב 'רםיאבו' .אחייר  -אם דכיי יוסיה ·דחשים nםל;קת יחנזו' לוו ראשוני' ןח-

אי· בגוקיפיז IC .ס בבצייני וצייתי במי -117

שובים )(.15

הו •.Kאו ווכיירנ צייה וגיליו פניס-אוחות

)פיקים נוטפים ~ידי;ן"יי יבaוי .ייה(.

ייnIרס

)'(1

-

'.

.

iזס  Iר בתננ יזי הכmנר ותנתינ יתרDבו ולבחיר יזי ה mייב יד ,מול Kג:טוויג' ';ליףכ••

(ו Zוחה·בימוד·םpו סבי סבםיי~,סםס גאר 'וtיבוב הונב קםםו  Mבווםביות .שגשמות ·ו,ב.וםיםיי
דסל.ובם"י סהב,ם וכן הנJינ'ים ונוודובר רילJם) .בבוי וויל'Sהספח ,האבת ב~ירtכ'י ידירו.
גוcםסיר ה(ןלפ'~יןוזם יחיכוםtכ'י לילזכ הלגrtו שרפר .רג II7נר בזדמ התיב:. .
)(3

רכ Iו'Iם ידוב רנתI.כן mז דכ~ רuם.ן "תת ה"נל ,יב /כיד!כת lנiוה רבנר תי היל הזקן ד"

. IPII7 •.וcםךת.דטיר תגר ..בם ,סנתנה רק,ב-ה לפסה םם;בי ,פרז הלל ארלו; תנעובס ינםתIכבז
.
הזלוIכ ך nו;:ל' lבבידה וול 'Uורה ;וtל תקנו' nםלל ;סס a .ל. aש  IPה פדוםי. ' .
. ...
) (:4הiח מPו רז לוLי פרפן.

,

) (5וה aבספרי רב..ל ווiי Dח 'R iה. m,נ
.
· OOר.acכ"ם:ךם

' 00

.

Hל ריירכז Mכן שםך של ',נICIש Iמ.ם •וול הזזרב' 'ןוזנ iנב רנ~ רובכקיםן וזב י'· n x."nליrםן.

 .נ'~ם',. :יר-ל .נןטח לפנ P Mו וCבסiכי ווולזי 'לכנJנ.

-

ייי "ר,כ' uנבכוי הז'ןם
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ובחקיום ספבגה תכרלוםד

"

) (1הוחנובר.ם"רבל.ותירונם.פרו.:ר.
) (9הוחי-ורות וnrחונ"ם'י .רף,IR.ר 86 iףדר" ,gg
) (10הוח .םירץmכ לו הספנ"ה,

ףד J 83הm

•1

)"( IIס" I]'"oIIן:,g

) (12הוח לו.tץבונ.וnjוםד יז םהוינה," ,-דוונ"  •101ה~:רה •1

" ": .
()נ. tהוח סקר ה' סל הפסנה הרתיונ" יכ'ר.
) (14ןונב לזום\קת ר' נxי '"tןח'יםכפ בניי"סהורת מותנק .שהי .םלחיקת היב סאפי ו'נת ילול ;
" " .-
"
....
" בדףם כ-ה ן"ב~. ,ן יי'יבוי וקגה ,באנ קםוt. ",:r tו·,

).n (15יי הכרס ז' -ב ; ,יבםות גא·' -בן דהנסןיר " iו ; ,-י iDtהנ~ ף;?

~:,תב>ד ד

" '",':

: ; -p.

ככס" .ד~ס"~ה ~י ~~~; "ו"-~n
o

"  'Itווכ!,יהzכ;רלףרגרנnכ.בוtלנסתם~ה-.ו.

":' .",

~.

.5

..

.:,.

~-.

"

,_ • ;;';:n

';ל בץזי יבז~ב1לt.Pרייב
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:u

הרב קלמו כהאנ

לחקר כ'אןר' הגר"א ל'יןשלמ' ןלרתספתאס' זרע'פ
שאר גם היא ה.בה קשת הבנה ,להלנה 1' 1

רפק ראשון

א'ן וצרך להאריך בהפבר השפעתה

יכו ,יש לקרןא הלנה זך ... :רכךי -Y

של ת,דת הנאון ,רבני אליהו מןןילנא ,ע7
דרך הלמיד וקביעת ההלכה בד  iרי וכרי·
רךת שלארחיו .יאם כי בעידי בחיים לא
דרב הקופצים על חירחי להדפיםה .ומזא
בתפיפונו דבריי בפפר ,הדי אהר ::

רכוים'אלה מתיחסים להלכה היז '-בהן

יעי עתה בדפtוי הגהיתיי ,ביא'ר~~ ~ר

(.

ביאל .ייניאל .יגי גריעיז אלישמע הסיפר".

צוינן הספיקים שבחנ"ך שנמצאת בהם
המלה ..ל"א נתיב "ןל"' ,קיי .נחירה מ-
צאונ  3פסיקיס וסלה ,רבב"ד  •14אנ.םם
"טנחת שי" לישעיהו ס"ס 'ו יש

לפי
בעלי מסורה הסןניס נג"ו רק  12פפוקיס

ד,שיי לויג מקצעית הדתר;ן 1) .אי רק
חלק כחביריי אלה הועתק מעצם בחכ יד
ןק'שי של האגון ירבים מהם העותקי מי

שאכלה .לדנךי הגר"א נמפדת מלחיקת
זי כהלכה זי הבידרבה שכםסי םיפריס .ה-

רבו הגהיחיו של האגון וגירפאות חד-

פרים ,המיגים  14פסיקים ב.ג"ך בהם כי

שרת שחידש לפפיית התלומדית ,תלמידן

 -ל·ערפתם יש ל-

חיב  ..לא" יקוי "לו"
גרןע  2פסוקים לדעת הסרפו אלישמע.

יותו משבעלם חבווים" ,אך הרא מרסיף

ההגה זו והפבר זה וכביא ר' זאב וןלף

..רכל החבררים חיבר הכל עד הייתי או-
בעיס שכה או-חר כך לא כתב ולא חיכו
כי אם על י·די תלמידיי" )(.2

הידיגהיס בסיף היאצוחיו של ההרמש .אך
איז הרא מקבל אח ה.גהת הגר"א ומפרש
הלכה זו אחות .ה  K":מסתמך על הפסווה

"ויו היא כגישה לדברי אחד הרוסא.וביIב.
דבר זה מתברר לכל המעיוי בהקדמ-ית
לפפרי הוג~א ולסרפי .תקליז רחחיר ו·
 ...פאת השרלחך לר' ישאול שמקוס.ב

פרקים בהם מופיע השם יעאול כתיב ו-
יעיאל קיי )יהם '''הד א' טי ל IJה I .שם
י"א ,מ"ד ; שם ב' "נו ,י"א  Iשם ,ה--ל
טי( .יהאר מגיה כר., :יעואלי-יעאל ·ד:.

כחבי תלמידיו.

בעל "פאת השרלח!'"' מ-עיד עליר... ,סחיבו

יג.יסה לדברי האגרז ~ nי האבים א-

לכה זי קיבעת שאלה הם דכרי עבילא ן'
יביאל .כלווכו שהם ב~לי מ-סיר.ה ,אר ס - i

לדה"י א' ט' לווה ,בה צריכן אובעה פ-

,דוגHמ לכך יכולה לשמש הגהה מבס'

בגבעון ,אלי ,שמנו ,הפיפו .ארבע המליס

w

האחרונות מיצינית את ארבעת הפסוקים

חו· אליה )  (.3כמס' סופרים פי" """ה rונ-

בהם מופי·ע קריכ-תיב זה  Iיהסבר הלכה

,.לאב יגיאל ינ'י

זו~ ,יא~ ,יעאולי-עאי? .כקרי י~תינ ~.-...

סופוים אמת הגויא וגישת  ..אפת שהיל

שמה הסמירה האבה

I

גועיי Nלישמן iהשוטו)-הטופ(ר''' פמשרי  -מנא בארבנעה כתובים שבהם וכיפיעות
1נס  Iי?וופים לא מאrו לה פתוון .ער זס-

מליס אלה )כדר; המסורה לציןי מםןקים .

אב הגר-א .והגיה .לדעתר שי'כח המלה

"ע"פ מלה' מסיימת המ;פיעח 'בהם( .כדרך

"דדבו· _ןוןבסיף ההלכה הקודמת ,הלכה ',ו

~ >/תפרשת גם הםלה "השוטר" המיפי~~
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חלקר וב , ICיי הב"Wר

בs

נם knי ,ל יד דובולה .וOורפוי בדה''' בי

י,ילא יט pרןםתיגנה בעת סופבוי ,...ה מ"
דרכר על כל דרתכ.יבן וי" ,יקרזי יף.ר

נל»י .חנcפ השילחד ובתבגד חברי D-ית

זיל .דבה לש

~·נ יRי.

ליירג 'ר ז  IIכ הידיהנים רדאוה בהם ם·

'sתי'' ררםבי

הנר ..

אולה דבריי בהש·

ספה לקהדהמ שבסיף טפרו רנ N .ל ; 'יבן
שתזםי ,ל  ' Rחמוברי חברי הזמו שהש~ג
~פיו פיר .לע הנהה פנל Rה של רה"'גי י"
'~ Kדהג.ת הגו" רירtי"ה )מבלי להז-
ב!רי בםש(). .ל.ם"~  ..םIIת השולnז  Nמקשה
לע ףןחה ,nז wשבסמכת· טופרים מינה

Kכיח את רנmותכ!ם וי

יקרי r

הרב מנוד ראגםרוי

מיבנ•1

שבע.קניתיר

הלכU

זי מסכמ ראתה דכלהלן.

בתיאיר פהFו

~סב· r

יא ע Nכ.

כאררתו ד,סוגת ריי"בCIי

מיאכ ,שהרכםC"-
אמר  :מיפי ו! Pחצנני םICז' אלא בעל מ"

לכאח  Rחת R .דם ·כעל מלכאה  Rחת יייה
גם

י'  rבא יייייכרםייו .ארי,

בזה טםwן

פתיתת גדילתי ש~ חרג"ייא ,אפ מתקכלת
הגהת ףרה במקים הגהתי.

 ".,ייבינה

יאכז בפחזיי יוטרי כמס' םרפרים פ·ר

יבניםח גם יעאילי-יעאל ,אריז קמים ל-

חל' וז-י' )ע  (696 ..נטצאת הלבה זן יסרם

שתי פעמימ .מכי כז לפיי

 Uרם כסיף הלכה רי  Nרתכירו· .וברלוהב

N

זי גאפר כפיר" : RryיעRול רקירנז יעאיל·

סדכה''' כי כ' DNייג .יאין זה מתבקל על

רמינה רםrםיPיפ סבהם מנאצ קיי וכתיב

היכ Mבדר m

רה~ " שכ~ הסמורה חילק :את םשה - R

ההגת .חףדה את אי-

·nnה.ךוםה המלה לא"י

N

לשמR" ,ליפצו

n.

ליתן לסנוום~

סורה,

ביוכ.סי דהכירם נעונדו ,רד על ה-
iושט.ת אי יש להטביו לרזרףה גמ מלת
.בדוו" שסבףו ההלהכ הקירתמ ,לשיה
וש דaףב .פותןר כהגהתי .ההטרב נמ IQ

בכו ב~חלJר יעקכ

N

למסי טפררים .לדע-

ות vז' להגיה "ידכדו" ל ...וחכיי  •Nופירישן,
זvהקוי וכתךב rDיי קםדו' לזה )..לא!--
ריי Kגמ '':פב
('"ול .כהד·' t.ו' יי Rכי

טרr

זח .ובזה

קכל!י

חכוי ·המקב~ל לן,

כלורמ :שכמ; m

הבכראי כה Cכי טרשה זו .הררכnנU
להדגים כה את גישת R.מת הסולתד ל-
יגיםת יבך .וגתיכתי פלו 'חהלוק ,ליי.
דיגנחב ונפסת לניסה לההגית "אר'",
מזטז אמיתר ייתר תשמש ·הרג.הה לייי-

שלםי דאמי פיה ה".ג מבשנה שם ·איםר
רכי יהידה לליחק פז הנnתום להפריס
מעשייתיר .מן הדKם' .מז האנפה בירפ

אתד על הנפאה ביים לשגפיר... ,נxשי רא-:

בי ,ח'"·נב -אנמם בעל נ..חלת י.עקב· ם-

מר חפי Cסל אפש היי לשונ אחר לרI!7

Xל אצננ

היים היי .פלש אמר .יהסnנכה ובמשיכה

קפפק

בכבן  Uת הגהה .רז·· כי

פנטיק· .ה.ב"ל בשטואל וקי· וnביב .כזה·.
יך סי ל·יקםי ההנהה כי סבפיימ ככנ,1
.
.יד .וניפ .םנאצ ק"יכ זה.
ופה ר'IIנ Iכעל "אפת שהלרמז~ .ס-

נםאצ~ פבוק' יז '''ת רשיובת ,הובלימ כהם

יP,רי בי '.ןוכ.תיב ביי"" ,יrR

· אבן וב, Pובה

לש IDנורה זי ,פכייו שסמ כםב Rגם יעו-

לKי-עןלא ,איו זה רםיר '.p
זי שאנ· ' Yלnlי-יעRל רק
י.x.ר ולא זrח הגיאסר לשנו.
ההי כד ,היי זאכ פדרכי רק

'"יטtר" ראםר כתירמת מ'שר ימתיי ב-
חל"ה ,היוrrחלים ·קונסה ס ,Cי.פלסן זה

יהיה:יבי יהדרה איסר למפירש"םב ·מל i

בליקח טן רנ.חתם iמלש היםו על ,של
אתמזל .זכחלה הוי IIין מקרם ·לחםוש' י.ב'
ריר ..נאל הנחםות ה' Rסבלבת .דארםג.
רנתנת לזה תירייצם סונים .דג.ו"' .מ1סיcנ.

כ~ וrןכיטה .
מנתיה .:לוקח פן הפלםי היא מנתיתה"',
לגירסת הג-
עודר ףא אם כלימר .סיבוי·'רבי סמ,ןו נתפקיפ מ"
על יR'1,ל" -אכז סןךיכיים לשמנה ,די וRבוה לירחנזה
בגי,טיתיי תיויר בםגRו ייאן ... t ,םאר·ר
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הרב קלמן כהאנ

ךתעןסקח בלו Pח יב.ו' הפלמי ;
הנחתים הו רבי יהודה  .הן

ךבלוקח סך

 .כהדקמה לאפת השילחו .ע) · (6או!ב,

שמנוין

עליו ר' ישראל משקלוב  .. :ירבוב' הקרוש

מידיס .,שמיתד להפריש .חלה משל היום

החםיר ז"ל ה.יה מרןב.יאת דלית לה טיאפ

נם "שבות אליהו"

אכשר· חידחו

על של אתמול )עי.די

רבי

כאחד

מרןרזת הראשונים,

הקדישה מעירה על,י"_ יבו בהקדמה "ל,

כאז(.

והבה גירטא זך מובאת ב~ nזיך איש"

"תקליו חרתין" באמר על האגון .כי היו
"ידיו רב לו בעןמק שכלו ,עמוק  .עפיק
כשעמתאח,

רמאי טיי י"ב ס"ק

ם,
J

יהאו מפרשה' ו·

מסבירה במלי ·'להביא התיריץ -אהחר ב-

מי

גמרא .שאר עלין מתבסס הרע  Uב בפירך-

לאסיקי אליאב דהלכתא ,.כאחר ונן הג"

שו' .ומוטיף נעל הח  Iו"א  1nלא בתגלה מ-

היו כנמה דורות

קיר גירטא זן שממנך דלה 'רבנו מים עמי·

ירענו: ,למשקל ולמטרי

אוגיס הראשוביס ',אשר

,וחלק .ניכר מההקדומת לםי

לפניו" )(.5

 ..תקליו ,תדתין" ר"אפת השרלחן" אין וכ"

קיס אלה- (.4)h

גישה  ; rלתירתי של הגאין באה לייי

סרתן אלא להוכיח ,שאין כל מקום 'לס-

ביטר" לא רק בדבךי'  nלמי,ינ עליו ,אלא

תיר:אי להקשות בדברי רבנו האנון זצל".

גם אשר "בגי דורו גיל .,גישה כ  Iו .ארפיי-

יהנה גיטה שבזי מחייבת  ' -מחייבת

נית לכך היא הערת-ו' אלעזר מינץ כעל

בריקה ·לחקירה

 Kחרי

דברים המיוחסים

-

לגאון אם ·באםת 'מפיז יאצי .בכר חזכר U

ל,מד לפני מלאת עשר שניס לפסירת

ל,עיל שחבוריו אחרי מלאת  .לי ארבעים
שהב :לא על ירו' בכתבי ·_,אלא מפיו ע~י

הגר"א( מביא .הנ"ל )שער י"א אות לייי(

"תך על בך ,האגןו נפטר

בספדך ~שעדי חכמה

"שמן רj,וח·...
ש"ב שמעת"Nn

)נדפ-ס

פארג תקס"ן ,כ-

הסוב שבם הגר"א "דאה דאמריגו כדיש

תלמידנו .אך
ביוס

י"ח תשרי :תקג"ח .יהנה ביום ייט

דאיו

ככסלן "",גקת' כלימד חרשיים א"רי פ"

רסנת הש"ס לימר הדשין משמש' במקים
יא  Nי'·,אלא דהכי .פירישא וובתניתו ",רשייז.

דק"'P

ביצה .הכי

קאמר ן\,פ.ד כירה כר"

אשם:שחט;· שיחפור ברק,ן 'וגם שרייז ב-

זה " iאשפ; כירה \ניכן .יר .t{,דתני",שאפר

טירתר זור...כ· ,יאצ מאבות בת~ ,דיגין

ייילאנ יע"א ,על דא.נש'ס שלא ששמו כל

צרכו ·ונטלו· לעצ!בן לקביע הלכה בשם

דאמוי ירבן של כל בני הגולה האגוך ה"

כירה·במשך על תיבת· רשךין .' iושפיי ק~

אתמי :חחםיר המנ;" המפורסם מי אליהו

-j

ולה"ה, ,ש"לא ירדי לסוף ',עתו ווכלאו לבם

אמר שה"ס הכיP :אובר· אופר·.כירה  •.כל

מר דגם כזה ש-ייין" .יהבה ~הii:מ"ח בעל
..שמן ריקח"' מקשה על פירןדעזה מחוס'

רה פציג  iאפר ·חולין פ"ח  :לפיי "נסתר·
פי;ושו.::של .האגיו ~,ל"צז' אך ··הוא .מםזופק

בקבעי "איך· לתמוה בוה ע~.האגוו המיב-
חק זתה"· באשר :.שרואה אני ררכיר בחכו·

ריך .הנפלאים ·שהיא 'בחי "·,לעצםו ררך,

לכתוב שמיעתן ולקביע ·בדפים" )(.6

 - .בכרוז זה אנםר " Iאבשד שנמאצי ·אי"
זה אנשים' איסרים דינים יר),ד"'ות ;פיי
דשרי תורה בשם מו"ר  .•.ה;אגוו  ',,..וירו 3j
ומפירסם·,

שלא

יאצ מפה 'קרוש

האגןו

חג".ל דכר שאיני מתיקו ,ו ":ס:יגסר המה
כבתיכי' ',הכזויי בבגלה ובנםתר ,הכל על

א'!!ןר הי '.ישר בעיניך בדבר· '.המשנה י.

קו האמת ,ייש לחיש פן ייקבעי הדברים

הגמ~_ ··אף אם" הראשןנים ',ל"ז לא פירשו

שאורמים בשמו להלכה ,וגם יידפס" בר"

כ . : Hl
אוז' תימה על כן שכתב צליי  nלמידו
:ו ~ ' fשNגל .משקליב כלדהלו_

.

פוס.• ,

ולהסיר "המכשלה' האזת ,בכו' יאצ

אמת '·שבי כתןת ·דייניס,

שהא' הששמים

דק"ק יצ י יבריזר בכל כתי בכסיות ו.-:i
n
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לרקח tב kוף ר",ףK

ני ·תבי פייס-ות קדהלuת יב  '.NשלR

"מ sיRל.r,

םין שופ אדם לדב" וגcהמר

נםו ןoג'IIר החסיי זצוק  Nל בע"ם,~ 'IR ,
'באו כבת השיית!''' ,כב הגמדי הג"ל'·R .
· mדינ'ס והגה~ת .ןפיררשי תוךה .ןו

בד

רן,אנ ליטוס רק ומ Nי" Dאחיר סםיית
האגון

"ביגיועת האנת ובי' ב" R'Iה

)(10

הרב ' ...ב Iפשה

ב(,11) "'N

ןבר הבחיו על

יררשלמי פונמו זריעם א...ינם כמבת י.
לוסןר· רב Uהגלוד »"ב בונMרר יטנררר

ובמס .ייקיייפ

על פי תלמיייו o.שvווע פיניי u'nm ...ל
של .דובשבדות גכ"" סירדי -תלפיידו ביחיי
עזל סיי בובר חיה לרםRה »דן יכנsתר

יוניי oiוארית י'jilקד יב"ר .פרישאם לסוR

פבי ייאנ ראב יק"ק ייילtJנ יע" לווים

;ןלmלע ווםד יבר בוסרם ע"'ש הRגזי עי

עיגיי עליי ומלרר כו  ' \Rלו" ברזות תל" .

'י"'Iםתר בבירור

גטנר•

שהפ יבתכמ ה·

Iטזי· .ל"נר ..ש'כבבת '.רר
רבnכ.

rr

וrיתרכי

בד",

ר"קס

כג"ל .יכל ןכי

",.צי

בצירוף

זסיםריo.

איזה

דבר כלד יכרור נכ"ל ין,רע rזזץיותK .לר
ליפKהן כר .שהם זבו רKבtון

רנ.ז...

.רנח זה אדוי הו"ל לרסן הצפת - V
ייונות זתוררת ןחידישום בשם דUIווזR .ד

לא היחה תחלתי לשמהR .לו היתה אף

m",.

בלן('נ).

nנכד 'נדפםן זכירם '''מכ הזטיז ופנלן
בים oששרנים בעקבית םעייות ופיטR .ד

ש גנלל פחןח בלתי גכןר של ההגותיך.
ננ,יר ולקת.ו' 1רחתיף בהקימה ,כ.י הג"

וייתיו· ונסוובים בקצרה אונר wבד .לפ" g
יונ. Qיזזבל!lי תינה אחח אן מחק ·אחד

ו.ו גקרר;ן
וםנול ).(8

Rחת...

יכ ל Rרשמם RלR

יהnב -תםל1נן די '.שוRל .שה"

יהנ," mrל Dשל האגין ·ונג..םרן לע"ה
ולניי פסרי •Dוגוהית הירקית עליםכ Rבי

ןקIח .לכ וז.יכה יי5Qו ...ייד זויפ לסןרם
בי· Doהיי לאבבי ראמל ...חשך פשזחר ת-

מייי הגייל של .דוג '" Rרבי ייחמ ררם
לרזיז זצ"ל )(. I2
כגי הרKגז ובתכ לע מהחרא זר )(13

ג..ם פירושו על משגיית זתים נ,'"' OD'I

...

ג' Oג ,הרב החויף מו.ד ר ..משה פוני,קםנ

אל יMצ ידי רחבת ה'Kברר םב~

גם היR
קימדת ירצוזך לרא.ריך .פכי סנuת לי ..
בכת.ב ווצוגונ היה לדהDים בריין על
בירי יפי ....והר  Pמצי  •'1נדי שיביג i
הכל סתתי לרתץ  Rת ..רלת••rווו םנאנ
בוכסגיןת וירישלמי לפי פיר"'יי .יIM
ביםל רציננך והזפיס

כק r

לבויב.

ותלובידר ר ישארל קלוב ר",לתן וז
טעיוות שנפלי בפסר יה הו םיונתו ררaט

ם"p

ז' ; "יוכס" בסDו בפיי

סחנביות שלר )•.(14

הו הינור בירוא וו)ם

)הםזסי

"D

מ'

סיי " D ,.וj

כי ת"ל...

ו"נ :

"יוה"'ג פני' רותנ.גיית

ררובrחב תלוגנח ל Rבירנו :יתפ"'.

ישם םיי '''ט מקיי '''כ ז "בDו .יויונ.גיית

.םר aו.גיכרי חכיבי.ת יכ תנערכו "'ב

זטל ד.ד...ג בםננר בסרעת תדליק דל .לרג

טיםי וריייסרפ,'''' .גרו וכהשובן ררביי

רתלמיד םערה דפיםה פיזוי וווף ,דה"

Kינ· Oחאובנ  Rחח ·מרנ,קית רKגoןר ,,,םכ

רע . .נ (.15) ..יוי יוזל Rשםלpרב .נפיו

ץי~ו דוvוי םR l ·oפמ ןננ .'tה  'Rך ל  Kרד".
ננה ברוKי:.רכז במי Rטרות דפיס בקוס
זזלnנךת הרג '" Rלףסע)'; .(9יע  rגcו "'ב

הםעות על החובר קדקישן

.

ייי" .קוו· .ואת· -יא'ד.
ןא ל" K

ךבב .הגהותיי יוז :רנ,וא"

נווi rריו גדמסי גם מדבוי תלוכידין  Rו

לת'lניד מליפדיי ועaתיקיcו ויכם .צעם

םרפ ~.,נרת לBיהף .לרדם זערי.ם סאר

לידי כן שהונ כיבת )נטוף הדק.דםה לסי
 ...תקלין חדתיז"(  :ר..בה. ...היה ב.סmנnבי
לשעות

לm

שחונ  Iילר" .מר וינפ R.ל"בת הופדם
העלה /נקסןתים סכה .בפיי ומולדם יםוב-
כושים יט'עות וחוסתתו ~וסבין\~ Iריי'"
שלמי דגנעו בדרנכ ריגרב ץהwור  .וזר
rהםז לH

רפם,יק_ •. .
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';.

הבר ק~מז בהנM

;בז רי' דיכ בועיש שאכנזי בלע ..ש-
ועי ייילסמי" ',אשר עקס הרהב יפברי·
שי; של' הגרא" לייושלימ-עrיהערה'!
ילהלו פרק שג; ~ פכ' RבJשף ירוסלמי
)דף' "rז( ברבריי לפאה מ"ה מ"כ  :ייגי"ןןן.
רתטי ),ניטין די' ל"א( רה ונטלח אמוןמ.
יוניבךי חג" 'I(",זל כ ...שנות אליהו"' נראה
שכי;ןר לזה .י •Pסהשוונ) .שמ:ע יםעה
ברבריי .דכאמת .לגז ב Rל , mת דכוי ה-
ייישלמי .ו ';jםגaסיר לענןי תיקין הגדדש
.
•. (. I6)'..n
ןב ייעירבי ח,יי/ב הגאין רבד בריר קוג"

 ..בתנז ררפ ופסלא" .וכובת על,ר -זותל"'
מירי ראגווו ט ' 151וכשחי מה "סאונו להוכ
הגארן·

חקיוה Iני mדח טעיו יח-בוח לס '"ה

גוא" ל,וולשמי ".לחלp
יעם בפצאות שחי

תרתנסמ טדו

זר"' ",

ביטאחית לוו" יחכךו

זה )כמרסבר בהערה (.נ tויעד ל" uהnףכ,

)בהקדרתונ ('""גה = "אמבם היחכרר לק
~יושרלםי היה כיי וכיני הגייל '''ב',51
שהפסדר-ן ניןור יפה לדעתך .יגם בJייג' U
אוינר ינ סיב

םירר ....ווחנו..

יופה

רבותבו" היא" ויטוד סל

ה uםn

'"ש

הנקאר כיי

שמט iןליט"א על 'היידב"ז בתרימות ".פ

אי .כי הגר"ת מכ' Rכ.ש  nUלגו:יה"' לאפה

תנינו ,שונביא גירטת ה-

",פ מ Hז אח פ"ור' "Iהיולש'Iםי לד Lאר.

גרא ב'.שבךת לאיה"רX ' .שד שובםע וז-

יפבי יירב;אה לשי אצמרנ '''בכ א' יארם

היית ףהn:מ1
דג.ר "K

הכריע דמעתי 'יייבן אמיארים 'שב-

כז ''''ככ בי כ

'אדת מהם משונע נחםנ;nיז '  ..יזה יא ·אפ-

M

יירשו .פאה פ"ו (,ה·ה

ובז '"פואב nבשנות אליה"":ן

לדיאט

שר לאמ !',תכ" האר מכנר ·תא הגדרסא

מ"כ ם"'א פכיאיו ·הגאף על הי"סלמי

וסצמ Nכבי"  j;Iשל הזאגן ויירשלוני יחח.ה
iiניםר Kסןב  ..סן Uת אליהו''' )ד  (lובו כ-

r

';נית'

והירב '""f

לחנלית שביעית סיי גי

)דף ליג( שמר .:וחף שכש  ".Uז"ל כתב

••: .הךא·לבא··ידיק תבכי nל-סיד .הארג
זל" ,כי לא n:בתי כזה הענין·השריי
שוננה הזה ,ורדר,-

שiiרג "K

לה. -

ז"ל Rל כתב

כביי" הק'" ה'ס" •UV1ת ".~-:ףך,אל

נמאצ ככיאיר הגויא ;ירשול"/ג !כייכ מ
''''כ אי

כייס שם יסירנ

קטז שכשונ!('י

ברחב ""יזה "תשפיש לש'א בייי כאיל"ה"
י"בםKו'וי

שיבי •I1"Iכיתב ;

א..יוז חשוביש

לשא לכאילה"'( דבכ"' כ.י אל נמאצ הןןשל"
הזי" ,אף שרפמש ב'!'ג ברחנז רבףם .לו.
רןכ "מוncיtנ פירשר יהרלזסרמי ;דשבי פ"ב

"',ה יה"'ה "'''ככ ""' K:כיאר  Uבן '''נב בי(

~י""' "זה חאי שהרגה הפי'" "" רנK .ןו" למה שרמאכ ב  Hשגות לאיי"י" ביKם' פ"'כ ..

יב  ,Uחיםי m
לפני חביוב לביכ .ימהם ',ר" אל,עזי לגאד
דביים היעצ  iכעת "ההפוטה

)לנמ ר''( ·.ךל';ה יר' .צו.' ';nר'קל )(; 18
 K'Iף לע עצם~"'nרaו;,;,שיד }':ייו;ם"אם
" xjר;. :מכ!' ""כטיף "טפי ..,שניח או,הו"
וונ;פט'ם ר ,חתג; לקיטים יביניהם ד)ף

מ"'ה Dמייוזון הירשןליני לרבואין .לןעI,בת.
זאת

Iבםרר"

הםדנ RI1

סנב"י כי

ה I1שנבת

..כשנית לאיהו"' יחבאי Iבןנמ ררKבות "'"ם

פירשית "כשIכר .ועכrי "סכיעית פאי' '''',ה
,יפ"ג פרItו ה•(r

אר יש גם שיניי גירם"'"

אית בין '''ב ''' 'Kבו כ"ויכז  jjמוKב כםסו

האגין ":תפ.Rכ ...הןו;ו;חף 'וןב "יבן" השאנ

נ(ז" הטכ; iטכם הואגן על '''שר ב!כ' תז"'
ויע .ובלע ;'תכ.כ והקכלה· יסריי רב לר
כיבו ,האגןו ") (19ב;כת י>יקאר "י"ג גי(=
• זל" K,..םאא;ן" בי"פפי"יכבר"" רנ.רול יאצי
,דברים ~';"הלא ;כז כסי""~כגוי "עש"') ",,כףcע
אשלה  " O"'Kכ"ג( ) (20מכיא מ "' rב

יהנה "בל .אלה" וגל "בעלרוב נn.·Iלזיםי
ובהקרמה "לrראפ ..תשולמו" כע.
הרג '".K

לקיטים )  (21פי' על ירסזו ,כתוובת '"מ

 (8--9בסמיו .שהאגון כבת" חיכיריו ל-

כוידכוי יכמ"" Pלש אגהון ).גג( ןנר "יסו"

שיגיוםי בין ,יחרכ"~ ל,יושל Dי בויו ,,:,בד
אייד "'.גוה' לדנו )•(23
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לחקר כיאירי .רגר~א

זננף  iסנדפסו' '''כמ עצמי לפני היךתי בז
א;ב,יס שבה; אוח"כ שיבה דעתי בפי-
ד~ו ל;,שולמי ולמסנה .זםביא שם מ-

טפר דונאמית לכך.

"

ממנן פירוש על סדר טהרות ,כי כל שיטה

ופידוש ז~ nידש נטתרות אל החליטה עד
שידע הפנים לפי הסוד" ) ,,,, (,25דכו ל-
צייו· הנהית הגר"א· לש ,n1ע

סידרו לפי

אפגם קצת ק'שה לקבל דברים אלה

דבדי המהדירים םקונטרסים שוניס·,ה-

ב;ןסבר לנל ההבדלים ,ארשית ,מצאנו

אחד כלל הגהות לשי"ע ,והשני ,והם ח-

לחופי הגהית של הנר"א ,:לא· רק ניך ח-
ש  "1ע וחבוריי למשנה ויררשל~י ,אלא כ-

~לקןטים' /ליקםו םתוי קונטרסים ,אשר
כללו ביז השאר גם גההות לשו"ע ,ול-

מאור· גם במה שמטרן לנן בהגהיתיך ל-

דנרי המהדירים היר ז IZש שנים בי] כתי-

ירלשוימ עצמו יש סתירות ביניהם .ן-

כת ההגהות לשי"ע והקדנטרסים שטמבו

פת שחבני' תלמידיי על גורל התעמקות

רות כין ה.לקוטיס" ובין החבור לשו"ע.

הנאין כהנהיתיי .ו!זלה דנרי ה"תקלין ח-

יגם זי כעין ר\Iיה שאין להביח שינןי

שבית '!זיז הז מתקבל על הד,עת לעומת
דתיןי בהדקפה

I

 ..העידו כל תלמידיו -ו,

בתחנרן ה"לקוטיס" .אד לא ,מצאנו סתי-

דעתו של הגאין בנןקרים כה דביס.

!?יבי וגדולי זמננך ,כי 'ל Nמלאן לכו ל-
שדח איוה שיטה חשדה בנד הראשינים,

דךד מיוחדת להסביר שיבוי.ם אלה
נסר לו הרב סלמה .גירן ) (. 26גם היא

~ו להגיה 'איןה הגהה חשדה ,כי אם אתר

אינו ובסכים לדיעה ,ש.יש כאז מהדורית

יפים יכמה לילות כגידל יגיעה ירב ה-

הקפיד הנר"א יותר ,בגירםותי ,לירושל~

דין סלןלה עפ"י שיטה חדשה אר הגהה,
עדר ,אל התבדר בלבבי לאמר שלום יהiיה

חפשית יותך לגריס גירסוח חסחית ב~
יר,שלםי עצמן שלא בקשר לשן"ע"לוב

 .דנב עיניו" יא זא.לה שיטתו ,או הנחתו,

רסא כשלא ראה רגרח בה· .ונשלא היה
מיכן ~~~.מ.קיסה~ מסקאב'ג~.להלכ~'- ,ו.
גם אין הפרדה זו שמציע הרב גורן מס-
פיקה להסביר ·את כל ההדבלים ,ירש ש-
הה.גה נזכרה דויקא בחבור 'לשו יבח-.

שאר עםד בדבר אשר נתקשה ·בו כמה
על1ב·::,.ךrזאר שאר ,הא,ר ה' עיניי למצוא
ל" כי אם אחר רוכ הפשפוש ומשמוש ו~
שקי' דעתי הרהבה וכבי יס ,ובחיפוש אחר
rזיפוש סמני :התלמודים .וכבל דברי -ה'
n,אביס דרא-מויארם .שאר היי סדורים ל~

Iזל,ב'iו;'י 'Iדכרד סלןלה וככושה ,בלי לב~

זסת"-פאילו כמלאו נימה ;..כאשר שוכ,עתי
!)פי קשדו" לש -תלמידו דמ.בוהק האגוז
אIiמיתי': ,ייוכרהר"ר זזיים '''ב· הב"ל ,אשר .

קבל .מהדוו"ןסועמ מפה קודש הקדשיס,
ני כל שיטה או·הגהה),שקידש(  Jשחישד[
בנ~לת אל ,קבעה עד שאד עלתה ארוכה

ברנרי הגר"א .ובמיקלי עמ"· אד לדעתו

מישחישד בביאירו ''))',ישל וברת לו יד
נדמה שקשה להבדיל בין שגיהס .כל· nו~
רתו של הגר"'א היתה "לאסוקי שוכעתתא
 1tאליבא דהלבתא"; ובמיודח שכהמדובר ב~
'גירטאית חשדית קשה ,להני~ שחידש גי-

r

בירו .על ·-ה~רישלמי ל~ ,גזכוה" ~~'~פכ;
~יו.,':ככר.:הר"ש גורו  .בקח לך~גאמ את
ההגה·ה השארי. ~~,שנמס~ אפה ,הנמצאת

י~י' ~;.ואתה הגהה 'או שיטה ללא פחךת בביהגר"א ליור""

יאנ עד עשרים ס.וגיות כבי דברי ד

ס -יזזהמךארים הנמציאם אתבף . .ובן

1,'0

צר"ה ס~ק הו ,ו·

נמצאח כה גם הגהה בביאירן לירשולIנ~ .

כאפה פ א  j ,ד'" וזנמר ·:תבי
U

:

~iרעי i

 ::מוסיף ז "אכi1ר··שמעתי ·אמת ,,,כוה· זרעים יזרעי אילן 'כאחד רהןןך '9מז
ףליך;וכ מעבדל ניי בהרב מףה כ"ב צבים לוקה ארבעים ,אמר ר"ז':כ 'lיכ "לא'
) (24ששךתנ מפוי' הקדוש' ,כעת קבל תזרע כרמו כלאים"  :..:..עיקר ·כר I:ך' לא
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הרב לקפו כרג-א

תזרע כאלים ,אםר ר' יודן פקדוקאי בעאי

עומת הנירםא כירושלוני עצמי

קו/בי ר' יוסי  Iתמן אמרין זרעי אידן ק-

מקום למלקית גם כזרעים חארים עם ה·

א'~ן איב j

ירתר תכי-

רויין יי Y,יס .ואב את -אםר זר'"l

קרוי r

זרעיז .אםר

ליה :

חפן פיעט :.-ר·

חרצניס .הוג"א "העיז" בזה
קוגי

הנרnm

שכשו"ע מאשר תנקיונ שבירלשו·

תוב ,אשיו זרך בני ארם להיות קוריז

מי .בקשר לתיקון השני ה..בצזיא רק בה-

אוחם ויעים .ברם האב ריבה הכתוב .,על

גחות לירו.שלמי רלא בשי"ע ,חךי לפי

כל זרוג זוי)ז אשר יזחע".

המיגה בירישלמי אין כל גפקיחא להל~

נמר Rזו םונאת בכי הגר"א ליר"ד .ב-
היחיר ,שכיז

מקזם שציינו ,השיגןי
סח .המראכ וכין גוסחת

הנו-

הגר"א האר בנ-

כה ,כי הלמוד ש~ שךד" מרבה אף איל·

ניח .לפיאה נזכר גם קירם .לכן .לעיםת
זאח ,הרי לפי הגירסא שלגי רכז לפי

 ..תני זורעין זר,ים

גירםח הירושלםי גזבר כאן הלמ  -nףאס;'
בזר Yי אילן ישי דין הכשר לםואובה ...:.

החטים לוקה 'ארבעים" .תיקןר זה הוא ע"פ

למיר שלא גזכר כלל לפי הההג של ה-

רייתא ,ול.שיבה הרא :

וזרעי אילן אכחת .ובזורע חרצנים עם
התוספאת בלאים פ"א '''.ה בסוף· ההנאה

אג:ן לירושלםי עצםו.

מזסיף הגאר ; ר"ל לעגין רמר .לפי זה

אם לפי .שייסתן של הרב ·נירן ,הוי

מפרש חזא את האיבעיא של ר' יוןד ק-

הייני מכחים להיפוכם של ד.ברים .כליפו

פודקיKי כפיוושו של "פני משה" ,והש-

לכ,ן שהגירסואת שבשי"ע תיהינה "וכתי'

אלה היא .לסה נבזגע להכשר ז,רע'ס בת-

נות יןתר"" ותמאנה לפי המוגה בהרג1ות

רכי -םג זו Yי אילן .לערמת זאת בקשר ·לירושלמי ,זבהגהות ·לירושלמי הnיה 'ה"
לפסיק .לא· תזר:ע ברמר בלאיס" אין זר-
עי אילז בואים בברם. ,והתסובה היא,

עיה" יתרה ויואבי .הדברים לפי שימגה

בשו"•Y

כי בהכשר ירעים יש ריבדי.

..

ןאי'גי אפשר· להבדיל כיו גירסאית

·ל,עומת יו.זת בהנהות הגר"א ליר,של-
מל נשנית הברייתא " .והזוער עם החרצ-

ביס לוקה ארבעים" ולא נזכרו חפיס .ר-
כפ~ פה שמתברר'מהגהית .הרג"א יכמי-

אוריו כ"י או ובו םהמובי:ז !כהנר"א כר.יד~.

כץ פיחק הגרא את .המלים חאהריגות'

"על כל· .זו:ע !רער אשר יזרע  ....יםפשר
שהא~;.נעיא  .היא·  yל ההבדל שבין. :הפס~ק -
המיKכ לפגי .זה •.ו·בקציכם אגר קציי אר-

צבם לא :לכתה פiונז שרז ·.לקצרו" .וכרבה
הרא מהכתוב "ךדס ...גם אילנית לחיוכ

פיאה ל·נוומת אזת ככלאי ברם יגזנם בלו-
לי.ם .האילנות.

שקבע חאגןו בספר ללאח .אשר ·אל קבע
בספר ,אף

כי

הערבKד

שזמביר

רג-.ףn

מוולוייו ,שהחיכור על הירושלמי היה כיי
האגוו ,םות-רת כפדת וכה

-

םג.הסבר ·זה.

ריש .גם מקום·לאפר שחלק פהםתירית

שכגירסאית הגר"א השינות יש לזקן'י על
כך ,שבוכקום אחד הביא גירםא המבסלרה

שיסת ארשון אחד וכמקים אחר .גרס כפי
שיטת ראשין חאר .יאם nנחשב בכך ,ש-

פירו·שיי של הגר"א השיגים .-מ.לבד

לשי·IIע

· -אבספי ע"י תלמידיו מםה ש-

שמ  yי פיכויי ,חרי אין תימא שכר קרה.

ובהסבר זה באוה שיש לקבל חא דברין

של הרב נירז ·,שהזכרגו ·ל,ועל .בביארו'

מה הגפוקא nכין שתי הגירסאית !" ל

o

פי מה שגורס ·הא.גןן שבו"ע דמכיר הירר"

שלפי מלקות ראכנוים רק בזירע חטים
עם החרצבים רלא בוכיגים אחרים' -ל

a

האגין לשי"ע ובראכת הגירא oבירישלמי

לא לפי שייסה· זו .אי ·אחרת אהפשוית-',
אלא לפי ההלהכ שמצא
לקבוע ; לעומת ביאיריי לירשולמי .וב-
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לחק:ב ביאי" הברא

•'UIת אולוה" 'םזכלים הם לבדא ;הפביד
לרנ סן; ",רז או -חארת -ובKזיש·
רב"1 'I\'Iצל באו .ייןרוט עזו u

מספר שהבית מלחלוק· ,יש באלו מקימות

בעל

טעם ,אי משים 'שיRן הרבר ·מרכוע לב

n~iןוז יא:ש" זז"ל חושב; שבמקםר שיש

כר ,או שאיו נהירןו אלא בהידור וצמה

םהרית כין בדרי הניא" לשי  Nע יביו ז"
ףני פנירI1'Iיי ל,ירסיםי נולינו ל Dוביך

רלא נעיקר הלכה ,מוף דבו לפי מגהנך

יו רבדיי בכיאייי דב",רא לשיץ .הדב'"

סל הנר'"א ,אל יבתן ושכיןו חללרק על
השך'"ע ויבח; ·ת  Mל' V.יגו:ייnברכ· בשלין

רם וcב~ם לייי ·כיםיי 'חקז בקשר לשב-

iנכואה

;ןב ג»לוה פיא פייה' .ו dנ~וםתבי· שם

היה -מ~רש כייתני

זבקה שה.ונינה שנה אחי שבזו ינפסקה

מקוו הלכה ייברין לתליק אלא

·rל" בi:ליי ,......

דבריי של החכס 'ליי ·גינצבירג

:-כ

עילה

"פיוושים וחידשויס ל,רשרליםיי ח'"ר גז'

כ...נשוn

בק  Uז א)שר רוזב,תי אותם בםנuברי ·הנ"

~ פכיחש וItrחר נוום "פינה ונ-
התס סבנבו"'ה -.יכו פגיה ב"כאירי ל,רי-
לשםי ,זכר מכרח רמפוירזסר הקצר לש ה-

ןו r.

התם

ושונה

נז!זפםקהי

לש·הכריכה

שנפםקה.

גיאי'לw
'

טןת מדבו השו~ע ,ארם נזזבאים·

"

Iנקימm

סנות
יהנה

גה :נובלהוזס" Sכיו"'ד טיי י"בזד

מעיו בי ע.

 64העוה (,8 .

ש.סדגיש

נאמנם'וח דברי הברא" ביפוישיו שלה

מיל הרנרים שהיאני כRשר סI:וים ';נfU
וסאריו i::בזה 'ע'' בנול

זי .המבכוn

הm.

ון א:יiוןן ·:י-

את nגRף שות  5ל

 'JOף ם"ז כתם ,סומיגה מש  )jה שנפמקה,

ידעה

גניםדא ףןר· ,והגא-ו ·לא 'צחן לזה רלא

הגףא לירוסלוני ,למוזנה נמוiגת לדצת

כולוב .הנזה 'דnכי", Kולה יסי כי ס"ק

פ,.את הI7רלר nהמראבת לעיל;· שבי"וז;ייי

הי שוונ .. :יבן ]בלוומ :משעה שנפסקה{

לשו"'ע הם קומריפ וביואריי האחרים
לאה אהחרים מכיעים את ד 5תך ח'מים,ת;

תסוב כווןיע סיי ו iייי םה והוגRיי ז"ל
שתק ליי דרבוי הףנא בכיארוי הן עיקר
ש;ה '''כת דגור"". Kל"ז

ריארם ארכ ,שלדנוח' זniרז . .א·:י -wלבי
ללדום' אף I7Iנתירתק של הגי"  Kלשףע
לדכבי ה.גיסרא הבתונר-ית משחת'pה על

הניראפ סזםנסרה ביפיוש .יד' תליונדיו
רעסניוב לI1fסברי בשם··הנ"Rר ,רגWוה זו

סבית נם המסרכת דיבר לש יבואר ב-
פירןסן  V1ו"K,' ,}Jס רסrנרי נובל ה mיףא
ום~ך במםינתי שנחפרממי כ.וצקת "ה·
'IJי') ~ Pירולשיס ת'I7יי(ד ישם אנמר לנונןי
..
הז ,:ב קח ·דכלדל.ו i

-j

ששינה עדתי ד~דומת כעת 'תכיבת בי-
,
איח לשו ".:Y
יכ Uגע לאפוי סכיאןרי הנוiז -לYזש

נדפםו ''''מכ קדרש מזתנ ,נאדי לעזו" ע"ל
המיבא ·בהנסתפ הנאון· וי םייח -.מולרח~ן
לפפ~  ..מעשה רב" רשא

מ·:האר ·כ mב

נקשו למיבא שם· ',שיש לקואר שרביחר

ח)י"ת בס Uל ונלףד אחריה "-לשןו'ר"
·=-ם(יכ ..אמiו ןב 'הפדיס· חרב חסnיד' מי"·

הר"מ מעגלו 'ב"י ככיאיר ,זiזהףע~ באל
שהומעיס ·שמיע וטעו ,ארבי דקקדת"':י כ"

.

שעמי מפה ;קודוש אשומ ושברח" בל"א
יוייד  .יבחטף '.פתח .יהבי וnzנמ . ,לישאנ

נב~ו'!ן מpויי  ~.וסהי"ע אאל נב:iס .-n

ו aפרינז ל .ידםש לשון ··"".ריחי רהי· שגזכ

• הוג"ןו ז"'ל נכהגר '": Kא,בו מסתפק

דיפ ·לכtייע מסוברית· .בהכרעת ·ההכלה" ו-
ענל· ·nתפיד ·תע:זו ל"ז'· במjלי-ס'שניסה.
ונכררי !1זTiנץו ויכריי ז"ל חיונד ל1נברל
ובדר'בלהכת 'ומז :..ומנוילם Wו עבר "-כ

יתו'הק אפ נםחה ·חתו זל" להלבה· לנ-

בשעף ·נרתיסף· ·מתלמידי,

·ממה :

nעונו;·

אר זה נכואה רק· בדירבם ובוכעוים.
נ mיו

לנעיניגו. '.

. , . ...-

.יר·שלא ;Iן"יה·הוס.כר ,נדמה'לי- ,ש.
חלק ·מהפתירות שבניוRDית  .יש ·_לקןיף
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..

הבר ל('ונו בהוט

ככ"'...

עינ חסרבז פ" nu:tניoותי בנין סל דך,הג.זח "לא די"'ז ציוי
בוז מלםק אנ Jבהןם.פית .סינךת פמי תל"?. -יב יארן הוידכ"ן ןיינמ כלל1"1' ..
להברא" בירס1 Rי ·ספכאק זי ד'lםtב  IIת ב'
מידים לדבוי.,
,ונאמ

לפינזנm

כלתי כנוו רר.באה כ-

בר ל"ל דמבריי לש  ..תאפ הסלומר על
חגהית רוג.ו "tל.,ייךס אפה H"D

.ג"בJ

יכו הRכני .תיל )עי  (28רוגאמית
וסינית מכדרי "'.הפ ומפסרים חארים על
ייוחס דכליפ ל nנףא "עי תלמייייי רשא

לא ממני המ ,ימכיידח ניצrי-דכ-יי פזMז

וב-ן

דאמי.

כו ניי ד;בH,יו ב

O

...כההנית הגרא -םע' ז;.

תקית הרד"ל...

שהןתעקי מהקמיי וrןיI,ה

יויאכ יב"' הדידבז" )עןיי יילזו פקר וב.r
vכRבת הגה זי

רP

כפ  tםאק שביםם וiDr

ר~ Rנה דמאכת לכל בארחה פ' Rj:IDוויסםנ
ראמי.
ככ .,אםרגו,

שהב"רR

יצדי

גסויm

וי

שב-

יברןשלמי זר  )Jים ר R D1Dסiבוסםר .דב'

...ש  nUלאיהו" לרtסנ' Iכייג נ R'1היכנטר
דביר היוץ ךהרףןב  ' ''Jתלםרי טיהע.
·דיאםנ פליע nUמוטהע ברהגrרת "n

דייאצה זי נםפד סבופ"ד nדלה "זר ב;;

)יסי "',ם

ם"'ק נ"(ו

כך

האר ראפי,

•

כל כי" ,כלזוננ סחהר המלה "לr "RוNt
ת'Iקז הג"Rו כותב .לא יזיי צףף מזן.'.

""'1

אגןו ת.ונש םג ה ההבה"' הבאה :כייי·

דיש דגוה זי האד ,שלחנה

וסלימ ויוסנ מיג ה ....כ ספיפי שנוסעבר

וכיאמי לא צייו בלומ ובייו לא ·מואנת

זיעRר

הנה וי כיידב"'ז .יבRlד; אמנמ חוtכי דה

ופי חגי .וסיני .קם'ים אחד מהשמא של

תיקי התלווניים את ההגה חמלה םנ ל'

זה לnץר lכר ישניי .חאו"כ חrד בי יםKר
שלא יני Rדל כלופ  •.כל אם בל אדח י~ה
כו יל ,האשונ ל.סז זר ..יןםםיפה הנרמא
.לא זר ומר בל כד ......ברף".". .כ

דRמ' יבך ופצוח הנירaש הםחסחרת .ל I

 '!IמRק " מיהיסוולימ ·מני Rהובאני
בוזי"מ סןנ"ט מ"ק יב שרם הי. Rדםתוס

טיי יזי מס" ".כ מב'Kי סובירסת "'.יגה·

M..ל ד"ז בשר בל בר ,פי כשרתב· במ~·

..

אחר ושמ Rנעים לע בגל כקש ,.,

חיא "ל Rרז צויר בל בר· )ב.ונקםי ',כ
~ף"

רז" רציו",

פףם

שלu

,.יש םגיה כה בלדם.

חגםא זר) ,סלאכורה כל הקונורר" מר

יכו ב.חנזהת הגירא "';ווחי,ם' אנםר

,לא זר צ'יד בל ןכ
תיבת

"ומ יזייד.

בסר....

 -ףןכל,. .רחק'

בוז ב  IIנ'kיידי

דג.רוtי'

8

-

..ה"ג לא זיו צייד בינ א-

וכאי אנרמ I
לא מ  .....יןב ב"זסעיי ירווסלמי· rינם

בהחגה לוס) דבוו(וי לי.,,צ· :לא י~ ףנ:ו

כל בי· כרוי·," .די ב'גג.ייני םישה· ליר
יוטף עגבי !.יור)K-ב פרת·(ר י..nכןוז יאש"
דיושנ סיי זי·~ ה.י זסמת~ם הככנת
רםןכ .י-

·ההג זו .ודז..nן~ ·רכתב  R'I.. Iי U
אלוי "Iל ןqoק ב.ביי:וילחהף הגד '" Rתי-

תב כשי בתיב.· hםיP
או האnם

ירהר

ריס שה Klון Iבגיר ..בפי שבםוס לע ".יהם-
 Dסייה, ,רוב.ר.ח ינ.ר"א .יבראירי הרג - R'tבaoן

 ' Kלםוגי דיאמ .רהירב"ז ,ההגית .ירג.ייR

ל~י העתקת דהיזל רביאייי הרג·" .ל'טגב

וזל ..,לומיות דבל יוס להני nרסייתה ןאב.
ו:eי חכהנ .י'יRו.קמים ~חניה גייפי שדח(ה .
ל Mללדמ על עצהמ יאצה·.ערל יפה ·ילפ'

'ני להתיםתי גם לבםםי··כשם ר"יKייו '·,כ

ןקםםוn

חאדים.

כ"חזת יRש· 'יבש'·ע' nמיי זי תעמיק
אחר מייק ל R rת נnםפד וסבןפ מברבית

 ...ת.רתו הדווז .הירןר והא .םש כ'נתיח

בודו .ב <tנוחמ ·זי

נסגית םג כ'mה ,..פס והרדובז" ה)ז'"

 ~' Nו rrגוח עליהו ('",מןיינ כ!ילה םס

חייב האפ Dכיררת ,..הד ילזן.נםי לייחב
המתוננב כין אסה.י לע דףכ דנ.ר''· Itל
ל,רף-pו .פהוז Oייג "",.זן וזייב aאח דKן ,סו
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ל nרM pיכרף הנ"Mר

"

·אב יהרלשוימ הנייל ונפדט 'יLן צויךי,

ב1וi:ףם לוןיקםחן rזRבד .רלהגוייא סם

נם וIIי'ם .וIPnןר וסבהו ובתוביו חאלוין...

ובכובו ,אשין  Kסבונה Kזן סמפיקה לזג,יזן

\Ifiנ שה ..,זאפייי כחי הוי לקיםתו
mם :rובןו ' KIIף .רnן שגבתלשי אם ערי
ו'Jונת נול אהיל-ן  'Kן פסיאז אבל באתים

ספוים .באל אל די ככך .א.ין נריךי
כתוב קר בUiניייית וגסנתררת של • UI1ת
 Kייה" .,ובכדהיו .וnשינה )לIנJנ,רג -ח.

}nגי",נDס nnחנשרבת ,לקיםתו וםחד,

קנ"(ט חכוב

זחהן"' .וםר dולKברוה .שוביגזנו אכמו
בחו RVlין משבתל אכחו ןאיונ נלקט

הפדמיםים
ומוב

',סmד לכ פאששר לושארן להונתיז לי
 Kרמןו נבקיי לקיטה חאכתיי ,אך דעות היא
דa.ל 'ממתבו בלל"' .ובמיא לכך אוירת
שUת בר Uעג לל,שוו רגור"' .מסיק.

ד-

.ליו שנלםקיןn ,נסת וגפש .אף שהלשון
רnדק קצ.ת ,םיים הוכהג בםד  37ח את ה-

לשןו...

והלשןו איני לש הבר"א זייל,

תבבב 'מD

המ mttר' Dפינוגתר ו Rת  aלה

"איו

צוין" ,במקים יא.ונ

....,,.,:1

בפי הוסו .בספרום לשנו ,ול»' יטדו זה

,

ה Sשירי אית'ט רם.הידרים לש ספ' סכי-

יעת הנייל בהגהה סספת של הרבייK

-

ותלו כן רבקי  aוי'ק.

ההנה מחידשת ונספת יסו לרואת כ·
מ"'כ ה"ה נuדכייע.ת שנבבהנ אנמו

I

-ה"

איוו יהייןת ןרםnביז ישהי1בשםיו הסנס-

רהבםשך הדב-

ויסוי לפגי ירה מת"'יו לסע-בו· .בג-

ירם ד:כאב,,, :,ומזה כנתתר הרכירם איז

ב.פירית להכו תאר סו"

V

הוו11נע".ii

.-

בגחיוו רבתח "tן

•T

ובש·

ןוס קפים שיבןח ררגוא" לזה",

הגהו'זסולן "בידארי רג,ר""א רפאב גם

rהiנ ס" וי סיק ,כהי .ומיבא םונש כ-
ל Iיו נואי ~,הגר '" Kליו\שלםי .ולרונות
לכה גהוח ל, uרדהםגKם שהבא uל"ל,
, 17'1I7פוyיס חוז פלןוש רוב.יךחסת
ןוס

-

מוא םKגר לוה

I

ליוש .יביאת א"ו שהרשר" יבייק בעשת
קליפתו יעשייו" .ורג.ה יברןןןךלימ רIבזה-

דm

הנ"ל

ותככ :ינ'fIltר ......בוי חאו

השוסה  ......צרייןי שהגיוטK
בה דIבויה .'"',טי הIבגיה התןררב .וJIנIל
הישנה יאן

לrן.גףa

שרגווRן וצה להסוי.ף לiו .דק רוםרז.

בי .כטיבסר ,אין כל ספק .דים

אאל כבל הוביגים שהזכייה חשפנה הול-

~סן 'דוrככר' דKירגו.
כדוקייך.זס יש יצלין .שםב כדירני אבי

ioסזוד, .tוvט ,י Hהבנה ,אי אי יד'  37ר"
ךנ.הות הגר ....ומעתם רםו ,הגהיח לשא
ילי לע דתנוי .זהנה דימגאית :
',:סמנתכ· Iז'Jנית פייב ה" ,)tנארמ- :א"

וב nרסi',קילן רי שהו Pנרס  37ה נפכר

יאנן 'נוי;ן וiוווCIו ורב .תליחה קיםית
'mהנ 'כםם..כזי וייבי73ת תלמוד יו,לvןמי
גכדיםתדגוxף ב/יילג) .יוסחיים "ד"ז(iת
צוי, II' ,
עכ1י" 'נוי ",הגו", Xבפבים .אין
נבו~ ,בהרע;ן ·סנדג,יRםר וה,שנה 'Kזז
ן~·א, .נורר ,.ההגה שכזו ,כיוישלמי מ-

, II

ןדאכ;ו יוזהנ .אHל פזימ'iiה .כואמת איו לה
:בסידיוסיי לירלזrווני .לאא :השגמי-
pל"י Kיתה מ.ש Uח אליהו· כי מן·

יבם .רח השרDIיה .כKל קשה סויב לרMו-
סין שררKב.ן וגווה' הרגה .יזבש ,יכ  bרר,
הגמRו לציןי דינר של nKר הימנים וכ-

ייי הוסי .הידו למכירן.
.רנב",ען פביווחי ו1UOו לויושלמי' -11
כסיף פרוס ייילאנ יהאר בשוגוהןת K,נםו~

פכ..יוות .הרכל חאו  umל~,ס יאביח ניי

כ:lיץ .-ל,יפת זתא ינבאירי ",י"ד כיי'
אי איתא . :הייב פביו mיה'סל Kר nוול,ס

יכאוח וחא 'הסרהסו בריי .כ"אפת הIIלו-
ףח סיי "יג "סק 'ייו םוגס יהרשולםי
בםי בםרנראnת שלנפיונ יו>ור ,ר"'יי -11
פכה"'ש במRי את היוושלןני בביימת ח-

גירא ,וףא ויבמניה רארת .בנבלי ליזדי ס-
היא מיגה ,רOכר נתיך רונצאים םב כ.ש-

נית אליהן· ,סיגו.ונ' תאברמ דנבnם iורגKoי
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..
כלי

הרנ לקונו חנאב

יצלir

שהוא שינה פהנרסח שבסם-

דנרים שאר שענני אזגי זמזור ולכ »,יג

התע םי'ר Jי  " Uתיש 'י"שםן ןבל רםKית

:רים' וס"לנ(ו.

לפי ;:אומוי יםו אביל ,חי~יקי ייעית
כיז חחגייית יכיז ·ב  Rי אי ',,אפת סןהךל nן"
ונב.ג:ע לגירסז .חגר"א אכן .אפנם אמייר

~nדב זאת כזי.ין בספי לנמנן Rל.תrונW
מפי...

בי בnכתיה חארי רmם· תא ומ

קבלתי כעל פהי ,יננ~ד ~ם 'ך"-י סל 'וJ

 U'Kמיכן מה ובחדשת היג-ה שכב''' אי,

גר"K

יו ישווכך 'בוע נםנבת פיםר יףך

חאי" .יאשנה מעתיקה אלא את זiנירםא

לאיל

נ ,.בםרפ .שנבניות eרד המ"

·~פלביני•.

תק")I

רית לפך נומו נבכה פעIבים ותגיקרםי כדיי

אילם הטוב הדבר WEIט .איז אבו' בל
חליקי דירעת וכן ~ עלה כלל על עדת .

גaונת':

וכנארה שההמ ברןרים ניין פםי\ ז'ז

הtט.גי להניח כאו הגהה כל ש ] K'.iילהי·
סלף .מלת '''. ...רכ לאא .שלפגי האגת היה

נהם:mככ להדספת רפםrר תנטב יייב
לאs:זזר !כלעק;~ הרךב וןגaםל ",סג .לב"

היירש:ל~ .רפים מאסטדרם ובדפים זה כ o
רתב .• :בפירית חלבי א.חר יוcניח אחר
הרששה  "...כליונר nםרiן .םש "הלמה -ש;'

דיו רייך.גשי ס.הו הדברים .רנP..נים רס
פירה ...ול Rתבנהבי ין,כ,ר" " ם; "
'יק וגשך רפנימ ~.ועשה נםננו חונר 'ל.

ליש" )יהסעית גבעזו סדדפם ן"ניציאה ש-

מהרה· ,הםסכימים !)תסקים רנם.פכםrו

ש': qרמ~ "'~" בונקום !IIל~יזס (.והגאוז
הגיה לiךרם~ף .המלח .לשיש" יכמי שבי"
ותטף כהגחי.ו:י ו.ככ"'י אי .יכ".פ~ת הלwחן"'

 ,וכרונ שI:iים.יםו ,כבל דהרפסים אחר פדום
אמטםר,םד .והמנטחים שונבהחרת תiז"ש

לא הכ"בר ·.להמ.,מתכחן ~".רגה ,כהגהות

"ךהNש\רי" א.ותנן כבוםח חרש לוו רנ.ר"א
, :.,
כבךבי?.' .-אר ;ל R,רק דכוובן ,קרה ,לגםי'יהס ,-
Iינעת"Pים מה· שקרז; ,לאא ·גם בד,ר וז-

בבלל הכריז וזית.ונתיכ ..,שיnכלKב I"J.I
וז;  26לנויל( ~ .זאת הז;ו"םםכיםי;tנ  ..להד
מם.ת  .הספר .ובמוקם עמם ן nםב.Rl1ר "
הןרי כו :ד »ל הד.יבו· Pוהבהונת.ןיפר)וןן
R

התורה ,וה.סיבו וסaר דכרן לע הידניז'ם'

שיו; Iקלקולי הוראןת' .ערל ההבהוגת Kלןt

p

יתלי 'בי 'ייםריאק הכראגן הנלי זלו יפ'
רןשי התויה ntכך Cסב?ש' Iמ" ... .,ןYנ

בתכוי רה K1 .איז ,וכ Rתח ·..םלסוסו לaה
ו~ Kאנמו ,על,י רכ.יון חהאר" .נךוn:.םי

תכמו על מכבת הלמצה מוראג.ן סו'יזה כ~ח
.
ל~'רח :ררג.א" ימ.ד
תלמידו של האגוו רכ~ יאמי ומיילאנ .מ;n;-ל ,וכונבח' נעדזת וuב..ב ל"ל~~. .
כז '.' .י" .לא'~ר ל~~ד :סי ,אלי~ ,גאנ nלn p,י"ו 'ייב כסהיומ לההםDד,
רK.זו:וו  . '!EIלשפנ?ךת .סדה טהוית )בירז

~ק . uDב( שבער:,םנuר·P;It.לב·)חנ"(ל מרי-

,~,

רנ",לU' ..

םב 'סרנכ "וnםת· הוק'

~~ 'יK'1ק~ ~~~.ךהp~,,םי! -רםPו,~iu

"D

הרות םע ~ "· 11ז" ..".ברז יהבקתונר רפ"
ר,ב.'Wר" ...,:.כו ,י ~ריע'י,נ,ל.וםנםן
ר".F1הנ ,לא ~י ם~ר ~,לה לש וותה
כ"יבת .רבבד השןר•• :אסי החרה ~.ובIנ'W

.נ;'tש לאו פפה' p:,ש ;;,הנItל יה-או בכתם
לע·ר D.פי"כד~~'.אםבם.םהוק.רםה מת-
',.רב i riדפ~ךיש· נכתב 'חאריV '.נן"nוזל ה~
 :'Mסכ ·· VmR .. iמאנש ,שם 'ןןןמסד~
גר"
הפ;רך.:Wלונר' ושבה\·.לשםו ~ביית:ם': ,ם בלםדי תלי .מזטני\ת·Iניי הטוות עIכ לב
הפםןת  . ..,. KZ1רם.רר "-ל.נ; ....לנ·י.ל'י ו a
ה;ות.וה;1.Iם Elו xrנiוcל~..דש.ןו תכבו .. Iייהי
בהעלי!י זוי,' Nc :לא .הוגשים";איננר כי 'ביתי ישמו~ פ.ובי רנrל" מםיו 'Iחקי נMדן
ב ונשמדונ ·ואורמ כתכתי ..לע.םnופביי\,.. ....םרדםttהלוJל
א~.:לnjך אלק.ים

m

?,רל. P'~~::~~·~~~:..ת~~.דפ~.ג- ~1:t nזK . ,:שין ~רכרנח וסהראגן רכ.תיב לתלמייי את
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".

לחקי באיייו ונoר" k

פ!ווון:ן זוK ..ל Rהשרבויס םnננ וטננבך

n.

שבי .שיק  ...כיכשים nבנפץר לר ים כמ"

JבJהן י! לנוםיח כ EIOו ,יnIוי םג רפ.י~

פבים מתית ניקזש.ח[

דסן על הותםםKת בכבת רק אחר פטירת

שמפננים לחיץ אות .במחץר לםבים כרי

כהפ ,יומפון את

סיתלתלת נילי ז אבל נלתים גם במחזר

דIםוןר·

jןךהנ נבי האנזר כהוצ'Kים פיחוrור עי

!תה ש)נת !ירשם ו( "'·וגוי על פירr.ים

איבי מתייי

א':יז בי פשקה הםה כלל".

"ה.כ: ,

וממשיר ב"אליהי

ו.,כהי אומיגז

טהרי.ת

בייישלמי רדיאונ פה דם Jב! KJב"דז ים~

I'Kר בבח תלמידד רה' מנדל ,אשר לוי;;

טמא

הפה ,מרשם מרחיה

יו ואפר אמתם יבתבי להעתיק כתפז jiל-

'Iק1שיו פביו לדןפו שפננים לתיץ' רשב~

ותכ ל Hיייעדי הדברים ונעתקי דחיפים

חוץ "'"ם'"נפל לפי דבוים לא  "iהן רמ,

לאה והועדי זשה נעתק Dמדר

ובםוהלים וIנאלים טעו!ןת.

שונםי מסשה

יבאב',ת .יש

הו '''ו םיבו שפתיח יקושת ,דבי לה  tך

iiנר "K

את שפנגים חלרץ .ישבחזר לפגים .אאל

עב'llנצ בב'  'UCו נלפא יהרהא בן מלחמתך

שלר''' אינר עשרה :אזי ,אאל כיסמים ב
חיץ ,אכל בלחים חבזי יאני דמפונ •1ול"
י  Hמ  Jישה Kות כב •1T.לו Mז.אפתיוסו למה

מהרית מכ'H

לםה פישח על סדו
םז

הושאוגים )•(21

כשנעץו

בו"r ::

הפי-

דישרם נבי· ,לכלל Iנםקנא ,סויידא" חבר
די וcםיי את פייישי לא.יי והב

H

"'עפ

o

לר  Nמ םהפכז  iםא חם לתים גם ץרתנ.

טה לש'מד מן רנzו '" Kוהיסוף עליו בם
המ שאדה כפיריש השגי שחיבו 'ע'' י'
בםל>ד.

כיד' U

··בן נמצHות כעת

שתי 'גרםח-

1Bת ·  I1ל פיוושי הווטן למשגיית ילחי-
טפח Mטהיי,ת רחם נדפסי כמשביית וכ~
ש'"ט ייילאנ t -ךש vזיג.םייד גכייים בי-
'םה )•(28
כתי לע"ן כדימג Mחאת

 -ראלי אל

לובסח' ,כל ""פל.ח
לשכפיייו ס  ' Hננ Hב מציני יב.דל ב~
יפוחו יוסונsהנ 'בין ילא..הי ובה

N

להבהית

תבר '""R

זהבה ...כביאיר

לכמסייין רמ~

סבות הלפוגאת כדרך  Kתו.ת לוי םיאי

.דוד אגהדו ליחוד" .לכיובר מצIJבה -
יבר איז להבדיל ביז ליחם םג rובמזר
ילבישם במתזר

-

שבוקרש-י;ן יפבי

-

בסאובת .עולזפת זאת '''' ...ר סרוב ןיא ךור

iחרג Nלירתר ,N

-

לנ.tא שויחדינז.

שאונ םחתמ 1/7תג"בש

כלימי ,םעצםה,

"'"":

כמתיץ הר .פתיי אח  Ki1דוגה .י Uתן Iכה
פבי-

שכפנים לחזר .יבבחה· יננשי"'ם- .
ישר .זה מיפכי יפה ההכת שןיב טכית
וניר לםברת'"'. .ל

יפייישו ...ב.ביאיו ·'""גה לכמשיריו

]פי'

חנף. ,.םבהנ wאנמי >.. :ל אה:וגרHm
ל iייקית( שי יכח ·",שקרוים טRמי] ;

מפוש בב..יראלי הגר""' לייישל aי רמ'יא

רכי יהmו ונתיר כלןיח ;פאי יבי ם-

פ"ה חר .לד!נ"' ח".Rן )ארי(ך )דהו[ סנב"

·( 'Iד :נרי נפמי הפ סיראם ו לאא גפמי

שיון ,הייגי בםפי כורסןן שםתיירו וונד
דמ והRר קורשן פביי  ...ילרי יהוהד  Kיך

נפiו ,שקוסרי רKורגדךת פנה ינטפוא -בI

דיר באהדו ילתיי ,אלא 'ןIו'Iוא תונז מה

קשמה הפיח .להנייא Iכטמא יבי Rמיר.
ובקשה הפה· .ובהםכי רמו.לח1תק בןי ירי

;יימ יש ;ב.דל כיו א.ליii.י ר"כה לב..י-
N

יא'"."'. ,יובר לילנ..tרה יבת"' סירב פר
]יי- . . (29) [""P

'"יי להח" )Pיי(ר

רדונת פבה ונטאמר מקשונה הפה ,יהפ ל,

לח!.ם הנב לי ייסמם • ל»רמת Kfת ירי
N

שכחזר לפבים יםה שפנגים לחץו ,פיי
רי  ' Nפבו .ש  "Kן בודה להתיי JJנצמה
לא.א ..,הש מתהרי ,י.Tג לחיך rבה כוופ-
ב'cו

ל, m

יםה nבוורץ לנפים ,רבייהר נש~

וה( aגארית במז< nיהשב וא וונפ.ך '!N:תז,i
כ'י סורת"II' ,רנח החל ,לכ Rלא סונה!
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יו.ב קלמו כהאנ

לחות עריי) ,ילכך מתלק בין לחה ליבשה.

ומ.ל שיטת ו"ונ' ,מבלי לאמר ,ששתי ה-

אבל )"'גווע( נלר"י[ אין דרכה לירתד מ-

וסיסות מ-סוברית בירישלמי ~ן..עןת ,ופכי

עצמה ;"(/יכ)

שהירושלמי .מובא ב"אל.יהו רכה ' ;uיבן ב"

לםי זה פירושי הגר"א בביאוריך ל-

ראה מהגהות א"רג';; לר"ש מבשיר?ן פוי

מכשיייו ,לירושלמי זהיס ,לעופת הפי-

"שדרך אגורה ליתר

רוש ·ב.אליה ,רבהי',

שגם אינו מספק

מ  Nב .שבאמר

שם :

והיא )קשורה בפיה(

I

קשייה בפיי[ ,ירו"

שלמי Jן'jפ דראמי ,ואמר שם דמתיר ~-ו

לגמרי במי שהמברבו,

פירן·שיי לא·ה של הגזאו אמנם מוש'

הפר הפנימי 'לחיץ שיהא הלחים ]בתזר[

ת"תיס :נול ה;ךושלימ iונ"ל ,אך אינם .ק'

יקישר בפיך .יגראה .שז,הו טעמן לש רני

שירים 'בגירסא 'שגרם הגך"א בירושלמי
'.זז iלפי "אליה.ו .ר,ב.ה

יהידה".

מזה

מוכח שאין

הגר"א

מגיה

שבמיא את הירו-

בירוש' לגריס וב ".ן"ר~ אך גם אם נניח

איו הגר"א מגי !,גאן כלל ,אלא

שיש אבן הגהה ,א"א לעמדו .על דייקה,

נפסריס שלפנינו .ב"נ'  Kורי

אחר שיש .לנו שלש בו !t:חאות בד·בריו -
ומובבת יהפ הערתו של  ...חזין איש" )ראמי
טי' י"כ ס"ק טץ( כה האר אומד  .. :יה"

ו...נדבי"

הגהה שכבאז קשה שלא ן\lכ '.שבפלי תי-

מאיר משער מכל קלח יקלח .יתביבו ת.מו

בות "כמה דzך-ימו" " ..ברם הבא" ,ר~ .-ל

טיאמ ;

הוסיף כאן '''ר" אין" ,רגם מה לו להוכיר

שלמי
רגום

I

במך .

iJ

הגר "'Jlא ',למכשידין אין -הידושל!ב' מיכא

כלל ,ל·עותמ ·  jאת ונגיה ·הגר"א בביאיריר
כיר  iשלמי .כספרים
אמר

דבי מאיר·:

שלנו' כתוב :
יני .מנפי מה

אאל-מנפי 'משקה הפה .כהמ ·רתימר תמו

דעת ",י"ר

דרך אוגדה ',.ל~תיר -,וחיא קשורה בפיך.

ךה.עירבי ההר"'ג די -ראפל קצבלבייגן

ברם הכא~·:דךי .אגידה ·ליחיר והאר  Uחו

שב"חעמק שאלה" להנצי":ב ש-

מה':שבבפיס ל nוץ ימה שnנץ:ר

.

בפגים ·....

לפי כ"י א' מרקח הגרא" את הפליס

שליט"(,I

אילאת ק JHDאית י"ז במיא "אלי' ראב~
לבגעים ,מקשה עליו ךגמיע למסקאכ ...ו·

המב, S.דתימ.ר" ר"ברס הףס רגורם - ..." Iל,

בלי ספק התלמיר שמע וטעה בדברי ה·

רבי 'יהורה איו דרר אגודה ליתור ,אלא

גר"א ....וגרובה היא לא..לי' ואב" גנעים

השרא 'גרתן

מה:שבחןr,

לפנים רוכ-::

.• ';:.,,

פגים לחוףי; לפו הה-גהות גכ"' 'מוחק ארתן
מחיקית ,רמוחק גם תיבת

...ליתיר"

ה-

שגיה ')דבר שאין לך הסבו ,-לבוחתי( ו·

פ"ז מ א .במשבה סום אנםר :
H

"אלך 'בה"

דות טחירית ':שהיי בו קידם לוגתו ותרה

כבכרי .יבתגי.יר ,בקטו יבול,ד ,בקמט ובגלה,
'בו-אש "~זקן' ,שבחין .,במביה יקדת המ.ן~

גררס ; ',,ולובנו אין ,דרר Kוגד.ה אלא ~-. .

דיין"; ינונה -ב.לאי' ראב" .מפרש כהיכן

גוסח שליש~' ),אס לא נשMב ב 'uאליהו

"רגבי בתק כתיב· איש ~א ,שא.:ה

הרא' נותז· .מה ·שבפנים כו'

רבה (f

(.30) ....

יי1I1

כאו

בדרש' ,שבהדית אלו
ר4שאר ':,

טהןרך J'l

Kרימ:ר

~יi

ב;,הג;;וות הג:ן"א עפ" העתקת ה-

כי יהיה -בך בגע ,שיהי.ה בו חאר·.םןבקרא

ך"ברס הבא" וגוכ " 0והכיז אין דרי אגך-

ה~!i

ררל" ·לפי;ן -םוחק .הגר"~ "כמה דתיסר"
רה ·?,יתור אלא שהאו ~ Uז 'מה שבפנים
·'~:.וב

-

איש~ ,ן· שכבר~ .יה .קי.ום שנדלן": ,על

זה מקסוה ·הנצי"·ב ,שאילו המי~.ים

ם"איסו ",צריר היה ל.מעט גם םחות .ןבמ
"ייג~ יהוי 'גפרא 'פמורשת 'היא ·ב:סר>:ין ג I

Iנתךר'-.עדב:בריה זר אפשר'למאר ,ש~

דסד"א איש ל.מנויטי קטן ,אנ...אדפ" -לR

.זגליוז'·בירשגלמי::שלן ,את שיטת ו"י

היא ללמיד" אןיש .פירע יפירם ולא  !UNה,

הגרא" בבלל ל"א הגיה ירק הטכיר 'כשרל',

םר אדם מכל מקיפ, I ,והמ' שאנמר אnיש~
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דבעתי שעל עצם קישייתו יש

דרשה זי מב" ,הגאון על פי תורת

לווזnיב .א.יש"' הבא לעמט ,דרק איש פו~

בהנים .ריש ערשנו נננוים ,לפי הניוטא

ב"

שלפנינן נראה אכילי הלמןי לפעט בל

ויןn,

ער ופירס הא\ א..יש צרי"'

האמ~ר

"זריI3י י"'ג מד" ~ין "תתרר כהנים"' י"

לאה האר מהכתיב םרא .....יכ יהיה" וסב-

רא..ית aליהז"( ,, iש'"אי~ וטרןצ ;" iiא"כ

תזריע י"'ג '.ב ומהריכיי של

ריהנ לפעם ממ  uעיבר ,היא  ...אויש א:ר
ידiמ א;;ומר בבתק בח Tירנ :י"ג כ  uפ.

רית לכנות" )חזירע י"ג (.ט"ל אכן לפי
מ  'iiשפונרש כעל ...החץפ חיםי" ברג.הית

יהמ שהקשה זדריד לרנג-ם קטז ,יש אלמי.

)",תרוח כהנים"' מהדררת ה-

ד~אי'"1t

הרג"א

שם

 ..כהורn

כה-

םפעט כל אשיני איש ביו עיבר,

"חפז חיים"" פיטיזקב תוע"(א איז הגאזר

"אדם-

מ~

ביז קטן  Iיאחיר

שריבתה תורה

לכ רה  "Riיריבתה קטו .נאשו יאש למעם
שהגמאר אינה פישבה

לימי כלל

"דאות

ונ  ..בהרות"" ,יכפי הנואה

א'':יה . . i

ממעם ה~א כל אחד המ-

עיוב K ,ד ממה
ייח"' לפעומי עיב.ך אלא אירפח לב-

פהשה שש פעונים ,ו"יכ יהיה"

תדניא יאש פירע ירפרם נואה פשרם נמן

'בנ.ח החתיין ·לרי·דחי של הנגע ייהה כמ-

 ..היר מברוח לדא אתי

קום הארךי ליסוסכ .ל]אפיקי בקטז ט  Uלד

רםP

הביצ"'ב ;

' 11.לונעיםי עירב",
יארהי לבריר הנ 'Sב'" ס.....'Iךתלמיד ש-
םנו וסעה בדנר ',הנו" ".ינול לששמ ה-

סיאנ ב...זאר" אליהן"
נאפו

סם :

.כי תהיה

לתזריע י"ג '',ס

-

שש(ת) פעפיס.

נמנום כמשנה מ"כי יהיה"'

--:

הנזכו כ-
"הייגן

אי

בערבa-

-

ינתג") ",לרו;ן הMג.ץם ייחם"'

בפירו(.וש חאי הקמיומת שכחבר בי "כי

יהיה" הוא כנתק

ש)a

לי( ומןוס לםדי

לפי "-,ר.ג; החרב .יהKר שלא כדרשת

המגרא לוכנו בועכין' :..... .לפ~ זה ;וו ל-

פסו לקםרו הדבור ,יעום לגכרי עי שלא
רייגתנ ,פררט לקםן דע שאל נול" ירפם

הטכיר כל" "האנפו בלא..י' רב"ה יאיו

בקרתו .יופס שלחיז ירכונה יקדח ,הומר'-

נגוףה  -:-את בהםדרוmת השובות -וול בי·

לםיכס" יגנלה '.רפרם לוחש חקן נוו ,,וס"
ייו.

אכו למוד ..וכא~וס"' למעם ",בר יUלר.
" בפרק ;זוtב ש.ל םושנ~  Uםר ~!:רזד -
ראיי הגףא ל,יילשום.
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,.

היכ קןמל בהוט

חעיתד
)( 1

י'ןיי ",לוח 'יקב וךססנב  :מוי אל""
.תל -n''I

 "u,ל1U

., -מה כזבילררנרןןח .תDרסי רםייכןוJ

יינה ר ,א--ב ,ניי ייקר מידם,

יrומיה זן נברנ ,לחכירי רום.ין לחוילםי יש להוסיף לומקו·
ולאהו

'סמ ונוק)'ס •••
-

' 5ס דהב.וJר  ..ריבנז ...לtJהוו,::.ליוםבא ]י[ם מןילק חדחיו  Jפ[lוונ'l

למדכ הונייות םpםני 8PJnכ רגובותר SRל "ססגנ מ'ס  ,.9Qברסס םג סגית J IPםןיסם

:

תר-כב )נונו Rהרילשו'ם "'םקא כ' והכרזפ יו ספדהת הרםלחי )(. ' 7ס "-הו m.l:רףנII ,
לו\:ר  "'"0.,,רסDרנ הפבך,רת לtדוום וrל תםליי נכלי1 m .מות רבK.ף לדכן ניסוס u:בניייה
לי IUnסלIבלתררייי'יגכלס.

סי tשת ה m-לחן וסרDו.יי וכםת מ", pן ייברוrנילם ' ...,.,nםכףבס וכס'  091-=92שי
להןיםף III -ת לו nIFiז נDדס כחלקי ה)כןתשב''Vמ)סוני'כייי יס'ס"כDליריס tl.זי.הוב Pי(יר

הבךתפס .סוףv ,חבת ויבת ניד ,,..הונרב  ...ע"קב זיי ...בI ' ",נn Sם  • ...ירוסיםי ערת"ב.
םסר  IIIרע' 'רושל ' uכולל ר:זב.ו, nל כ Iפכס' יאס' I II1נ'ז'1ב בו1בני רףנ.א ~וט...
יישר" - 1866 aסנפב ]פ  -סלמי םבםמתו לאי נספד םס םב ב .יר רףג •K.ההזה ,ם '"נ'II
/f

O

רףנ R.י-כ יכ  IPויב Flיםל מרהיתר 'ןנךןוט .רו ל.רתו ,oהשחיליים רכזיזםa-n .

תסיו ת"יIIר

,י -63ג"" I 6כ 'Dהרב ייזבייס ננסוcןן וברבות ןפא \ iנללבו נם iזהבו ד:ם.תו Dו  Iרןםיוי

לוו רירב.וו ,סKר םaינה ענונ סר'ז'ב ,דייז םג Dלגדכך •28 ,.

הגהות '" mל'ס טח 'ר'Dס ףo..Jtכםד דסרם  ...דנר ... .דוי לור' .Irםגידגס 9f--f5
מלדב זה נמרדס וככרודהת ליזונט רןג,ר.ת ..",ה n IIוופל דKם' סכייתו )התוק 'ר PJי=" מה לנוn

-

בן י' בMיים .כז דיירכoי< KוםIIחת ות PJסזםר ויינ )ענ וידהיו דיכיו~ יל!Iהו לגm
נכי .ב""(Jה

לםדב

ב' Rןי ,- I1נ') Rיושל ' - 'Dי'Iסםננ  - 96-97נםנ ltכלל ובבסתות מדי ר- 'D'J
ברכות m -בנדווח ווחת  -יבי ) - 'Kה,תקת ר ל JKיי כן דרI.ב"י לנ(וח .לםםותבn
יאםר ייבויית הפכייוח נDםות  -כע ב'  PIIJ'I) -ח דונףר ..בלןח( בון tוזםיר nתו'Pו סזםו
נvן  -ו-ב '-:-ב )ז.כ :זיהווכ'ף 1יו ,ןItל' 'Iע'tו(oל
הווט

\'מכר ,לס יב.,ו ראףב,רתלnרםו  K...כ'" -יכ_ Xלהובסו .יןב'pפיaר  llל יב.הות
רגtףב ,דכנלםיר ד:כ.ללוית Qנבב לכ יסם םירדככ נקנןםיר Hל הרמרב.

ייזיי םג םסו ..וולוי nלאהי-ו יםביד nחנלק .עתיל קיף . -דר בrווףו דן,יםוסס
רתכבריב p" ."Dווודלר nהפקסוםי לס. .ם IחIנזם יז  35כיו ...סר.'".- '1Iנור ר tוזר

..,

הבר _I'Dם)'.ל.ו

) (Zייזן ההםרק ליפויו" nסלרח ,.ח:םכ)וח Pגסנ זתפ ''',תpנ (.6 ,.
) (3ידב.רת .ו1rל רwרגJM .םגת ש  Iיםפtויר םכוקרם ..בוו ה"\ Iרםום.. nכלpיים"פ םבDוף מפי
יUIו .Iל!Iהיף .ףןחנו וtיבו:ב יסו ,,.הלכלה זו סכףו המדיייתיי  pל התוסוב .ה",,נה יז
ךוםו" חוהי נסנוות בסיף  ICLת הסןלף.. nכה  Pםםה· להרקהס .םםים סל :זיבaדר וב1ב 1
 123כ'ר .נRר וניKיבם
ור.כ נחיר וויניחס יs-ובf tXI .ו lIChd.jiid.lit.Gesdl scbוJahd

'0

הבסי  Dהסר וז יז  ' 11הרג .,נסיח  -ןלבח  PרורJנU1כ רםזיםם כרכני הסתביו
 .לunח ייו הלב' ,p-יכ "' .a.זוnבו םירבסה אסייי יניסי סברס  Mהלנדובחתו.

ה 'M

Mל ובז

) (4יrי תגaו סה;nלו 'וס ס"'  p-aסי ףד  n"'Dבר סננכ'Pה רליבס.ר ובהכיו ..ל npלםחנ כר•
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.

מלקר נוtaירי ה  :iוn

) (5רור נח.זוו ףןוא ל.םיףMI nכר ,.,סל ),,ולוייפ ת'.( IIי'" 1טי' 'ילח בוננ', nכ שןכ nכ לJ
דונ.י,א סה"וח וסרמ סו האר.ויג,ס מו PIנן לר וחות לחלpו ל; Jזוח ' IIוני"1נ.

)\Ii

' -יפווש הספניךת דסו דםיוו םרrננ Xופ;זריו לiKז"ך >ידטבIU

בפרס כ.טונו סנןח 'ו:Rהיר"

-

בםולוJנ )תקניט(.

) (7רבינ וךןוuל הרוידר  Hnxכ בההםרק ל .פירוס ינ ,כהפ בנeררתי )לוןוtIנ nק·(ס J'Iת'iהן םב
.בל!יית  IIףהף .י) . : (18רכ  Jת נבתוי לונוכנר סכהז וכחיר,ם רסתיס כניי לרהפסיכ
mכךנה ,ההפ טחלו נ;:י ביל סיפ טרב

"כרר.ב..

והסזבה חכרםיר

רהמו :

יפ' םסניתו זווי,ס

'יס יולסוםי יוסיני .פ'י ת'\1ני זרהו ' '11 ,ופס הריבי ' '0 ,ספאר דנ:ני  )1י,את פח לביהו.ת

)" 1

יפ' המסניית טרר זוייפ ל),ספניוב חק1ייtנ(

-

רי IIםרנםיIII •1I.בהל נפדסר

קר ססו זה ,,..
בKהו a

:

סנית ילגו!הר

-

נב" I ,הפיושו ,ל ןננבו Xיצ1יני1ת  II:נרםט

""

נרכי רייב י' Pכ פשה ןכ הרב

וrנתנ .ו"?cת הפיי סלרפ וווי.הו נפדס ,יי ת IMםסקלכ Mסמתב תקסיו •• 1Iו סהפוכ'יר

דגםמן ינו השינם ותיוו ירתםיב ,ו", ,ליהם בושיתמ ייסגסנ .ל,וונת זMת רן,טיטר נכי
ר'ונויא ]יםב תליסרי[ו וכרפםי אחרים .ל וףב,א II7II ,ר לא הובווו בר ' IIיהמ רנ~.ל.

)(8

Jםיננת ההבקלה בלו דןור של רבנארו רבי "ל  mחם" וכי נןת לדKו ,אסר '! Hםםרנ בדסרס
ספ..תג וכי נחוי פ)רוpכרסר תכו"ג( עיי הרב בבי כני'"!בו J'1Itוכך כ,ל ינחל  Hבסיל -רןכ.כת

הכקיהמ לסונוי זה . :ר)ןכת כיתג לכ הםרבת תככ לן את םסנה התירה הזאת טכים1ןק ןההי
לי יד והירת צניךו יניייו וטו' .ייו Mכוי .רלםי מה סםםרר ל Mתה כלרתכ רירכ תרתרי ,יכ

לתרת לא הת'ו ,לכתיב  III''UIם'",ב י K-של xתשכתת י Kצלן ל 1Iהiד' חש" "םא ישכח ,רק
סינובם תגן רםJJל ,רוסכסה ףך gסםiרב סלן נם"1נסו קר ר".ו npיכתוב צברי יויי K ,ר קנייית

לב,ך כוזיי "חים הוnrנילשי לirוב .לnם טיפר ףר יד (.כי,

) (9יייון םב Hרוכי .פדלסוי התלםר ,ר...וייםלIי 1בהi.נ"ו· ',כ הנייה  •9ההגה זי לףש ל aתיקנה
בiד.סייחח הסיסת חפלת דבירו הכחירם לו rהפ"ס ,כבניי לבריר הוב וסוב יתיסלרתי ם"נה
ה'  35.5 ,.שההמודרתו דווrז.nרת  iJן רsיnרפ םרנ 1ןקת מניםוןתויי .כון ל Hחהנקו ורב.ה .ףסל,
 Kרייo nי' וק-ב -סק יב .שהב כותב בלכ הםהודחת )בס הרחארן  : Mחסרא תכו"ב ןלבםרג

יס.וnה( :

.הריא

ם mn

כוניזתי ,יrול ליפ

הDיש :

ר.הי .ירחר כונירת",

רRל ,ר ף KרזR ,לו ז7/נןךתטםך יזי וסיין ,..כטנהזייי'ס : rסני ~ : Uו סכי.נייי לכ
ה,יטק נחיהר המ >,,םשםי "לםר DםIMכ סל ~הלJי וכםסד Kלס סהט  ...וב ~,לtאבר ב:וג
ירםלמו לס סל)lה רלס סמה  ...ר' ירחנו ארפ  Kף ןיגם לע לכ היזםל נ.לרן ...לרןי רםו Cףא .pםרב
ת Kלהoנ'IIIר  ...מRר ףל כל רםלIבה  ICת בן בח; ,תררה ליוםי " ..."M,ר~ ל,Kוו  ICרפ Rבל-י

שני Kן לרוכי וחיה  ...ראב ארס לוKכך ,ווסר ל,צופ " ...וCר בKהי כל הJJב  IPה Itת חברי רלכר
,
נפןה ם,לה ,ליי דתב.רכ כ'וIלר ,תיה .....

כדיר ר לג"cו אינJב מיטםירנ 'םה. ,מ ו o.תםrז"'סיס דלברי ירל. ,ןדה ב.דםלם בן
מרבי ות;ת", .ל כו רונבכת יפה ההגת ר'ונו ....סםםםו את ירכ:י 'רJIR. .לר רMנת  IKדכ".
בוא באות כ' ייכיר ר"ל כ Hות 'נ  Iייי טיייר זה םחמס ר~ Iת .יביי' .ר אלזזו ורIכ

ן~.:נ;:ל דלירב ר' לKגסכיוי ,היז כ.זרם!' תבוהר  •~.;.סבכ~י ~',זהpםו .בתירה !;לסב!,
הלפינך מלכד יו מכוכנורי סג רכ' ,ר ויחנן ~.ל ,יהרטמ':י .ייז ,ם~ ר~ K,לrזר" ,הKו .,ליIכן
שני  IIז כרלוי חיר;ך' ןובא .וובליד ,וtסר JJלםר· H ...ת רביר לף.ום:םם ר:ג.ף .תרומ ב,הרן.

יו כ.לIבםד בו חבח דחרה"n ,ארןף םיאב יובר ר' nזםtי  :...הסףג Itםסםםב וaית יד  -היו
כ ..ונשJה Hת חברר לברר נםיj".ך ררס הז הרוב'ג ,פונוו הסי .ןא כסםי 'י;יייהם יסרם לודווונ
 lי':צ oא:ת ההגית הנ"' לע הףד וט ונםים  Hיח·'ב  ,,.רבי ליר הרםICםי ל , Jי m 'iיסח:n
ברל"" ,יל  iJםי wQיבסל זה רetבnי ,ףד ברם .ור.ו ;ו ו..:ילםי  m'lllלרם '~.'iiס וסיח רז של

הפידיי חילKנ ,וותה Rת רהב.ת רוי-ט .לתלב' ·דובבנ.נו ~ךכ .היוסיס זונןת לוסןיות אחוי'".
Jכ  'IIו הבר ףר חניר Hתוסיי כי • ~ J~ . O!. jiid.lit. Ges, VlllינDקןרם תיייי ·'.(IIז ,.Zש:ואר
Yו את ררנ.ד.ת ה-ונ .סהםבחחת ףןל IUרח " Pן חא הוסי" לו  ' Dז.rור nר ונוזי· יהםבריותר

אחחת סל ר:ג.ה  Nהנו-א _ הלח rודםסר גידנא ידנוב  -םחני דהכ.דח רבCI.יו םכרף הונסו
ב)פדיט ירדאב Pו קלrו;כ הכשנחית ןיכבהין 'סם סהנירד(ן י T'ltםהב ריבהו היה הםבוורורחו
וא! '.'.ייעל יי~ ו, e.ן :וDירדך וUליזו רנהב.ת דRרג .הז. Mת
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אתר דעת  -מכללת הרצוג
הרנ קלמן הכאנ

"

,. (10,תשםל K'm.·,כה חפשה III ,ר לח .,פנחם אב תקנ"ס ~י";:פל  -כך אבופ ~ינ'םםל' ס~Mi
הולא•,..

)(11

'!!:ייישזי הטפר.

) (12ב...הדpהמ .ןרל '!Iהוב" ,.,.. .לסיי ז,ז"םי .ספדנה ונת ).. '1תלr 't

"ותדן· דהםכנ גומו;ים

ומנע"ו  11; 111כסטרה כר Hסי ד!lורפ .שנית ,",הל'א לפרות ,שבונף דם.oר הiמ .ש·.תחזה

'  ..רנכוכןn

מר"ח,

n

ר ציונו כר·ת

םסמ.n..., : ,

) ' li3הנני מסן:ס לו' יפ יפו n.pכגי ""ירא ר ירהךן ,כזל ור' הונNם  ..יפחס על הםכ'mדכו ·iזגפ
אער)..,

'N

י בסנת סיירס ""' .בניר יעהת בנpיבסרבב.

) (14יר :,ה;הת ה'י~ח בכםסר נסן D",,.ז iאר "'Jש נ.הםסםות" ;רהיי ,פרגP,ל II:I Iרך'.יה,
 '.רנoר"א יייולסיפ ר ..ב'ינ סמה" סים,
), (15חן  ..לוית 'יקיי דף וסב , - :וכו"נו "נפה" .יס' ד·' ס" Pט"ו '"!.בנ Iיברסת 1ח'' 1Iוול

.

.

_יוס ו:ט" .ייIב , '!Iייפ הם שסהינ רII1oי1
'הגאיו :i..:i.ונרת ',"Kל"ה Kכ 1יHריי צר.ה יןתי להסתךמ לע החכומ ל••"'iנפדסי 'י?נ יןו.n

.שו '",יוםK.ב רכס -יאןנו יבנב  IIרנ.י' .rזן 'Iכפס'

.

 ..אם  IIIר וז סנ" Itוrןהן Kתסלםי ,,,,אכופ.ר

(

)' 16ייןח· גם ב.ני מסה" לדג-הרת דןג K",אפה

.

מ"ה הו  mני[. .

ד) (.1יר; וגrנרי הוכ" Xריר" לשייא סיק  "'Cו ון'כKיכ הירושיםי לפי הסויב!) Hכי'UיוIO :י'JJ

.

~~-

.

)~ (18ו לכ זה בה ' j:ונרנת להרפסה ראשונר. ...

) (19זר rס' "לז'ות לאיד" Z' ,",הך~ף 'Iלוו הוספית ,יונרבה לר,.כ ,בדיו רןבט,.ו IIו'Iבם ,.וiבnכ
.
'ךהקלבה",

:

)-, (20ייונ ..יל ;"'1' n'Sאפ ייו כרק,ד1כת נכי דaט.ןז הרב 'הךד" רב והכו אהרבם ל  Lיר lI.ו-m
.הז") nנדםפ.ורתינה דובrIוTונ  ICתץס.(pבר התלנוני· נב' חבאיו על nלוםרף תי"Dוw.ח..ר ז~ .
 .ראנ.ר.. II' ·lחטת'ר ~הם" הבר" Kתיתרר.. ,לו Rה'ה כםח פיה להסי,םב יהינו" ה"' mi'lIJ
 l .הםה דttכם זברר .כירת הםMרנה הרופ ת:ת תד רת.לרים'ם וה.נו'נם  •• ,ר 'III'S'Iםיש mפ.'I'D
י'ןיי הב_ נ.ר"ל"
הרואה יהסםור יכבת; כ. ' !Iא:סר סזמר " נ lr1'K 'DJימונ' בתובב
·',לפ ל jםבה Kניית .שirוכםונ  :נ:.ם סכרסם רנ Kשרכ i'lכ'ךארר  ';i,ונסל' םלת:זינב רונ.ו וחוו

," ..

לiכר וtת; כיפ השנחר רסא קוח Mל הנס ולא שלוס אות רמע רב'.כת rnיר 'ששכ iםרנ,. ,נוד1ב'I
 mכה פהי' לע םלסי ברסס '''ע הכו מכתמדגוניל סשקלךב סבנת תקב"חm ,ר"םמ .וכבת רב~.
ס:רנ"'1 .ו~ tמר לך להדפיס פסרר זה ראשוהנ '.דכיר הה'ובק ו:ןI,ן!ב סבםר הז הרא סלרת ~

·aפש  'III:i,ו רrjי Kילא וחני כינת לע רסוסר כריר לכס' ,,כ"  IIכאיוה ברםיר תםיםtם 'ימרפ
.דוביי לפי ס, pמ .סקנלתי פיפר ''DוMר יזובים ••• כהמ דבםף ןונ הדיסרס ס'פסריJ nםויחס
דנ".ר ~םרתי לפונר ינ'נ ,כרחר סחכנתי כל mתו .כאן הלבנ:ו יבפהיחIי מכי סופסי\1DD. n
כתנחי ~ב~~ ·Itח~  Iלכסרני  ... ,הפכ \J!Iזכ"ים  mרתי לסינר בי םזינ  lרס aלי שMל בתכי nבת'iי'U
רהזםרתי לנאר כלגירן ..,,ב

,.

.. . .

.

) (21דרן':' X.ך"חכ דום1.ז שנדפטר ו:חר ~פ' כונרת ~

•1I:"'1

) (2zן"' זל זה מוcםברנן יפדליםי ר",ולש"'Iכ .הןי;ם" כי הזהר

A

. .

); (23ו' ,':כמ''.פרי .הגייל ·~זהר ' 7ו· .Bכז" הימר :,כ"ספר רנ".רא" ו.rבIבר וקפף תוtם ;';;ו iפח
)ניררנ('")iצ .•:הגףא
לסן".,

ןהירושלם.....

רב רן,א ירפך זל  nרכ.םיל' Iסיכי רנ.ף IIריל''י' 1רנ.רן

..

.

) ,". .(140רלJו ו.ם.רפ וחלדןת .יפכת יש.יייי"ם להדכ רםרמקןי ,מהרררת בירלןי ,חיג  15& ,.רלולוו·
ל .Hרככיר  nilת"ם ב Hו'!ת ם'י רא כהובת סקבר רלהנ.ת יaם.רן '.סמנ יםםףפ 1"'!1

) (25וm
)הצםנ Kת :זאל uכהנהית רכ.ןן:ף סם ,יבד בסו" ,ו"tיrו יס'
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תייכ(1

זכ.יבן רסר י',\IIItי רות.וו

אתר דעת  -מכללת הרצוג
לחקי ב' !tוי· יג.ףא

ברווס חרסI .סרו.uיו י-היג oתביני יבירבו"' ·.הפחסcו באר''' ברUו לקרוח רבוננג.
וnבי"' Pי'lחם כהבר,ת חתת"'Iב" ,יגיו ['",,יצל סכינה מירוור .ל בול ..מ,ןו ו '""Vל"' הנר
לחקוו בףת הבערכת דןן Mn ,ס לו Mכוהב.ת ררוcנ.ו סמב' סירסםי .דשםנותי וסהווו פדו רייינכ"ן

"

ררנoCM .

ללmה כ"ו, eייב ב'ביז הקrרה בר"ח ,שא;ן וןםדיבתי nבס:וםןVן וניו.ruבז lהי:ל שדג-יה t.ן~ר)ה

.ף ,דIt'h

םו.נ'P

ןKיו "IIילזג כהונ וrוהיהבב ,יים

רoo.

)ו"  Qדל" ן.וו:ןו רכרך " t/רהKי כיהכזיר

. nnnס -וי"ו בוכמיו סם מהיירת הג Hין רכי וארס זלןפ למני , 11ל"

'»' "'Jי ר 1oדזא" t:

סס.

:י' רוום.ן "לוו ר  Mבםרתת הר!:ב"ו ,יכ נפוס כטיף יובוי כסת''' uaזבולנ' ' Pסבת ת j:lנ" •Hיהרה";,,

'ו "רנה פחבך סילס"' Hכרבת יל בבובכתי וכגך" זה סכ'סח nר ב 'Iהברזוו"מ Hמר ול ";H.י
ו\ה ייnו tר"'טoא תא כדיי הכםר"ן הוול.ו וונ יר" וeס דיי - Hשםרנונ .הבןארה והי .ושוב
יריב .םתתו סבך הנאםדי רכך נךיר לד'oרת היהר כן םג הלהכ לnכסה  -ההי  Itוםר ונה סווונו,
להלהכ לרסזוב nיכםיו הס-בםו 1קיסם "ל, Hל wםבהננ הער"םינ .רםנזןח לח ...",.רסS
והפונו ,יצל  10' 1םנקםיר .סקוחר בייות כהך כםקםר לייp ,לרית נתיהר ל  Iי הבזות e,וף),ר

ףנב בילא 'ברך הכן םייובזפ ל Jח  Wה p lIןססי םך הכל ר)פ נםבnר סל רהכ

(

) :16ן'" ,ב.פסר הב"וףן ענnביר הרנ

(

",

ל ,ההכו "םןביו ")ררכילםי (ר,-ח חל pו'  ,.הףנ ורלל-ן,

 %11פ·' איר הח"ם ל'ו חס" 'Iבלב )םונDקררס חרג"1513 ., (II

{:!8I

דמךנו ינ(.'r.

-

העותק

 , ..,ישוm

קזoב ייבסס..ג

י ,.. '!"Jלחי ק'יר אית ד' ר'ס )י ( "lוסב סJםנ  IIר ברי הףךל והתק סןווס רוום.י סובלהנ
יחוינIבKת סהררת ונלסיי תלמ' ,,הרב מ' ברב  Cינסקלרב '. -ר בו וrןינר"ם יבים eרל הנספד
 -ו~יו tהנםסד זבת ןבסר IIליחם.

~ לכ ראב .בחםב  iתרקך יז יי" לבר ר:נ.א רסבבחךם ,בולום הסוםפ 'וו ירו  -ק .כ.
) (30י"ףר ,ל סייי המיוס הבהנןת ו".Itנד .".רל "יים' ב' ....ב סשם בררם זי Lדןר ונאי.ה
ל ה ח " ..שפKר סלחזר אנז ריגתס ד'"".נר .. Mייך אבהדו לתחר ,וןוו eרלףיסו .תלם t..וי'ן'"
י'  'Dלמתרק "לתויי· כלוחןב נpוכהDר ""'",לך .וב "תרו 'lהחוI "'Iנז m :Cכ ן.הלת'ר" 'Dרוש-י
זoכבבה ,בכף דםלםר זזrזם תילדן תו tססבנ'ם בתויר דרב'.
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