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רבנייnנ

מחקרים במהנש יבתלמיד.
)ה"סו(ך

זיסר ם~י לש רי"' הליי גבי רר"ב

תיש קרמmן לש הינית ".,תונ ררי רכזהי

הראשין

פונקי וארחיי ר וזחאק הויס ",םי דב-.

מ·1m
של ·רוגשהנ ; בני

היא רברנ זמן

מורריה

עורת

לסו

רך"ב

ילרט ת xתאז כסחריס .לוIם

'MC

הז דם-

של

ביח ,השדבלת דדIpבות רלו tהיד רנםרnםת

בית סאובי ובית הלל ,סוען יי"א להיו,

נבוםח הלשוני ושא לפנינו .וכונל  oסןב

רrנפו.ן ,שסיךרד

זה

ההי

ב.ימהים

יב יבת סאמי וכית דייל םמצנו מרםיעים

I1ןם הרעכחד ,בי נית שאמי וכית מלל

ונכסהנ 'Iבייר  Uכפמייסם רא מכוRבים~

חנל pי ביגיהם כפיווסן ההוכלת הקחרמת

וזי ברפםי דכוהיז בלחקי ביניהם כית

פורסהין איז להסיק בלי ובלל .השלבות
לא ,:בוכ יייי סמודדית יtסr.ה סייור ןסן,k"..
R -ב Iיפל וגקo:דנו nשיגים ,רגז r:bי קוזרן

,-

ודוגים .רא ליפ שתונב דאם-

ילnיםם לנזnנות הימררח". mm - ,-י
לו יפוהנ בהנב זDם Uת קיי'!lכ.ת וטכפוין~

'11

ייוסבי ר'נת nלל )(.1

ואבסו האו סבייי

רםו_ I Kיב הפשנה הלדנ" ,הני יטיי ה-

כביירטים

היון' "IR ,ל Dהררםםי .רםnmrכם

וו-..

בםיי ינבק! :מבפבע

קיס ,םבר הווז סחרות כפסהב לסונDי •U

בקהעו לכב סלרהב כמן השיא '9ונינו י-

ונסתבר .השלתוב לוו:ד היי נינשת מל-

וםפנ לרבי ,ל-ייי נאוטי ננםת הנדיהל.
יוזון לני אירו רבל mrחקמתר וויבית .מנך
שחנ םהל חוPיר אשבנז כלב מקםר אשר
ההי הלם ורנ מ mיורג הזמ - ,כי םא
שלככ הפ JPועות שכ'זתרה רמ V1Kרסם..הנ

לםי וסב-

פוהנ,

 -לב m

VIד  aפרה לב םי" ,הnvבהנ רםנו כבר
טדוריס ובקועים בבי ישינס סהיסיס ה-

'mר ראשונים ,ומכו השנם פונינו יlא בן
היו נבי ופ]' ראןשני התאנים "מיפ ..,

נםיפלני~ ,כןי..(2) /
כרכ י'רז גניי הםכח ח ,לc1בעק ,בי
ר " Rדייr ',ס רב.חדי 'םה וכן היםב.ב'ס

הנד'Iים סל סבי nםחרםכ מ.שניית קח-
ןIנ"ת יה-.לט.ת.ירעו o"nווםן איR .ל רכ-.

0

)(1

"'י  1Loףכ! 'Vברי 'כ ילגוי / 1

הוח

דןרm

הMוIIונ' Dן,xב p Dו "סו

WIך יםנן כז רכנר (flה

'D

יס ר'4nל קרDר

פה ,ובל הסוהנ ואnן שהב

-

רמו של ובי raוורסו ןרם  -ווילכ uגחה
לבלויי י\ח Jמביא אלכעק דביIםבג
את ההנשונ הוןסןא iUתכסםכ ןיוnר Pז
רהסRו

נקנית

בלווסה

רםשנ דבניהא ; ככףס

ואמרים ן דביוב

יאופלם :

וכשm

רדגים

-

ףםנכ

יכת סאפי

דירב ,וכית הלל

כפרהםר והושב פרהטו ,-הנוופ

זו ה'Rי אמוז.ן סםתר הכן וי' Rהל,י חא
דעתך .כי רוחב.נה רככ היהת ליעני בית
'.מRש ובית רלל ,.שר"' ב Rז נתק!.וי'" c.ב
פיות המהל ..םנכףי .ןןןDבםיהק קהו-

תונו לדירבהם.

ל,רמת m

פיםו 'נRב,PJ

בי רmב..לקןת כ  'Dרסןך :רם:.ול יוסנב.י יוeהנ

Iי'Pןב'o

) (2רחןת רסו.nוo.ינ .בויD .י"' Pיי ה-

הת:וסנrי·m. n
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ובוכיהח את קדמית ניסח השמנה סבייי-
רנ - .שהרי פKרש :כי המלה  ..בכ"' Cף

קבר'יי לעיני כית אמשי רבית הלל.
אולם ,ל כל פגים יס הלרגשיI ,לש

חיתה כבל הםרנדאחת הרוו Uת שהבו גרו

בלכ מקובר .זוודםיוכ הבשונב לע לוI'fםn

ילזסם ,,:האיש

בית סאמי יבית הלל .ונאצר.ים א 'Uיבייונ

קינה Iזת האהש םבבף"' ,אך ..כי יקח איש

שרנהא כהבאה uמםח קיים- .ההכ ילסiנ

א:תוו זנתו לה כסף· ,או "האשה ;תמקדשת

י'י'ריKי ר'וז,,

נחה ההלהכ הקייונה.

כנסף....

-

כודםוו Klm ..הייו נוnי

הריג--

וסתי דונאמית מו המשהנ

-

כסתיעי בהן ,,",,!:,ל עזתי )(4

 -ןיוrCו

אמית ןונ הונשהנ שהבן עייתסמ "ר " ICה-

כןה מרסם .יזו והיא הסיא לnרםדק הרנ

ליי ליחזץר תרת.
ףא כי מוברת לשי לאבעק דנבבה היא

סח המשנתי.
יוגןסנ חאת היא מממתנ חלויו .זVכ

זויב לע רב-

יא" .רז יvואוית המ ינה:ג ורוס ימנrו

ריך .סן~פ I"Jנם .י'"ברת םnנר ונתיר סג-

rויmר

כדרך -נלל.

't

ניו המשנה.

ש נבל תאזm

לאת '"

ברמיבה

בומערם .•.

ןו:י נול-פי מייוםכ יסנםי-

הגז איני ניהג אלא חובלות .יI'Rבי הרבב

נושנים שבה .וו:י ימ '"-סנמים אחוים של
הנםרת .ששמגה Jתיקה רראם דנכ\וםה ל-

.ל Rברמיבה •  • ,ובהונ האר ומרהב ז נית
מז1Iאי מרארים ןןןתי ,לחתו .רנר· ,וסן רנ'

תןר וnנ UNפכוינה הקתםR .ורשי ל-

הא השאשהל  ..והונב הRו רונריהב הןזו "D

א:במס ובקים לעסור .שגיסת הובשהב -n

ניסדת ,לש המדסר אלו נוניס mשם jQד;י"
יתמ למחלקות בית סאמי ריבת מ- ,"h

דיRםג ·שמכיא רכ.nם  •KלKכיק ,ההב יש

וווא:ררהנ בקירושןי תעיק רKרו .יכ הטעתמ

'Kז'iIלולי כר .היתה המשהב ורצהב לדרובן

רהלוב .בנ.טף"' . ,תוחחת רגשנית ב'IנKרית

מכיהכר ן יבת ןןיוסנ אררמים ,ובוי כרדהם

מלחתקו בית שיאמ ובית הלל ,ירנרת

ללשןר המשהנ ילנזלי . :ככטף .בית ן'IנIO

את .הר\שם ,ספלה :זו .ה'Kי ~סח זתיק

ארמרים ררכי" .ויס י'ד אריה חאות חונרי

וסל שמהנ שםדקה רלובי בית שאמי ר-

הוכסהנ ,צהמ: .זםןוcי אל םנהור םררק חי"

~ nהלל •.דאוnו ·הובר במשנה אות.ת ש-
וי"" ·הליי מתסעיי .הב ) 1 (3ה...םת בניח

רכן תבי.ת דסייי וונאנ כה.. ,בנסי התיב .
אלשר בפגי רבוית" ,וםמרז יש רלם,יק ש"

זלן..פיחתם הר;ם ר בלדז סHםיס ,כוף.

הוכס" Rהוnת .סוחי וrזו nהחירנן .הaן

סחכ הלtIיפי בארח

מים.... .

יבת סRמ'

הרא שגיחס ת Kה-הנספ.

אורמים ; ןראו .בזוnזס דע סאל יפרת ה-
פ.ת יבית להל מירם.אף משתננ א)ה-

רxרת הדוכ ·רדבנאם השגיה ,גmניהנ
פיק .. : 'lC /Kרלנ .יחביםי וrארב זווו

-ח"

יאש  Uיבלן .לירבב ,ל תביםיו של וםR

לרת ופק זי .םוםהנ ~(,ג ףא .ןגCב הכיטרי

~הרגח

""וובי הארנ פירןות .למm

חסיש רסהס לקונן  .,.וזירזר .ןטק ז בל

שב" פםרנח ·רמ.שהנ .שקיםרת מלחלותק
;נ~ת ש'Wב ריבת· לל'IR .nום נKי בלסרן
mיהר  -י'ותח רייסrום" ר..ובא"'ה -
כ~ אזי אנו רסובם יKהי סנרחת .יזלרב דשב.רד ראם m.ר ניםמ ,nארוי קaםד ·וd
לוב,,-ו .לnלpר 'ולורם ·.לבס .י:םרנ.ח ·  ~ mסי . p.ונן ינ.הרר רננםהגי.ת• וובnי וטנסי
ובלרש  Uלש רבי ,ארהון םינגז את הרבוים ~נית חלל  nnלופש Kת· הונהל ..וכpר
הררצב רמn .סר היהת רהנוום,

(

)3

.דגבםn

לוול'Jת וכריולשים הלר היכ.ת ' -ם''ד
בית וווVIני  Iרלבת הלל אךום'ס ·,ים ,םג
זום הנחנ :ולIKיהס~  Lהזין ןםקף ר

םןבםםקה תקןיnם רלביIזים- .

",וור ~תmי .aס,ם Pרם •.' -0
)"" (4
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רברי לכל ןכדונ אמליי אשין לני ר"
תו rלuבח יא" aוו ,העשרית מסויימות
יז טןפ ידקוקים סבנדניי.ם היי יייעים

ונא  -ירכב הירה יז כר וי וכזיה פונקל
י"בניי

-

סשuגן המשהנ מסתנה אל ם-

כסם nלכםםת וםפרק לרaק אלא Itף בתיי
IIנהבnא.תלמל 'lמבשהג השזבום לעיל

יגnהג וIIק 'K

-

ברי במשנ;ו הרזrnרוג ..ם1Jהדב זי הגח

צריד לרדאכה להניע רדבי הגייגית ובלם-
קבה .הסוסםהנ טנהרר ובכ זפו יב לםני
::נית שיאמ יבית הלל.

בםוו השנעי

-

לממהנק בשזי אייו הליי .לרוtם דד"':ז
הדפמן לא ןכ J.שז iראר rטבור רק .שימוש-

וס תחהלי המרמא -י..א

בה םנייה ביטהדר ובכ לנeי קרםרני ה-

יבן· ....

תניאם רבי עקיIם ייינ סויוב " RJררבי

דרכי בית ש"

רKלם

;זזו קןט בל';"" אשינו יוכל לרכב
mnר בי Mב םס

-

תית ביו בית יaסנס ובתי הלל נוב דייז"

ראהםר :

יזסב' ,יא'Iרל סבוף mRה הוסמהנ עצהפ

'דדזם .ארה י D.יי םוח ה'\אמר וס למני
ירונוסב.. : .בית שיאמ ראמרים -
תשי סנף חהוגיהג מהע

בטף....

לאוזנזי .רבי רי'י'"י ירבו

ונבללaי ;

אין וK'lי ירה Kררב.ת להק"יnם יי' ייות:

-

אף כי יKרm oומ השנווח ישגי.ת -וI

הHרחי

היי יקיווב\l
לפשהנ הדסךהר .מרי סעוי הייטב לרפיו

-

ואפ"

'U'Iרם יבסיס

קייס .יסוmב

-

,הלבדיל בין ,.,בלוותי יביו סוב.ניית" )(. 6

תבחהלי םש הרם' RIאוחר בי חמוסנר לסוי

את מחנות W .רIנוסהכ הררםנ םיכדרה

האי מירתות הלתאכ דברים הבייתם

בוב כזמז הנית זnםק יידב הםםרו הבר-

לvןני רוזמ

כה Rוירת סגותר .ישןג הסנ סnכניתר בןו"

iל בי םג יקצרוי הJמוםצם לס לרווו ה-

לרת תכוו מיסטורי .שובוברית ·על דברים

פ 117' :יסרר לשע :,שירר ההאב זי

-

ובצרותם התקירית ,יבתנה
ומוcם ~ W .בך לכמל

rJזn

על ,תיסרת.

וכם .ענין הז עיינר קזיק קחיהר וםויורה

ימסעים בשסrrותו זנןפ רב.ית סבןונג חי

יובישחי .פבי וודונובם'י קר

שמיהוm .זוורעm

ייי

ר 'Mה

נווrווmנ וחמנם  'rהלםצ»ר בי טנגון

ידYן

יהנמ ל Rנקמר עדר במתיגה זך שבלמות

סיפת רaיזכ-נל Iובnכג מיר לו tmים",

ןרפבם'm

היuחנזו לו .לכר זמו ן'KIי לרנ

חםרקים דונףיקים קמ'Iיםים פביהנ זר ,וי

רסום מביעו ר"

עהש.

דליאמג י'KKכ ןאב  Rת חשפהנ בפס-

",נ .El1Cיהל.
 ,חים ופק ר .בי  :א!..בר יבי
Hל גדנ יי"' יל'rף לככד ים לאבעק .יא ייז האו' יוכ' •••
,לuמרם Oלסוו .ב'  acם יוcר .פסותלד םב ל"
פודח  I"IICעדות לש ונף היפןמ  :ולR
רר; Kל Mףאש '"יו הRו ממיל שאהפ .וס -השיכ רבי ' i'Jוס .וונוtו  :ף Rהת Rלוז
"אל תפדי הביחן ב  rדמגבי רב.ימםייד םי -תחהמ לע Rלי '" רJנ Rלו ברילא:ירז: 's
;'הנ יןסRגהי '.ה;סל "lהני ).(5
ענלהי נxי ןר '" רמא ל ,רכי קעיאב ן
'פשמןט ';זז לוס לrIקעב אינן תברק
אך nליף ••• רוב aלך רבי לaדע'tי= קעיגם

'"ירזו '"m :

רובא לי דיב יה»סר

יךם םיב 'נן.יח  ".דונא Oמ דכי ילKזנוי
המ הז .יהןשע  7הפ היוח ,סו mנםלרר..

,לל..

ערק\ 'lהפ נסווnב תבהרו

, -בין וזהיכם

ופכק 'ה לס סרוני ".לרותגת מבשהנ

וככוזרי  .....ומ Kלך ; רכי .מRב לי דערונ
.ר;.ל דעיזבנ ,חימהס .בלל aCםו ,רבי

ש (5) -Iו' iICבוונם  ..חם pיים " .הסנכנ"'ה  Jםדר

 Dסםרנ םIIסמ'1נ ,לש 1.ונ ' W ). 1886ו יוג(

:ו ~:nצידר היןםם .הווופלוג"
וס nת רזהוכרת' , 'Iוcםלרפר

)(6,
לרח  '-וסלIIIנ .ול סיךיר

סל הכו

ההלדב

'יתפיי 'בירר הן.ובפר יnבניית וגהלר JIII
.בין כלהות '.רכת דיבו סיינ' 'Iת Iבנית  Nים'

הומנהג 'ם'"נה"I
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זייד ו'ויובו DהrרIJוrויל"יתן1י.

tףןונג lהרצוג
מכללת
דעת -
י'Kל'ז pr Jכ
אתר דנר.
עקיאב ;
ועב סויב .•.

זעדו אסר יבי

כל הכKלונ שפאוס לעשרהת מ-

לאיעזר :

כורתוי  'IJס,

משיהס אועי אעשי לע-

("'.כףז ארמנם 'ש יירם להעשהר וז ,דן

שית מועב סוב,ת חmו תא הוובת ,-הרי~
שיח החי השכנלל wםכנה זי הובםויים

יייי בשוננה בשתב מרaם יק הכלל .לסי'
דמ יבי עקיאב רבינים .רHל הרמאנ םס
דערת ביינים אהל  1I1ל יבי אלירזע בם'·

עקיבא.

ייחד .אבז יני עקיאב י U Kרעפד ו)jnלך

O

רא,םייויי-רKופינם'יי זzןrם .םה) .הז ,יהן-

שע !

 -ף aאתה לג Cמתתה.

-

גזל יבי לאיזער בכר-למר  Wלסון

יבי .דאב .לי וםעף( עושים

עקר.ת -
עלי  Uרשום בלתיצובא-עי לס ישיםה

-

לאא דבי היא שמזכיי את כללן .כף לל,

מיד מתכוי אמייי נול דובים רש'תויו רבי

פ-יטי-כלית ,סורנווהם תיףכ יונדי מבקום

אליערז )•(7

שם התיקםי וmנר :טרת רז,.

ןור בג aבעיי .שקורב לשער .יכ יו'

ח1Rנג יחיהד זר ,שיס הלרסיף יי 'il

כוח זה ,סובן בראש .יבי עקיאב ·רעמי על
עדות •.רגם לי .ליבי נוקיאנ ללמר Hת
כללי מירינו  :בל מאלהנ פאסןשר לנורשת
מערב שתב יאהב החוד תא :הש.תב אזזוי

הבנה יהבבה .דיה "ייאית לבי .הונב וישי
וקדיק בחקרית סןuג הnvבבה .שממונ ..
פשי ללמור הוכה על הרתך,ןהת ינול ה'
rמורות סוםהננ היובחה .לפוול .האל רבד

aשי לנושיהת מרעב שבת ,רחה את ה-

שכת ש)בת ופק .ט'"י אי(.

uסn

כלל ·זה

נסתנה לע-ייי ריב ווובבהב פנםחים ט"ו

הםהוaר לנולי ןבמדקם הנתי ·הסובי של
תבלל  -רבבננו לכל ·מלהכא אשיאפשי
לזrונוו  Mמעיב סותכ ' -:ב Rהומaסנ ימ",
' , mלסוחהס .יאש שפאי ·לשעו  Mמערב
שבת .והשאי שרוהח את השב.ת סורניי

:יסח הז נהווע כרי הלם  s:ים .שובי ע'

קיאנ השמתש ןאב -כללכו שלם ביסוהס
וגיפיהק סל nמל jjI1דת ,אלום  1'Rלןופ כר

וגחר;נ.ת ונגןיה ,כי .פאשך גם כז .סלחםיתק

.

ה.וח כי המהנש מררכת על "יני הרקב'

הm

וטעפים כסלוי

נתד פעפים בלשון
;:וב )•(8
ונעיז ארהת הרואzננ .שנומר  uלעיה הו
הדיאפנית שהונות שכהז י"יז ה'Cנןם
מבסם _ כס' בכשיי ארמנן לעלי  -תא
דעןת בררב דיפור ישאיו של המרתר "-
מסן Nי זנפז נית סני .הוא טבזיר :וםב

םזיבניות ,וחשתם הכית םביע על~ה.ם nבב

המשm

סמבתכ וכבריונ ם·,ג סהנ ניןח

לנד תודאי האבת מככורים .סובפי·שני'ונ.

בדיני פסIך'ים הי K

מתיפו וסuב  Uהאו לקות מייח הנמ''Ktית
שבוארת ןמז ... :בציי ·.פפיישיז הררבביIנ !

 .עקי.אב כרלל הז היKכ בםםתכ סכ.ת נביגיר

את הככייים י סל העיחת סןמכדונע הפ'

)יייב אליזעי דאמי ,אם אל רנ.יא לכי
וזמב סתכ ..כמ .ןrןכבת ~במהלו וףנ;

ייו .ולמסכים יוזה התנuבנ:כ ומןא r :קימן
ונתלע צזיי!"')., (9כמסהנ ר·.םוז אונ וקי

) ('1הllו.·, mלםלlי םנ .בונחות ; 1 ,· ''',11
יחנ
סיN nז יהקרי:חז ~ חהמ .ת xהסתב

.יגחהנ התיה האנ  B 10נזוז ,ברוי" :נס.ם וי .ף(O
 והסוה ;דוכ ·.",ב.Jו IIדםב.ו~ nלי ; חובנ"י:'Iיז לו  Iןבב תי,ןזןב ו,ףנוןכ ררנrua.יי וובה:וKנ.

ייב לאעירז ייכי קע~aם

שסןדמהש לובי יםרר לניסרתבלל ,זוזל ובי

מלתגש רכ? .ל,זעי ·הש Uהי םוז '1iדם לכן

--'-,-.רItכ Iר'ב יpעום

ררנ.

) (8תכ'lKlגיד-; ·.בלIIוין גI'.ע:.'lוח:ה' 1lסn
נוםויהג

בסנתר ל'Jי של ם,פי ולנין חרברהב ,ל

'.

-

וםזתה I

'ייי דאם לרתי דדו:יר"' .

כrנד ם»iיל

כדוי לוו':ו

M

נ I:IIIם,נ 'lסקרםו Iמ י"י  •.יז( י  °כיסןר

,ם,

)..

"גיהנ רםה -םז ובף(.

הונחס· .כרו'"

ינו :

יב,.,

י'הדר .וזוונר .כום· t:Jה יוCלםפ )n ! aו .(11

) (Jדנ.סייי J.בכ'Iםו·-הרוז סיבייפPןח .,
':וjת :זוnדtם'Pיי ה./מ·י די-יי ון"·
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יnנ;ןנומלוכדי הרצוג
ובחקירם  -מכללת
אתר דעת
יארם. :וזגייי יהר נמית,

"

 -אטילו ;-א

תמיי עיון וייקר נבםייח השמניות ה-

ספור·רמולו מסל רלם» ,ל כתיפיך רבכנם

מ~וםךת ל~יל בא יי""צ הופונן לייי םונ-

ד :תי' לייתר"' .י"ר Zחיפמו םךרב,

קהנ .שצירת הפשהנ שה'תכתח נקת ~.

בי םיפק Mיז »ל ארגיפס האי משל לקיח
ןם הםייח וומנכ - ,רשייי יא:ל ,היה זה
 .יק לשם מלביי ללמר לןו יםוnבךת המציה
כרנרה יינעךל ..היהח המשחב מידעפה ל-

a

ידי תיסופת מאורחן.ת האו ונבריח ל ,.פי
היר  IVIלמי ,כי המלים ן.Lvבי

חםוביל'·',c

שבפסחיס !:רק וי שמבח ני ה)ביאי ל!:ביי

מהצ mזרת·m

רוסת שוני

'וב"'OJ.ח (D

כוז

בזהרי ןאכ םש שלהמ הוב'נ .,נשם אשבי

הלאשה הובייעח שבמסהב הי שם ~בש),,

םנ 'KI\Iמבשהנ מבקום ארח )אנכ ובZיאע,

כל הלולית אנו ובטביילם פ»ם אחת- ,

רפק יז (וו :תא רנrיםיי םכ 3J .דות ז;]לג

תלילה הה iשחי מעפי"ם( בפסוותי Rרת

,"",שJב גם תאייר הםדר בליל פם".
תי מיאצים דtבק  •'tםפ.מ  •C'Rנרכי דב
קיaי.
 1\'1'1מזםן שיבת רמ.וrזק ההי

כי על ידי הובםדי חאהרןו )(.IO

דנםס.יס הרםהכקיס  I7עם  'tרום על כר הם

נם הת'  Kיי סל קריתא פרשת המלד
במסתכ סהסו פרק

',.

מסנה יח .ןו.תח'

I

רםשר של תיאור ינצ"tו,ית חהי ",חת הים-

 iIשוכהנ Bךרפח הסופסת 'נכאנ צלי )",הלילה

טרדית· .וכמיודח חמארמ  :א.נריפם המלד

ה.rו לסי לצ:י" .מסהב

די( ;

ראנת.ים הרא-

רnלc-p

ערוב רקבי יקרא »וםי שוכחיהי חמכ',C
ישכהגיע לאל כuרל לתת עליו אישי ובני

.ותוחם אבבן'nנ" .גיה-

זלני עיביו רובעית  Iארמי לן  Iאל תתירא

אנח וסנק וiן רפסם  Iהרזנאפ .ויייש פ
וrו'ם אובד אכו ער ווסאן ,רגומ כל ר,--t.

ארגיפס .רניnא אהת .חאי'\ב אףןת .וצר

סנרםי ריב ססררו ררבי עקיאב
פכריוש

דובrליס :

הופמן

מכויח רניא,ח חיתדנ.ת שהטמין

'Iו '"iנ mnשכא,ל ממשגה בוכרים פיק

c:כן

'נ "Wבה) בסףו( .השיי יק הבכתא

בלמו 'דשכ ושיובר מרנm

אלנרפוט הרסאןו .השהי פמייCD

:חיה חביב על

ערל דיי כד תמישבת רno,ירה

טבריט היי קרויאם וניומים את לכ ה - t

הע.ם

יהש ·תא ·םאניות ההגהד של פסח_  Kת

שבין תאיור המסהנ וביז תיאירי סל יי-

-

 -בינשהנ

סירפט פלאוויוט )  (. 11השבוהו הנדול היה

יתםםם  -מבק-יס מלה קו,.יר"א םזבפשנli
ברוכים ,אבונר יי"  Iהיקמז ליפ החנתו,

ןקרא פר:תט זו .התאנים יחונסכ,םיו קרא'.

ד;ןלם. .וחרד' ,מא.יוה זאכ

'ידח סו קיתנrי פסיקי התרדה היי בי-
ייגם  ncללמיי Kת הזהדם השקיי בהם

).לרדיזrו(.

 -דיxםג Kרחת יJמייהר לע

Itט,יבת שבי = כברי'א nהמיתאב

פנסrי"C

קי יכ גםKנ בקשר עם הובשבה )פטיחם
רפק .".אי(; פא"ילי ארגיפס הובלי השיה

דגיל .ובxלל כתשי עשות ·ואחי הירם

"י~

לK

) (10נniזר .לי" י=' נמ הלוכםי .בסםיליפ כ-
תרוח,יי'גוכי  Jלפפוית המח" )נכנסנה Iב ס(ם
יפ .מסוחת איניר ל~ רcו::נוn IIוtנרר בותכבה
ף  :ד.לילoה הז;ן ·סתי םענבי"Iכn' m .כיס  :L.יכ'lK

חרג על שהמכחים החניפך אלנריפס )האר

בכלכי יכירישלוני 'שב .(Iלכא םבשהנ אל
אב כל זרכ למהנ mבפיחו זר .ואכמו ראיה
רנספת ששמתנ רז ררםנח בנJבזו סל Kג~
ריפס הרשאןו.

אילם החכם ו .rלו.ב  Jק חלד pלס רי""צ
הפרמז ומשתדל לסתןי תא יאריתיך לאה.

•

דלנור nיאז דרבי הוימהנ לע ונMיפס

המלד פיכיחוח כלל הווי .גהרדס בזמונ.

'"יייביכ פסיקה זו לשםהנ 'נ ומ Pים גתה ..,

_ אחר כר תיארי. ,זבב תםבח לוPזב ערם

(~rל !Pב'וןניתר דיהרDo.י' Iםםי י קרס ה
ל P' .,vוםחת לין .הו םכליי.ת ייהוtנ ם'Iןם
www.daat.ac.il
.כ'"'lףםע
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p~).ב".ול· הרצוג
דעת  -מכללת
אתר יבוn'.

בי פaרש 'V1ב·םדר המסנה הרנהח

פושת היnביו.rמ ,הרי· וםשת דדר הוםם,

פסוות

שהז נעפן

 הוי אינם עתיירם זחל,רJD ,ח'PJ' nרר ארחז מן המשגח !' Nל Kנדי הל",יף,

.אבrי ...ית  Mנ:ריהב

הוי שטרתר תמכי יל,nםרו הוייםלשר יל'

כ'Kי תא הםלסן
חמנשה סכיהם הב""
המיר כמקיםי לסו אגירפס במי שמבהנ

שב תא התמיהה .סאל נעוקו נהiIב'I'Iןם

דכרים סזגלםבnי mcו ןב••אל שרתו ' I

Kו מוטיף .ב:

היוסרלמי חטם א:יםג יהפ יראב תא :רופס

היססירית ישנה .אףל-rםי

נםדר ,זמן' רב Kוחי מתורנז .אלכ»ק שן·
בלג,

אל

םונוו: n

בבאב פציaע

m

הנ"ל m ..,

~.זפ~ 'r:לס' שיטתו סל ייצ v-הומפז ייייו המסוהנ לע רגאיפם הלונן mםב.nםו ~
קהש הרונ .שמםרי הםסהנ הארתזו לא  1'II'1II .בזא אל  rIJהכלה ל ,!Iל-דרמ~ ,
בזiניס כמסנתו גם

את

מאמרי

אם תיאור היטטירי וטיפרו דברים יז
כחונים .בלתי מרופשים כשםננ .סתר

מאנתים

רוחא.רניס .סיnוופרמר על כדי· מכתפוה

r.

רביםפ ,כדרר השהי נmג בשונניית את"

ורת הלוסיף

עדות

ניית ח Uהפ.

רדי r

:זתםכ'ס האמורחים

נםדיור הזJPבהנ והדסוRהנ נם nrבננתרי

מכקים mחס ב:ררר·

על מענית סול לאוסק
דחאק

DK

הוןמפ סמת",

הלנזחת זnת

-ש ,,,,,,,לה

מאני בי ברדסה המשהנ באווך

דנים בה כיימך וסל רבי .היה םודס הפס-

::ה מניא ,ל לכ פנים את רחת .של וכי

מסרג  Rרח  -כמוסינות שבןה חרסים 'יד'
:,ים שנתרשדח  mtוי ורחןב הכתי  Iלםלס
אין כמשנתנו זוכ למור ליםנ nלולב
ש:כת או לוסיכל .,נmכר,.".ם הש UPM

נתז ב.י אבוהת העש nניחיכו שוRב' יש-

תאלר החררבן .מרךצ rזKך הו aמתו טוע

nתסני'Iפ לי לארגופם" .-

לשיטית  ..כהיכות היטטייייתי Rםורב רוב

Rרי

כל':r

שהרי יבי 'תבז ה ' trשותף לרבי םנדןר

נאים נשמנה ,ד"יבי נווכל,ת· ,ה'Iית הלן

נtR

וער היטט ,,,רגיאד זבמן טורדי ההנlם

ממשבIו )ייני י'כי זתנ סוף וסמהג·(.

יש םב מקומ לסהרכ" .זססםרדי דוב,שהנ

זriזKרינ'ס אל היך אחיס צרר ,ללב הל•P

בןרג י ידני הכ\lבת ,פטח רפנים .ורי'n
כנות צלפחד .ייני גנעים לפני מתן ןתרו·..

-

יאלנתו שאצמי ירשלא גבניםnז אלזר; די'

a

ן,:ת בשמהנ וכויז ה' סירי .השהי ם

לתחם - .

וסםם לורנו לממנ"  .ישראל

זrבריך רקו.ם Rלס ",יי בסנוין  nmגיןפ

ל.לד רוווס "'" למד.

גי ונזי מקלט בימיי של מהש ) (.12חלות.
בל ורבל.ת אלה מאצון מן רודם,ש ,להוחח..

בלמרר  :ןמ הuםת הקםח וסל תררת בסינ

ל, ... ""mב ,הז' '"' .הררסוקית -ב1IIDII

פה ,הסווי' 'Iן הלנית סחלבות הלא נונש

הCJקיי

ובסאונה כזמן סיייי הספנה ,בי nסם iU

ברכ ןו n:יםכrז הלתומד יחוםnי"פ". ,כי'
מלשי שביl,זי'Dו 'Pרזt"' .גמ ווזלוחת ;זג"

הוא לפי ווצחה סיKIiTל ד'-וקי רפם וחקים
יובוvזסQ

-

1I7יםןדן סל וכשניוח הוזו בדםסןך ההי'

מותבהגי !ובי רpאפסו סבמ יבי יי  tםוtס

,כוחי ,סח'!:מ וסוכ מוי מתםיובב הקוםדניב
הונגי.ם דלרסו לכ מקרס פרס'iו

ררת הסתוספ"mוסIIןת ונכסהנ

-

ומןו ,:להמ י Rגייי ןמ ממשנה יזי אתר

רכ'ו לש תיפEנת סני"ע.ת mסני רסזכ
גמל,אל זבית· ידס ,בס'ייי א  tסיי הז,

דח~ סלין הKרמנ סם ,.ר'Pר''י א:ררח מז
ברסק לmרו זחייו ~,התיב ר ח"הדר .יו~~,

)(12

הוח י I'o.הכ

יז.נים ,אר  rעהליית לע תד.ת»י
טרתי לחpד לוסנת ייניפ ביי תהפוק
עתיהק קדנתמ .חמםנ  Iכיאסnנ אפ ננחי.

'ו9םQ

 ...דרסי ונקל שונ·-

אף גגד רתmם זו J'Jזם לKקאכ .חש'
קושאי' מכסחםר 'Jו t mDהפל Hל נכנו~ם:

,.
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הומrדרבה ,ם'7ו!

מrוק'ים-במשנה
יבחל,,,יהרצוג
מכללת
אתר דעת

הםרמרת

ם\.נ'lUך המואחרים

במשניךת

הביל ,דכרי שעשו במקימות אחרים ?ברם
קשיי הז אל נ~לם גם רמד"צ הופמו ,הדוא
שמיג על הר

I

במצאות

אמבם

במשnבני

בה ,,,הלוכת טנתקני לאחר החורבו ) (I3
לואם אינו הן היפסות זממני של רבי עקי·
אנ יי'ינ אמיר ,ועל פי רוב ישנם במקו·
טגת אהל -הביפינים . .מהשרב בית המקדש"
יא מ.ן הסכנה אוילך

- ,

H

אוהי ובוהר ,שיםיור

שtי,ני

החורןב )(.14

יהרי זאת היא

הובשנה

יא.לם

ההי

בזמן

תשובתר

של

דוצ ;ןופו;נן אינה מספיקה לבל המקימות,

""

ענןי הז קזוק לבירור מקיף.

מתעקר .כאן רבי תיקו וכבת עירק הדב"

ריס בדרד כלל יבלשון קזר ) ....(16ברם
דבדי ד' שדידא אגון אי! ב mם יפה לישב

בל התוביהות שבדבר "ההוספות"' _ ,בי
הרי בתיספאת אנו מתאים הלבות רבןת

שאין במשנה אף רמז להן !ובכר תהמ על
זה רי זרכהי ~רנקל mני" Mרצביד עייף

) (. t7

ימאבת הענין ההז עי'נו סחום יח"

תום צררין לחמקי מפורט, ,לכ זמן שאל

גתקר כראיי וזין בידיני לשיב אח כל הקו-

'u.

יןת ,המתעוררות בפינ;ן

נרם ,שיטתי

'\.

של ךד"צ הופמן איהב

תלייה אן ירק בביריך ע 1ין  wההיספיח'·

שי ל;ןעל,ר שבכלל עדר לא m:ברר ייו

במשגה .הוא ס-וונד ב,יקר על דברי רי

.שבמשבה.

שרירא אגון בש)קךי ·תשיבה )סימן ''''פק

~נין ..ה1iיסםות

הובאיחרית"

תםי ,יעל"פי איזה כלליס היכנםי "הים"

וחשובה אחת ביביובן '(.כ וכן מאגר גם

םות" י וייי לא בכל מקום הוכנםן

_

ב  nסרך אנתים אומורא.ים" שסידןך השמ"

כי אילו מםודי המשנה עושים כן ,הרי

בה חל בוגמם של בית שאמי זכיח הלל.

"Jנרכחים הלכניס לתזד משתפונ את כל

נל היכחותיי הרבתר של רר"ז היממן לא
כאי אאל לבסס מסירה עתיקה  -על-יד'

w,לן אף ממשנתן של רבי היכנם וכ',

הקירה tבעמקח בוכuנ.ו

הרראצr,

כ:rים מו וזםיעוס ממה שמאני שכמי בכ-

רכרי .;,ואבמת ר Kיזתיי של !",דר הופג'ו

.המ שננשה כרתספאת ןבכרייתות שכגמרא!

יירתי.ת זבתזוכפאח .רבי תנן לא היוכר

הן רביזt

ןm

זt.יו ;::אמד

חtבשנה

)(. 18

יאכו אגי פך-

לא

נרק  Kלבעק

בכשגחני אלא '"חי פעמים ) (, 15אף-על-

אצ לנכו! הלעיר כי

פיהשאו בעצמו ההי מובסייי המשנה-,
עביד שובכייתות החכר הרכה פעמים .אכן

"ממ.רו ,בסוף דברי הסגותיי ,ל ודותיו

זמי! לאשה· זן לאשן רנכ חמכי קיייאן
לפני ר' שריאו זאגן היאי הישב להם ;
 ..אורש מארתם ,המ ראה ר" nלכת-יב לומה

של דרצ" חופמן,

-

השאו מ;ןנ כבקרתי

את הלכ המ ·שהביא רדו"ה לביסםו ס:י.

טתי .לא בן הדברו המיעז' בפםרי שי
ררצ היפמן יצמא שם כמה Kריןת ,לאש'

לא םבתכ דבי עצמו ז הז סעםו  Iכי אילי

בעק לא שם לב הלם בללr .זשובית ביזות

ביקש רבי לדתננ ולחבר כל המ שנשגה

הן ר  Kירתיי מפגנון המסגה .אנו מואצים,

ב'.מןד הןי ד:זברים א:רוכיס ,יגעים והיה

לוס:כל ,אצל ית";ן ראהי עלוקת מו_ חמ'

· ( 131רא;ו ם,שר שני ם  Rה משנה ;'ר מיהנ
ןב""]' ארש השנה ף.ואז ./כ :,.שצר jוםז
' 1 " •1יריביז  ; M'" ",שכת ,ס""'  ':Kכחו'
נזת ,'tI

כ; 'I

)יסיו ,ר' .נ'

) (14שפ ירמו 26
) ('15ברכדח .מרק '.ס מ"ה שוקפיל פרק

-- ,'2סה  Iיהאר כחיכרת בו":ב ,)1 " 31 ,רפתירה,
םיי K'" ,י"'ן ..ירכי השמבה"  ..וןתלר,ת גת'

איפ יאםיKריס" זנרי ברי 1חן·

)(16

גארת רב יייורא  IQיד ·,זדכ " 4.4נ

 ..ייחםין השלונ·

)ז  (Iורכי המשהנ לכל ב"'.

) (18ככחנתי להדגרת את כל הר'י'רת רלן.tה
בקמים אחי יעיי ל ! iומי:,· 'Iזילן רכנ.ה ןהבבח
וגם להקשיד עדו יירז רד!ברח אסלר הש  Uחיי
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של  Kלב'ק ן I nKב'יו כוכותי.

..

Iזtלוtי 'i'Jנ
אתר כוה
חבניי"ינ הרצוג
מכללת
דעת -

ארמ ..,רר.סיף רבי 'קיוס ;חדסם יהש\מ·

ני.ת הכנל הרבצלצל כוף) -באליפ יtjו"

אי .ג(·ם סזמןרנגם' הלשון ,וכז לפסךו ··,תה

םאתפ שם ,מיכח ,ושייב נוקיוtב עשה .הר-

טהפי לע הובשהנ התויה;ו .כפי ןכ כב"נ~:
בל מממלכת '""ענIי j

מרקםית חRריס )(. 19

m

חןר השונהב בpובןםר' nנדםוים לפי ןסם'
רית לס ובלוךת זuך Uת .לg:Rבק במRי גח'
יות ממקימתו nוtו  tם .שפעיזםי

ערל,.n

כי המסנה Rל םנררה לםנp "Iתפ'Jת יהנב.
האר מםתמר על םדת  MDכ"ירש :ת"';
_משנננסך חמכים נרבם כינבה

אמרו ' i :

כעין נ nנ והוח ימביר .כי אל  ..הכוןת"

תיהד העש סיהא רוזם מכווק דרב מד'רב

בניםח קנת ו-

אריונ

ותיקית
(.ימ"

)בל ' nנובסררחr .

תז'mp

אלא משנדות

ומרכסןמת

כאורת דנםח שראוו לפבי  Uהיי לעיגי הת"
אניסn .סורל pים בנאייי דבריןה ךבוtטי

יינ:rז,

mmלpים המ הםיאנת הייתי

-

קמדינםי .בןוג רבי נזקיום ורבי

ורכי

r,R

,זגזר .ולפעמדם

יבית וזלל .בארירתיי

הישרע

םג בית אמסי

vול ריצ"' הדפמן

הnשןtמ םנ ךי '" Kהליר י Jיי הםריף ,ליהן
הרבד ..וסנליף זיבתר 'האר זישל היירבאת
בבבלי פסחיס מ"ג ע" ; Itארפ רבי

היrnו :

ותרה  IOיגך רונת .דונרבי טורפים
מראצ,

-

זuרמאנ

:

iחהנ יrנםי וeיסt .בט

ה' ונר )רמזם .מי-, •X- ' ,ב(י ס-י !''jא.
דבר פירבי "ורה יימה לחבר!!" .,באי ;
נחת  "Iל המלל ושאמי  JשRמ'  Kוסו : .בקונ
הלח נרו· ...פלי מרישון aול לגeב ",דביי
רתc.רפHת R..לש 'ה Rרבר דםרני

'Vר !j

ייומ חלביי" משפים האד .שחורמ הה'ל'
רבת שבצטבר במשר הדירות אל ההי
וד

יאm

רסמ .

סדיןר Rדהש .סםרים כר ה:זי ז"

לול הלשבתח .ילבז מארי הב'nיםם הלת'

פס-

חיל כביייי ההלוכת ,ל"'יפ ,שמחר 'ב'"I

יחם פרק ',ב "א<נ Iב.ל הז K1 'tמין דגן הרי

ריהן .פירןש זה נדהפ לר לאלב" בל :ן

הז "רב כספיח לnוב דנם כחמםי ת Kלוזי

הווKר מתפ לכ

בוי אמרת סשנינד )סכוף רמ.ןסנה,

}בלומר :

-

להמ מנן כחמים יםווnנח אוחה

פשיט ומוןב ילאמר.

"

שRל ח;ן  Iרך  :gל אזח חמכים חKרי i Cץ"

פשנה את רוג.ינים המכתערים בחספ '"ם

ז:י (21J

ריטרים  :כיתח רבכלי' רכוסן דמויד רעי(ו !
נחי רישא ,רגיל הבן יזמובותהיו ר ר\tוין

א :האד ר \rא השתמיל כמוחו הותןר לכי

אבו הוהחכ רנהוו כיררח ,שהמגסה סל"'

הדאר וס לייר סמ"הנ ,דשבי צ'קי"

המנסזח .רסיייי אגמר לזיר ..הסזתקז 'מד'
z,ן'ר ;.ו,ר ~'jת ררבארת" )ריוימלשII .וקי-ם.

נפינך כלסוהנ היהת םונ  Mלפני ובי היו"'
עז; .י'Plמםר זה ההי י'חכ הלקשךת קvחוא

"',הc( !:ו' הזעון Kההי _מםדו חלבות להד
ובייי "Cרתכס  tאת 'זבח  "Iם פייא ,הי ,בדן ב'

ומוllKו םלאפי לס ההנוים. .כיזן ידNק':
הדים רבייהנ !ברמרקת" )'!' (20

רפP

 Rף""לנופ'"נן ינז"' xלב Jק לגו נודתי.
שכל לוי הקםופות ,רזירנוםו םן השכנה.
לכו האוזיזן ירmסו,ת I'Rבנבוו צירר הופ-
ןמ יא:נן ובםvיו.ת

אבדת דרב' גזת.

"'•(11

מ~רמרת אלי יIזIי 'r.לaמק Iל לונם',

נם Tנכו,יי'נ! "Iו לי ) ,t22ורבכ ך~יייע על
'::וםד ור דיייה םובקל ,וסבי ,;:.:\:
..ח"!iiיל לםד ,תא ההלכות יהנווית sי

כי WDIר ולם ,וס-

מדכםנ ובגולם" mאו שאר ..מתחיל לרדס

הםrבור  "Iם חאהירנ' CIהם הם םסיגנמ י-ת

את הnגזטם הדי םג nוז באן ם'נה nסל

')(1

nנדlכוח DרP

)m ..

-

-י" Rונב I

XDה p Dו יד.

) 1'10לתסר ,.ינ דסר בר:ח'Iנ* ללב כ.ץ

"'ב'Jזו בוי-ם  -סס~ ,תי!( P
rrיונ =
 ..תרגוח קרם י" ·Oר ~ נרםיר םPו Iב 'ז"ם ;

) (21

כרק וס 'כ'' I ''"Jיבrס םקו I .'Kביי;זכ ייב  Iבאב

)(D

כתוח .נ-.פ

רנI R

זב  ~ T1ם"ס .ינכ

,II

"דר.

'"'1

כםסרי'•.מ•IOf ,

הוח .רברי המסהג -לחיים

היבסנה ליוי ונלו.
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בםרו II

ודוDלתב הרצוג
מכללת
םירץ -
דעת
וrנבבהג
אתר M
נuuר'IבIתן ,(23) jאילם בל הציונים דא,לה

'1

אושך לדחיותיי ןרפסתיו לוז  ICלבנJק
נגד ררןי הםDוו ור.ייתי; ,ורי~ רל.ןי

איםנ רםיכחים ,אגמ ,שגם רבי עקיבא היה
"ט Pבדיסור הלבו ,nאבל אינם וביניחיC

הורבחןתיי צריד שיחדו בל ונןייע כלתי

ואף

משוח.ר כי נונל מקםר איז הnביתי של

בלל שרl'Rו היה הראשןן במרדסים,

לרבי כזויה פובקל היתה דהע זר ופדיה
ביחk mו בותכ ב)שאו פוק גי שם(  ..ו.פ-
רשי היהת (,נר~~)ו קצתה
םדוק רכי עקיאב" .ננדך

הזלי

בענין m

סהרח

לאכעק עדיהמ תIבvב  tךיוmcיי II1ל "ודזי
הדפמן ור "" ICמליר.

יבכלל עו,,ני הלריכ

כו=

רת.ייnכ יי Hא

עם ךDנקל mנךגךיו ::אז'

הלרןדו,n

אשין

לתפור KVJחל היפמווית גלחה בזי  II1ל

תחילת פי,וי דונ.שהנ על 'Dרד אמרפים

כיידרם ,רמוזיוום רפסכות רת..ררובלית ן-

ריו )חג אד .ה .י(סייר a3)(.ו

Rוו לאריות לש אלבעק מן התוס -r

הדפרסית,

-

לופש

וoנרםםי IRי.םרוו

ר ICב:ו-ק אי יעדיית .הויני מסיפק אם

אותם בהמכ פנים זיאו םירזסר אדח וכרכרע

שפיהסו

ידרת מחובי .ייררר השלןנ הב רבר היפ"

 \iנ nע"י הKחשת המקורית בהאו: ,ניעםפור

יבן ורי" .להיו היא הייר האנןהת ,סוב"

יותםפאח ;ו איני אלא ניםח אוח של ה' C
ודפ כרנייUtו .אסני דפ ! Rים בממכגר בןבת
)לקיייח ,ע"ב( ;בשבי המקיפית הלל; r: 1Cר,

ז' m

הפנימי ,ש mתיוסי וכבתהי~ .,פוי

ייידיס .וזmה הההוס של דברי עמ:כר' ~אן'

חקרית סינגוניה

שי לפשר וזת הסרתאתפ במי

הו הודשר pל,הם ",אלא שבמקםר המאונך
מרבדי

ז i .הר

'רנוי מאור בוכייאת א.י מכטבת

ענ':י :

.אrדיזו אדם פקנןן

דבך ..

·ת>הדי השא תשיטלו וכב של ותרןנ ii

כmה לקרב את הפרתון הנסנף

I

ררד קחרית שלןו ההנותנ ,הבכת mכםהכ
!:ניניה,

יעל כלים

-

הרשנים ןיב בכיסיי החמשהב תיירהי ד"
כיו בסידיי

דהרבים m

ותוaד .דברן זן

הלבן ,פנ ,וטסנית .בךDקים האב'.ם .כתמי

מתלררמ יגייול םiרקרת רורםר.ת ;ו iהא'י

יםז" ).ז נן' עתיהד ורתה הלישכח . ':oם:י

עבת גם מייר מיחיהד שנשראמ לנן .כי

יי (.בבראתיף ב.י דסם ,רמאנ בםש יב'",

ישעהל כיר'  Uאוצונל בי

ובשעןר זכ 'ייאח " Iזנלוז יצמאו ההבל ברו·
הר "יינשה בויוה בפקום אדח'"'

)ח"י ;

מרי

.ין לק:m

צי  iו פחירה ראכרלר'Rיגתי

קיצבי"ונ'Iב'm

סל בית שRמ' דב~ מלל א;ן סל ובי ".ע-

בRל מלnוק(ת .לפיכר דימני ;ןvבםיי
ב.ו,סאnפ .. :של Rייא .דבך מדדבי טררה

סובניות סל' רכי ~י".רא סול תו.uתRר.

דוהמ לרבמן'" משמען אף הIז - Iכרוב בב-
אnייר ; שאל תאה ממלרקת ב  rווב.שביית

סדרי המשהנ זוול רבי יסבדיי הDר1lאתפ

וזנה nuיrכ ·נ D1דא nnהמשהנ השונית של
וuתםי· סונים ,ןאכם שכל .עי; jור של ח-
דב.סינביבהנ היה .חם 'pנ  n:gההלהכ
יויבור "~ה .הכנןר .ברן ריפש נם יי '"K

להןי :נo.דייות הRווסונים" ) •(24סתאו ב-
רזק דהח לאבעק תא דוברי בקס ).(25

קי.אנ רא ש  Mנליהנ לרנ נבב'  Mתוהקי

בל הלא 'כרב בננזי לוJלונ~ם ברתד ~שת
ובתןר rזיונתיות~~ .תר זט~תקיירונ .זמק"
ר  Uבשני רת..לםייים .סם יש לחפסם ו-
שם ניכל ללגוםת . ,םו" tרק נרע הוזף "r

בכלי ,החק~וה tזבאכת~ '"~ ~:מםדע r Iזכ"
קיךת ,לורשנית ןים.דננבית ה.י'lזzו M'Iת ~-ד

סתאות ותמר רכ.ת~ ,!Uםורתיתmיסרltף.n

~.

)נ;'" (iירןpס,הנ pDו הי;

)(24

) (IZ3הXו ייר  Mה rnnונםיfK ,ג קרס 'ייג,
יבל pIIיב/Dני Pי.Kויי'י'
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,

פכי הסבזר1ר ארבשית קnםר  Uוכב עם-

משהנ רnנזויהפ אביוב רבויימם לוסז !'ל

קי בעבוחד זו שעיית דייית לסו כחמים
זחך,קים - ,לנחירנ םלםן .יוכרד כל ,ל-

ןאכ ומפשרים ומחבורים .כמי שנהיג ב"

של מלפגות דםיביתרmרנnרי.n

וסקול ילבםו" ~ היתת הmרתםיות ווו-

i

o

כססיכים
דרב הז ייי לויאת וזת רIפוכ הnררם

הובנון רשםכ מרזחת ילכורו ,לזתןו יכ"

לאשיי הגיבו מובנבו קמר·רוחב.הג הק',

גדיםו שביקול העד צלייה וכפשמןכ ישר
תיי IRI - .Pגג .,בזי"ה .י-ףסףר ל-

ל\:' •u
·1-

זןדא:ב'קיtככי בכילוכ.
אין למשלים

DJ

ננם

-

,להרנית

כm

\סנם

בדמה לרנ כ' ם »,חשיבותו של מש "K

םםרדנ.n

לתד יהה~.ם'Pררת·םרפיתיו.ת ההנ קתי'

 .4פקרי" ,הפשנה יייך יסוייה
יורח מזי םסלי חיו;:יי המשהנ כד

רת דמושגה »'צהננ .בנוופהי

טםרית

ל' D

יכצור M

"ןj

סמייתדיה ושבניתיה הסבוםד

לאה הפסרותית-היטטורי.ת רו,וני כ:ולאש

.c
יח· - .חיא יסןחהב ייוח אלין ערוי .ניי

:ךםiו1הנ שובבי זמו גדיתה כבייהר ס'ס"

וrבב ",,זסםהנה ול"נייי 'tבת M

דותיתR - .לך 'שרפ לב במהר ורההסו
שלהל Hהיסוףת ל iדרב המנבה ה 9בימי

וי!; ;:חקרית ההלהכ ייםפשם .הרבJי .ב

פי 'סגיוצבן דברי השתשללותם הארהכו,

לס רמוסהנ שנפלים פלי פקורןתהי ה"

הוור' Jס בל :והpיף הונקי סל סהפרןה

לע דרב דתr.זתDחm

nwmלוולnm

לס

יםפח ומיחרם על-ייי המטור דa,ח"

למשm

וסרבים aח.פרז ס,.,ררם הסופי .הלתוות וז"

ה-ששנית

ספתן ~ u.ז; קמום שוחנ קחבי רסם.הנ
היי  :ונתי n:דםנ הסםהנ וnובוהב ! המ
היה" איסרם לש תדוו:כויים הקירובים זז"

מקורמת aחםדות

,וr/נ רבי_  ..:....רםנ .cהיתה המשגזז יקויי·
הונ ףא :האי לחקרה פל.י' טריים .בםננחות
ופסרים  'IRההי הל סיי"' rutו ס;הנ כ-
דנ:רות יביטיי מלדותק ז הם מMו ממ"

cn,

"IIל טפרוי הת;ם
רrםcו;גיIב.
וDם"'לם II ,..riר'נlתר ."'-pרצו .,.-.ל-

זתהר .נלז

הXונית'li
O

דניד 'יKIר'נ נהפ ונפ:,
הםכד ותנגיות קוותר"

היב.נה .ואשז לרsnם לאא לאיהו סל iו

.

חקהרי הכקיתית רבnנnב rמובקימות י

ישלרכם .ןכר Iל העגנו ,רר רלגנ.ה מד'

 lYt;iקמררית לוו תtדmם ת'םJי .םוםפו~"

ויני• רכובם דודב.לpn ,לי שארם ",בn
ירת .לרא גיפן לnדךן לפנימיות הנויונ

 -ומnדדביפ

ולרכך תא!. :כKיו ממידחו .ךם .אל סנכנו

 -יהט היה בוכיםתנ 'לויור :

לנפי 'Iלפנים ווול מתלדום וכםליישבו  IZ1וcו

הפ ז לKוiבn1

צללי בננבי סוגייתיך - ,הפ ודvזיוו יל·
לRה דת.לכט . ,מור וב ונויין גלזו" נכתzתיך - ,אלא הם

nהוקךים וונןב; ,riברפי יוRוI 'U'IIל רנ..י '\J

Iי"-n T

לרתפןו רספי םד_' .ייrובוה

לקפי יאסםי קביו" ':ייבםי" סד~יק מתובל

ןהלב'I1וIכ לבוש וודn

I

ובתנ הלם ניב

'ירנודrנת סבילד pדתת וז בוסמן

 r,ש,יב-םדו» ךנים mטיתנגי נוםבהם וו~

לש "ורק ווpר .nררrתכ .חאלת בסיהס

שפת השמפןכ רגו:i:ם אכוגתת נוהםל' ,Iי.
:ייני תא הז שבם פסונ.nם דn,ליררוב".
; 1ע-מי"nריכ דפיםן רל"1וKצת שםםם זה

m

ר,יידנת זייםK ,םיםת שומפחים" "IQו'
"ןחג ווםשנ ב 'IIIהוםרItים ר..הל ,א'

ל;;r

רז"" Kן;י,ןן -,.בו ומ'ם ל' "Iןכ.י"בpל"
.ו_tמ וחבירת וסההט גסיי נעןו ו:ל

ו.יב tםלנ.mי "":ףוס כנעוי תפ'י
פנל'\ג י""ם'יר Pלפנחו" ווגן'ם - .הגnם
 Iniרםג"ם מקיוננים .חפהנ דכ'.נטים ו-

הנnנב ת.פשיaסניל aי הPינרבים

I

M,ל מ~

ייי~ם לaן',וחiם'ס נ"*:זןם ררנח •11

ועיתות ..ומופטידו" ברןתת רם,ווםם" "אן
של מופ-ילונדר ;תונם ,שרגונננ היי סר"
אנים חא תר':Jיירי.ם .לרRם וaי ,וברבח

www.daat.ac.il

רבדוDלתהרצוג
מכללת
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חםםירס -הנnנ
t' iIiו lן nם;:יר תוי.

,ב לוו וsתו

עידןי ל Rריירת דס.בי הגלח לש קושי.תר"

ל-

 Kt7לןת וםחהיי ,nארבר וונ':פ ל'Wבת קר

r a

ךייהאנ mיתשב רצרה Rרmמ ,רא -
לב י;זר- m
הלוסחו חזהי  anחררני ונרםךן.ויי - .רם'"

 (Rהשמטות .בהמ דרכל.ת "שיתונ נ-

נ'יIlהב ןז שע" חרק דמעי לש ;זםשהב

וטפטו דםונ.שבה .והבו המב שםניות .ל

ומנraי מלתת rבריהב תיסעי לתקןר ה-

יב" ריאמ לוזו ובת ווlKכ' יבית לחל .ה-

יכ לכ רב-בי-רב יעדד .סםפרי ה-

בתוםאnם יףננתרnי כvוx.דמג

דרקיפ;:י"ציה מירדגית סל

•.

'Po" .

ם פ>לטמ רק אח הפסק אהרחין.
ין IKמaח אל בתתד " .ס "lתיזים מעיפ-

וניק בונזסםי וגימיקים מIIפם"ט

בכבד

Kל Kרקיזב J-ל ' Dבלל,ם מרקבלםי לס'
ז;םםהרו ,גבןד  :ידיח ורבים הכלה וכיבם,

אך

-

מלהכ כבארח ,כר'אנ' Iהזכ.

כל -n

תא ה:עירקיית דרשrnבתר

מרואכת

הנסן ;

לפג'  5I' Uיםדת הןןןאהל נ ובעוז השמיט רכי

זnzבניnר לאו סל בגורת הםשהנ ) (26י
(נ ' nלוף רIrIןןות סו',ךן מהשהנ.
'ל Dזעיות לסו י'יב ייאריו תאג סהרדד דיפ
נתבי זתי ריסייו הדקום של רבי אמרי .וו-
משנתי ששמהנדלי יסדר רסכיס,

-

בר""

רחצו עיום" נל יסוב לסו השמטפ התל-

לפי הנלל דזו.לםייי • aתם שונהנ רבי ם-

ידרונ ןמ ההזזוב ,כיוונ1כ' את ואשו כש-

ציו·- .

רaופי םהםב ם-

קוcל רסדKי מתלםדותי דבדיעיתהים וסל
לmי יוורtםן ,הRו.רביIב ייא.רחרגים בם

וקפות .שכהם סייי יכר ,ל  'o-ותmנ
של רב' יה'Kח ,לדא לע ו 'Iזר 'נס ריב
אמרי - ,המ ה'Rי רOויהכ לסו ל'יnףו ירס-

דח'ן קור םוו יאצונ ntנ ההגיןן רזסונ.םץכ

יסובו

;ו aהתמלדוםי ·כהםרךת חמקור'.n
חבלדומ ובספרי הווארןג "lם סיפרת יי-
תרJ-,,' Jל .-שבחריי בnבוכיבn

הלבה

ובומית זיaז "מוקר ריתו תל'עלים ' 1' 51מ-
~ םtIדוח.רןהצ :לתת בל רנר לכתליתן.

וז.ז וונ; לודב ,רנ בוררי הםו.:ת של

דזוnכ..םפ ה' 5Iוני הJח בלתי

וtמוווי בלי

o.קתר מירקתמ םבקררך ןי"" .של מ

o

םפש וז .,ו JC ,כיל ריקחת ,רrווב.הנ ,ןז-

הKי יעןבונ tסuםם כב" סני דn.לםיייiכ
 K'mםג היתד סוו:ר וב תבלו .לכ וסלםי
דובבורםי'התוכnלםב לס . 'Mה חוק ה-
~ סענ יןוס קיםד לב פרחןו וול
לאש ml1דוב.וןבת וכתםכתנ'"נניהנ יב-
דיסורי .,פרסבו נחפיי '»cסוות לוeר .אל

טלב  -ל'Iכ תתןכ

 -לםנא תא דיירנ

 nanדגיתל ובכער הכמוטט מ ', 5Iכ"1
IIIIICן" לירונ בלי וסים נחגסנ הסמש-

נה ה "nJ Kי יי 'ייים תייה סירםרתי.ת
) (26הוח דכרי וונ.סzפ .לבל .נ-י

כKל

כלל m

רות זה )2(27
(נ ש'גוייס אבופו ראבות הסמוםות.

-

כהאתס לבלל  ..סםת םסהנ ובי אמירי רנX
סואצים .ושרrזוכ

משבירת a

".,.מת כזרם-

רתו בתומKתם יירנכ'רnת שברפ לוו רבי
איבי .,בי:ל יש םג םmיייי ת.וסם'"-J
שרבי הכ'ן xשכ'Uב לס רבי .ר .םב-
פווס .םהי הסםע וחיי uהז רדבר התונ
הםסהנ סל רבי גסניר י
רבי זונ.הי ופ:ג)'ל פומי הש'Iם'נית

חסתםרית הו  Kיתו רסבי Kםיר רם JJיי-

לב רמרבתיי וסוהג ראות שפב 'lNודבי
מתמית m Jמשב'ות םrנה'lיררות כשUב ,דיי

ואת •Iרסב'י ריKם חי nמתת ום- .U

מרזשn

לואם יםנש םו:ייIndנ שסרתוםי
רז .במtי' פן ר P.:דרש חaת • נוגנים
.ו U1C 11"0 .. Pעחם' וםUl.ת נג 'Jם

',:חזם הזzון י»ב ףבן.

 -ד""וב יבר י

אוי~ .ים ם'IICבIו' םרי· ,ירי

ת() ה'Kו וםס ~ףכ,וnת .תי ללב
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מכללת
דעת -
אתר
ילוcו!י  pr.ב
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משערת

"

זכרהי פרנקל בןא לנפנין הל-

היי רזזנים רדס

אר ,-

ובים הזיאב ,מיזר .ול .תהזrןק ~ m ..נל

הנזm •(30) ,סאותים לx
המכסnרת אכל היי ובnפים רבדים דiזר

בה שנתחדסה כבית ובדושי של רבי מ~
איו .יאולר מן

הגמאר .זןבןגויn

כחךםפאת שם אנו

הי

',-

)(. 28

לפי השייה דםלי Jלם" Kלס ב'Iלו:ת ,ב

ובואנים רבייאת.

ממהב בvנת שאזת היהח מסהנ ישהנ

ג'יער,

'סו-

ערש כר י כי הם היי סנרים אברnר םןרנב,

רוניןר הדכרים או  c'mהז להז ייוכזי ) •(31
אולם חיריץ הז ובספיק רק לראב nK

השכלל ...םתם מסהב רבי וב-

איי"' ההני מוקהש םג מצר זאה ל Rיק

הדרב ,שובזוניות איי נשרנ V1ל kונבםםן.

שישבן במשנתני ובשניית יסםתיןת הםות-

רוח זי .את זי

-

הודאי .אכל· יBדגנ ובםס".

המ שיצוני בבר הכובי

ה:נלםור )שבדערת ',ד ר(א אאל ישגן שמ-
ביית האנךת מבקום דחא כסתמיית

יב-

מקומ אחר בשוכי של התאנ )•(29

.

כמה :שםנ' n1

-

םרםעים rיaן ::ג'.סג

במדקמו יארויי כלל ~.לכ' ,יRך וזו מ.

מכו כז !,וט הלקשרת ,ובפגי המ ראבת

-

לרaם ל,u

'0

דיע ובשביוח לאי פנומים "ו,רית 1בס::I1
גמ כו מכקיונן  -אם .בכל הנתםר ןהל'I
אן כחלקי הגחל,

אריו הבז מחליקת

O

'ז.ינרי זה בייר מסדי" ) (32ז

-

בםש אנת יחיד ואל בנeורה סחפית .כפי

ה( .ח'מוורס ו  j1רטוע'ם במשנה.

UK

שוזנב .רבי ;סJית רבךב המרקרמת מסיג

מואצים כהמכ וzחנניךת רםאםים רם.ייםי

ר( .חומי שרמתרות בדרן המרדור .יש"

מנשנתם ,אלא נכזרות רק בךת.םRחם  Mן

על שמגייח· ארחי.ת· אסיגן אצפנר· nלבל

הז!

ירבבnיר·.n

בן זנבה ובשגיית שלא הינכםי לובקוםמ
הנראת ויאשגו ונוב  'mת כמסכ.ת אוור הן

משנה מגחית רפק ג /מדי

ישוכךת לה ,אלא במסתכ ארחת 'KV1 ,ז לה

נ,.,מאמן שריהי ,נרשרפ וסירהי ,אני.ך סי"

ככר נאשל .חאד מאגוני בכל ררו K.היווב

ובי 'רש~· ,פסולה .-ראלם פדות  ?~Rלס
ובי לא"זר ייבי י'וזו J .ל aהרכחו·ב

כל··עוש זניג~ ·:עןמ~ על חזזיז מפולא הז

נביא אכו שתי· חראםגJו ב"

 UKורקאים :

והי  -:-בIברון·..רבי אל' Jזר בשהר כומות

תסורהנ ונפםקת · Iרני:.,סובסירר דונ..זוןנה,

משגםת.,ינ אפ רu Pככס  .MElו)וסים ץרפ

מאצ פעפים דברים סדריים ,יאכים ,יפ-
עיוכם סזיםר ·האו .כפי .חכתמי :אשי על

יכמגיא )ספחים אר .רג M (.רןת מ"

וC

מקימי  Iר1Kםת ,שדןםרי רככ ,ליידי - n

דבי .במשהנ יי .רפק מי' בותבונת ~ ~יי

ךm

ט Iונים .נתותפ אר~ן .ם  Jרנים רכ.הזוו; ~.ןנ
סמז .לוו.צמור" KJ.סםיm .כ!'I:רים _.
כדרבי י·~~.Kכ ·ארילר ··בךי~ '·Kני ~

ןשארבים לא רנהא לי וולuג:י מםיי,
מסםע יחשיב דאם.ליופ בוולת רדב .ו-
!כזןnנ רז .םיגזגך.vב )קרפ 'גי .א("ם כי'מצ"

_ )~ ni ..(28סן.: iם,;.ן ;.,ום. ~ .RסKל

P,

יRנ rcת ו'ב 'זpוtב :
היןIIי~' .בני ~iיי ~ר.
ונםני הם IבKח Iבי Kית ·י,riנ ·iתווII· a,יהן רKב J
..ףכ·;,אפםג רzכבב Kםוי ·aנ;riם הםןוה iלסנו

.
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יה ~ Kקהיי';'ת" .ללכ ם " .~tן..ןו

"';' Kיכ ··; Kת קחיב.. .
o}{ .נ I:יליו ,..מסג;ן דדנ,ינוזי ה'~ : R
,םוןיב ישמחת IIין .מזר· פן דIבים ,ןןס דnלם.

בבךמם mו:י ,ןה'לםם· ד.יוכ ר'ב Iב  'Mו" נווttםן

בוןי" י-mc.כ ב Kרת הלהוכ.ת ו ".להז, .נןו

ב -lIבנcל בנג · r;rיח .רmםרDת םס ןב  ICח ".,
יןו -ם"ר' .זולב לרצpי .הוסי  ,'nIייא" הל"
כ"יירןת הKI1וןנD-י )בן' Rומ; . ,(212ויב

בלל·בקפןמ הד ;  ..ן.רכל נקיח םנכף Qםי ויח

m

יאםו ךכחםים למקר Iם בויבמא והסיוי ינפא את

הוrוכהג·'.יו:י IIני Qת מיפנם ,יאהנ ·בםןםתס כל
נ::מו.

ןסרים.ם םרי הלפ.ח רנ.ויי ןפ הםוןן ופתו וניוכב.
וכלמח,-
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.ביי'Jו זונtו_ ,-תבו בUI /Iת
.

ב-.ב• I

תבר~ייהרצוג
מכללת
אתר דעת -
נ:וו i'nר' Dתנוממ
ודי'lוס מנשנה אאל כברlKו"י )נמרתח דף
""  .(11',הלאכר

רב'ם ).(33

...

..

אדס לפעמי Uצודד לתכליח יסדורס ל-
iזבאי את נוח uהמקור בתלאוו .אלא  j(lי

ןפ רהווכח ו "RסוונRב.ר בי מסדי ה~

ב.יא מה שנרהא הוס ולרשוםים את .רLIIiiא

לא ,אמרפים מ~

על ידי כך מובן םג .השאפןארים לביי

הנש!נ הוסיף כסחכני'n

ותי דMטKתפ ,אר מןרת מקיי תאני ש'

ו!Iנ 1tסהבא דnוךטוכRח .ואכמת טיגנדן ii

ז!Jבניתר השבזרבר ל ;!!,רמרה שאונומים

e

הלאה .תנסוופ רוסילר ה סיקו

להשליט את ~nםר במסתנ wבי רת.זםפ-
חא .אר מתיך קיובי-מבשירת רחאיט~ .י

היי מוצי " Dביםר,

-

כעןו דה,לvוiזם ם-

חא ברםח

מילסמה םגםבת דמגאר • ~ .vכן ""ר "כ:Jא

הקחם לש

שמארל" ,המ שסחר בסמnכ ו)י ינמות ףד

iס!בוהנ בנפחות פרק גי היה כברהא ~ Iב",,

ק  J"Dע * (.Rהרי אבן גחהי ביייה ,לד;א

ווסבס סריהי ,בושרפ שיריה ,באדי שי-

מתיד היה oמז ,המשהנ י1tנ :vאת הלשין

רהנשוג צםאכע דרכיה.

ריה.

-

ה Uםn

פסהלו" ma ,כ"" בהא ההסרפה וז-

יי Pרן  i:.בש" aמותו ,אאל ההי שונמים ומ-

ש  Wתא 'לשןר דןסם,הנ יהכחיהנ ביז

קרצ עלי שיהה יארה צייד כבי.

דםת רבי אליעןר ימדת רבי יהווזע .ברן

כל לאה הן קושיות יבעיית .שןיא י-
תיךק המסהנ לה:עמתט מהן .על 'קוישות

לוגםי ב.נדרי ארב""י" Uפסר בה ''' ,ה~

אלו אנמם כרב ןזמדי ',אשוגים אררnרגים

יכמן Rרהו Rכרר;ןר .שי" לסו

הר:סמדיי כללים לשמ ישרבן .איים כל~

ר\ 'Kםג סונכ.נה בפקר ה'
ודסננ.

-

וד!Cכיי חלהת

םג בכרסn.

נIן דמאזים לפעמים

םבב,nm

 II7ה-

משנתנך.

מבבסun

ליס אהל איםנ כלרליפ
גם

·ז.ל רסג

פוסלים m

nx

לב המוקים

קוקםי ביאדר .דכוללםי

ייהאצ טקיתע לס ררכיוהי מכחים חולקים

עמצם מתחילים מתיי במלת ...לפונyים"'
ארף  ."'..".מבהל  ,11ןח ·'1לב _ Iדנ
מגבלי את צעךמ הכזובת הפ ובוקיס· -וv

ב( ~.ימףו ה,ייmנ Rב ביתםאnפ ,רא כ"
רניי\ 1ttסברמגא .ו " lהשרויםת בשמט

המ ""די ממנר .באל ·דםא .פKוש לרסמוב
לכלל מה הםזלרך וובשתנה ומתהפך ממקופ

יירםג רונאת י ,Pרrזוtס המולקים הירה
וHל רם U1גסביחז ·טםע ההדד לר ,אוןלם

למקי.ם ? וו.י לכל מנרמםצ וומגבל ,לבnיי
קביע בתז באליי אוו : bיאן Kכן בלל !

הז םע הז .זסין I'I'iטמסוהנ מבהאי תא רא-

ישת דרווכיו" )למלסו ביבפות פרק ט"ו.

וnבםפאת םאנר .nםעם

בשל בל

סמנ;רת מפוואלת .לו איבן מתךןםןח

וIנו< אם בן a ".רו" רוזתן ....נור ..סל·
פשניית רדPדם.ת 'הסז דעןיי ומנחות ל~

רl;jוםייvן ר;,m

אנר תיךקי חי

משנה השדחים לייד Iכםונpת

יקנתיm

תועסדרת בכיגדר גמור לבל טה שנםפר
לני מפי וזכוכי בשי דnrלמ";,ם אגוני כבל

פניס וצברןת המרוקית בתוםפRח אר ב~
וzוייוב nשבגרמאl .מבא  lאבי למדיס ש~  .הראשינים נחד גזלרי הותותםי;m .יני
ורב רםו;וא אבין ברשאפ ,יפמ ר1בתיני

•nי"~ .המשבה ,חוננכשתמשו בסקרוות
יקדום'u

וi

שהוי 'דעוים לבל .אל הדו מןצ~

להכ' Nביכן חא 'מתצית זרביהם' ידוע-
תהים:

) (33י;ן_ Kדוכיו הוב -, IIIם :כלל -,.ם

)שאד הפרקיס סבידרה זו ~בןאן '" Nייה(
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אתר דעת  -מכללת הרצוג
יו.כ לקפן

רב..

לחקר א'בור' הגר'א ל'רושימ' ולתוספת!( ם' ןרע'מ
פרק שב'

דז פיוכקא וכתכןרו זמערה זי.

,לו  Uהלעביר לםני  Uכעת את זזחמי

דררית השיבות הכמילות הנחית הגר" Kלי
ירושלםי .ונטדרם לםי וסטת הדפסתם ח-

מטית לר·' פדנקיל למעשרות פיב יפי

ארשונה.

הגהת ד' אברהם בו הרגיא ,ש'

מותאב

מוחק שם בדברי iזדנ"'א אולם הרי·מ מ'
;"יםי

דבדיר.

הפירוש אל כבחב

(.1

שנוח אויהן

-

פידשר הוסםניןת

'1"11

שזוב:

עיין רבכןת

R"D

'''' 31

האגון ענפ:

מא" שכיבת שם .זו".

סדר 'רעים )לבוב תקב"'ם( .חןאכ לבית

שפעתי

חדפוס די בגי הרנ"'א הרב ליבוש יהרב

הקדיש שזה החידסר אמר כידלךתי .כרכ

ארבהם m

וב nהרב

פש•.,

יזהמ

בישנןת אלהיף נכללר הרהב הגהית

ופיייסים ·לירשרלםי ,טפר זה נדפם מיד
חארי פטירתן לש הmגן ןנמאצת נודות
כנייs ,ילין·.האבזי רבי יnסו

'Iםילן'ז'•1

תל-

טפיו הקדיש דגם שמנותי פפין

שאמד

כהשהי כן שבהע שני-ם.

ןבברכיח 'ם'"ם ה"'"פ א'א" nאף  Iשו.פעתי
שאפרי בשפו"' וכן ,ובמיופה "לי שגם הז

שמעתי

n

"ובמיימה לי אשפר·.

האגיו ר"ח רמרלוןין

כותב :

.הוגה םג

מייי הונןהבק של הרב.א העיי לי הערית

החביוים עשל המשניות" זחיושולמי מ"
פדד זרע"'ם אינם מכבת ילשוו רבו" Uן;

מ"'כ פגיה הריח שם דברי .שדב"א ,דאלם

הtחינור שינ המשניית"גנ"

דמינית )לחאובג  Iהאמ סיג ם"'ב ; שם ,ה'"ם

מ"כ, ,ג'"מ ''''.מ רבי ; שם '-מ מ ,r

יב-

בהשמוטת מקםח ןי"י פרנקלל הגירסא חי

ראשיהג ; שם '''',מ_ יאמי מד"
~כפיריזס ;דירשןלם; אינו ףכ
פח"' י"~
ltl.זד ונם"

 סרא שלxה".. . ,

I

מ;X

-

סביעית

ניי:זג הההג כיר·

הרי טה"זס ט"י כ·ב טיק

.א' דמאכלם הרדנים בשם

הף(ח :

.עיי-ש

בשהמוטת )דף כ....ב( שןכתנ י ראם שהש-

וניט תלמיין הרכ יהאוב }"rהחריף רבקי

כ ·,Cחי"'ם ''''נ אב"ד יק'", Pזלאוין' .עNםכי
:ןצנונ כצידי"

(-

-

וeי וeיבי כריר לי לאי-

זזכPיהlכ לוטור" זל כפ;ן דכנוןת המגרןז

טו)!'fל סתג וויייו{ם חד:pו oזן כנהבת כרm
ל  Itזזי "נ  D1זI ':כnנ  M1Iכ תקנ"ס .יהאי ה i1ח Pה
~דהכירו nשונות לס .שגוח לnRוי" תבדק M

גדיל ב·ע ובתחבור ובסדזו עפ" ,,,,,םלת.
ששמעך מפיך...
סררו nינמיידן כיח'\י ערל פוי

"8

ב .ב'איך' הגריא ושןזוךן עיון" .ב·

ביאורים הלא כלילןח "רבה האכית ""בI

ירשולמי ., .שיראל משקליב טזן.נ כ'

.,כללי הטפר·n ,שקיום לשייע אןיח :
"חוספא, nירילשמי ...דררב הלעמירם 'ב"
שלונם .אום יש "ס"ם שם מעתיק נבקןוי

גירחסך הנפלהאי ',כרואב רריוט של 'ן;

מקימית לא ציזי רזוזב.ז .שגירסתו" Iםרס
מהניראס שלנפינו .כםרט שאריי עדםרב

הנף nלפפר :זז K .ונםנ כונהרוKר ארסינ:ו נ~י'ם
':דג תקני(ם .אסר במיהס שו  .. :ותשלו;ן 'ה
מל Itכה "חשנכה  9שר לחושר וננחם כו tן>חסינ

לם·" p

ל ltנרםסה.
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מכללת הרצוג
אתר דעת
יקחי -ו'Iביר יaףנ.
ל Jתחי שכיו גיוםת rזוtטד רהבהב ה-

היתיי וציד Rלםףד 'גגכ םקםרןת והם.יייתר

תווט הסייוםויםי שבכיראריי לשרנו דביז

~לובnם לםpםר r "IIQCוItירביי הרווו...j R
יכל דכר הגילר aוnיתי לנפי "".- ' nו.i
גדןלים .ההט ארי בעיזו יב "",כי מח"

דגR~.םד.תהרמאבו nשבםו בtסייוכ אחרים.

ביRודי הרנא,... "-וסל הועתקי בתנמ

חי ממס .דגוות לע בר נטטרת הבקמדת

לא נפל דוב מםדוי ושא

די פחנס ובדניל קסםלוב ואל"' nהרנבת :

נווקי חבררין בגנהל '·כ וערפ הסדוסר....

א..ו םa,

זין לרקרםסןו הנראש מנמי הIn

Uל ,י"כIל'Jנ ה'הפ '''ב ענמו מקיישה

דפרתי..

ההם

וtלסר שיוהנ \יCת  'Rלפיסינ הרוב .ם

,

דוסב גרזייתיp ,ו·מכרסם חיורכ הmביייית

נ סובם אמירים כשמש בהצ-

כבל טיגי שייב נ.ת"PIיבתי ,וrוומ יהיה

ודם ינ ,כל ראהעב זווי·' .כן מוסיף רי
ים! ,!,ומויוחן בהקדמןת אליח.. -אל ר Iינר

גרכי סקיו חיביים כנל מיני היחו "-מ

לmn mlP

י"uת םשלרן רכיני הקדוש השאנ ב"
נחב דיו הקרהשו

תי ,דגו סמעלום לא היי ייר ' 5Iופ' נזוי

ההמיירו'l.ו אם ל Rםארתל·,

ב' 5I'..לית קי ·,נ.ז (l9

ונJנש·•

ר ישלאו םשלקו.ב שאי סירר לרופס
תא כרןאיי הרג "' Rל·mח תיוז .מיפר
לינ לע רכו''' השיה לנפיי לער יכערת
טירחי .הל nIדרביי I
.רכנ -נעדו שכעיים גל'ף ';bל ,עיבי~

:n Uר iת זר ,כי חכיריי הPםוחיס על
ימ יאורעב שר' ההפ ב"י ,צמך זוקרהvנו
רrVו Uהןז :Lממ .יסיי חביייו בר הם

I

נקכ',5I

בי x..ל

טיב הש Jום.ל"הר פשירסם ידח .הלקר

",ם עם ףרג

הב" ..

לכב קמום ו"'""

הרכם רחי מתיחהל פלוימעם י '': Rlהנ:
בלבלו

כלןרןון "Jונחבבר .רWב רב :ן.ד>t

מרודהי בHל ",רת)ב·(וו הבי'Dטם ונחדס

תא בוrורי יב,י·,.., kיל הלהגה חמשד
לסםה הלופרחד בזי הלקסרים  mב~Kיי
הסיייי.

ומוהנ וזדני רב'  Uהדבול ",נ נול כל

מהכומ בכנהד זו נשנrה nיעי nוW

ווםJב יכוכם על טיי סי-

ק ,r,ירבIנן .גם הןא מןחצ .ינוני .חתוaסבנ

נבי כלההית  amםינויםn .וtכי חרז סזהנ

וובU
הישותל .בי ההי םנעיז המתבגף בבל רגע
ררגו ,יrזרבר רוע שלש המרררות סבלw

בלר ,סע·' חביג nלpיםיס רראיבב לתו אי
הבינת ' 5I'aורו nמופס.
באיירי הרג tt-באלו הייו ·הרוaן ל~
דופם תעתןק ""' ר בWי 'הספ בו 'ו:

'ו .ויבם ליPיטיטIt .בני לסא בתכם

פ mפירתדח .רוםיגיל יו ,ו-ב ועז"' שaל

ראהזכ ,..,..

הPי",וו גיע ונתשרח לו רוע מכולים

וכניס לע בל רKה"עב ",I7י יהו נארקים
על  ,~,,הנרשxרבכ p, .לכ הם ןוןחל'$

זםנןnו כסלו ה Pייזס וההסור רשם לנא:י

בn.בנ חחתJt..,ב' 1ההי בל יג'IרJי ,לסיים

,ל בנוו•.לוחרבם ב" R Hל מpורמ " R,ף.

-

שויויה וסילר בייביי דחא מאנוי ,כד ·~.ה
ןםםיוח דוסב לKנו הותםררי...ון פלעמיכ

הרבאם מ הרב,-ו ןוס אונ ·םוmים·חקי

לסנתו 'מ:נלום .זחת סיו ם"'ב

ם·.n'" p

'"Cע ;,ל Jופנע' .ב Xל וולוו רד> ה>כתל

~ילי בדכר ·דגולגי ,ןא :םג mב ה רז.

רנIות ארתות ..ל"רםם דרכ nב';-לו .ו'
בשולם ""ו:o Rורוג ""נרP 'J ,.. ,.ז-ס

,הללך ) ~l

זן{ יבדונ' י :n.יר 'םווו,ל~ Mרהס ם" .,

פזת; הnויד .גו'ר '~ןזובת זן;יIב-י נב.םדוmי

וייוrו:ר לס" 'ינא;,ן יגוף'II; iltנ 1וםPoי'י 'ב הוa

·..חnoיל rtמ\~ Dהו 'רת Kינ -ףהIנ

,ם~ וור ייבק שינה לoמKנ~ הןח נסהתPי
':זMן Pו

pm

הא,-ן יןכ לב יב' nכוו ברת

לא.וו והלב לוחשי קמלונ ותזהל'ע'!ק ת aףוןס

רגxt:

 'RP:Iךור ללב .דונתו'  •...,ול D.ו" 'Pנ1
~
·יוtיב.רו mלק1ם'<8

ון1ח ונ'ילPןס ,ןרנ:ואנ·.ז~ .היב ~וס ל Jה'
www.daat.ac.il
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מכללת הרצוג
אתר דעת -
היב לקפן כהאנ
K:i-יורי הגר'"א לnד"ונ הועתקו ע"י

רב אמי,

- ii

הינותקה שם מ"אפת השייןח"(  1יךכ פח"ש

יעקב "גי jצכןרג .ר' ;שאול

ב"ה הנה ל"רןס שבעיןת

..

ליפשץי ב  3lל' תאפר;ת יש;אל" ור" עיקב
צבי םקלבנןרג 'בעל ..הכתב  pmבלת" מ-
עיזיוב" .כי כיד המהריר הז pכל הרג"א
כי
ל,nיימ .יבן כירב ..הרמ''' גיבצבורג.
~כילמד' המה מהשע '''די טרם הגיע לאד·
בעיס ·שנה ....

ניn

ר

I

ד;,מי"ג כיבת השלד בעק-

יעקב מהדס בחיבירי להא"ע ארם

כי "חכר ידח הביאור הולקוסים יצןי בכל
מקזם מה  -השיטיף הונלקןם.ים ולא הלך
בעקבית ך

I

ישרלא משקליג ·למזגם יח.ן

בסיף החבור נדמסי' בם iזuשמםות טני·

סי' כ Hד
פ""ז

מ"כ

)זחןא ג:נ"

מואבת

,וילאב רןי רזראי אל הרעתקה

כהמייית

מהפ~,

מפני שלשיבה יותר מדי"ק '·וסאמי' ע'
ה"ש ,שבותן מקרם לטעות, ,ירטר'השג'
י"א מוחק ...ליקח אוכיי הבמהי פיוכן

ה:iרייאת 'המובאת
במיים

"י"אכילן

ביררשימי וחמלןפו
ינהמה" ,ר\Iירנ ןב:

אלא שמ  Pmן מדברי היש" .כפי שוניי
יינא מרברד ההגהות שבדפיס יויל{אנ.
 ,כהגהרת הגיא" לי"'ש מצויות הרבזו
ההברת לירישלמי המרוס גז\.יי הרש."-

ד.

א;יר 'הונ"-א ,אשר נמאצ כעהי"ק חךב"'ג

העת;ךק .מלקיטיס -של רכינך הגדיל נ"וו•

'"םP

פאת השלחן הלרב ישKול מש-

קלוכ )צפת חקצ"(ד .הבאייר "בית ישר'

אן~ ' ,: hשקלןג תקט"ג I

לא;' מאל ודגשו הכאית מהיוישלם' :
בחלק מהם מיצןי רVו שהרג oWא טגהי,

יך"רi .זדרא;~ -תק'דכ"' "',,, iהא" 'ייילאב -.ו

ובחלק מביא הירישלמי לפי גירסת הג'

הונהדירית '-הראשונות' של ביאורי ה-

גר"א ",.·:ושל' הן ':
ה  iדאדאב

תקע"ט :

"ן"מ ),,טפד זתרת כ-

הבי"ס שלחו עריך מטיר חושו ,המשפט"'(

ר"א 'כלי לצידי אז.ת וכו מפרש אח "'ה

'':לשומי כפי הוג\.יא.

במספר מקימות מערנור הריד~ז פיל

קגיגסרבג תר"'םו.

הערית mהגזת 'לביאורי הג,ייא לועו"ע

גירפת פה"ש ,עיןי פה~ש סי' כ"ו יםק

דב -,דף

לייא ·שמביא :גיי ;ךרג" Kלשכי ' 5יח פ"מ
היה' וגיר"ם hזן במאצת גם בביאור הב'

ג .הנהות הגר"'א :ופ'רוש הר"'ש ים'

ד"א 'ביא"' 'לירי שם ,יכן בההגית הוג-א

ררכזי 'ב"עלירת אליהי" 'דף

';

ט'"ו i:ויב הערה  ,~,דרף מ" ע"א.
זרערס· :,הנזורת 'לאה 'נדספו 'לרשאךגה כ~

סהד;רzו' riלמדו' ·.בבל ~ ',רייז ''''סקת' .;... ,
חקע""}ןיעדי לעלי'פרק א"ונה שבבת ר'

ישראל משקלרב ~על ~מה fiיא'(. rיז'
'במהרררות זiשkרינות ,םפרנ'·; :ההבית

;jוג~יייק'ו;י"';ש:;-.לסונ ·/פהא יראמי ,ב~

לפי שנדפסו ....כעזuיי ירשולמי" יבהמ"
דורח' וייובא ......שכיבוייס (. pס,ל רב'

רייכ"ז סיי ז' הלי 'ייא )דף פ"כ( חלוק ,ליי
ןבותנ  m", :בה פ"ש כשם הוג"א ל"ז
הגי'' ...,כירסולמי ''''תש שהזי כתיבת די
קשדן ממש אל במאצ בלל כבירפא האזת·..

המחית באל ;.,,ב"וiריםםן' הגהרת "גם ל"

לאא כםי שמבואר בדידב"'ז )כלופי רביד'

ואש מכםVות pzri ,רנ~ם:-הiרמםרת להנהית

j"':i
א.ו ri

לירשרלמי פ  Hח ה"ה( 2ביעתק ארת ב"

"אפת השרל ף מבאי ההגות הרג"'א '~ל'

~ק ם"ז שמבאי בכ"י;;· 'הריג בםיי כ"י

ר.ייש .לא ,יק ,למוס ~,ודאמי~ ,שי הין

פןץ

הרג"א-לרש ""-מ'ובס'"iסנה' יראמי' - .דכם'

n

לפגיי' 'ב;ןפס ,לאא "נס" למסכתית אחרות
'"~ _-:זי 'i,שה~ סי"; it., ',ם pג' הגה ליריש.

':בKנvד; בי"'-ש~,-ביעית פ~ג מ"!ג )m,אי

.מיוסת 'כהמריית

מכי"'P

".ל"ז וןכ יעןי םה"ש סי' כ.ו:

תל" •"..
מ ג :ובבית ''''בז ,'-ל'ה שבעיית מ"ח ":':יה

..

היאר תמיחיס

לשנינוית

א:.מר ;  uילפעביד יאשא השרביא ז"ל ננת
כז" ~ זהבמשר דהברים ותכב ." :וכבו
יריע .אשיו לסךומ' ,נול .יםזירשריס ,השיי

ר'ףלאנ~~ ,ראלרי 'היא
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ידיב .סי כית מייסי וחkל מטירןת
לש הכ'"Kו זלי' .יסג ,ל הגיראסית rm .רי
סכבי"~ מונס

וובםר".
יידכ "r

חמות ז I\Kןווע גם נית

'*.

שבזיית IIייה '''.יה ףאר ששם ביחב הריי~

ז-נ רכבו" כתוגבי אשין לממיר לע רבתכ.

" רס"יה בידי יכת פשורי 'לאות מטי'
ירח .ךםסIנ1lר לIז כר שכנרי של חרנ "K
ר 'PJב ונהסנ ז"ל ב1נלאנים תכנ ''''שב

m

יןח ,הIברךאר קוסנ

ייער

...יגם

השיי

לגפרים ,ניוראס nזסםינית וחין שיתר זל .., . .

 -הרי aין בל ונקום ל;,לוחנך ןאכ לע

הפ....

הר m.רת היראב לרםדס

".,.

"

הוב וווaפל

לוויא מקניגסרב.ג ",וליר ם~י ,יכ "rגר.

הית ירםrומל ,מיי תם Wnבנ ו""' מ-
הקתע '~ב ת'lנלדו )של רובו

- r

"'~ה

 '~, nרייכ החםיר וובה" סלהמ ממהאליב",
..לעית ~Pף :ע  •(85לדוני רי היוסןו

;;' Sשיל עלייין הדפםי הוש"ל Rלמ .סגי'"
אות"' )ה שם( .ההנרת לא:ה בחקלן שרתת
..נש Yרי

פחהגהית הרםוKנת בשם הוג'"It
ייןןןןימי· ובכרואיי ""אר לירסזיםל .ינן
שתית רםם"רום .םהוג'" Itככאייויך סלף.,
ר1rחית חלא נדפסי גם בשורימלי המ-

שיהפ בסוא שחי  Uסאnרת לראבן

דיית חילאב וטפהנ "ועתרק םנ ככהמ "בI

שהני;ו ג'IRה 1את
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אדחת בגריסת

;!פרםי כוילזvויס .ןכר Iבע'!תקית כתובדן'"

הוווחיםי סלפנינו ללא' בל הגהה .רנןדכ

רח וחרילמי השןלח כrבפרהחה בירושלים

םלשח'יבי.

חו ncכ' D

תוודיר ,בהונ'lותיי לו

•r

ה.אי

'!"Iש ' '''J 'rרייב הרבאם 'ילגחו:ו פהש לס-

ש איני '1Kופ,

סוr .זבדגך,ת אהל nבקןןן הסIIוג1ו םגםרר

אאל המ

נם הרידכז" .היירביז הואיצ לורא תא

-nm

מיםוקיב רת

הKו 'המ םיזכב nהרייכז"' "החםא

ר.vנסןלים -'".סת רםנ חפ
זינ;'סן .צ»ןמ הגהי

H

הוגאי',

טוזנ nו....חניסוי לירםnלםי רנם

היומלשוי מךר זר,ים

-

נינר .ונוגות ,בשניגזך ל.רמסמגהי וכ"ש.

נימ ילע ",םנוDסה רcmרהנר הרIIים ן "'י.oה

דייי nביוטר נרסר ןםכ שבירושלמי לס-

דהע המוכ ,ידכץ .אנובנ מתת י'י סרר

.כ'Iי~ }רהפ משרחקים

כ...התגי"n

יaףג"K .יכ ובי"ב וכ..עסרי

יככאייר

יולוזומי-

לב\ז.י בהמהי הסני ,גם מIIהשי ומחכ
רתיין קמדםלי• ן t'Rשומ האיב שת שבIב
רךב I K",.יםג רמירכ""' פבירושר לוישריםי
)נסי?Jת  '''11איה  -ףד י(זב מדקחן רמעת
' - .לב ;ןלטת ,.על ''''"<•(1
Jל" יחס .אמת "לדווח ,..ל..זיגח

לא-rיד; .ולדהניח
,ל·,י

הגו .-לר-ש rנער U

'.

;ו,ים יישדלמי דופס ונאןpמילזום לוו"

בד וב הרג " Kז·ל .ורג.ה tבכי·p
דמאכ

חבל

בידיב"ן.

וחנם "'ן

דבתרנrי

 Kרחם

בזעה"' .דןב ,יאן מלטיר לע ןpים רנוהי
בשם הרנ" Itז"'ל ר~ mב שומוס ףכרכ'ץ'.

כי חיי בוני " Pממס" .דובים לאה נרםפי
:עוגכהפס חRריהנ סל הונר הלובל  Iותן'"
ט.ח ובעושן.ת מסער וובי .ןכר ובכר ה"

כולל ,n Iו':ה יKלכם. ,הל" .ווכנםי.
רם.רב ייות מרפום לרבר גתן וחיר"

~ד ר~  ••.לאחיי יררrנל aaורצ;ו"ל שaו
רגם'Iומ בrםתי כב-יק ליז בסיב היורסל-
.נ1י' רדסם  ...וייב ריר לוKיר זנלי -
שיסנוכג וnנrי

בזי כ"מו:ונח ו;ןב'" השרפיס ףכ '\Oממ.תכ
האפ ןמ תלפדר ייולסםי -ובידם  II7יב ות'"
גוז ), •(2שם הוו cואופ  :ב"שתנ ידtותי
גמרם ההבות יווחונלי מס' וז'יJם בשם
הוג'" Xףל והוHב לביח הדםרפ '''ע .וה~

~ _יי"',ס רנ 'Jנדני ...רל'Pםהי נרםף ,.
!n .".1 ,:Iזו יירבז -יחיוט ךוך.י"' תוaג יב .זנ

Jינ'" m pם'לוי aףב ' Pwלםp.ת ניח nבן
רנ  'IIIם סל ייIב"' "בק םנס  IIלי. ,נת רתב-ה
א ).ם·,בה1ברן(-
לפ•P-

ה.

ההגm

~ישול  ~ Qדסר rרע~ס כמ"

---.

ק)nנספ~ןםלlוםוךים''mnיםז"יD
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,י סמל'Rו לרויא .ל'" ,ברו הנני פויי}י

סביב לו כתיב הור לכ ההדגיית יןןנםנ.

בשרע .רשא איד למ\lבר על ההנית אל:,

ככיאןי הנ"ל )בלורפ  1ב' ' 'nKררב- X" .

"ב ר"'היח לאי נפדסי ובהגליין שביותימי

.( pכ .עמ זס  Uםח רייבה  Iרות נםם iב

פדיס אמסטרדם ,שבפדם ·כשגת .י"'Jת יהגי

כמה ההגדת

סשחרק.

ךרנתננ

נול פוקם רnפ.ק י ".

ר '" Rז-ל למד כי והגהי ''''בכ קירש רהג.תר.

שונית

שהם קרלורדו לעיגיםי .אוחכ" בתיסף על

לרא lכבת

הגלדיי כ"וב הנהית ''''כמ אנשים uלתו.

.,הזי ובקדמית מחי סטפר

אוחכ" מדהיס והב

המכm

"'"סר "'"ו נרכל

בשמ הוב Wזיל .אברשו זכיתי נ , Jה'"

ווואו דבף היישרימי ה mהאר Mת ידי.
יראר.יתי אזח דלר.כ המניח רשיי" "'".T
נתהרר וחמך  m Iאו רחםר יפכר ז"ן .יכ

לא ראה גזף הירוסלמי ,רק הדי לפניי

ררהגn.
סי

ה:ם לבל 'Jל ךpםם יntהו I

,נפר סל ם"'ז רl1Nlr

רההנm.

ייכב

וזיק"'·,

ו...ש Dרי ירןשומי" להרב ".נעו"!

שאכנזי )וייאסו תרב(זז בילל  Rדנן,ת ינ· ',
ר"א דאמי סחבינוית יכן בודאי הההז םז

באיור הרג " Rכד"ב למסכותת הל Rםrםסו

בתמחרת ,רילאנ .זל יךג,ן,ת הלא ובוסr

לד כין מה שמנאצ להני"' Kזיל יירג.ן.ח

rמ ננומיי אי"ה הלהא םב" ו  Iלת םrזי
המדורת "I7ועי ייסחלם" להםריית ורר
לוט יע" 1ה..מינו " ני .Q-63 .,

כיסארל ,זוחeו ריב הrם ,m.נוןספדר שם.

י 'm

כבחב כל המ השהי על הגליין .אבין הכ'"
אב~ם זרלתו .יבר הנני רפמסם
איםנ המרגKי ו  /lל ·רלא

אזח

לחינס הרעישי

r

u:ן ב ..עשיי ייילסוםי" הבהניח

סים סל יייב יירעבסן בבשוtיז לבםונmת

אגיבי· זמז ההאי כל יזי ,סום אדם הורי

כובות KD'Iה נרםרתת

פם ·iםUמ הבר"' ףל וזלת דברםי הדיי'"

ההגית רמייסחים הלאבין.

רן,cתJניןn

לu

עיס ''''כב קרשי

מונס•.

הרהגתו

שבתננ''' ,ככ שדקי יבארי בופסי ייך·
נץ

ברהי,

ול הגהית תל Ctכובת וי ייקב מהס
סמלבאים כן די רנRהם בי הרני) Kהבק'"
רמית לבראירי "'.י.גר שבטיף ססי בר·
כות ובהרוזת ל'Iף'K.. : (lCצ.םנ תאי ויסחל-
מי הנרמס ביעת יחצ דםךס מKסםלידמ;
.: •Rונ הובונן" חםסננ "ר'IIoוםל ,היר"יJבלס'ו

לרםוuכ ~ .י"ותם היילםיף 'Iל הרב . ,

נnן ניי' יינניבז' 'נרm

ם tתוrן"ב( גiנ ה'ו'כJ

רדI ..ה Rןזnl' ,םר pלםהחית הרייבץ םכם"ר
·קוב רnנ"ס"Dרת '1 aI') -ב-(r
ןב ל Rהזביר  l1liההנ:כחוח ; מרפ aודה
'ה.ומ Dהו Rוtינור צקלת נססותמ םר'ן.דום רוי
'Iליפ .....סKר ב IIר_ .,,םוiב  rrו ' JIIגבנב'Iת
דנין Pי ' IIפ"JIה 1יום .ב' ב"" ל nיי לגeיל 'Iנת
 II'I1ו 'יל ב(".חג) רבי זה בללו תוז ירי,.ל'Iיים

בםDותת בבויח ,י ..לוזי ...חלר ..כבןפף,
 ..כהזכויי

)כ 'J

("IייR nמ הDרן,ת " inIIדה''

לםםי רבכית  'Kן

י:טנםת ר.,הכ

ההגית דובII'" ..

Rלא המתנrקת רד > Iל )ןייע סיי ר.ז רוהנו

ב..סנורי ירולשמי"' דונפות ההגית םזב

זK:רנ ,סאר אינז הבבותסת לרו ה)רנ
דיברעסן בכסKזי Rל הtIר תא

המרודת ·

ריל מפדנתס .כי ראר .נםרמ שבגת ות"

ב"" )(3

יםהיירת רז"ל

ותח(ח .יעןו

רל,וaבב :

הםeרב ב Iתג

ינרבת פיר היהי

רדDם נוז;ום בסםתןמ יוmז:ין .בnו:כנt ,nים'ג.

וrו הלDר!ף כל ז"מ לם'ר. UלDון .הררו
יב ,.

ייםלס' "tי.,ו.tד 'לגן1
) R ( 3ת '1וםס  .",.,ירר ' IIב"'Iל בנ nהרוב
Q

nrו:ננזי סננםו .יpנ--תת -rpהןא ם  Iרונ 'ב

ורסס הז ר)יו

"י J nב(.... -

רםם שרמ II'tרIל

'IIIוחר לו.םוlנ\ית נ'Iסםר 'IIID/I .'TInta
בסםד יתר\תג מתנ .מור .ןב IIרה
יכ ,וtת זoנ'1Kר  .,זMPבי .,ם;.וי - Uו' ר\n'IZי'ב ויי
כחםיי ויrוחן ובRבח ר)ף ינ (ב : ,-נtrמlי'" ..
",וב
םJי בזה יןו,aו  'DביJpו tיRוג '11

דם·

,",

בת  IDתו חת' .,ינ.םםר ל-. Jתןנינ II'Iרןהב ,ןו

יק "חנ pת'" Dל aיססר בו.rלמק סינ י"'סיפר
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!:טיפ מיל הנפדס ככיא ,-יוס מו הנירס-

לף לכםך ושבע·' ' : M .גירסת הןזאנ
רג,רים Kסלפניונ  :דר יעקב רב
'ונת םתן לכל הורnרת  Kדי ממזירין מיץ

א:תו והפ"ווסים שלא וןחד יל:rם :.ווסנורי

אאת :

ייישלפי" חשם פהונא .-אי פאסו לונר"
צאם בההנרת הגריא רב'יכ " Kהנדפסים,

מזר·

להא:פ מד" ר,יכ ),וסרעי "שולם"" דף tכז (:

'יית* ).(4
ננזב ,גמ כלע ...ספו מודיפ"' יםג הו-
' D"Cודגסים גבירסת האגןן,
בון יJזי ,שר ',ברכות פ"'ו ה " Kש-

ארמו ., Iהרנה ב" Mלידי ככחי קרוח הלג"

ומm

.נלל רייורתת מחזי,ין תרד

JנIיונ Dדנם :

....הגהגה כלום

אוז שמר  Wזצקו"ל רמ"לאב יRויתי שג-

ויס הכי '," ,יכן גKרם )שם דף ""ז( •m
חורף דברי הונ"א לפי הפ נושהל על
iכררנ' רא'  Uכתנו נזי"'.

מן הרעלם

לעונ .דSי שיתירי לי המ Iרית  ,Uוב..עשרי
ר'Iס1לםיי

מרם :

יבניא

רןזג,ון רגם מכטיפ ה-

צפהר רבהב, ,ש"""

שכמ'R

כהז עזו

המנ הושאיית

בין

המיאכ כ ..וnיי '"יישלמי" יביז הנםדם
בדרפס חיל.אב

ראיה -בm

םסוnגז nוט"רכאה

כגירסת

לס'ם שלפ גיגי'".

והגה הבנהית הוב"א

בהאפ פ"*n Kא )יף ' R
רא" הן לוסע"י הו לחמדורת ייילאנ ,לש-

'"...המחצת פיי

הסרכר; שאיו שיעיי לפהוtי פן הותרה,

אמיתי

אם הופיס פרחת משכ'Jייי ורנבז הונ..

רנר )ןיג nרנהא לאםר ,,,,רראכr.ן '',!,רפל

הרםךיף פםיי פן רiםtווו

המוחח ורל

מכיא :

הברוכת וסוסרעין

קודם

הש"ס

נשהנה

(כ'" ,ררגס הג"

ירו-

שנתז נחן

,m

ןוסמ מיחכ ,שנפלי הר-

דע שילשיםי )בטפיים דילו .. :תייב םב·

לר היה רק פיריס לש הcuגן ואל ניר-

שער"( ,םאר כי הניראט הומוסת כסרי

וCב רחא,ת לנוומת ז Rת לפגי ",שערי ירר-

ןככא'ייי הגר"' .ש)כמדזם יי'ל(אנ כי"'

זJוwף יהתה גיאסר חארת רלא מיריש.

ריפ.רשד ופםסס

iCארנ'"(.,... D

ןב רמפת שם ההנרת דדחאת,

רכי"ב האי שוהו ,היי

'''עיי' דאר .וnא רבס: 'It1זםיRב בברואיי
.ש"",
הרב " Kכשני ננתי היי

מר

וtואב'ת םג 'כהעתקת הר",ל ,בוחלק מןה
שכיידנ סםיריוכ.

'»ו r

נם מארמי ...הכלה

Kיiס ההדנ"' .רב "מווסת ההגת הגר"'.
",;,כו .ירזחלמי" ופההגהדת המדורת

ולף לפסי כוכיח י~ש פ"ה יהנב שכתרב
ב 'rלע הז,

~" אפה פכיא
יייבה ניו110ת

•»II7וי יר'סלם""

ופיוישים .הז בפירשו

שבוכ הוב " ,Kהון פכלי ל"נtן תא בעלוןת

ימ רןנ,א"' לנימוית פויוושיפ אלו.
ו~ישח מזהרה םע ביאור הרבאי ביאי

ו)י Rכי"כ כרפ הנדפם בשע"" לראמי ף-v.
~יניהם גם שי  'WUלשון דמ-

)(4

רה " " :כא ,ךןדם.רב ,ה  Iא דף כי.

f'I'Iסל 'Dדסר ותיםו פהדררת  Kםסםםדר,
IIIIך הילו ההיג דבוו  rת. Rדבה; ", nםכררנן

'"", Dםד ליח,וט תו Iייגי לכ

בםאה מ

"

r

-

ה"ץ' ףד) חי (,אי יש יב"

איר רתב כאינייי הKףנ י'"(Kכ) רוו .aזפ-
דהה עם הרמם ':ב II7ווי רישוםל*'י .םא-

בם ככאיורי הובKי" הף רמאי זית לוח

יאםר רנפ נKנ '1Jרבסם.ך הרבריס הן,.ווutו

שקה" לערמםת" נםזרי

שרמ Knl'm * :

Rל קהש"  -ובנין .סם דבiד"' ער nודהי

דוי ישלאעמ יס תיםרוים ,יסימנף וצrי

.סחי ךוס רנשוו··  1'0ןוס nוoת לכל.

האפב מ"כ ה'Hז ד)ף  ...,נ(*' מוטר
בהרגנית רוג K.. K" .סדו לקצןר מסור -

ררהנ .גיואס זי רםKבת כפםייש" כ..ס"1Jי

IIיiםכנדי.םnר לm"a

ייילש'"'!נ לךםים" ' Jרנכ D"'I
:!,ריביפ הלp,ות םנ רה ,m .סאר . 'IMומ יזין
דלף

נזRבודרx

זהיית ...ז'י
www.daat.ac.il
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מכללת הרצוג
 Iנלpן כהtםאתר דעתהבר

"'

'";"'.ב Iו"ננבי משה" שם ראת נב[ שמער

ב  Nי פניאורי הברא -ה;ןוכייי ו·לא·

ש"ול ".סאור לקרצך צקרי יחבי ~'"Nה'ם

זער לנאד בו וו יקעב ;;ש" Dם;נNםי ןב
רי הרבאם בו הוב " ,Itדבותב פתנ" רמי

או':ו' חרב"'א ככיא"' ,בד"כ,

""כ )אוה בהדקומת לRב,רי הaירג סבי

סוחילמי" בםש

•T

הובא; K

יבן נהאר ונכי"

הגהות יבאורי האגו\ רבינו אירהו

פיף ירושלמי ברכית המדירת .נא(לt ",ב

הז יגויע ל,דן אמבוי והי"" לף.

rו'"' מווי'}נא שתנלםוי יר,זpלמי מהדורת

ב' N

ויילאנ ב"'.פnו

K'lm

בהםייKו רז גדפסי  -ביסף ל1ו  ..שע-
יי יושרינמי" m ,גהרון הוג '" Kפהדיות
ורל  -חרברים הל: K

זי ,בוסבת "'""',בתר

ביאורי הגר"א בלל

הייי-

מסבתית

לשמי טיי וז~ם חמויי לרבוכ.ת

בראיו על יייסלמי טייר רד תלמיי"
הגר" .Nנדו כיבת יו'llQר רבי יחםי ומתי·
1יד הבקדמתו לםיי זרעים  ......החיבור

שנול הידוסרלמי היה<' יברד ובינו הגדול,

נ$י הז חי ,שהנ רזוםבינר שמעבי מפה
קדוסר רנינן הגדיל בע"" השמםדין בייז
יפה לדערת וםג כעיג'!? ריאט ,ני סכר
ייפה טייי·,

בן ובעידים ביףצ יק '" Pייילש ;ןס"

התנייקר ב..יוס ר

חרבום...

כמרף ביאיי הוב

r

כפי

םדי ץג

השאו

די;ם

לממי וכבוים ,דiןם,ד

וים מסךיפים לני )םזZז(  ...כי הכתיי"בתכנ

יבעתק י"" כהמ אנשיס יאזה פעמים ,בו;
אדת הממעתיקים Rל היי ביכלות ."'bנ'drt
מכלי לשוות איזה נ.וrןיהא בחםו ןכ'ו.n

איזה תיונת הברגעים לרשscט ולמפעים ונג

"''.;r:h

ונהוח .רז לש בוראיי ר'רגrי"'1P .כ

רי לאזנור ביו רו.י"נפ ונגםרה על ורי לי
ובדפיסי יירשלפי זיאטפיי )בםת סננים

תי"'  -דח(ז"כ םסח הדפהס .לכוו רב'
וכ" כהקדהמ לנ"ל ל, ,Rלmו 'ד'ב
להרםיםן סהמ ובטםע רב.רמם IIםריי(6) ',

פירוזו ליושדלםי מיי רזנויס האו אחר

ונזבתה תקיפה "tז') תםח "ותכ(זtי נוםnכ

שמהנזנ בחורים סז"רהונ ,סתלו נקי בלי

הםהמכ הלםפרר nר ור צבי הוי" י

סרם מיג ירניכדכ"'

)(5

דוגw.י

דבבי

רצך

רגןןןים r

תלי ,..בא ורIב'"

pדיP

רבסי;י

דלי.אס

להפריס •.,ן Rלו :cבפדס לע יםר.

בידי די שםלאר ל"י •Rהשלף רז.כ.הרח
הםתעקת רלר )נוחו ל,יל ראת די( היי

שבגים "רnםIIמ-כ"ג ףא .יירדר יר

',,דדר Kםלדאוני בייות השיירים לו"ייי"

העתקת

כה רוי "Iרל IIKאד נ.הס rול םנ ונר

דר"ל" ,פכי שמיחכ "..הער·!":.ו " יעבק בצי
pמלבבייב בנול \'ז.בכזm ":ן::וכלה) IIע3 .

הספ רי א:יס ילrIווןי.
ויתס ניגש ה;ירב '" fדהלפיס תא "'1
י~ייר לייסחלמי רהצ הלפדים םג תא בי

רוואר.

ימכץוי ·Jםד"

גם כאיירי הרב "K

"~הגרn

ריסחלנפ~

ל,ייוולמי

ן::וניםגוכב" ותי'n(.י

סבב .

יש-ל קיהר הלדנםאי לרוK

י"כת )םסז  "':111- '(5 ,.הלכ" לRרד ה"",

 .םנ בראיוי וMןו ~ Jי ת;'מלזIי סיי :וז.
עםי·.

"

) (5יזיי ו:יום  'ICה,הר •7

"

מm

וראי "r·.,בדר ןוז רנתע
אזלה זרביר כ ..הידהנו רהב" )" " .(7
יס..vnד יכזתי )Iן הםזטים לרומג רכח"
רי ,ל תדומל רילשומי .ם,nתל ריmתי
"pינ rזגIt .(351 .והנ.רת דףב k,נוכדסי ב!ו'lנלסן

יםר tזוcסי'lכו

" ) ('"6ל"Pי"ו·~"'rPב ~"Iדaף וIת י", WכJ
 (,15תות בnבס  •'11סDIJ ,םז ב n..דל'נו"  D:Sדת
k
..
www.daat.ac.il
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פנר

יU K

P-ייnפ

""

ח;ן 'הל בראת" הי 'i!8רנםםד 'ו!"מל"P

בר ו Mכ דפ:זכס.

ףכ" 'IIי""'וז
לקחר
מכללת הרצוג
דעת -
אתר
'תחת וmז 'ב''ה לקי סי זרנויס ה ~ '\tb

ובביא iזךב ר' יעבק הסונ זלי רול בובRצ

ססר·ב'לןם ,זסיזש  Rיביו ואןר לס כל

ה::ריושלמי '''שו iוטביהם במ  , Hרוחק יק

סהרד רזים המבו"" ז"לm .םצתי הלד~

אביזה ובקימית בבתכ

",

וא.וז

םררפ

חי riיל'I7K ,ר זכיתי לוארתך .הואי בעח
יבב r'lי .הנזח יא.רב בתב יד קשדך לש "ג~

יבה שהאר על הגילין שם.

kיו לי" ,ובבתב ''''בכ לוס וי וא וה :רםם~

רהב יו '  'gקב מהסו ל"ז שהמנ מייונם

יי.ם ודועתת ראףנ .ליז Rל אבמנ לעיו,
 .וק בםזrם דחא כוביס כאליס בבבת על

.

"

mר ai.םיפו גמיי .שםפוי חאו כב nבןוס

בורפ נןןבת

מקח כייושלמי הבהו.ת שוביאב '''כב יב·-
יך דKתם ,יחו אהות השאו

דהפייא ברתא.

! nתהרר ,Jשרהא ,".גה "זל רק על '''כ

כובי כן נמאצ

לש ספי יאלנם לדב .רהמ השיכרר אח"כ
רכני nאו ב;ןוכ בכתי יר ע"י כעל מאל~

חק חהנית חשיי בהירר Wלמי ,ארש היי
כחרב פקדום ,ילפץ הריושלמי '''חש האר

תכ זיא זו יאוה לתיררת הגו * Kז"ל .יגם
נכוילUת לIי כהי ,ההז כחכ בכדי הוכ

מחוח ירךת nR .ורבה .ביז בך רבזי כך

בייישלמי תש ,.. .

שוגי יפ"

א"י פארש לעםיר על xמיתת הנiין .גז-ב

מK Cלניאמ,

יKותי לגשת לא הסחרק פגיהמ יהנני מי"'
דיע ומרפסם כשיילא דונ ההז. .

 Uכב"' קסחי האד זוםאורד בחוא לך ך mו

המ'

הpףו ר יעבק

השונ

ז"ל

~ ~ייוחםלי שלמי הKףג ז"ל רהגיי

יrוןב,בר

וידכז"

יותמי

דייי"ד

חםבם הםנד .חנהו' ,.,,כ'''וה הזה האו ובש;ךנ

דירי ירסתלפי רפםר ייילאנ הויער -ב

ובדגף הכ·' Rל ובאצתי

תיר כמתכר של הגרח ,כדהסררב ליעל.

יםו Zיוג.אי "יל ,וחמ זuמלצצל אהזן
ודחות לש הבוא" ל*ז בבר מבואר הר.
ןזףmו -,ל ,חלד\ Jהז ל Rנוםפ בדי
פנול .ףש רכ' Jירנםי ,שובעלום ות יאצ
פוגי .רףב R,ליז לביס מכרבן לטכןי .יבפ·
יס סכבהם ת'iבו'tם pמוות פי יןררא ,בש~

ב' ",שתי הוזית נאנובתר סבפר ההד רתב-

וmן;ם נוץ.

 .ח דל ייnב.ר nר'ובי" ו"ל יבויפם ע.

שרו ל"ז ,." .ית""" לII1גה \Iל הקיר.
~1לה .דרב סtבם הוב ..ףל ,ייאב Iב I

,לוב ם"' ויפדיסך .יבד ברעתי "'Jהב
רלm.ירן· לקלי.ד ,ל  Iלהופירם .כובתתי
 mnםwל ·.זוי''' מ mהרכי.ס יחאו יר"'

.ז$.תר לDי דרג.ה Rה".לשוםי '''סת
ר~ו rאררדהם יווח רrזKרגה המירלשומ'י
נ'Nוrי יייב ר נקזי פהש ז"ל הנ'ץ .יכ

מלנ.' ,שיםייונ 'i1וב'ים בהגזוות שמאינ.

~'"י רי ;נזבק השמ זיל המירשולםי .של"'
רמ ירגיי Rזלי הרגיי '''ככ קשדו להחנות

יןסוכו נני ,ההז ,רז»' אריחי mבכ וסרני~
םיי .בין ך;ךנ,דת שגתיי ;וףגא ז"'ל ·כביי
ן;ר; הכייוסלים 1י Nn.י י'דב.ן,ת שמכ'R

בתר םסנ ·,ב pלש הרב"". .ז"ל תסוי

הנזrוע הלא נדפםי בברואיי דוגו  .....לםסי
בלםיו "'פב מנ rר)פום "ילאנ ףד ' 1

טרו (.4
ההגות הגר"א למםי הא ,tדןסבי,

סבי" .

עיח ,וביאורי חגרא" למכסותת הלא ש~
גםפדר בתרו .בבת די יב".

סביף ב'ררKי' ררג.א"' למם' בכרדים
)ייילאב( יפדר,רס ררבי

רמ"'.יק

ההנתר

ובידאריס אלה ,יום גיב רי לו.וזע לנאד.
הש  5:חיקס כירי רםכוסnרז

שתנ

זוויס"'י

)רחזנז'''' (-תמנ באיי די " 5Iקכ הסמ םס-

לאניס .יי לא.עזר מיסיף יכ אביי הסתיק

:דכ' Rיריס הלאה ..מתב''' קיסד סל זירCא
הובא"' זרצק•..." ..
באמרמנן .לפדוסי יהרו""'םלש '",גן»)ר

r-

כי( ,ויכונן ,שםב .בועזסי יו'ילמי"

)ה לינול ראת ף( נדמםי ני  'lHויס יינ-.
דר-ח הלא םלבםתות ·ראובי סרני,יח .םש

נייינו נ"נ סיריב ררנ ·בסאנזי Jכל
ש' ' ''Jהיה ונבהא הנזתק בונ''' רי »יקב

'i .ן,ב '"יבקע השמ ףל .יהמכ הנהרת ש-
www.daat.ac.il
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מכללת הרצוג
אתר דעת -
מבר Dלpן וIUס'

הסחנ והכאני שם ד,דאמגת אחרוח לוסי·

רכוT

נןבחן .שביז הגרםפ ~.,..

הנפדס כ-

תבא תוסהאפ; -הוב שונואל :עז:ינייי 'בJ

המרוןת חילa.ם
המדירי .",לאב

נדפםך נש .yם המרירת חיל.גט ) .(1פ:·!!.p
הארשיו בדפסו רKוDH .ר tרnפםQIך _

סרםיפיס.

שבדייהם

הרב ארבהם

ה)כלול

....מתחנ פנור"ם,

"Tזז; מלבר העתק ר עלארז גם '''.כר וסל

..פםור בכורים" ך"צמפה שונרגn nםנ:

רי  'Iעקב השמ .א..כל היה יולב קבצרח'
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הדני"' ינאsםות רק כםירס'lיי .דחע ל'

מרחק הנר"...דמכחים

דואמג עברלה "ייג שנמיא כ:.ינתחנ בבי'
ר'"C

ל..אנח חוסהאם....
וארמים ·....לאא שובג זא אזי הןnםפ  Mמי·
ב JUל)ח ןב ',מ Jאנת !IDOהתר למחיק

גב nמהל ..א'אל ולוגים

I

םא אוי שם 'ייב

גיטרת הובKי ,סווסוני כויננו 'וV

נpי.ב ב'IIבר ו Rרו רןתננ Jוrב ,ב'

איס

קוב ",כז "lיןכ היא

אהפ )וה םב כ n..דןר יחזלאק"' שזגרס כ(ך

י"כ I

גהיה  Kיל ,היה לעבי ;'תוט םדתהאפ'" '''הכ

וm

רניכ"'ג :

ה".ג ותב'ם

יאס U

נקבר תוכוו

נושןסי בעציץ

ר ןנעסו בעצוי בקוב חי-בי .יהבספי

השהי למני ייביג היה מאצו בר גירסת

םודנ ניית"  rםא ..יבזל תליות טוסר" KIם

ג"ה,.

לאי יחביי ,יוביב"ג מותאב גסריא ןז ב'

בתי'ם '''כ  'K' :ח rמחלו ניו שגי רנפים

םשי םד" 'nני' .ייוו ירבב"ב יסמנ הלרJ

.דג,ייא ,אכמיי ביפישוו לסו

-

דרבי רבי

א:מה

רכי....

,יכ"ג :

~ךהד .םא איז שם

י"ג

ןייען רברגR.י "",יל סיי רצ

,' u

 ItDק 'טסי וטנמית :זסז.חפאח 'דmת יגיר-
סחו שם
ונים

I

א.ויו 'תnם ררב.ס כין שני רכ-

רדי" ;

וחכא" ~ אם אין vו Dס"  tמאה

';'''' ת"r )7ח.נןד 'inילlוק _ב'י ,,.,.

זםג

כמכםח'n

חKרות הרבה גיר'וKםת "0

 ..רnםnם  Kייב"' ריאן
ר.נהית

םבובז

הנרwי ,.,
לא ךד.עת pו

הן 'רונםm

רררםב

אנת ..,הנmסרת· ,י'ב"

כההגות .oגו"Itר שכ"

המיורת ייילRב,
ןעע" 'הז' לסו U''IJ' Kהגייואסת טיי
הרת הרג~ ירמםו הר'1גו'זזת לסן nאלףם,

תו הגיראo(m ic
אפבם' חםוס חל.תינ aמו תיה 'ני
ci . .נת " ~nתמרדות רזת.םפVIר פ

 ..הקןןיךי ינמע ופואר ייח"'ב )Pפנים ה'

זערים השו·ל הריי.ג ·ה K n...נ סרתהוcפ....

מהל פ.ףן nלבר הנ bתKנ :בוכסיים זז'

נדםפ חבילKנ Iסרנעים וזהנ רחKי הסור
פיט היינג" תא ,סרפן .םנננ iiלפHל יאשן
ה  IC'Iוכזבייר .רmזי'קםןעם; rגם הו Mריגבסת

לדב; תנ...nםכ' כרובי"'ם 'Vנתום גירRס ,ןז,

ררגו ....אר רדם לפירושו של הריכ"ג יוס
יגnצנב וענ-הל הף rרמKנ IRל  uס...נפי

ל, ;':iרלה mםי ,תאמ"ח רצןב !'.כה

רך,יב"ג ט.רם בםס .םןת' ב· , ; ....וציבע
בהז" .:ייתנ...:a .פנח ..00 '';= nמאנר אבן ו'

היג הפמשר שבמ הונ"א 'תרבע בהף,
יאון לי אל Rוrנאל' .סור ...תאנ רתםה":ER

רעבלה ''''''ו iכ' 2כ IfIהריכ"ב גוטתח הKףב'

אדIIרס לרכ,וי דכרביו .וליו Cה", Rתת
ס1מI

-

רל IIןב אנרמ רננ וח.ב~

אקל· פםת .היגי בל ,י

 .Mווm

,-..

רמרבי

".ג.ר  ,rזןסuואתוי nומmום, .םוו לנ;יל
~
פירב..
סקהרי זך ברrDם rרע nםכ וק '';''דל
נהגין,ת :זנרWי לוpדכן ,רJלדור זסזrיוחה
בןי הוונט בש'טב ךןקפבnן הסברםי לפני

גש"זmיי +i
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אתר דעת  -מכללת הרצוג
של אגןר

דז..

דI

מRל ינחש ררתנבת ;זחחם

שי לכ זגולי סאכנז .החל הדב וייף ל-
שית ו:ם  tקיידס הר'I.mנן'ב להס הקדשי
.
חויי.
רכhז מתגלםים בו כל הפדות רא.פ"-
;;יות לרב בגרמניה .האר משתדל הליית

לפדע לרז'iר ירחבי יגשמי לאצן מרעיתן,
ייעץ בכל ולאשת היחםי ,במלצ כל התז'
יובגות להוכיח את היטו.ד כי איו  1Iידרד
ני אם בדר ,ד""יה .כוד ח Sליח להיוסב
רכיס עמיןר.

אלים יעח ידע ,יכ איז עתיד ל  iנ
'"שרלא אומ בליומי תירה .מסום כך באד
מחיך ללדומ יללמי ותרה .הצליח לוסדכו
וערזים אנמנים לפתקיייי הרונחיםי .כ-

הרב ר"ר tונ nוב "לcו לבגררות

.

כב"' ור Kמל 80 'mדטרכת -ת"ס ולב

'לקי םייק בעיי יישהב קמהנ .הקייש ת'
 Iשתנכר לב יהב ללימו",. ,נת ידניו,- .:
הקשפת עוום TiייררJר

ידי טםחנ לרוף .שmנריב רנבי רגמנr:י,

כולמחר מזנ את סיפתר ,ילומר; לס

רשא ערונ לע מוספרת התודמ ה'Iריה Kב'

ישוי הירןו דוףצ הםפךן ,הוכיח כי אין

שאכנז זסםבי רקיג ראלביעס שנה ובב

'"ייש םרפובני כשוטת לא .,יבי ננוrו  Mךת

יקהיל mיאוזר בוה זיו.,.. .ג.רוו חייה
לתלמיידם לRלפיס כעיר משובי בלקן.

הן על ",ני כח!ב' המיי" ירו R.שרניס.
ב" "mכיעידןתיו 'I!Iתכש שםרית ארחות

, .רKנ' רכי אזכ ר.ףלו שםלד חייה אלצ

כדי הלויכח את ונקוררת פ;רר ' IIoה'יס של .
התררגמים ולסו חכםי התליםד.

גידלי הלרנ,ן רי קfיוס להיי יחוביי.
כעלוות ואהב פלני כ"גס נסה שמרח
·מר.תא בחרת התלמדר דתרה כ'iiלז~ mיה
זjנ י~הניב רmני מכרסו  36שהנ .כהג»יי יאצוי גרמנ~ה רסא פבית לםאר 3כר א r.
~~ל  18נ,ד וי פnנס יידוס כםמ~ני המנהיג הינחוי ה'יכונז פנלןסם ויתכ.הרויי
_ דצ.ליוו :לפתח מעהלר
ולנכים בברליז .כ· mתהרר תרת .לז ttלרב ,לייס..
"ייזעריnזי הידלוםי.ומי .י  Mהפומז .יו רוחבית ענטה ~ ~ .נ~~,מ nביי'..; P
 ~.כרס .רי Kובה.ס ברילנר .כ'וRחי וםויw., .~ Qו) ,כזייחה'י..
ה.זןמ ".לרזנ תא סהםחר השפירח פגיונ-
~יתס וכלין .כיי להנrםי' iiתא היי~'\עת

הי:יורניות זוולר רננ rלהלובםשיס וישכ וסם
לוילג ברה אכיוזעי ידא';ןנ כ.ר ·,,יףסו

Uלכ הורב המל'n eבך.

"

פופי .ו,רח ייייפרס כרגנמית רפויש:ם
'5ל הורתת .ונשלי .שת ורפסי הל:ס

עובוניםי  ..רחאבתה .רבבת הך .כלשון ז!קי-
זחI.בIסבריו ייופרסג בפPיםר:ר ברשים ,ברין

הראש גם .ממ,,'-s

VIג חלמיייי ·ומרעי-

ב D5:ר.וני וזים למיי כבית הסופ ובי " -ציי גנש בעת םדתליס תנ tסופו העיקרי :
טחר של םח .,הירש ,התעמק ביסםתי ו 'i..T.וקיםי  -ייסר. .לi ,זתהרך.

www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג
מרב ור פחנס לח.ף ם '" Mתקהד

מקוtר
דקדקנים

רב'I3יס שםר nx

מטירט •

לבם לס '!3םי

וסמרו" לאו נ:זםו»י סנית לורתם ת"

המקרא הז גוות ערירנים .כי הוי ר,..גני"

וnrבד בטהגו לרפונסות המקאר לעי יה Qו"

נית"' רמייית תיפעיה איפינית לספרות '"ה

חת -חסיבהוו לעונלה ,ובונ'רm

תנכ"ית .אובנם ,ל פי הויב נוסא החקי"'

מm m

רית היה הצד הרונםיקל~ או מצר רפ.יו·

חקיהו זו מחתנח דאפ .יכתן סיים;ם כלי

"

כןןם

וקבר לקחו rוDנnד ויי .םג

לאמי"דקדוקי :השקר חהייי בין הםתכ ריכן

הןcי השחקייה הRות מםקפתת עיל

"n '1

התונ,ר.ת אולם מרי פs:זם כפsים אריונ גם

,וב פיושוים מלךיילם ,מבלי ללבלו "לי
עימק רפ.שס .רלגו ןכ דיא הKי 'לnr Dוי
:זזמ"ז ,,אכל חקיר" וס"' פלי רפrקחות
_  kת .י'וו'IIם ';'לע ל!I
נונ>ני nוcר

בטיינזת סל ופשנות המקרא הבאתם לם",
פיס .הנטיונות הרשאונים ברגנמהי לקבע

בללים שסתםיי

קמ'IIר לרגלnרם

גוי פתקדים כ  E:ירשר ה" •
לע'י בל .בוננוי ע"  ,....רבע הםרי עםלרם .קrזIח' כס IIJב>\"י

.פ nבז בחבורו ווואר יאצ בר""י סל יבי"'ם
תמליי תירה" בה'!בZנוג בשנת רחניי

..,

'''''.

מ .פית םכרDוI,בירוההק  "1M'lרn

יRנ חאוי פוןת שבנת

ותגיי

בפםרם".

שני nהכררםי פרוים לע דעצים הזריים
ראושנים,

אד r

לRוית הבם לאה מקיוות

על הצרדיס הח' Uגי'Dי ,סי הסגופים .אן

בונל ללד'IIנ הםם שטנומים נסעמםי

"m

וצית המכח וכים רש' Rבחםיס ללKרב

,.

מלהלג.

 17יי .יובפםוריי אל רגחי תפיר ללנםנ הנ~
ייתונ םחIנ'נריו:כ ראתז די' Jית ןוnם ונב
וrוריי.

םאנם אל חIביי רגנו'Uת הו מר ~nו'
זי י.,,ןrי' עהסני, .יכ ר:וי הגנ; ,nuהן
ויניית בופוטר המקאר בnיי מלחק; ה"

פסוק אלר

הנוספים  Rווםיס נסרדך ופקיס הגיחי

ס"מידנ הלתררב רכ.

אית\נ רכהלה יב הסנים לםיוסרי בחר
ייח ,מהננ שאנו וארים ובגיל .יב רייי
'ח'R '''Iרג וגיל םל M "1Dהיסדר לויור

aרוiר" החקדיה

תוהכהנ Kלל Dסק  lIkעונמר הסנס.., .

בזקכותיה ישרם לב לקירהא ,ןתברה ל',
םהי הבקהרם יmת ייתעורר הקאור ברת"'

רה אלחויית יות,.דgםי לכל נלבר "".לה
בה נסירב םקרנtרת קסיס

יגנל" "ז:sר

יינדת נזלים בופסנית רמ,וtרק לע ס..הי

רשארניך.n

הן 'ף:Iנן

zבבתרת nI

יפווז רםםp,.ו כי' םא 'טנתרנ nל Jיי'ר.

בפקוים 'זzוKו כנKי זfנלן' ,הרפויד' מנתסב,
ובמנםי לש ה Cלע'ו .כחדית הזפנים ויחכ
רח מגנינוח s:זיפדרת בקוש' הירי' 'ונהך,י'
אלי חמוסוח ים'; הלנבת Mרע mנבpלרן.
לS:ז יטרי מpיי" ,נתז יתפי ךרםרnתי·
ןה .שאו נפםר בחלpו ובכ לע ידי ·ה'
רפים .מללכ יפרי .הנכת רםR p.ו  "1III'Iים.

(  ,וUנרם הז .,ו iהוח.יו ברס:ח ב.ם;pח סרםנ ...., mיו ,קרnי n:רשrי\Dז'י יהתויוn

8

בילןJחז'נ-Lס רתפ.םקוKסר' בתסוז -סרחי..
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"" """'
ננהס תלכ  rתו Cמתנ ייי במקוןמת שKד

רםnTh

;,

דפוaנ מסוני ,מאסנ ןאכ ',דר '''תת

ומה ק»בר .טוהסו ייירס .v'l,אי ארקמ..

גס הדרב ,ל ידי פלחהת זוהורנ :דרדקד·.

יףרפDR 'IK ..ירל סקורפת ווו Kגeינו ד

יקת וסל ר.םיוסכ אסי ד:מבן ל.ובכםי ן-

ווב rncד הםכוכ  C"'Iהאהל .כי אם דםםר

..רזחי ב ' Sדר שבאמםר הומפרג כתבו

 J'IICלח ' pהספיק לפי הרפי" הםםזי·

",ייאני .עדן נדרז לSז הפסוק בויקtח כיב.
'ז .ואב השמש והטרי ,אסי לסיי תיס

דרaסבג,ת:

יויארכת ליס.

ברבכות ףד

"'"; 1

אנ אל" העבד

הרבI1י שארiז'חאב לנן וקmן בי ,רפמס

בי Jי Kומבקומות אוחים

רכיםK'I .שר וחנשמ נכיד אב כלהפ ה- W
יאוית כאל.,

='רי ''Iןס לאי לקוזנ יב הבעי הגונרי

דובים ד"' /ל Ihוהרד'ש נויס גדודיס

רסא החאכ לרנ .רכנתו של ''''ס ,לוIכר.

סר·

ןנכצומיס ממד פמניך· רmב IZ1.רסיי

t

כי אוסת ופטי'רפ 'יהז EIה' בי שום וכסהנ

הסי דדהסהר להן "",פטניר גיים גולזים

,ל נעודתי סל יסוף מסקים אחר לא

nירךםים מפי: .זרםwב המיטונ הןח ,ב·

רס.תנדה .ערל כז איiז הדגיהש לשנגiז'

רaבז ,ג..לחים נעררפים ןמוני,

הוtי אל תתאםי שכינוות הרצין....העבד

רכישאת

r,ה "'וכיג

,יחוק

ומיהס
ל-

הsוכדי שאר הבאת לנוי ח  ,K1איפאו .אמ"' ו'וה הוא עובדי ,דיכס .פפרס יוסיי :
מו מיסגר .רבי זה Hב לבםרי בגנ' Uת ..פיפשרםי טרט המרקא י",לק רז.א עובידו
דחא הגלויםי הוסnרבים בי אנו נערזים

בגנינית ,ה \' Kרפרפ רIנזםררג.

ליהל.

השק יוחו גוהא פוחיי לע מבררב

כז" .כי  m Iנכמדנה ו 9ני מהש יופני או~
זתnניח נ.י ,ים  Iנדו ארש יקרא-ון
האדם נ  ID9חיח האו שמו .משופ ווסיי ' :ז»ר הכהן וופני הנשאיים נוהרבנדה פחת
וטדסיי  t'Iדשוז .כל 'נעס חיה שאו יקRר אהרמידנג אומר  :יnוaר בך לפני .לעז,ך

ו 'fרדו.cם שם האד ס'Uב לערלם .בaרונ לםי
רנ.גניוח  :מ.ו יךק~ Kלו האםד" הרנ Kונ~
רמ רמטרג.

שפKו אם מהש ל Mיי  Jלאעזו יתו ז אאל

רסס המקיא חיהסר ,דכיי יי ישאהיי .אאנ

קדז"Rד ייבב ,כי :וינזרו מקשדי ב'- J

nבז סתנום ר אל"ו דאומ ככית רדפש
ה'וי ינסרםי זרםיי פלינ לונ-ם••ולםני

ש"ראו אוו וחיוו את שם קישי שאר הם

זעלאר :ד:סזי מאד ם1סני פיטונ ,יישיי

~ד.

וב!:ךש לשיטתו וס Kהפבי  •UנמKם ן;וnוו.

"

סjןדישים  ' 7אני ח.י סרפ.

וש I \'O

יימיר מוסרpי '''בב שaר המ וכרקיסים

ביבפדסק דםכרב 'יפו ,ליב יו raירסן ,דב

יל לד Rיחלל ,את סם וזזקי ,םום מםקאר

פרש .וםםבי םג בן וסווי טלים תא :דמק"

ירהסח.,

םבילם rזKרו.ת הונלים

.,...

רם ,דקםייסוס ליו זrrי לpאר  Kרזוי ףקז"

קסו ספלני nאnנתtIת ו"K .ב.ביmcו.

וא .ייס nrו! rר 'Pא:נדו פובוטו נהרפו ףוח
אינו לדnק עלוו יםבזתר ,ני םא יaנו זפ"

יכרו כלל ,וברבדמב ףכ;

.,

יוהי  bופס

יש mי.

בפיוסר נגח .חנסםתכי על ' .עדתו וסל

מבררב -,ס' יז = ןmץ 'שברן סב.יס
זזאןר דאב או·הnם] nוסאמ הכרtו Dד

אןס מבן .נuי נונ:Mם רלכrין את שתסיו

הערג .מופזן רסיי  tטרהסר חmrי סרRמ
דע הועב אוחי יבוח אל חםנדהנ .זמרי

.

ןאכ הוכח ידסהלם M:ת המלים ,מסא רע

לסו ייוור ליפ הגניס.ת רס; tnמרייי הR't
נוכר ' Jדב~ "דיויוrי\ וו י»בב רפ.לוRתג
לזוו .ברבדםב "נז .יב דלמ.םי D..ל'דני ~Kל

זעי תכחו םחררבית ביניהו רדרפנות ל~

הרעיב לגפי חוrן..ו יRב לוז רם.חהני' .זחן ונ,הל ולונרט" ל sזב זחי ,וסמ"רבי
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מכללת הרצוג
דעת -
אתר
ריד נbDמ לוף
הרב

"

יה'יחי .מוcםנ מברק ט"ו ,לייג הtסםם
....ל מהסו אול והאר מותבר  ,",הבגיי
ונת ,ועל כן ן" ,שר"' .הלגו לגו הפדת
שיש לפרםו ובי יסאיהו ןnף אינו

נזמ- '!I

רך .מאםנ כרפק מי ,וי פאשר לופש  ..פלרני

פשםית שוסי הלכזיר' את לוז,זו פלבי מ"
גיRיסם הביוות הבן ודגל רחבר הטהנר'

ר'•1

אין להםtתק בבבידנת בסינiנ,ס לב' g

רםח רלכ.רת האממר

הנני;;ב

המיטרג.

םע רבאשית

ובדה אינה פמרשת ,פכי סככר העיחוב

'.ב 'יים ירפש''' סמ( .אר א.יז ןאכ הרכח

על כך בnחלת האממרי הטיובז יייאשיני
האר צורת הפעלים יזמנם כמו היח Cכ"

את דפ.ריזס סל חי איהישו בפרישו ,רי

שמיש הזוננים ביניהס .למש  tם הבניר " t

.הארז" מוvננר מיטרג

ה)mW

לפי מסויםי לסו פpרא" ,ל כן '''ו rיהחר

שאר .על חל pיו ועל האמרמ הוביםגך נב'

מכתא עדת הנעל-לםרגRת.

ההכלו בןו "ונקוח סםירם" יבין  ...טךי
הס-ר ןןרהזןר רנזםז הזיRר בהז .שמכקים

שמדיבר לע הערבת מל pןןןםל ל'! הפ-
טוק ''''שר מיצוי קמיא סמייםJ ,ביד םt17א

מובחבר ינו צייףו ילIנם בלבד הבטיי
ר'!וא

סרהטר.

 j1mר·בן ההנז או-המזזם ומלק את-

ראשך m

'",םק

הm

המב ונמצה דמן על jו'ר

 mi1חכ  ... :שI'Eרםי לשי מקאו ממררט ה!'K
יקלס mקםיר pןדרם·' הקפהר מנוהצ דמו
בבר" .אכן יש :א.ופארי הלבעיר תא כל

הממצית הוסבהי סול הםפי•P
טריי הפסוק האר Kלז'" I

ידת להמ

פי ורס ,ה»בר-

הר .דע כדי בר שבמזר לנו כלל  ...הונקרא
'המטורם" ? Uכל ולראח תא הכלל מנמאצ
תבלרמ" ברמ מלסל ונבות 'ייב ב"' די
קאי שבחרית טייס מלי חסחרית ירבת.
הו"גר אסוומים מקוםר את הנובז -םm

רברר ..בmםי מתלמי.ד שאר הזי  Mת הש"'
!!עת הנת"',

חךה

רחאי כן .כבפרי שני .בהא רנ,גיהכ.

נאשלn

השאלה ,כידצ נכיו בחצ'ח

הרפעל השאי בהא,

הלויlרר לרב וב'!Iבך

מיסרג ! הםבנ בתשרכה וtסוללה זר .לנפח

כז מדרב רווו'''' ,ל רפ.םו' I iייק"' אי.
יפי :

הגנינה הוכאתיהמ.

הבםוי

הרשוnc

היה ,איפאו ,בביחרת רצרת הפעלי,ם ורק

לפח את ההuג הm

מהמרקא.

הפ מכקרם כאר ריוחס רשם.Dקן ובזביי ה-

לששה כלל,".

א.

אם ישנה הלחפת צירת .פתל חוזת

בחיר משפם קצר יטבוך כפםיק ,ןה לחבק

הםרפרי והן כחלק ההלרבתי .הררננ לבר
החלפה זי על חלרקח הוכשפם לבסוי חל'
קיס לםותנם ןרזוnח זסזני ,נ,יי ערי זשנח
מחביהנ עניני.ת

ייגמא כוי אבן וביאנים ופנש'" ע~
הספיקים הוסאררניפ תנרהו .אומו '''שר

'וסרק הםפןק הסוו;ישי מוב  Mיל כן"וח"רמ

)עחיר עם ו·" ההפו(ן טתחיל הענין כ
דעי סשני הפסיםיק הראשינים ,הנם ה-
O

רתזה משחשונת בכער הם ב ' 'Jן פספס
מיסבי.

ב.

כמהרק ובפםהק nRת בל»יח' !' Iןבר

ובליה pנסוף רלקrםהו .סבתרי תלירת מכר

mו:ר וב  Mלפים זמני הלזרפ פעיימם ,ביי-

זעת בלי יירגף .רןס חאוי זה חךז; הפסיק

רמ יצרח ;זפ5חל רהאשוהנ חחוח וחאי

הנני מואצים סמכריז

המלפהת בשנהי ,ההחלפה הרשאינה פורה

להמלרכ ,לנהוג

m

בןרג :

סרונת "",הכ מין,

לע מוסנר םרפרב .הזמן mצורה המואכ 1ם

את רואוןר .ןaגב

,,,,ל'1ת וונכןב ,ןכוnכ >סיס והוןמ החנת

' סכחו ששוי להנבים בן את ה'ורת .בז

למאמר' המוטבך .יסנן יואמביח שרבית.

וכנ בםפי Pדל"ל .וnו :הצררי הכזרכת

זnnrבית חי ,יאי ן m",הכ זחע זיח ףוס

p

כמ ידמ  mtרםי.

שם וםאנ

ןצהי  'Iל,סוn

m

אלוור כרםבוכ ניז .בי פאוזס ,לטשו ב-

כפהי·K .ובשית
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מכללת הרצוג
אתר דעת -
"'"" ""'י

שדםת ".ז:כ

כ"א :

וs

M ..רל

םם'ם זnIמ wמפים גטוך..י םונויה"• לוא.ם
גם כל ,מלות יםח אני סנתים את ררוננטנ.

את

הפיטגר ,ומכ ריוcרק יא ,יט p.ך;כו רנו

שבי רכוללים ה'ניל ב Iודה עמיינת .במק"
םף הלגס Rרנ מRב'Iים ל Rדובית ץrןרבת
וסל זנמי פן,ל .אל aורשת זמגים· הז !!יתח

,י ,ייוח בם'ים .דגם שם פבסוק ג·'

'וIםז~ תרת''' .תע
»לתםי 'רקוnרב  Rחנינ תימים

בוניות ,M

מDפיק'ס בצייית ~ יחיזר·ם

•K

חגaסב" ,םשאיח ".ב eכי--

לרוונ:ת

.כ.נ" סיית רז.ןיןת פתחילה םא~:; ..הו

 Kז:יקס" ע)תי(ד ומייסמת .היהי"- ,עrז.וK

ר",U

הרה  tסהק האי

שתבי"m• ,

יחי }גובר גזם יי"ז ההיפיח.

ןב גם ויוחק ר

עהתיר  ...תשחם

,לה

-

..

ושפתי". ,וגת ~" .. ," j

-

·י'*--nכK
כא"להנ

N

מואצים את

וכר ער  ...ב-

ורמק"ישט'ף .הפסיקים חארי

הז נוש ..כאילי-ואנ"' ירני .םג כ Rו

,..-

ופקר שיוטףי nן ככר  Kקהםר לפרסק חRרי

,m

נ ' DהשKומנ םרKות ז)כחים ב" , iייא(

ממתיז זfו עד זפז כאילה הרדר גזכיד לח

"1.ש'
.ג הום mהמירגס אירנ דוסס לםם-
דגת פסקר ' Hיח ,פכי יאוםןני אדת גם בכלל
נ.יוביקKו כיג  I"'Dרנוי רחאי מבה וצוית

בורב nננן Iבםוים Dרxחס Kת ה,תיי הר-
גיל ..סתרפר .יאז ,יKוaפ ,לכ קושי דלכ.יך
ןאב את  Rומוuכ המיסרב .כד םג מבדרב
",,ס " יי '"rתקירב לDבד" " tnאממר
םטנוג .םנ' ייףן מ jיי שם שטןף הספוק
~ ייח נ' '"Mאיונ רובבם סל חתלת
הקוספ כי א:וב גזל הםסקד ה-קוםד.
יי"מיח ה"כ ביא ,לג aררrHיי Mז את

 ..יוד ,nכספוק יזי  ..ל Rירבייי" נרם ןכ

מ' .רומ יבףל ....למרב m

ייסKו הי,

ונשי

המרמא הומםרג סםבםם היחם ,מכי " R j;Iר

יד,

כ·ד :

בקובםר ות זrם nתא העהלי

ישIב מסוק ל.-ב

m

הב ר,וסבג לשנפת לסו מקKר סמירם.

בברשאית להי ,יי בדתב לאםיר

I

ךא'מר-

לן אוקים שמד יעקב לא-יקךא שןמ עוך

יעקב כי אס

1W" -או יהיה שמן  1יjו N"l

אח שמו ישראל ,אל הרי רקאית שם יש-

ו ; Rזפרי שניר ש'Iמ סל Mכm
ייהוח ,שםד יקאר וזהרנם ,אלב 'יקב יש-
.ם מIR

אר גם להבא י.בקעיםבK.ו בררכת ייג

'ע'tו אירפת הקKדנ CIלכרהם ארבם ייונ
בעשה .יקהש .בי בפיגר השאו יורכע ב-

לרא ,כאל םא

כשm

את הפרסק ל"'; עמ

הפפוק כובוסKית "' ,1הי :ולא-ירקא םוד

 w-n!fמי אברם הויה שמך רבאהם ,בנדי

םג מדת וכרתר לרקR

את הסם עיקב יבIב

מדי ;:הקןרא תא השם ארבם ,רבד בעהש
אלו ,.לRנ פברק יזי /Iזינה קoםה' ספמקו
" ~ מי ,תודצ רפ,ילנ JהKי ונבז םע ,יי,

ההירפר .מלבר שלשה ם,ליפ  :ים",
אמברמ רגסרם מוחפ את ב...ו Mין לגוובי",

ובו """'

'קי· .רדז " ....,,ו" ,לII uלK

רמלוו nוז פהסהט האזת ברמ&טב ם'מכו:ג

המפשר את ~" נkל המךז .כלמדו.
וסאב תההי נ Kהמח בוים ,ל Rירלכ משך

וובויתח ווט Mםופ ןם:ו.םר• יכ תא מדר

1Jלראןק אונם ,כי  Rם שמי ייה .זמתר
השגז ,בארהם .פהלעו חר.הי"' נרnי שהו
.
עםJ -ירת הםתל בפס;ןק ןז.
אלב כרבישאת ;הייM: " ,זי םיסז מ r

מלת 'nם כחצי תתרי .למשל a Iס..ושי,

לקרא ל"קב  -ירשלא .י.יaס גם וסס
 ...nל!' aיארק  1'1םשןרם .לitד ךב.בי'מת
bלמרית M:רנתו סלחוקת הפסקר אי nוב :
לתתיל nהפםרק Jי HהנתתK.ת מצטרף

העשהי רכ.נו SRדםםי םפכ ' j)'Iס '"''-ז''מ
וגם דוע יותר כייי ב מי ,כ.י

ד .ייתים קדדוכח למאמר המרמרג

נםך בךברוב "rו חב ר.ם vnיKש מואהז

Mת הדינקי ,או'ייקאר רי" " ,שKבי יררם
ונ'\שר זnב השלמםי" _  rM:לר Kרת כת-
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מכללת הרצוג
ת-
דעת
אתר
IIנמם"' יניי'
I

'7

טםרך ,הדיינן....רמאיו לן לאסיס

שמי

שונ....,

קעיבי "' -יארק את שוכן יסראל....

כלו·

תא המלן וזפסץו הזה ברםאפ טםררכ ..רב

רונ הי םאר שעבת שמי עיקב .ייקיא את

רר עוצאמי .יל דיי כן " '1ל .הז

שםי כנם( יושלאו .אין ןאב aמ מצרת עהדס

אל ·mn

דאל מצית

בעקבךת ה"כתב -m

קבלה'"' לבאווסית להי .יי )",נחלת זאב"

בקובים זה( .חאר Iבעיך על מקוהמ וסל ה-
ונהל

r...

ייד .ברפק

יזי היא קשיהר עמ

..אל יקאר" בצייה

, ...אל"יקRר דעי",

יז :

t

םל; ,,לא .ק!'"Kי ואלם פנו"

 t'Iירהסר
ל . .ה הו Rשקיהר עם '"דבIס ...כצוהר :
זסןם דרע

...שפר השחוכי )לא

ופרהסוד z

יקירא עיקב

ב 'I

פרוס מ' " mהאר מלםר סרק

בנית "n

נחיהר מותר הלצויא תא שהם הr.-וופם

סוכייבן לופיס הז אנך מואנים בתפי"

טתי לסו .,.,טאא זיל

המ .יn.ן הקיים רנוסsר תוחל

אם ישאר(ל .לםי ה-

אררוב ונכל הלבין גם את חיזכ האמ'"
רמ ו_וג ••IIל-ק"וא שמד ערר ע'קב

אזת רנכהא מנרת של רי 'Kישתי ,הו ב"
ותך הפוגיא הון לםי זונני הפוליפ ךונם

הונ mI
"

Mכז·

זוrיםלאע בםכילRת לקמים ווחר'

שתי מנחת

בעניו  mנ . .

מבזח ד:Rם דח

הש ל"י רכן אר...ם מיכח באבים חהסו יל,-

כאן »ליבי לארות את פהסוק" "רןוסא ב"
לסמית .. :פיכח אהמר תעהס לי "תתב
עליי תא ,ולותיר את נאור Kות ב'חי
ככל  nמקןם וסאר ·אכזיר את שפי באןור

א:ליר וביכתיר· ,יש לu

פכסרק הז ,רx

ארפ .שתי הבקלות ,אם תעהס םזnנ רוC

ינ א:ם ישרלא 'Iן; '"Iוומד" .יעקב יאה השם

פה ,זאי ממסיר הפמוק

חו!ן mה?Iרת~ לש אהיסוי mאגךהל .ייעיין

ההעבלה רצי:ם הלייתן כבל ונקיפ וסוC
בזKיי א:ת סוני .מ"סו ננCי תuן סותו
להכזיי  Kת שובי הובפרוש .ב'Kו , R1ךKל'I

ללגית .לארסויר השם כאגלוה .לש' השל-,

m

ניתן ככרהכ בתיו אממו רמטוב .במם-

נרת ההבלד  iTחוסוב ביו השוכי.ת )yל ה-

מהל ...יעד· ביבל ללמיי םג כפרק זזי; כיא.
ובמקימרת אוחים ,ארלם איז אכן ימrסום

הלרחיב את הדביי על זה(.
עיד

םןהם

דע

רה

חRד

אר.

1Vרנnכ ההננים

בני•R

את

רמגR.ר

סם מגארמ

מלדמת

בכית הםקשד

מוכרהת

הל'Kיום נשם .וזפםוסו .י.ו.ייתוז ם"
כי!זא שם גזיהו ,ש mר איסיה .ארחו
ו~ יאסחי הםומ לעמ" .,חרלק עלהי.

לווםד את הדיז הונפסו Pמשות '.כ יא
 ..נכל·רIנוקםו סוא:ר כזאיר תא"שפי אאוב
אליר ררככתיי· ,מפסוק .דלנז •mהרנ ונדס·
רם יסרדר

הוח ;

ככל pםום

וסאר x

אליר ורכתבין .שם אזכרי את

כkו

שמ'י•m .

מגרא מוםיהפ נ mייבן באוזר ולKך וברב·

זא ממסיך רמומקר

-

תבח...n

'י Oהז

ווכתניר·

לפי כל וUבאה םםםהקי חהררו "1DAr
רר ד)יקרא ב"ג ,ם(ז" רכי K1רהלת .םתס"

דינר כאמםר מוטנר .מוזםב 'ףר לRרג

יבלר ןפ רלפר ...מרהסד ,-בי הדדםונ לJ
מהלן שלם של פסו •Pעל כן להiרס,"' I

מ.רקא ממורם" .הםלה ..םיםןו·טבקןם ,..,
יוושת זםהמוtת . :עי י-םר .םKםנ דםtי
שמאנו מקיים שעב שחכוl' n nנם1'11 m
בבר צרור גnייגי בכר •.כבל וחת םןuכ
מספוק עונםיי לרעתם הוב..יםו ·-נ.םירסוך
ספוי tסוחו זםז צווהר . tיי רmבםת ושה"

כת השביעית· )nיום חארי וווJב סןב(Jחn
סתרפו אותי כירם הננl'nזי.ם..

מאנמ נהאו ונגי ורשאו '·iדש רc

תי ,ז בבית רבויחהר .םש כזאיר תא~' :ש מו  ...ה.פ Pאר IDברו "Oשל ,ו. Pלע -
העבות המילם .תרtסף רIn.סיונים .וודנ,
בנית זוnכיגזר
www.daat.ac.ilס  Iק כשוגר nלכל להק דסםסם.
הפ י'יךנ' רליו.Dד Rת ז'..xיכי את כאל ' Kן

aחPונ Dסח'D
מכללת הרצוג
אתר דעת -

i
.

ת

וtרןלם םם-ייםR ,לו ·סי(רהטR .נב מלחוכ,

:וצלרקב ןוס תא ובת.חט סויםnים יויפ

'ל Dרtט.ונ:כ ,ל~,ל ס..סועכ שבחתר םתי-

למלק רIבו Rnי'.. Dסייפו.

mפ \"".Iםiה נככ" שמכוחיה המלה  ..הת-

,דד רכםףי בקינוד

רזm

mל" לע

IנUIבר מוסרג Mmי ודקישו ,rr,
 'Kג ,.Iבי נונבא .ר "Uלאוי aוס aיהבב
ומםל'xו·

"הני',דונזK .mםרlנ רפטרנ בפני .ומ!»,

ם Mבהסנ עת לנכתר Itת הפסיקים לפי
DיPלתה יגסuנהםיג> ייקם,כייים ,הארנ וס-

והת .כב ;םס ידי ,ררםוn

גולהד ןיו' tי"Iהנ הוו»ב Kל Rלסליב תינ

םס ;

דו סוו'םuף רפתיש .ידוגויב nנירווב
סל הזים הnח'.D
'נלבז ויכזJI: bר 1מלחקים מהיאnמים

חילב די זףםלRר בכש ופדקםנ ,ו.. .8 .ר

המיסרג

מקיהמ ",,דיל, Dל סרפ לKרםס ו:ףםם

ונכויIכ הליות םתיםים .ודל ןב 49 -יים,
לנIו  ..לםדירפה וכ..ירם " יףת בםחי"
יים .י.םר ןבו נאי לרםד~ יווום nםם M

'יאן פHל שרנג .cםKנ'Iםי ימ כי ריינת
פםJיפ רםKם םרובוג ותבהר ,ר~ליDןו ה"

דיי בלרכK at .ל וב לא'יקם רaם יכבה -ב

r

לףכiו כ רם.הרנ ,יr1Rו מכnאםת כערנ
ם . Jוי·ו .הה\םיר ,רביו המ Rונכ

ס'מaם· סוככי הKז tIםום מטרונ rיי> כ-

~ וסM Kב ללמדנו שתשבערות

תכסה Caוקנ .יםו CIr.גי'"ד בניגיי לחטהסי
rPזזה~ .הועת ו, 8 n

Rרקם סמיים רר·

"V'Iג(-.ם

קשדר לככל ,יכ כוסהפ 'נס Kאיז כה פPרם
ףדנ ,:סי Uדק רדםגסנ .דuב.םוב כ'י ל"

.

סהלםי ןוית.

ח"י הוות הז ל .mהם JUל הי nOסו.

,-

"......

•

"'"

!'UO

,ר(fIPזו'Iפcו
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אתר דעת  -מכללת הרצוג
רניר" Jכ פוגק .חיפח

.אמח מארץ

כובד בייחו .שחיבוח התכונה התוזו מהס

.11

ליבן

בכל גל" ,היחםי הונחויים לוו הידתו"זו:
היא לבשה ציוה סל יתאו R.םח יםת-.

המי mדת

ם"תחנ ןוב"DדI

כעIIויס נזוה ממ"ידות ביגיגן

תקיתפ השגשוג של היה,ות החוידת כי

מערב ויאיפה .מתךד מוחק-זמן זה Uכל

לפחוח מכקחו אודרת

מהרתה

סל יהדרת רז ומקיי יקומה .מחרק זה י-

אפשו לגרK1 .ף יתייב אונתר .לברר  Kס
לדוו היהדות הזKת ההי עוך אבסולוטי
 וליפכר שימה לiייגן להחיזק ולכלת בה~ אי אס הרדו הזאת nבנוה מתךו '",נר

רח ,כיד להישמר מן הגידים ומז כזזרפוים.

ךא איז לה עוו עצמי לגיב מטרת חיוי
של כל חיך" תדי  -לעדת את הכירא.

לויפכי מיטב לוויב אותה לדכחרו באותז

m

המצרעות לנvור וסלנר '"ב
וריכם אחו
רשא כל חוצרת.

לכל הסי m ,השרנו,ת רת ובסי כתור

עם ישארל מקבלת הרתרה יוחלד ,היתה

דהנז אחת ורבוjה ':אידית ממות אהםד

ל»'י אמדות  :לדנ,יו את הבירא .לדעת את
ה.י האלכו רילרה Kארתר .דכל כמה שורב
"Iכועת לאך והבלד ,הר ' 5Iות ביניייי,

היי

חלריק הד ' 5Iית נסובו יק לiי "אלת הר-
רר  :רסי ללכ אדם תכןב mטבעיות רבתר,
 mבלםתז ךיזכם mן לסו דנתבות ממיומתו
יכוליס להקל ' 5Iל האםד להתקוכ אל בור·
אך .הבלטה זך מתבטאת בטלום-היעינן
לכזן םה 'iציוה לה ,ומזה ברבםיע ההיכ

'חיס הגדוילם כדי הומ"בם וחכמי לרביל,
ההטיירם יימורגבתים.

חצ/בח •

הידm

ליטה זהת-

גירה.

בםלרם"'הרעtכן לש יהרית גוגפMל הר-
תית פתסה uר,ח W,קרה לתמR

tt

המקום המ"

מזת" ביקום המצוית יבן םדא למק.םר לס
ירסר '"יקנרת כקיום

לחכרו .לשי מוסטנות כלמדר רוב,אוס דויי
מרא )ראה לדרמגה פיושוי ודר "היוס

ייר  Rצ הםפר(ן .והיית  mתשיה pתננאל l'iI
ברכורת כתונה כסל,ת והלקה ב ~Iטקו·

קיבלה גמ יפתלת יהידר מונוב'r1rהםן

ציוה רקה וקפתית .והפורס לווום .י'ימ
גחן של בקןרת!-ומצית קתדגי.ת ליmן
למיים גבע לא מnךו התלרחדב .,יב IIR
פההכרח הפניוגי של דיהזח \UNרסהות

.
אלמח.
יבואז רכיס ורמאיו כי דא פההח
היא לה'5Iפיי את כל רהיייי תדהי םב"ב"

אירופה על כתונה חאת .אכז .ויא ל~
כי יחםי דתיםי בסטח דווום.תח "' בן;",

אוצית ,לבשו איחה ורצה לכב םומ .ות"
קרס .ארמבם היו הבילד איפר ןיב ףבn
קהילךת ברפדוח ליבן nרב~ קדו.י.ית רגסב
חרזת .היך הברלי" הרגסה קניות םmם

פמוימךת .יהו תלמי" .םכnםי ןה '!Iי":

האץר .דצה השהו שהבן היה.1I .םסnו

הק:-וה לא קיה זה סל כן לאב דםותג,

~~~~ :~: :בי~~ כיך~~~~'":.ני kל

'יבתו לן חמר חנס .לאא כל מיסsיך ,'-רם.
לל,ו יוRבו לבירור יידין .ייי קדצ ·ןIבN
לפכיך סבאי הם לשהל mאת םIבJע
רלמרתו את זולםח ,והם רהגוויי  lIR:םת"
 Nהאפת כבל רש :aיפונ.

• וtונפךי לס החמכר יד:בכ .Lהפרהנ יסכיתי ל:זייתר הJnוידו ' r.I'IDIוחםפת "-
'Xךםרה .וו ",,,כוmי הזרפ " IPךם'נ ניר וpנינnר .ז?תמ לססרם תנ tבתוביתהיפ כלבייונת::"nי;

www.daat.ac.il

מכללת הרצוג
אתר דעת -
'"rיוסב nםנת
.ב

.

·סוסר Cש' זKיומם ינ ייקג"ה מאת -ו

Uחות  Kתפ .ןםבתחניס בזה לםאת Kכ~

תיםולום  -יתביי אשןי מאת מלכדה .-

גניון בוללים בתיו האמת הזאת את ירכי

"

מה נכירת בתררכת הטכיכד" הספי,ה בם

לע רוכי המוםר ילע רם;ם ה,ר'=ין לסו ה
a

a

עמים האלה .בז יתכז כי הפוותע המעם'י

המלםייב גומה למכה תפוועת וגסיות.
יחבים הדתםיי של 'ד"ו niונזnר"..ריהפ,

דבויווה הסינית אל קרבת השם .כמו שה-
וחפנ רקתזכ שונרי ינת הלל דרביו כתי

Kלום מאברר. ,חיקר" הטיהב הפיסכלרונית

שיסנ אלו לארך דביי לKיקס חםיי ,כר נאי

"ביז שינים תבךו יההדית ה Mית יאהנ

םוuיס שדיינ המדםר

"",יסחח ,התכ"ך

דונבnם.ידם הן דירב אלקים חי'ס .ףו-aעל-

פי-בן מ""ה הה""טה ,ל ה,רי והגישה

להפת Mוח סינוןת שירנת בנול,ת \Dלםו"n
מיננזנת ביתור יאונה מברעיה כלל.

ד'I

ש

a

אל;ן אחת מנiינח נחראי ב  : JNדםא .רםלם

a

העכר'ן שקבלנו מפוירנו יותירנן ןויוןבו

ווורנת חי מ"לה סול בחירת המאת .י-

בגרמגיה ךכסכיכתה הולם ואתני ופיאתס

רמב יהףר מחלםי אם הלתקרב אל ברראי

הבאור לר':,,עח הבורא !'

'iVIה רז יק אמת יחסי.ת פידשרי של דבר.
ךדרב המובם" ר Rנייר החדיסתו ,למסל.

יייי םאור לד לקמע החלסתו לcי תיעלתה
נודnיכות ;גבי רחאים .סביבתי רבניי ,א-
אל ו.ימוה ריל1י להילחם רק בהאתם לא-
תנכ nיהתיפ וסל" החני לפי מיטב הכותן

וירי)תר mבנחך בחיר" יח ובמצורתיי ,ורק

ז Kילכר לקיית כי הדין "ריבל להצלחה
מלדסרה .ר,ק אם ליי בדיי רא.מ nההלו-
Iכת mR,ר יכרל לקיית להפשיע ,ל חאריס.

ו,ןכמ תא כניי "ץ.רר הריויה ז''ןרי' -זה
"",.,ל ל".ח ," OJIלוח ,.ל,כ אלכ םא
וטה םמMק מן תובאה היסחית תאזה ר

...לד רל~וrו חא " " ללכת בדרי לא
ל" דייי ל Rתאז כוני ,תל ",,ל Rלי לרא

.בחו""'

לנך בהתקרבני אל מרסת "י  - , rלהאבת

ב.

בלע"י המםרר מחבינים ומלש ירנות

ברתוקינוn

הדאם אל יינזית הרסא :יד"

את הנועש ,ראתכ .הי

ויאות הדםמר•m

ה"

אם כבוח תסזשת רמKות לץמא ול  pmאת
הירנות האלי ז

וtהם שחותק התובא מוךm,

לכבל מדה יבתנוה ותית ,אי וmי וrה
רק כתונה מוטד'ת נללייעולמית ז במוןכ

שש a:לה זי נשלאת יק מכירה שאפשו ל
ה Oויי כיך משדגים הלא.
הנה תשובת הומייכם בבלהו!) תווך"

a

כה פיק יי הלכה כי ... :העורב mסנבה .נניו·

םק בתיוה ימבצוm mווו ~תיתונ הכח
מה לא פמבי יוכ ענילם לר aנפםי I ',ת

•a

רבת tובתולמיונ מז הנווברה שהכרתנו
דדנUJביו מברוצח ובדתרה מוחגית כגור

a

ונםי מם'נוכי,",םי .כתיישה ,בהפווזת הי

סיבהב כזד '.לכו יפ יסרצה להתקרב ל" p
mוב הובדא יינםה ;הש Mרר .יJrו וניטב
ב,,,mות ·מן ·הפףקית שכתכרנתו!" :ןכת"

תסתשת תםורPת האונ nכםוום :; aזועכיי

לס יזזהת מירכ• -.יררהס באה בעקכןת

ד nJDWtהסיכבה נהיירצ.ת יאן ספ Pיכ כ~
יםווי .דב.ולמיז ששררו ביז יההודים רבין
".יתרפ אשרות אתום כב; ארצית רגrולה
שוrופרע גם היהוידם בדעותיהם ובמוםר
.ל pnייע הפזסדגים והמםרר שר 'mסבי
םתכ .וונאנם ,התרבות היארפותי הבתטסה
a

" .חתריק הםןז ",n ,.למי משדינםה ,בלמדו
הכסלת ,מוחקר tב "J"I'1רונ.ר"י ,Pושמות
ןפח nמבקחר "'ייפניטסי שלהסK .רתה

היהע ולא ביו ליןוןין רסהב ,ל~ KK
האמת נפמי שחאר מאת"  ....סכופי הקלב.,
מייסחם אח הטפירה הIנKיענת ,הנותדםר

מכובז כל עהילם ,תא היפסוה םת.וRת·

לתסווקת דא..וענ חו שלןו החארי כלפתה

הלתפק הישילשת

בם'IIיחת  naרדה m• :

נכ~

לעטוס כרדתתך הדקוווד" תתור .תמא ו.
תהיה כל מגתמנו לבשק םאהת ,ז Mננו ל"

ובזע עדת ימוותיתו יובי התהרר ,ותנבדר ל
התוה pמו הקשר רדבוזב ,כול פניתו וו:

ננפה יהיה לע דוכ מאת  ...ונרקהא ויסrו
ל,ם ייי המאת ......םאר בבתינן נטםיות

ימי ה,.נםיי ,נהוח שלח pובכלעי .הפסרר,
בנויסר בנוי "חרברת הלבב ·,mתפוקח מן
הקהצ לא .רסוהנ לכמ ידןר ינארת .הsוברס.

במקםר זה יאבם סחמנים דאמ רוימם "ל

תוויקת התפו )רהא בסוף ההקםדה י~:
גוות המ.Kת" בתנכית רםם..ר( .גייהו ח

oיוnויה לtI2Iוית Kרייבקיסבית" ,אשר חרח"
www.daat.ac.il
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מכללת...הרצוג
אתר דעת -
1D
כריי .ן

UןI

זפ י'ת  1םיד mהזeבת שהם ןדתונ הבתוג-
נ mמכםיי הקשדו .למדר הטבע בו'ד.

קנ

לגסי רדר רמ,םןר יהתה ייהצ לגסר לור
לב על הרדגה של יאות והיגס כ UCוrי

פריזnzו של דוכ .נמקים ריתא העתש

תשיקת אהם(ת ולהכבים ןזת אהרם תףכי

כבתתה סילילת ביחבת ..רסר רומ.האב

לריתג אהבת השם יייKת הםש .לםמדה

די.nוכ1

הרבכיס רהותייקט  Kו חאר 'Kםיש הנתיר

כה להרתקח מן הסקי הומב ,זוזי ימדין

עמהר לל Rיםת לררע ונRהתי לוסכם-ה-
עבו רם.סיית'ן

הנונםיי כפי השתרגון מביטב הזnנפחות
האל-היוירית במ"רJב-ריRופה  Iלaא סו-

חרגוסית וס'ל הנחךי פנהד ובפסתק,
ןיא להיזבל ספק כבר רדשו וסהפ",

תינויקת פ.:nה בכתוגה חיייכת יזזבבת ...ע-
השי סרכי כ  (,Iהדר;ם זvל רית Kעהיגש
כמנום Kי:י היפר n,חבבךר הדת" יבnהת
ובערבזריפה .לא התנעינר באתרךי רב.י-
הגים כר'ר ,ובמקום זה אב החגוך

וסהחחי כל מגמתבי לכקש את :זתובא :רנן-

כr

החו uוהה לןיב הRיTיאל לש ",..םי

במםרק שאלצם .ם'י"זז

הבובי•a

הם ונסרה

כמצעלשה .תכרן םיןןז וממהר פוסתי,."" .

אמבי כיולים ...חםיי הנuם'י* ליחית יק
רקע בוטיט וווו:ר עילן תינכה האנת סהם
תאדיוי .הן ,ככל אשםר תימעק חיוקיי
תדיר יורתו כזו.rזגת קנה מהד אבrכןלוtנ'
למםשכר nמלד'ויס ,I1ןכ יתוקב  'Iותר ..לר·

עת תא השס· ,יתח שהם Iבהנ nתא דמ".

לעת כל רnוכת הםוא .היןדו ,הלכש "m

רגס חביית הבארו.

םביים רנסיםי ' :ה Kהילוהד תא פם'י'יניםי
ר'יב oגלחים לויחיסם ןמזב ר"יח  Iאיה
'ימא רמוקןר לסירי-עם ,לנינוגים קירדםירו
ר'יכU -ינםי ,רינידסם ובולאי-חן ,םג כונחה
רהחי-הפררסי סמר ככל ךרןג,ני  gלסוו לע

ר""'..
".

הת,ורר mבm

.רן"""

עפלרתר צבןיירת רכות-רסרם .לפ'יםJם

םב לs

_,.

,ל

'ןםnננ .לסו הרגנו" .זכ ל'

ה,...

,לקרב ",ות

..,.,

'הII

מ.ת

.ם  """ 1'Itנורר ...,הל אזת לבג-

ךור הןונת הםחירית 'RIה'.Iתירבנ יוה םוי

להקיר .יו:לן ורסית לגבי ןור םרםהי -זז
יל1JיIס גם בךור זי ונרנותר נ-י רDו"

לו»ה התבר"1lכ השהפהע לע יייגסני ,דיו"

m

םג כוריכ ההסרב mריכןר הילבס ,יו-

Kה זה רדסב כהג"" נפבי 'ונ "וי'מnו שרמ

לבב רזוKי .וא רגש רהn.לךכ.ות הוהתקר-

בתו "ל'יונ שערס Utו Urובכנד
(1) .

כבירר חביבר להשםיע לע כm

ווברהןו ולJ

כזי ממיאמה ימבmר לנתור מהתיםm ,ר
לחתה כריר mקסרםו ל uפדרבת נדו
מצעך ..יש להנית  II1בם נרחיתו רגנמהי
שלמני  200שנה  -דaיל יםב mר םסהב-
1Iת הקכלה הרדםד-גימנית  -היה ךונnה
הרגוסי הגורם יוהרקי .ייר נ.nדןו דוד
נתתח מבהא ה, •19-כמחלהמ םע בתםהר
ללםי םת הכיפיים נצוהר פתהת תרRn

סול היהידו דהתי.
בI1Iברנז רייםר נפכי  "Dתר רנבודJו "בH
מכנה תודהיה התדתי ממחרז-יRםררJז וונ"

'הרית מותר"אירפוה הציםניח כיוסור

כהm

r

m

הפלגה זהתא הוםרכה

רש נאן עףם להפתסרםחר "..,לבה לסו

.,

רהשג .ינ,

זו ההפשעה על בל רג"ות רא.רם האי ה-
גרחה כייחי .יהרכה פמעים זסהתורנובנב
שלמ" שרחית רמםי רשא הבן ההפלהג
כשבח וניהד מסירמת .כ Mיי גלרו חאד

,m

ר.nסד

לא ת, Nמבגי אס הדיר יוענ.הם לס רר.
.נדcm ,.,לח לכנ' " 'Iדנ לסו .ב "",תונונm
הרגוסת-היתי וסל הפרע כקגה"הרונ -לn
י'ם לררבל כ.תזסיקת האמית '1t.לקיnc .nז

לא הז לזאי י1בוזא' sהימד תי ייסכת ע"

תיר חלpל התרי של אהומר ..נמRס .ה'תnז
דז Rל תל ,".קר סלם בד mינ ,רירה ה'

הל" ..קל-םר 'נור ק"'ייIt .ל Rותןב ה'

לאשה דפכ הזןצגנהד לפגי

ןכ :

םנז רןוד.

הזתא "Mנ רדהי מאהתתי שכליננן יו-

••

קרתנ הסם, .לר הב  -םוח ,.ל.., 1'It !I
ה,לחר ינ ,רה,ת ...מניי יי ",יי ל'

הינל מםהר וקהסר,

יRנבי ראוםי בהרגתוס-יהות של ה-
הסמהנו הרגישת זיtaה צו של הררתה Iו

וסל הכnימס  Iרדאבה ,נאי םיגnר הכ בס"

בה לסו אי"יציובת בפ.תיסו לס תסרר סיחןו
השבל .מתזם התהור כענ'ב'ס הלא וm

יד בחהר " :חיות יהים זסהרכות ntי ל·
כךכ _•• "'"" וrUרה ח•...rry

יו -6מי
הור יס .מ- mבלו רלב  .aווwרבל.
www.daat.ac.il

דעת -זיaסנ zכוnn
תםI
מכללת הרצוג
אתר

.:

וננוסבנ הירוע סל רבו שמגדיו בו םב-
לaיל ,י ווזשלה ררנים העלים סים  :על
ונ'Iנ"' dUהרץ רלע שהלום" מר".ה ראו-
תפ תא הונJרד הר.רו יהיעסרי,

אנביי

aיתוו  Rם כודר  wל תסוקת םאהת נב-

.יי nהלKינ תא :כל החנכיים לסרבת הג-
rמ ןלכ..ךלם ףצ"',pס'  Kר הוטבח לדנ
' DKנלצית להשףש  Kת הפהד זהאת
כלב חביכיני .בקיים את העולם" ,ונמרה

..

ל uאסוב נצליח בזה ,נניח תא יהסדר לבי-
תו Cיtחבהח

בכ""JC

ואו לני סלפיט על ג,וייIב יצרייקם
ארירםו ונהלבי בררר חהמירר.ת המיסי יה-
IiIפJה רהגישת  :נאל אם יס לבך מםירת
רםlביתנגנת ,ל הגדולים יהיראים שסדמי

mu

בל ,בייך ,ח ,.ל .ונכל ב,לק לע"
ל
זרב סלומלו ווtתה' ,יכתור םא עוכדית ה-

פרקדזית בםיבנתבי מיכדחית לני וכ ה-

ןרד IUiIת ההתי בניגה רמלאה ברבה .לרא
ירפת ,לני ה,ידנה בי אני יחים היים ב-
•הריד סגeר דרר החןרב שלני זר לה  :יש

לג ,ינז מה לער :פי להןנודע  Iאוכ יק לא
הנבונ תא ינמצך ינשרא פסירים לסכלה

השוזובה וני מדור דיר.

,.

';.ךל ",.לם"העי"

ם Kל>מ" לך "' 0
זיב האר יוכ של לזית הפנש וךמל יתות
ינתnרינ יבונים הביארום  -לא מאתין iו..

טלום-הברעיו הוא םאת הפדה של לכ ה-
ו:כ Jכולך ,לוא רק סל הלחס הדתי שרב .ב-

11

חמקת פידנת ווילאר ,הדגשת הקדצ תבוiI1t

םרוז לחברו רבוי Rו חנשךג הרםילNיצזוב ך-
להקמת הקבוינם ,זלזלר הבוpתכ רnםא.
בןות ·םלום·היעכין שלגך הבאי תבאזרו·

חרי זזלזיל ברעי mה בכל יתיבו הצדרב-

יים .ביחים רמ.ףבIב"  :לכ פמלגה מבםהrr

לפני הnביוות פה סנולוה על התת -וK
"ו"וכ

היא תמת,ו בבו עם ררבוnיו.a

םמבשלה יארבנ נרד .לםייק

שר

פה שהןח

מבטיח כפופבי ,ויאננו בייש לברוס את
מאיתית '"ייגדות דסןא tונםרו ,כל זמן וו·

Rכיפיך הם ...לטיתכ רIכוירהגJI"fIo' .-ות "'

מטיבות התנגסויות כבנלוות גד  11Cת שמו-

דות .ניעבי ויב הע.ם פטיס חליצו דיק "'

ביזב התפטש .ער ש"יצתית -גs:ושתה ל"

מלה נלעתג .חיקיס נלבליםי  nmרי Dמת""
קבלים בכנםת בל ,שמשיהי ",וויב וביצ-

ח"

ב, mל בונםע .וצנ ,מ' 0'Pבכל• ,..
ל'י כDוורוטtייצות"' ובו·nהטבך" מכרקם

להיתו מוסו  Mסל מאת וצקד .וכל ד2Cדl

ובמרנ יירע חגמארת לורב שההי יבול ל"
הוםי ,.לוסיפה

זהאת•

שאבו הרכע תקפוה סל זףוי רע'ב ה-

צדק והאתמ על מלכןת שילאר", ,מדי

מיהכ הגאיב תא דושיות תו"יג ום,חצת
" .שלש אלה  :שנותו פשפט .אהכת םחר

ל1"" u

יהנצ ,לבת עמ אליקר"' .נמדה
חשיכית גרולה ןאקט R'lלית לודישות לאו.

וצררת כיטזיר יישעה הלורות בלר דןר םנ .

היים  :שעות וכשפס כרדשיה יברוואי:
יהא מרדיהס ל'lJהךכת דובאות r.nדס כ
חב'R

שאוןו להרבהא .האתב תםד כיולה

לו רלןפם .בעובי מהיםר ,הרנאה ונפשפי
.ם" ,בi!K1כווRל ",..מכ •,אכל ךור IIל..

לבא רק ארחי כןK .חוי שהקפדה םתי:וים
ביז ארם לחברן הכיהא ליקים מונשפם ה-
סרוך .,לע כל פנםי יהא 'II:נבה הטבם' lה-
ראזנרני המאןיצנולי ,אאל קר הנבןי שג-ב

ידוcשםי וקהירם יקיב ,את ציית התפת"
.רחת ותווונת ררם.םרי כהללתי של לכ ח"

ב~ן Kםד למקםו ,גמדה פשיייסר ה.זבי-

ןוב יי!ג"ק יק .רע .זםק כםע " ' VIKנ'וrr.ו

יsוuתו "וב םלרם"הערבין שלהם לא ח"
םע .לבל אחד· מדופםי ",הדות הדתית ,ל-

',קה'"' .לםחיד ,לליטיא ,לתשגי כר ~,סוי

רחםח דמרחד רמוךחצ תא רנוריסויm Ciםבת-
Kס ץסאד ·בהדפתעו החידבנית ,והחתום מ-
וה נך Iו י ,.לוםם·nעריכן שלך.
האתנ לארשי שיבחסידות הביהו tב-

ותואצתיה דוcלתבו Niליי' II7אלצ רד,nלנוים'י,

ייRי ..n tסוגמה לחקרבח עצסית כנוד ה-

 n'nשירגcת הפליטה

הנ ל3ז יםיי יקום רמושפט ,שארו לסחיים
"ך,

II

כלכתני עם הבואר ,ארה ...ינכםרם

יבדיי איד ,ילע יטןן זה אב nזנרב ":

התקובתו לעכתדרי ,ונסוכ,ה mויהא וות
כ' Kבה ל1,זת '.ת
ך.

הכלמתה סל בחינה נבםירמת של ""הR
םד והדגשתה בסםלו-הערבןי לסי יאגנה
Sניז קאדמאי ,בסן הובה ממקתונ ~

ובמופר של דבו ל-
www.daat.ac.il
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מכללת הרצוג
אתר דעת -

ממנה לגבי השקפת נווומן סל הםרא -ל,
בני יייק mיחר בקיםר המייצ.ת יסתך סול
םדאה לא ר  aרבה בארוב לועמm ,עבםיעי
ליסים הרחיה בלבל ,המ חארים בשהם מ-

יי" וכז  R ,,,,.ם תים לפי תובאה  '11ל'D

הת,על.ת
וכיערק ; החנךר וס Cnילידם קונםימ
ייירס כnמלףך"nןרה וףווכתוב מזי ןמ

בטרטים לע מתשיהק ריא.נדיבידןואnי ה-

הרנ-הח וסבל י",בביים ישיאיי לב יימ -n

מםי פןרמםייל מיאיבם את ראורפ לאפרגה.

אך שהאר ניתן בכתי טפר תר הנוניייםו

זאת משהם כרס cnסנייו מיהטייי אך,"' .ט

הי"ם nב;ג המציפצם סל נחייכ ווווההב,

יזדר

דןגRיIנ רק לכר הווnארר מל",

·הרתאנית רם,סעיןת מז הןור יוגדגי·

תשיאר כגרי ססול"' ' I75הר "יי ד-יבר..

רב.יח וסו Uת מלא ,הסלוםות יחום מכיצ"'

:נתתm

סוה את עההדוב סהנףת כיrnzו חי הן בי
'וKת יהשרלאית ,והנורעבת םתור רגשןת

..

בלתי בריריס רכלתי בהירים nננינת ~,ר
יבה דייכ נוננים; "'..קם nהבלד מיווע ,םא

ברתז ח,תור בח"' _".",ל ·לpבצ ,ל'
מןול כיגתה יוmםןת כזר ססיא לא ע:ר-
·ר, ,היל .אומ בווcנצו אבן תעדרות רכ,סור

שיל הרנבות· הסו'מת יאנו מכ'1תןזrנ יןייד
וס!ת דבר למקפיידם נול בשו mמוחלם.ת

· ,p

לJי

I

ים הלדנ מיסע כ.ם ליכנ מסכותר'
שלאךת ם'ףגין ,nבזגן בדרב ההתחכ"

מעסים הם nבי

חסרפ m

Jנ'ידIם ייכנחם.ם

ליקום הדתרה ןןתמ הnRב ',ה
הןןןדיכ mיבונ.נחות לחסן וןיבהל ת" Rהn
ברי לחחם יהויםוונסיי כתןר חרכה ,ל
בפרר'ס יrנ'Iבים .אם בבא לירי הםכםה '"1
וור 'ההיןת רמ.ועב"'יRיפותי בנהנו דו"'

למת אורגת .לא נוכל הלנובי  Jןם nוכהה
והצויר להקיס רא :לסבות תn Rבי טחופ
סלבי כהKתם

לי mהמרכ"ם ~'mה'מ·,n

כדבת .אאינ שבלאשת האווהל :האם ס"ם

רמויכסם החונו·

,דר חיג די חרב בקינבו
סוור אבותניו בם םויה האי זח nינז

תיהר זסבבילבי•

·

הKוכ Rהתם Pדז mיכהם תדקבןו .שדוט הסוק יזהלר lיל Mת דו י»סםלהיDרz.נ
M

 .כלו זנ'יפ םבי הP MXדוהו ;יהוCונ יירדיםםת דב.ם .ויתר מן סהרק וה iJלד י8'iונ
' IPתחורוך .םהנ ווי כtו ים.aת Pדנ mיםו יסיVבת הבםיי תיםונת נגר:ח םבן nה· .עןוr

'. .,.

לב.ף'! רMל rותם' ותה Mלו:חת ד'hכב תבכדזנ דתםג .cייpדנ.,

.'Ijו8ב"!II

-ד_____ ~________________~____
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אתר דעת  -מכללת הרצוג
Pז'כ זוrםו )וביcוaי ,יולוחוב

ח'בךר הרמב"ם באספקלר'א משפט'ח'
הונ .הסהד התמלוד ליהיייIכ ,זה המ

דיר

,סי""....

אזת

דרת :

אל יס המשנה,

רסו"יו בaית הכנסיה לנרצרים .עיבוהר של

וזאל גם תלמירר ווול יביןט ייב סואי ונ-

סופ Mבאהות  ' '7התיראלרגיIכ בnחילת

ל-

יIב' הכינםיי ונתז לבי אנלוגיה רארהי ל-
חוסתונ לבני רלפת M .רתה לס הםפרית
רכר.ני.ת סי הלדגיס מיד כי בפני  Uרפ-

אים לדIבב"ם ,כפי שבידא לקיימיי -
נונל האסןילד•nn
רלן"'ף  -כקיקדס ונפשוכי סםהvתנ מעל
לבעל ההכלית הגדלוות

לכל צובי הפיסהק דמושעית .וPו אלרח

ליהל בלב,ך שבווצה עקב  mוחס של

מכן

ריJביית הוצוכים .לבמי שנכרל לעת עתה
"רסויק מוננה מסקנות לתולתם זר בזר.

רנתע אף םמסקבה םר"ייקה ·לכת בדיתר.

»ותלn

חכרבית .סנםחר רז איו הוא

קשייה כבעין

לדוגהמ ביקח עניז מהלכות ה Cס.n
'"פסח יttני כKנל לאא למ"'ונ" .יימש;מ

 DUף .ונבלים לאה מטכם אדח כחממי

בפרק יכ.צד לדנ:יף רנה כסתי בחויית

את מחקרר על

לא לפסיקת

הסיי אכרילז בבית אחר םמ'nIם .רcו nהל-
כה האי .כי לוזי הכפוים את פנחים אליד
ארוכליט an .לי היפכים אח פנהים הייי
לכואריםM ,לו אילכ ארם חאר מפרirס אלא
תנברוה חוז..ת לכזח דתוריי לכאלו אף

ה'ההכל למ  •mכי אם וtליסף שיזכתי של
ווחות זתיות  :כי ' RCאין עםק כז לשמ-

בהשיא "רפכת נפהי מחבירתה ,נmני ה-
נשוה .חוםג Kרנף מ-ר פנהאי את הפכיל-

רהוחnפת.ת השהרר

רrזילא

להז

דבור הקיםר

.ס התוקים לסן

הרמב"ם אל,י

ה-

היודססי"ה .אם אמנם ןכ הדרב .אבילר

nדרבJי לש ינכן גJיז וR ;fל לחיק ןזnrנ-

פס " .אם לדרהמג יתית ;

נסDים.

אוםלו מרנ nה"די החזה"p

זrnוייn

את לפרשת כר .והב מחלקרת כיז "

היי-

tשםט ' K

הד לכין די ווומעיי בדרב פיושן םהוסק
.לע חכחים שאר בוזילי איתו הבם - -םא

פ-

לשת הרבםי טיהו לע היות יירכ החןכ-

כל וסם'.IIם Kכמלאר חרבות

הדי"
הIJJבי "nלס גילו היייןת מנויוניו

ה an

לון שכוהו חאת עם mנוכ הסומנה .עם
ריוכי חתלם.Iד "ם כתי יינהים של ב-

.ל~ הKר רהא זותנבnנ לזז רנבי mpn
טדכ rזוקי יסו Rל מבייח דןי דודון מיונ

ידסני יפםmםיR ,ל מוח nחוביית מהש
ורבב .רחד .יוכ הושגה בכתלית וסניי מ-

דוcד~.. nובו הלמח הכרלל בלל רת..ןרה
~Jבל"םה" לו'כםות לס 'ףים כםפרי .רןר

יות ראם ,ל וכיי מתרםוק , -נדי התליי
כלאשה םא יש אם למטורת ,אך יש אס

למrJרק סכיף הםרג'Kי סא.י יב יד.אג  Iכבי

חכהרו בנניסן שנלהשן ,יוסחיז פאילר

אבח .,ארמ ';חכ  :ייאדו דיי JנדיKנ ד-
יגלי ,למיע m",ו nררגש כהי וtלחד הנ-
סמש ווב".ד nאת נבי רח,הורנ בררעםהo{n
אמר יינאב ן ובותניו סבי רמםי .ורניר

~.

"'L

דו.נםם -שIMםפו וrמבח ה~ .גדו'
• uוכר בדסף וסוטרםר בפםיסו'יטון ,ל ו
זר I:Dח סIIם"ב.,ה ו ;'PDo"Iךסי ,וסובססםי כיסו  .,כנ Iסו תספ''' םוי הסהג ליסנלןןן .ל ףו
:

8

!Iכיים .פ'IIי םוםי"י דייה .ןבםoנn.ו בוות הות~
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אתר דעת  -מכללת הרצוג
'ו, 'PרדIח

האחריו הלוסיף דמים ;

,לית הלכת Nטרי

איז מנוס מכך

-

כי איו מקים ללאשה

אלא בהלכות הפסח .התלמדו א:ף פה רפ

תתי·,

כמאי עסקינו אכן ן

נסאלת האשלה :
אם כנמיסי סעיהר ,כפירשוי וינל ''',שר
וא לדאמ הםשך האר מהלכית הפסח .נך·

בבי חנאנל ז הוגה לשין
כפרק ט' להלכןת רקבו

...היד ה mהק"

סק ,לאמור :

תיקי .הרמכ"ם פיסק לחרם-

רא ,ור' י,מף אקרי םמניר ,כי סנ:ם פסק

 iה האר עצם ספקן של רי אשי.

-

הפסיהק המעשית i ,י הנשענת על יס-,
דות המשפם התקף ,היא בלבהד א:שר עב-

פסח :

כ".בי חבירה שכבנםך שלישה מהם אי

יינה את רבני ,הויא שאר הכיאתי לחבורי

ירת לאכלו פסחיהס רלא באי ראש כני

הנדול,

הגדול.

הכה ,נשמע מפ"

כנו

חגיהר ,אם בכנסי בש~ שזיי בבי אדם

רי אברהם בז הרמכ"ם ,מה היתה תםח

אלברל הפסחים יח:ר המעיךר לברלן ,ל

של משפאטים אלה על תועלתו השמפםית

האשר אלו באו .הרי אלו שנכבסו איכללן

של התלמזר .לא שורי של ראובן ולא ברוי
של שוכעין מעסיקים את חכמי התלםי,ן
כי א!ב צרבי השיפיס הוכשעי .אולה דברי

עד שישבעי ראין ממתינים לאשר  Iאיפיל,
ראב הפאnחרין אחר כי ימאצך אלי ח-
שלישה אשכלו הכל .אין משלמים להם

ר' אברהם בתשובתי בנוגין דין בר·מצרא

עת בביסתן לכארל ,אבל בעת :שבעטרין

)מיאנ בהיאצת פרייזמ ,עוכ' " 1 ( 143בללר
של דנר .אימר אני שיד אשינר הולד ב-

אין אדם זריר הלמתין לחברי ~ •..

פסקיי אלא אחר מה שתכיב ומפררש האר

כדי

חלקס •••

כמה דכריס אפורים ?בש-

פרןפ' מיאכל גיטמו חשיג כשעתך על

r

חלש ירפה ,ולפי הז יכתטל וכה שאםרי

הרםב"'ם יביקש להרכיח ממקים זה ,ני לא

אין לןייו אאל המ שעיניו ריאןח .ארין

-n

הדבר כז .אלא הדברים הכתובים הם "";r

שית לביו ההלהכ רה,יסטוירת .אלא שדי·

עיקר .יצריד הדן יזז אי המיהר הררוא.

מאכן ראיה ברוהו השמשפטאיי' מהש

לשקרל אותם לפי בל מעהש ווכהשע הבא

השכיל דביגן להבדיל בין ההלהכ ה

קK
בן מימין אינו מרהר כקיו'ם הנדל הז ב-

לפנין ,והלקיש את הדין לדימה לי ולהי""

תלמו.ד ·ומכילא מעלה וגטמו ראיה לסתן,

ציא ענפים מן העיקרים ההם ,ולא נבתכי

בידיו ,האו טr:ון בי הוספח התלמו ,חאדי

המעשיןת המרובית הביללית מקצת ידניס

מירמתו של רביאב ן...לית הלכאת ביותהי"

בתלמוד חינם ,וגם 'ל\ lשיעיהש הדיו ב"

פנ:יחד על פניה כי המודרב הא':ו כבלל

ענין ההר\ lלפי מה שנזכר שם ,אלא כיי

הקועב לגבי ההלבה שבימינך .חדע ,כי

שיםגל החכס ,בשמעי אוםת הרבה פעפים,

אין הת~מוד מסבם הלהכ אשין הל ועד

בח .של שיקרל דעת דורד פיבה הביהאר
למעהש .אופילו ההי ביפרל דיו בלע מ  Jר

נים 'בהנאיי אמוות לש רב היאב בין

למי שהןל לעיר חארת מפרשו בתלמדר,
היה ול לדידי להבריע בזה לכאן אי לזאב,
ולא כל שכו שהאו סכרה של אחרונים ""ל

;סו•m

עול כו .סיבר גוטמן .טנוה הרמ-

הלכית קרבו פסח .במסקנתי החנפזת ה-
אזת נעלס מנ:יני המנקר המלימד ,כי ב-
ואתך עמדר משמ כפרק . .כירצ .צרליו" א-

מר ל;ןד וב אשי לרב בחאב )אף הם יור

אחרןו אלמוראי התלמו(ד
איבעNי

-

:

 uית"עבי

לד

סיליק וכחיהצ עושיית מחיהצ,

מי הי ,כשני .סקימו nוכשתי"nברווח דמי,
יא לףז .יtםן מוהד אף '''שר

-

ארמנם

תיקןו הגJרלם" .ישבם שרהא הרבמ"ם את
עריכח המשנה הותלמיד בצירד הפסי;ןק

השעמית בלבד ,כן בויר לן שעצם תיקופ

חשמ  tסי של תל!בוד בבלי ,להבדיל מז ה-

ירשרלמי ,נובע המכרתי הוכדינית הזttלו-

מית ·'''ע כלל ישראל .ולתיקפי החי של
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הרצוג
אתר דעת  -מכללת
יnברי הים"נ3ב ב  Itלpםסרrזי סונם"םח
החוזרית ובש Uת וaיבו םדםקו.ת

טמפס התלוניי הי Rיחיכ .איפוא .הלקUת
או'!ת חכ כהייפ אסר דן"א מטיובביו המיכ·

הקימ לסו המשפט .אין היא

סו\; I

למיצ·

אותמ וטל אובזעי דכופיהד .ואיז דעתן סרי-

מךדי תנcמיימ שnב .מתית

.

רויא

כועד

רחכו הכית

 aקה כה מכלות לארשי .רור יובי

',,לוהבר הערוי לrון ר' ייסף רqי ,ירדת

הד ככעיות כיצוע החיק בתאבי פיז"

מכל סיפמטים חאר שכתלדדות עמ יסראל

וגממי שאלחר חרגן המדיגה ,לפבי עיבין

האמב האוnובה ,פזכי»' הערר הדוזmתת

החאות-הכספת כל ישראל שאל לקנל

ונלכאת ה"כור הד,לבותי כיוניבן על ה·

אף כנ'ולתו את הפתרטתו משפמו .יאס כן

הניה) השהס לחביי .הלפבי לקז.קס מבון
ל'שרובש יומ-יימי .אכשר אין לי ענין

ובירי בוב'\'\צח לוביי זתרה לשמה ,איז "אר

ח wan

מקבקינ החשר .יבו האר כמויז ב·

הקרמות ל,ד החקזה :

nמורוח רכית-דוגוסמעות ייהיטטייית ~m

רית  Kי·רכn.סוז השמפפי· חסלי בתק!תת
התדחשnדה לש עוואובת שילאו- .
על כז קרא יבנך לחבירי דג.דרל בשם
..וכשנה תורה' :והנזמירר בסיהר א  Mעם

"אבל כל היבריס

שונהכ ,ופגא ,הכלית הנאיגים רו-יrיו.

שבנארמ ;ןלבכי בייחוי כל ילארש ללבת

רת.ריה.

קכב '!Jסמרגת ובקיס;ן למפסוס

ןהב ,ךמרכ'ן כל עוי יויע כרל rנידבה יוב-

אין מKו מתעםל מביעת מזסםר הפסיק;ן

המגרא לוגזור גזיריםת וללתכ nנקנרם; n

הב/שעית מןאכ ·,ותקרמם של פסקי קיםריי
אמיזר ג' .h'tlאכרש האד ח .ללסנמ .בוסי"

"נה להנוג בכל ההנמנים שבהני כחמי

רן,איל כרל איחם הדרבים זטכמנKו הס-
יכמר '"מיס כל ירשאל .וראnם ההטים

השתקינו

nc

וזמרי רא :ש iiהנ'גי או דשבר

יין לומזו הששמפט כד היא .הם כל חכמי

יארשל אך ריבםm ,ם שופימע~ הקבלה ב~

פית ופיפניהן רואל גתליות תמ 1fIוiמר"
כימיו .ופסק ראן ,כד )הלוכת וווויהם ,פ·
רק ף( K.... :וין הלסויף על םרי  'U:ת ןלו:
כלל .שכל אשירע לכהמה רא לח;וי או

לעוף אמלה שמרב חונני ד"ךת הןrןאךונים

נ;קרי התורה כרלה .דיר רחא דןר .ז'י ם-

 mסכיטו עליהן בבתי דיני ירשילא Kפשר

וסה רבבר לע'יר השלים"'.
מתיסרח המפשטית הזי tזת תירת ישי

ש Mיה .פאיליו  Uד ' 11לני מורד ו!!הוח

וcס:יין סיהפ לחיתו .כדן לאו שדבוכ םKורי

ואל פייוס רכדב על כל דיז ידין .ולגני בל

אשין מריפה''''It ,עפ שונהא נברדי וה"

צו צוי .היו cחירבי בנזיpין .בפלילים .ב·
דעות וםאי Uת ,אניפור אר· ב::iiרת ;וכלבד

פהאו שיבד'  Uשובקצתן יאז ובמיתיו פאז"
שר שתחיה חפן .איז ל  iאלא פה שםבי

הקיכn,

עליהו כבתי ייגי לארשי .-יכ כרnםז ",ב
מדו  !Jל פשעםו nnדIנו  DtI1ז<:ת '!Iם·לשPת

התל'Uכד )ניהד .ףד זי נו'ונ בן( "שיאוי למ-

הרמ"כם בבל לחקי חכירו  ,ביז אמ נדי

יין חל;ם מפי תלמךי"', .ל ידיב' יזמראל.
tאך .Rהחר;ם לחבר יחרס ההכלה )קוריי

הניס ריניהם בזמז  ,mוכיו םא אלי  Iבין
אם היא ח בנקוי ממרן ,יביו הבכלות

תב... ,שאל תשכתח תהור" .אאל והפעת

שזרים חלררוב רב,יל\ ·mק ודיגהמ זתי.ת

ס'בהא ,ל,י הםכםת כיח ייז יn.של בדור
מן הדרורח .היאלי ומלתכא הפסיהק הובנו·

שיח .יגה שרבתחt m .ו' .בלבהד
הל;ןכ משפטית .על ןב וטרפ פמיםאררא'

כחמים ,שםאנר ,על פי ה'הךרת שאר יו-
ירר .-נאי דמגיש תא דוב.לים m.םכי'lם

פיקצי;ן '"ז(,בל לרצרר  .nP"DIIולא nו'rן; חשיטה .תוונפק המיי"ב וסל לב הלא האוג
רעיכתה לש ;ןתnוד ןסבע"ם  Yרב"ה ·סבכי ל 'Iניבע מפקירם השפטטי .אה"די .מם
'\זIל ינזיקר מםרת nתיכור .בררב

'$ומ i

כז מnאחידם בו ריבי ממוגות ,ם Iזלרבת

ה"ו"ים לע תקפרו\' Jהתיבוו ההלוכתי •.קרבו פסח  Iלaי לווו ;ןלובת ~וכםי'ת
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מכללת הרצוג
אתר דעת -
יבקע בווחי

הן .ראין ביציעו למוסעה אאל לאשת כ mם

פייוהש סו; רמזשהנ .הרי יר.וז הםסבד'p

לש 'וiב DRובדיניים ,אשר ההשגהח העל-

חיי

ירנה כלברה שלוטת נהס .שי ,אנחנר ב'ו·

ההלהכ .אשך הצעיי כיוניס JDנםכ nד'1Cר

ליס לעםור על טעמן לש הבלית "משפם,
ייש שטעמו נסרת מעיניונ .כייו לשא עס"

כבל מקום מוקםר .וננםת חמפשאםי רונר

מם אלא מקירם של ובשפסי ישראל קמנים
הלם חקדף מייגי ,אין הם nלירIנ'י בהבנתנו

אוםת וא בחמן הסכתמ הפרם לחיבוס.

,ינ כיינת פסומם ונקיף הז ,רסא בל
ממונין להמותן איו לו בעלום המשפם,

הפזנויית

םאמ"ן

ופוס זמ

םDס"

את אל הפךעל שביס מעוטת לאחר כפו.
אל נשחכ כי יב Uהחל בעריתכ הקץחC
כבך ואכנו שביס  Kחרי סיים פיסחן וסל
השמנה .הואר בן  37סוכה .אויך 'נכ סמא'

הםאזי "m

רית אלש לרואת תא הקשר

חמשכירn

וסבין השנםח .הארנכ שח עםצי

וארמ הרמכ"'ם ררניס אהל נטסרי מnייה

זקז בעדת זרקן חכב המחשבה .כי על ק

כ..יינת

האר כוחב לתלונייי יוסף באן קעביו יי

שבי דבריפ .יהם ;תירקו

 Dכי חי

כננוים· )לחק שלי'שי פיק כ

#l

כלל המשפם

-

ז( :

הפנש ותיקוו ה '''Uף והללו .. :מאםנ תיקין
הגוף ה"יה בתיקין חKנ' יחהים של בבי
םדאה בינס לנין עצפם ,ייאר .יילשם בשני
יוביס  Iהאח .,הלםיי חמם מקרבם ,שלא
הס "5כל אשי הישר כעיניר .ברדצנו יב-

יכולתר .אאל יהשע לב nאר את ש~רעיל

כללל ; mזסני .ללמר לכ דאם ונדות מי·
עילךח לכחהר דבי רס.ודת נעיו הפזינה"',
י;ער תאז . iדמtשפס המוזיתי .ארש רתאב
הסא; אחר אריו זלדתי  -האר מספם ם-
הזס·רברנ  -אמנם אנ ראד .ל  Mלגי שחי
.דשלמךיות םג ידח ,ידנני לימר  :תיקיז
עביני "כבי R.ז'נtי כיבס לבין עצפ,ם הבטיר

" '1i;;n

;

לעת הזקנת תהלה אלל יתברי

קבוא קאנתי הל -נ:ראבת 'רראיתי וcההםר
בלא מםי מחוקק סאל להיזו בר אאל עית
מאיתי• בלי מלחקיח רללא שבסריס' 0 .-
גהל האר לנו הפ יעחו .יכ כיחכוי pחור
קח הוח ועסק ,סהע סייי הmהק רויתד

על סופותי רונ,שסםית סל עם יושלא.
ארוי קלחי עם מררי דחיתד רחיתד בושלו
העמים.

סומפם

הרתרד" לחת

רב •U

האר סוכתי מרסות .ולכל חאת" הםן
עצמ בחו הםnייב סל הוסמפם

-

סועק

-

ב"

הפשעה

ממתח על הrrייז יעל החרבה ,השאי וסה"
פעח רגמלין .בכל דwךןן תיקח וזידםהנ

;בקרנ"ת" הפרית "הטירבת ,מפןעליןת

רפרת רופrט ללם'ף קפתייי בשלמו.ת נן

רבו""חינןכתן עמיתו אבשי הץרא  mתמרםת

יירש תיקין הפים סורי מפשם פוDייבם

"לגו מיר קנונוי "יר;כ וזיג" כל אחר מהם

ארש בלעריהם א  rסכיי להשגת הרובלסןJו

א:ל לwמדn.ר התויבה ר)יכ.יהנ מלוולית

רפכי בית במיהר בביכרם מסובי הדבי

הבי(ף ; iתיקת רונאהדבת רדייב"ח דייעיח

..לכ כnנm
עהש אי אל ת(הש Jעשבהני להסוי "לד
אר הלפשיע על מהד טו;ם ימ,קזמח תא"
שלםי :זnברה ~ הקבתיי ירהעי מאיתית

מRיתיתד' ארס בנווזתן יגיע "כל דחא ל-
'וזלןמתי ראווחרגה ה)רכינה ללווםרת הב-
'.-פ(I7

"מאונם" נססי רברב לרזחת חרזח רכ..ל
את' שמפס רת.ייי ..עול כן יחםי של ה-
PייPס רפ.ידםני ל. aונורה גובכי"ם כrrיס
התלררמ לפררש ;"כיחס פס; הרין לניונר-

קוי'i "-וזות זו הKי גקיית ימזים בכל מפ-
עלי הרבוכ-ם ,בסבגיל  z3יK.ווIנ Mלי ב-

I

")יארז הםורפ בין וותההי ונ

שיש ייאoפין הב ם Kלפי" נעיגה הונ nםוח

:זכייה nרדכ.חית לר c,יר "לד אי לםש ל'

דום רם.דרת הרםבית  "-בל

מבm

a

כשתאז

יעל  Mפבאר;ת רPוnלתה "גלוחי; ..הנב
"' 1לסואול חבל,חה ... .. .בנור םו'no
וCIל ,לIIדtו למה םזנףונ ...לו PדrוKן ,ו

www.daat.ac.il

הרצוג
דעת -
מכללת ווnניסIJת
הרIב-aב Kכסם j(lלהrן
אתרחיבור
לוסנ ההחו  Uמיציהח ובגיהב .דא מן הג"
םקת וווטלת הדם ז אי להמ צבסוי Uב'"R
התב הזילת ? אכל אשו גברבר בגי אדם

חתלוק העזי" עד מאשרו הלא I1 : :יKן ל"
הם ותעלת בלל אלא צויי החקר בומת ש"

ר"יא ; ונאר.וי א"ויס שיש הלם תדעלת
ןגל'5הם מנמו ; האל הם הצמ'י" שאר מ"
רזסםםם Rל תיהאר חועלת נונל סלוסת

ניל :

111

פא על הרבתל פםק ·שייחב

רפ.ךן r

בבזקיו .הפ םעם הוסיף תא ךמ.ל,ס  ...יcmצ

mזיקה"' ;

ארם על בזקי חכהפה אפך .הR

אמךינן בגמךא .כי ליםטים שפךרצ תא ה-
דנר איבם יחיבםי בבזקי הנההמ ל Raאס
ןכ

הכישm m

רדיmכ למקים הבזק ? יב-

חשרבתי לחבמי רלביל 'י 1Uךב .Uכי ,ל

הנזק אופ שחיבי תפוזו .ןRל sול הכותל ;
כי Iבה לי ברתל רכ" וא כרתל ונויע .ל-

הנJנייס רשא ובזבו  -ורצבי לימר  :אין
הן פק  nUידיהע מן הדייועת אהמיתוית r

רעaל הRו ביית בנזקן .כי בריי Kמזיקי

אל ילמדז ונד;ן טרהב .ףאר לא ריחיךק ע-

האר ביידםי .אולם שמפךז בפגי הכההמ

ילו .הניאה מזnבמערתם ני אין להם נוגין

כרתל רועע ,מי יאומ ני היהת יnאזר "Kי

לא

לןאל פדיצתו ,אוין משעיי אאל רבlKנ ב-

תביקון הדבף ,לא כקניעת ידנים וסייים

נזקין ,והבם

יKן האו יחיב אלא בדיבי

עומילים הבנהלת  nמדיגה אן בהנהגת מ-

שמ"ס .ארשך לחיובי סל הפרוץ אפילן

אביוסר שעפני כולאיים .וכשר

בירבי דאם בנותל בךאי .נה בשעה אשין

רעוהפ,

הליססים פשךנ"" ",,יבים אלא אם הכסיי
אח הרב/בוה יהודיהדב ,כן עינה הךכ.ם"ם

אל בתיקין מנפש ואל מכתו

בי",

-

אונוגה 1

חנלב .וצוברת ברסי הדם ,עגלה

פוס םת ",וביות בהםי .ל  tי שיהס זו.
בהשי .הום לבםיר מירנמנםלי ברי החז-

לסוחלי: ,

הק ,יאז מםרק לביתות אניון-מ 9tDסי לס

ןןןפךצר הייר יביז חבךי שופץ למני ב-

ולניותח כאילו דתי לש.

הפחי .שהלםםםי cבבTחם לגניב הזמהמ י

איסרד אגולת זחם .שנהים מכספם רעם-

לפיכן בל זמן Rלש היצויאה ונךnוש בז-

קיס ; כית דיז ישארל ואל כ..הן דת" האר

לים אל תניחיוב יMל ניסנו" םnרוורכ .ו-

הוחלב  mזמי•P

הפיסק לגביהם ,רכדוגםת

I

תיוקן הגיף ן-

תיוקן הנ.םש  -ת' Rפותנ כלל המשפם- .
mיי חש אמלפת לשיטה זך בהלםת
נpו' ןרםם .הבסתמך ,ל בריאnי שברת

םאnפ לשבעוות )םוKכ בם' הונגס סן "'ל
ירה דף ב"ה ,יי(ב רפסק הרמב"ם הבלכה
בי ןפנק רבעיי ז~Jtיח נזיק

רמונן :

-ה"

ץרUב גדר למבי בהונח כחרו .ירהום :הר'"
זיקה ,אס היה גדר חזק ךבו'Rנ

anם ההי nבל רעיע

-

-

חrזב.

םטיי בדיגי דאם

ובייח דניני שמים" .יחבי מי .וייחב ב"

נזקו של וני ? רשייי דבעלי הותםפרת .סוב-
ךים כי חייב דןפ,ץד על בזקי הרנחי שפ-

זר ;

כי תךי  Kדבו

ההבהם m

נקז שהםרנ

בקע רפיצח הnבל לא בזק האר ,בי םא
וגאמ כנוקיו m .לבה האי ני רגRונ נבז-

קין מם" .נוס Rל הךםבם" ;יי חכמי ,-ל

יהפךש גדלו יש .ביו ליספים

בעח שייתהרא נע.יח וכרסםת רכויחnנ

כנזקיה .אכל אם

הניחm

םש ,הוי אל

עשו הבקז נסרבתךונ לי שהאו רכ.ניהכ .ר

לפביי מרוסיז .באל הופזר נוד לגפי "'ב
רמ r. sתבוו 'R .ו דבוותג לנגיב לוא וםתנן
אאו שתת רב.ההמ ותזיק ייוותכי העב-

לים בסקיה , 1לפיןב האו חיבי אכיות נזק

כדין 'מ מזיק .דחך ,רפ.שו בזי ולסטים

ובין פחנ דבתמ ,חבךר ,והוי כל iזדברים
נכרנים ייםזין " .עיקרי הירגיו .רבולם
נית  Uמרוהע ייד.Rn

ונאןך מיהת  Iברימר ירבבי םד aשל
יפ.ןיוד גוד נפבי ברnם .רבחר Rב כלזJ
ותנרוכ רחנ,תק בלדכ ;יארון ימרבן יםני

שפים פבקהר לס כותל רעיע הRו זוםרn

ההמהכל שרגlRב בנזקין פטור .ישקיל
מ'םפש ובוחי הKו חבונשין בין השנםיי.
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.בונחר

נארו טב'; ווסב.וי' לKבב קאמ .כ  Jבקיית
םגהנס ,בי הגיים לנזקיז אדיז וכרנתי כלל
הלז'a ,Pם" הRר ף Rידונג' שוגיס- .

היאלוקיך ניnז לך ,ב-י"תבע mיה·ןיקולK
לכ ,השר אהל ,כל ,ןשה "".וע גלח \סם'
פאפי ישו,· Rל י' ותנה בז פיןרונ ,םכספ
 Kח טפר הניזקין ביי תחהקז בןויד לJ

וגהש יבבן 'םםים את משהב התייה
שמפטי יוסוKל באייו" ; n,באן לספה

הבנאי '"ילאק ;  Lררם .ליהס חי נKי ב'

זנוק יההי לך ·,איפה שלהמ ידצק יהה'י

ארם ה' Kל,ק"ם אםt ·.חאץר מבות חר J

לר .לפזז וJ'Kםי יפי, ,ל דור\Iהמ אםור

כיאס בשרב עשר מייבי תדהי";

על

הלטת "'יוכ nעיוכ עמ ",יסמדםי בףת
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ילוcוזנו רבי'ו :aיונת הרד
האהבה בחיניר
ל1\Jים קיררבת ,נעסות י\ינ\ם נתוב
ונוייס אר וברדיכים ,מתרערית האשהל

I

לןב לח"" .ה""לה ,םוות  ..,...לsניב ""
אןrירתו של הפורה !

חםpריס סיניס נעררב דכי לגל;ת הפ

מהו ןסד צהלחות של חפנך ז המי כתיתנ
רנופש היזמתני את החמנך ~יגיל ובביו

ראס n

ובןייז אח המררה הטרב ב'יעני חבייי ר-

כ Jיגי ינןתת .פרופטור נלטת

םחנכיס ז

םטיגנ

(8

יש תרשכית יכות ושינית לגו לאסךת

מבאי מטרפ וב~קיים הלאכ רתןצ:רנcתהיס

בםיברית אלה" .רב הטפייס הםררגגםי'

הנוםניבוח.

מוויס ירםםחי היחבור

דגםי הבן .אלן חישים מהםירה· מוקבה

התרברבת מושחבות כיררת הן לפי ררס

עצונית ןכבותת ל,יורתים ,לוחי מזספnיס
את טיי ההכו:להח אבשייךות
המנתר,

רmככ n

הnpm

רעהכםת;

••

לש

החויי ו"רציגי ,ןוןבוזJתם הוח שוניג את

ב .האתפקות )שקט ,רMס ויח ,יוח-

ובביקווךmc .יים לזונים על נם ת Kהרפהר
התחונן בחוסו הומרר .תר ב Jפח לוכני

(. Uת

.ב ותקף א>זםר ,דבת הלחהט ,בחל"

רנrה nיכנתר לע מקיי הפריה 'בוזJת

תיתר(.

ך .התעני ) ·riUתנבה ,ב'יחר( ,ם"יחב
ה .ישותף JכJוהל זע)רה .זוא" ..בי-

IחPו מחסיר ומלחני .רמ.חני זייך ל-
ה' mנעל חםוו םKתיוכי .בלע מדית

כוm

וננם ,האנה ,רירי(nר

-

רn..לIנריים ה"יכו תא ורםהים 'לa

לעיי ;ןליות בעל תרכ  Uח חרבתיו.ת ונובן

לונוור". .ל, ..לוסנ"'

מךר רו CUצקמבת:

 .Rלב סבר ,רRכrה םרכלנך.n

נן .יי\חחס בכנררת 'ירפח ,אי ובי

ימייקן ז רא.ןןןו רם.חונן בלב לאה,
ה  K1דKם איךגוילי ירק רםז '3אות,

הRל

ב.

מרה

.ב רשונ

ך..

 ICת תהקל '!הוכיל

לה"זת ''Kווmt

ירתוי שפ"יס לרנ'ירם יKונם נ'ש.Jם ו-

המובי..

חJ"Iר' ובקדנ"":ת.

מ.נע'ן הי;Tו לקרדב זר aשהנוי ."-כה

ז ווב-

רה חאר ךנתR.ם פזס השוח זטםנתבע ייוח

י-Rסמ'Rו םנים~ סדב·

.ד סימרה זי משמתע·

יהסוע המהרי רווא יאן לר  ..במס הירגפטי"

 .דנז דכנו" mחקז ךם,בm
רוזם ללכב ..וחלית

ובח ווופםר )כולל  Iהחנתר גרכ Uת,

יארית הונלר ,סולב(

מנסי םהךםגסייב ,במבםי

ממחמת בבל כצם ,רamןר .ותןר

ב,יני

תכ

'"חי ירנםק..ת ןא

rK

הד מענין

רומIKב" ·היחנ ,Uל Jלכ .במי Dוניי tב
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הנורכת הילר  Rת המירה במיססת על שתי
הנחית

עיקריות :

הילד ריצה אפנם להי~

שמע למרהד ,אבל האר רהצו גם להאוב

איחך.

ישבית :

היל ,תובע שיתיתסר אל·,

מגדליהם מגסים לעשות צעמם דכבך ש'
איז לוןחר לעין .שכר ההאבה בחירבך אירנ
ההאבה ההדדית אשר היא

ונjווךרת :

שוכ

האההב בחינךר טמיז בה בעצמה,

אבן הב mן לאשלה אם האבת הםחני

במידת הדצק.

אין לכ ספק כי המורה יכול לתקן א !T

את חניכי

ה' Kהטוהר וכהב ,יש לארות

מרותיך האר למעז יספק את דרישיתיך של

בכד אם המחנך יכול לסבול את העוגהד

היל.ר נביאו לטפח בעצמך את התכוכות

שבמשך הזמו האר בהשע מיותך לגבי ה'

הדרישית ,ישמש לי ונררה-ררך הרמב"ם,

חניך ארם האו

אשר =!הלכית דיעת פרק א'" חץ ניתן

תליתם של אלה הנתובים להשפעתך .סמ-

הוראות בלליית לתקיז המדות .אוום ב
בעיה אחת יש צורך

יאין לעביך

ומחפש דרך עצאמית בתייס ,דרך המן)

כיצד ירבשו המורה

וסיכה את הקי החינון שקיבל ,שמהח ואת

את האחב תלמידיו ז כלום ניתן לו לקנוהת

היא גמרלר של המחנן .בכל שימעם לח"

עליה בשרם אופד :

לעי 'T

O

שמn

בעצאמוםת "וK

תח Rוח .לראות כידצ דציר אגישי גלד

וסוב על 'עצמו רירבה לחסרג על היל"

כמו מרית הנפש ,על-ירי iזKתמצות הו~
אתמנות ! iזלא האבת התלמיר את המורה' "-כן ייטיב למלא את תפקירן .בכל שייטיג
מתעוררת רק על-יר' האבת המירה את

לחנן את חליר ,כן להמר הייר יפשוט

התלמיר !ובבן ,האהבה בחיניך מהין כ-

את בגדי ילחתו .יש בכן משום אמריות

לים פאשך לרכיוס איתה בבלל ! האם היא
תכרבה הנית.בת אלדם מליהר ?
אינה דומה האבה בחיביך לאההב חי-
שנית המבקסת בירך כלל את הKבת ב - i
הזיג השגי ,ותובעת הדדיות וסיפוק במהית

Kשנו בעשיס יותר מיורתים במהר אשU

מצליחים בפתקירונ כמחנכים .באל מי
מאתבו יסכים שחביכיר יהיו אכןתם ה"
"תלמידים לדיגמה" חסרי הצבע ,וזפר
סנדנדים בראשיהם עווגים Lס  - jלע לב

האוהב לידידות .אמנם יש האובה ניגתת
חינם ללא דרשית תגמ~ כלשהך .ראבו.
זהני מתבובתה של 'האהבה בחי  Uר :להי-
נתן ...סאל על מנת לקבל רפם ".הקי ה"
מךפיי בין וסני סוגי רא;ןב ,אלה האו יק

רים ,האו מרגיש טיב בחברתם ,תמעניז
במעשיהם ,ינעשה במדי n.הונ צעיר ב"

מן הדק עד .שלעתים קשה הלבחין רב.
ארלם הילד אי  Uמתקהש להבחין בקר ה"

עצמו בדי לדב.ינס לפי גיים .אמםנ 'שי
ילדים מסיגים שרנים ואל· פעם נ~קי ה"

ימ.יהו אי רהrורים האןהבים את ילרהיס

הרשאין .האנטי-פטיה הםבנוית האזת ,א"

ררצים ,מדעת 'אי שלא .מעדת ,שהילדים
ה"יר תלייים בהם דכי שיובשיבו לזבות
בידדיותם. ,והין .רו  jיס להאריך 'עד בהמ

שר'מעיpאו איז הל אחיהז הגיינית ,יכולה

להיית בלתי"צודקת יבלnי מכוססת מ"
לכחתילהW .י mילד מעירר התבגדות בל"

'שאפשר את תלותם בד '.שייסיפר ליהגות
הKמבת'היל,ים הזקיקים לעורת הבז.ויג-

תי-מועדת בלב המםפל;ם בו ע"'י :פויבוי
רגפני וא)נים גדולרת ,חיוררו·1וא· Il (,וני

ריס בכל צרע שועל .אין זה פלא R ,יפרי',
אם ·,לרים מסוימים ומאים למחנכיהם
סימנים ברוריס וסל כפיתי סוהכ ,שאכר

בפשי )חצוהפ יתירה ,יבשיבית .מיפרות(,
או ע"י הגתגשות מ pרית נ:ם המחבך .קו.הר
גם שכבית הה'Iרים מבברים את ·הילר זז.-

םבדיל ההז והלרגיש' םא s.ירדבים ארזוו.

מלה היואצת מפיני .הקדוש" ז

ההאהב בחבוך יסיהד בם'מפטיה ה, -
טבעית וסל החמנן אל ילד'ם ובגי הבעו"

מחבך בילד השאו '"נ~''tנiים"יתלכ .המבמם
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'Uבצלח~כבל על פני היל ,בעל המום .סל
חתמנר הויצני דדRוחויא לדבוק היטב  Rת

...היתכן להיעד לוסויי Rח דהאrהב כטים
Mפ ז

אמילל

ארלי הרעיונרת iזאבים יסןוו בטירת

במיחהב  Uפניח ר Kשפנית ןקוק אלהתבו

המ פלחנר חבשישן וחאי ררא:.כ.ה בחי  Uר.

הונסוחין אהל .ולר nS

כי יל,

r

הובה יווח וזסאמ הילר המולשם ודמ~.
ר nשיונאצ בקלוח את ,ונו כיחים.

רmוה הקי Iנצ:והר לעיונ "האובת ל~
רער מנוך"' ,ורתי

ונצרm

מםדא לרתיש

ינם רברבי "mל אנו אתטיס את הדהנו

רגש פטוים .מאנמ מפושי דמ.צהו פמרטםי

למורה הליגור אוחי

Rל יכתבד

הפשורפת אשין

איתה כלהמ כללים 1נשעיימ

I

רגרשתיי כלפי הילר vcaניני ונצליח לבמיי

כקליני )ולא ירהא םתיד לתלמיד דע כתמ

רג לרב שמלאו וכ

כדי הלרתברב כידיעיתיו

יא כפייןת .מו..,.א ל;r
שילת  :כי מתית ל,נואק אל תימתי אלא
ברעקאח כפטנא .קרואי  -קייי ,רלR
ואקי  -ליהןי !וותו cלחברהי" )אבב בז!-
ו. Kכ (Itו.tרמ רב חטKד  :ל,לום לא יטיל

יבקש למפק רואתת שהלטןו על הוזלת(.

םדא :יאמה יתהרי בחןי ביתן"' )ניפןי :(.יו

רם.יהר :

אשינו

י,ר'5

הו(א ,חיסו על בוכדי )יאל יסייכנו נםבי
אחרים( ,וניהג בו ורר אההב לשורם ייי-

Jית יכמקש נורתלתי שוםח בטובי )ולא
ןןייע טרפ החנןו "'.כtיד ישחוב אב

שלמורו

היציי הרד ההז האו פרי כפיי לש הקכ"ה

קהש ילוי נוכ  iל  -ומביל רבי ש "Kנן
מבסי ,לי פנים" )עתנית .(.ח ככתבי הרב

בריוק כזחםו ,הילי הזה בלוד אלפי כרעצ,
היא גידלתן .חינתבי ,םהלכ ווtרלי דרע
םולכת לפענר ,הרהב ככר עכו נול ביןצ-

זה מנקיית השפקתנו.

הקטן ההז ,זטאכרר יגרל ,ריףח

",ום

רמא :

וcם ארית חלמיר

ש'"ו היוס זצ"ל יש מוcםוים פרנדגיים
רכים הדנים

נןזבי1

והאrכה כחינור אינה רציכה הלידת
אהבה עיררות ,אאל וציד להילוות Kל,ה
וכוסו cזnnzזןנה

רגש

הדצק .נמיבן אין

פיר W'lי וסיש לנהוג כלס' כל חניד כונידה
שחה

אכופן מינבי.

תובעת לאשוף

מתדי הצרק ומינןר

לדון בלכ מהרק ראבפן

וא'כקיטיבי ובלתי" nלוי במוהר ,אד יש

ול nn.שב בסמיבןת שיוב.ת כנון :צרון טרב.
שבוונית,

 Kיפי,

הרקע הונשפחתי

בדי'.

m

מתקיר השק הוא למחנך· הלמו ן כנל
עבודות

החכונית ;

לKדוג לכר שמידח מ-

נדק התפור את הטיונפטיה ייRונטיפסיה

האלבה בתנור .ןאד »'קא ! בי!ד איבל לא"
הוב Sמ בני דאם צנוירים בכת אחת ! המ

ה  ICים

Kחרי רואושר .יםנה הלישנו בכל וכדחתיי.
דפי יויע אם ילצו trכןנ ,יונה אהי בטופר.

בהרהורים הלאכ וברומהים ילרכ

הפוm

לשוביר את לב עםצי האלהב בחונר .תי-

ואו כזה של יחיו רפ.רט"מ של החביר
ייצרר םג את

ויייתרלרנ.ת m

נסהי הטבינות

לזעור לו והליטיב עפוR .וכותנו את ה"

חביך יכונ:י "לש ,תפתמח ,מפחש ונמקש

רשו Kומיופק ~ הבודםי
ננו

 -יתורJי

רנש ההש Mפןת נננורר ובשמחרת.

חח"רר ברנ דוtהב.ה בחיננרי.

לעדמת אםפקט זה של התביו רי''lSכ

בדרי .אינדיבידלאוי ,עמוד ראtrםקס של
הקביצה תונהנr.nוב כשז המבחר יעבד ב"

הקאהנ האזת חיבה האי לעי ,בנינוד לי

רדד כלל ובנו קבוהנ אר כתה .יאבמת אכו

אהבה בזי רקיבים וידיירם ,השיא ביתתנ .

הטכהב .עסיד ההתליר מחונכי פתרהור.

האמבת הלב .הפחבר מרחיב האלוב ,ד Krפ-

רש לונית Kו'ח עליי ז אהמ האבה תלויח
כנלל כרSון :אמ  1'1רייwב םייק

מעצמו !'

פבגהשי ישרmת יבן הפחנר רביו רב.nיר·

Kדלו ם;וים מובהלים רגילים לשחוב עז
חבכיריס rבלע קוצרבת יבתרת R .ד רינ.ח
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יי-וז בחו"R

העיקיי בuמר n,ןי .חירב כזית קיוהפ לסו
הנשהמ

הכודרת n

ונחפסת וארש.

א:ולם אובייו יוט

לזרכר :

ואהב .בחנור

יאן מיוהשר לרnהש .הפוהר הרר .הננכע

כחינון אויםנ מפרייזם זfו ,יןנתIII -זוי

סכםור י'שה חוגרם לכם Jמ ', •wו:rpri
מרצ החמבר מכלי סירגום רלפ,תקם ה',r,
םיס הטובים ביס לביו ,י~nנ בונ:תו ה°
לב םבשייה ,ובפיהד הזיהר וaןוכך ןס

ונת,ר לnל1ביייי ,אלם ראן,כ ,י;ו,הס ברד ,הללב ,בקח וס ,םכ'" ד מותאב "הסי
לבל .ודאהב

I

הילדים רצ'iיס כשמפעת.

הם Iררכוים אקרד' את הובורה רמrעIביך כ"

:

כעניז הז ושא tז'נ ונתיר קל ל". :'iשח

צויר הלטיל איהם על בניי ונני ביvו. ,

נפהים רדיסרת ןםקפדי ,ל מילארז .המ

ריהא מצוי בפנהים השאו כםזר כיד לדוו

ם· ".םג לקתאר התגזןןוטית ביגם לבדי

רסn' .ראז י " Jי 'מיןןוןתב יברב ·לןינ'

ממורה ושמחים הברנישIב בוצרבו התקיף

עצמו,-

לזן םחנכם....ילדים .היי ב 'Rטיביס !י
הוזי הפVן בלתי  t.דםכ ,; Nדל

-

גמ המלת עונסו מדצ הונחנו זeינה ד

הניימו•,

ייהכ הלםריע תא הי"חת כ' Uלובו נnי·

דכד;ך בלל tס יגיכ על כקשת המייה

נר ,םא מנבחנן תי לרזזוב תא יrtIנןו"°n

םנt

תאי מבופתת בסנרנז בהז.

מסונעת,

rזנין .הוי אל ינ'ישל גם ממו סומלימ יייז

תסירפ,ת מאויט 'ייגז זמני mלרף' יבילים

עת" וסלבm .\,ייר לכרש'n

בהחלם 'לרדב םבכיפה 'אחח םע .י"'ונtוהב.

דרן האההב כ'יח  Uן.

""רבלו ~"ה" וסבהנה ~רח מן ".,מז .מaוים

"'"ןרם "'"

~(~~. .

~~~.~----~--~~~~~--
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ורפ םוrח

מכבת אל רב מקימי
בשעת

ווטחה

 Rי'שית

בינינר

הבי';

aשת וcוהח ןחת חרוא 'נא חוסן

סמוגר•n

כב' את עצרו וי ןכ ,שמכנוס ארין למןר

ל ::שראשי העם הניחכוים איגם לרציוכ

תוהו .םבקימ  Uיאפז זביר לוםדי תירה.

בןכ בשםו נפים אויםןn .סב יפי רמא,ג"

הרב הפסימי הבי בדדו יבמדרד .פאיח מ-
הבורנז התדי הקוביםי .ב'יםהד יקשםי .רחג

שומנויי לרימדיי מיבכו בעיקי

מוקמץ

זקנים ,המעייפים לסועvב ..דרב הירד"ו ו·

ציפצהי הוהכשהל .שאבת הרותה בסני"
הג

יהנגnתנרn

עיי עילובית

-

מחפיהד וnינהנ וככורw

פאיל ,אל את העילם וז"

יהידר .התרסינית לש הוזיובם העיקירים

פמי הרב .חרסים "רג  'Iם של

בהירm

אגשםי מטירפם בקני"" את עשורי מ-

םיז ע:סר לס דהיי החז  :הרםתזי של "iז

תירה לסהם תחא> ליוס  'IRלחפית אחת

nםידm

לשבו(ע mעלמםי בתררה כלzכאן נרמו מ-
מהל .פית~ רז 'Ikרונת ודנשי ; ייתר מ-

תנRיןtuלי ביהרית יפלוחו

..משעיי*'n

הז ,האי רודסות

תיקןר.

הכעיה הרJרםת

היתית כתקיפה הרKnתה נפק"

היהח הרנשית ירח של הטים ה"
'O

ר...דציקים·

םnיר זההחנ סםיידnם ·לס ראםח עדםד"

"רןו של ההידרת הנקראים הובםש ",של·

לנפיני יaנהכ גסרתא ראפי פקופי רא ז-

חרזי כשעהי הדמשונעת ןןןל מל" התייה

גמי .אני ,יוב'ףס ןוס לפבי בעיה רא"צת

בשחמכה .היהחת ..מ~ nגניית· m

)Rלו ואיבת בלב(ר חהדמב בי .mר חס'R

לדםביתה R .יmב םביזה יהב Rת הקשי

הביר אן ל Rיוב.יי בבעהי .אדח ם- Kם'I

לIבהס gעם קיםו· ה.עמובר של דכ.ור'ס

כעית .זננמר.

בםלים

חKוות ,1

דח aםא ,ובים ל-

םיר הב אי יבתוnוי rמ
וורת ,.כדםזב

_

I

רהז רבמ ה"

זיא שמוב  II7ינ .התוהר

הנחצית וסעוונדת עמל יבל מקים חמז

I

כא:ל היתהר' בעלומני  •mההרות הנIנ'לרח
והובוב  Pת )יוות ובנז  Iזcשיmנ נל'.נדת
שינהנ ובמענ(ת מנאצת  .בונסרב ר  Iיבי.

~ ר

עם הםיני חםע ·,~ ...i .לרפרי יובPו,רי
תירה ככ I mיהרית זי השלימה זסמרליפה
"·,ים" ייי הל בר nומ Rלונ רהוהכל.
נו עוד סניחים לה.

ררב הז כונאי 'IRתדנ גם .לותכבי אחר

 הז םשבי דחבר השונב; של .למדר "'ההרות .ערדם הלרר מתמרם Jרפםנבם סל

לימיד התירה CII:לי ,כרחג~ הנמוונים -

האי ,לרדמהי ,דעהיש r,זvr.את באשרי כ·

זייד -.'sזווי לדחור"ןן קל ~י לימר
בי תאז ימ.ונתןכ .םא עממקיים לחקור נ.-

 mKנהי וrוטרשו רחוס .רזום'l:I,וים פיעהל

סיונר לוו M,דQי הרvניגי  -יי'זrKם ·טו~·
לוCר לבבל  -רלאית ת, xמ) .,חברבות

הות "חלב.

דהמ .זבובן ה mידראכילארוי .הב הר· -תנים התפו.הע נמאצ סןבלכ' Iלוהבי ,לע
קהמ מף -NיIושל .משבר הותרה כה "I Wותים לם.ו mחאח האי :.ום וסררק .ס~
היהזיו ז התוחו יסובת ;םסירג~ י» ·די בו זוננמ  nxה",ובנהח.ממירנית"' איז ב·
לכי"יתיין .טיוגת ,ל» "Kשין יצחם ל·
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אתר דעתוי -י'ו"

הרגה פרית יונוי מימי (םדק ב  ..תהי פלר·,

א:כל בm

" לעסו ה .Uש Kםי 'DתביוJ

האר יו וי:m.

טית" ולפעלו ילחדשב אך ורק לאווך דל-

המשנה

חורב של קיירם פר"ייססי ,לוהיית עייור
mסזו כלל דה Jומחשהב חמץו ימנונו ל-

האישנ נ:זרר לרפ.קיד את iותהרר סבIIי-
mו ביוי דוtהת רכ.תרהב ,החל jםרנiנ ים
טירים סול הדתרה הבלדמת דרונ.כונ" n,ב

הסיהב השניה וז' Rתלוחיהת של ה-

אחד .תלרמר ככלי למשל יאגו במלי -םc

ובירביו-ת

-

היינן המזמן בה

ה r.ךרה הגלמרת ,חה Mסבצרעת עיסתק

בות של נרמא על מרר רזים .ט.רפ nי
חוקים"' מגדיל סל ההיררת ,לשך,nןדו.

ברקי J3ב)ריםדת לכב הדנבע לנעיניס ב' i

גם האר פמיבות מורנכת

תדרח הנלמתד מיחגיי ארב והמהייר שיני.

וזר Cלחברו רכיז ארם למביב(ות בהייי

איב  Uמיכל

-:.

-

א:ת או~ו המצחת הנהרנות ראכץ וזבןם

תהי יקים כימי התלם,ר mשמנה אי ב-

וסכית המקשד יקיפ .וק סר! :דח Kרחn

מקהר חטוב בייחר )ספרית הא;,חיינ~"(

להמ שפאשר לנבות כב...לליות הר:חn,יתי

הנו ',מלפני כמה Rמות .שניס .לא בעשי

סל המשנה ארף האר נקt1ר משנה בקדנ

סנייגךת וציניםי ראבז הלכניס את כבי

פשנה הותהו הלרמב"'ם .כזים הוחנ.

הדור הזה לפני ו;פנים לש 'עדת תהרר
ינם Rל נסירנות להנכיס א:ת החייה לםני

,ינפים של רנ'ייח

Iני ,כו הגונר 'למצב

האכםורדי  mם,ציכ אכח,ר שמךל עצמ-

n

-

ש ...צמצרם· הרתרה האו התליך הירוםםי

שםח -n

ובסריםי שביפודו פיבת "צמצום
ובחהי ההיויד הצעיאוב ",רוס.ויילארש בר"
גןהל .פאכן .שעם הרחבת ראות nםזן"iז

o

גrמnא כ-

מחהי ההיודי .פברם ץרןם .היה םג וווי

גלר.ת Mל יק ראםבם אלא נם 'מריצן אי

וברתלם מרחבח  -רא בח' 1R - mהn
חרות-ישראל סאר הי.. Rחרות ינ»' רןל°,

אר נך הדמינית מהדרת עידךי

'ונרתי 'זuולנזi-'nדזחבה' פוrנרנות :אם הכגגזי

וCל jחרשב םא ומ"תדנ  ...בעל ·וכח(ונ
Iןצנורוסנז iובייבית רי"",י.ת ל Rייןכת הרבר
הואשיר את

התורה .

בקין-ז~ת' פKהל.

בםלי· שתצעב את מזתר 'רא,רץ הדיvחבים

.,בר בל עוד לא וצרנ הקשר החי - ;n
מזוחני ביז" התורה וזנצחית הדבnצית ובין

יחסי אס .דימה חב לימדו התהור צאלu
לחקי ~ת'קרת ""ל) מצ(הד ל'וא לתוית·
יnםי .הפ 'I ,כת  Rת דרפת ה:מידהנ הוחברה.

"וזת ה''Iבית היחיר תאו ודב  '1ובשחכתנו,
פני אivיוז  oישר Rל ניתנה ל,ם היהדדי ,ל

n

"תבמ ןעל -נא~ לבקל

nR

החורה ילקמייה.

חרת" .הדרב רסם בהשע ואזת לתתי מ

סיכה העקירית להתםו הפתרוע

O

,תה" ב r

מ"בך מבריהנ וכוי "הרדת ות,ודר,.

לעתים קרוןבת נזומי הם'וMגםי הרו
,ידם הגימיק ,השדהיית הדחית הKי מ

o

שלה רמחיטרת מוספהנו .כאל
הלא הנן וחלדרת י""
דית תאכ  -רmזי תל אף :iחרבו רו.ר
חב '1הלחג סKב כרתהנם הםח'סלו הפיזי
לש גזלת יארפוה -- .זזיםנ מווזב mב
ריחני בובדרת ה'lס'ייברח  -אבל רaבןי
דכת אלמ אינם ריאימ אח "עצסם יוnמניםי

-

פרnnוז

רבא.ת לIרחה' ד•...

כר ניהג nבם התרהר לע מנת ל  Mלה

!ולם" בזרפ ולחנד תא אכבר" .",סרכף
על החגיי רמ..סיבל הגיחן ב'שיבך.ת ל o

יה'W5Iי'ה ברחי לכ הקל עו" נכי-רזi:ילא:
ד.ררקא "Rברז  oישרל .Rלב ימ סוPיםמ -בי

ובצעכי רפרת nלרלוינ מהדרת בתיי .הבח°
הר הביר3ון .בIב". roוrול'ו! 1מהדו מרת'
חדה נא' Kש;ן הז ובפמקייי "הסויתוב
חינבפ פלסוםלו :מ o
...לי"'"רוצ רנבימ Iר
זiנ'ני מברינה _ אבל פסק וב ר.אן ,וזם

תיקף רהלוצהRי

במm

הלמדר א:ל פרבול

מהשע א:ר חבזלוו זמרמית ה'ות"רה ממנום

,;;,היה רוtנץ" ומתהsר לה ,הKו שרףח וסל
.
בל חמריבי בית הטקרש:
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בל תפסידס נרמג בכר לחנד טיופס סול

1וIביס pםםיפ" חמםייב .השנים ונמוש~ם

"כולו נת'ם זוותרי תרדה יצפוות" דוב-
חם נאשי ""ה  rnבחף" .חאוי הלכ כל

ולאורר יונ'ס א'ן להשיב צאלבי Kל Kלע

ייר חבךו ,נחיי ענוני רשאיח כל ונחוי

שויווח ערכים הז להז רגני הישיבר  ,r.אוחםו Kחריי ,חגיי ופהט  mךונ דכ,לל.
םו Cרויצם םא·א':ור .הם נם הרעיבם צלאב

דברי התהדי חייגים להירת  ...ל ,.לבבר'"

העa

הס

הגירינ של הוכפרים  mמריס בקרב

ילוז רק במציי הפפלגךת הדת'ר,n

חהז .ניאג" י:חו וכא דהרכ ,זן נבמרי",

דררסיס הנמשה צעפית ממתית יפיוהל

ואתם .בפי םוrזייבת להטריים ,לזותי ח-
במית היוסיבדת הליות אל רק "בביזית"'
י n.וו •nלאא מקייות הלשרהא לושפהנi
לבל ה,ס לדב .,איו הז בלל וטה לבבי
התהרו ולתל'l"Tכי ישיבה· ל"המתדר'" איר
I7ה  K1ביחי הםע מבייגה .מלבי לעשרת

חמבבת ונתונדת ,דבריס שהחנרב במםח,
פבי שרכלגי ייי  •D'Jמכליים pרצ •mב"
רירות יפשוטות . Iושבנתם לכביר דררבת
םנ כשכתר בכיתר ובתכלך בייך יכ-
סבכי ךבקימר • II

םוש סביון לבכוסר לרתרה וזת ה ..שפ"'ח ך"

'M:mיבות נמ:זעיםי m

הקםדת בתיי דרכיך תא חזרבת הרותה

•

סיג

 -טיזי

עתה ובאורי ילאשגי ככ' :רמה דברב
הרבנים ךמ,-רי ההורהא בשיראל ובריוע

 -אבל להזב הלטיל

mשייבחר להורכת רבגי ישלאר !' סםי'iם

ל pדתגים הלאD :תקיייפ שאר בעצם ש-

פשוהט רtסנ :

םא אין עם לותחר אופ אין

בייים למפלתדג דל  D5Iקניהו ז הnרסבה כלר

הוות לעפ ,אם הורתה טרובת ותפרברת

רטית מסייידם.ת באי אין בהם בדי לחןנ

הפ,בןרת מריתר מכליל הבנייה שצונייר"

נ:י Kהם»י י"דר Dמתיהר לושונירת המצח.ת

מוקמם ךתעmרם של רנבי י'IIIלאר בוסב

nu

הם ב-
ובהוו :םםלנו nו DJסבי מלפ
רקםה ה'וטכ כיירת מכשירים· להשגת מ-

סעילןת מייגית

 -פאילן כדתר רמפעם

tםלחב רתית  ....;.יאננה תח;יף ללןמר
דתויוה ושלימרת הצונח,ת פרס ",קףט ·_ה
שנחב .אלננז בממתרר ..אצל יהייי חילוגי
נ ~UאםI".נ •1כתיין הזניקסנרת חפםלג-
תיzן .וםהוך ,ברתז ל!'מי יכתנית לי!ביו.

נוcלרנ  -נnיt .ו בכדי אומי ת,...- ""r

 הפ מנידמם ךcת::jיםדי של רנני I1ז'לאוהוקינים למימדית למצביאים לל Rאבצ!

לארווי !'
הנהי עפמ לnפחר נבים כלפי ענונ U
מוצבנו sהפהני Uת היבנית לתנן מיום
אינתנ rזaיהד ; ה' Kמsוםלת מופולגת )ר
איז זאת םלינת הוחרה אי ",(.לבב ו-
מ Sס המעדמ שאר הל .איבני כייי ומוריג

כלל ללכו 'Kון יפאלר מגרפת ,ליס מיטב

Kלד יליף  -קאלם ייי,ב'" ~ פאילי עטקן

'''.ע,.ידי לתאצ פהמבוי ר"'תםר· םנשי י-

לפמתגי דב-ת:ולי.ס  K'Iבג  tובןרת רייגל

בנים ותי יסירבת הwשפםnע ישחט -1

ןןריגKו וב Xרי.ים בננוין ההיויד '""דת~ה
גיים  aלדיטיי שבוא הוובובים הפלוייטםי.
הסו"דנת ויםו.םף ךD.לריס' המי ,.םו{- -ל·
פיבך ניטיג י  5Iשות אם בשנז לני-W' ~:J

עילת.- aהפט יKל-הל Kוי" ',סגהלד -
איני י"רג מר~ ראrםות סל רייכצח מהרדת.
ישםנ וכניס מקםיימרn .ששפעתם יפאלו

רבןר דעהמוי  D:אל אשי פב;ם ואל יקת
  ]'It'Iארלות רב.n .ר"' נבבעיוI7דnר

נדרנכדcיש של וארז מפלתג ",.תד םןם-

עזים ופליםיים יע  Rי ממלנות _ איגני

ןןבןע מסז םיmר· - ·mפארש זקשיג ה-

כוקב הצובר סירמ רה'"" יריצם.ךת היא
·מועטת רחבור הבציי מתילרני
י.תמיישםג רננים העיכיים תביקייי-

יאהננ -P

ם~ניל,. .מקיררת בדעיי .ה;ןקילית יםםs:ום
הר.םs:ותרב הית~ית

. -לכא .בל! .זז איבנו

נאד נםהים nרגבית פעיהל ו rרל'י...

www.daat.ac.il

מכללת הרצוג
אתר דעת.". -".

96

כשכינז שלסיו ישראל ה ' 'SIצובאי בש-
נהי ביובי בית שבי ,קומ אנשי

הכנסת

m

האבת הדכ nr

רכשו .טהרר יJכוידות.

ד

דכוהמ ,ואות לא ישם נחתלת "יפח ר

הגדולה mגריךך ברייית את תפקידי גדילי

תקון הרמינה ,אלא ".מהסל ...אם נםtדייי

 ..הון מתוגים ברין ,ה-

גינו ידרע לרכיסו להם עמהר פעהלי ,ב"

התירה

בידזסאל :

ב..שםn

זמידר תלמידים הרבה ,עשי יסיג לתורה",

ררהר ומיכדבת

כלשין משוגינן היוס היינן אומרים ,שעל

ויתחילו שלעות לדברהים םג בענינ'ם . ' 0

המהנינות הרבנית מרטלים התפקידים של
הרבצת תיהר ברבים ,של שיפיט ישל
חקיקה ומינהל .בגזירבןתיבי הרביס  -יגם

-

חלדוו ארפס-מעהש י'ודבים לעיןר

יב-

הפקר" הז" ,וזנג

חרת מרסכמים.

אנל סלם כד

דרוהש דאת-ה הפי;ח

אשר ,לצ,רנן ,איננה נמאצת נשפע בןי

העגים חהז של עכינינן .בןרכ .שהחלק ה-

שלומי אומני שיראל  -הרנןו לבכשו
למעז ה' ילקרב את עהס םחשד" לויחתוr
רצח יה נקרא לפעמים גס והוניו.ת
הדערה של מירה זו .היינו דהלrיזם
השיגרא .השאלהי
הממשוכת דברכי

ימהניגיו

העצמית ההרםגתרות הכניטי תא היהזרת

עיון חילין העם ב  mחה המ;ןכייגית הרבנית

;;יום לי'רן-זיוי: r .אבל וגיע מהז.
אממצים ככיס ודציביים

שלnu

"ילוני והאגטי-דתי סל העם

אין

את הפצב

עשך כוביטב יכלחס ליטרל פהתייה את

הנאמנה ארת מנהיגוהת

זי;ה אות בהחר R Iל פזזות גטן האר ,שיש-

אשי U

לזפכם הונחכי"

הזמיר.

עדייז ...שטחי הפקי" כחיינו רוחניים

כשנינתה הותרה לבני'ישארל. ,יר"

 mצכןריםי הניתנים י;י:רנש ' ' ""11ה1תיה

הקיכה על הר סיגי ,והארנ שרדהיהש

ןונאשי ברתה  Iדיקא בשטח הז מבואצת

לרדת אל העם על וננת תלת ·לו ם'

בC

ה"עובדות" שהמן ברכל  Kולי הל mיר ל-

דחש את התוהר שאנבהר לו ,האי איהננ

חדהר את המגיע לד ..ריקא למעמד ריי-ב

אמיךד צריר לחיות רברי ,ש-

מופרזח

I

גיIב  Kסיר להשלים למעהש במצב כפי ש-

אין לבאר יולבר לא העם בפילים נמ~צר.ת
אל ההידוים יש לרבר מתיד כלשיםנ ,

בהמ שקהט רא uוםד מאחה קלוהש בלבד

בבתכם ,ז "" Kבשלון "שחמביתהים ושרפני"

לצוכצים השטחים הנןתניIב עיידי למרות

הם ,אחת יש לערת נ איו ותהו שבתננ
ותתרו שבלע מה בלדכ  -סי גם רחהר

התפתח רע ןס ~ השלהמ זי פירוהש :חס-

חורתית אר רב.nדלות הוסחרגות שפירשוו

יהידום

הפקרת כל אשר חלקי העם ..,..
םג אם חואסים -
שאמ יטען ככ' " :כל· ה"שם nים" זא-
ל uבכי גתפסו .הן 'Sייי השלםי  Uת א:י
 ' 7המםל  uת ,הן .ע'''',בקרצות-ל"ז מסי-
"יונרת אי '·ע ב  37לי ..חזקה" ,לי גראה ש-
לבורית וכלפירה,

שםח הIננהי Uת המוסרית מתהנ ,ידזי ל-
גאוליר ודיאק אכן היי:ןי וסנד ררהצ לש-
מרע את דבר הותהר מפי נציגיה המים-

מכיס הואנמנים .כלום

החיליגי של העם

-

-

אפילי החלק

מסכיפיס ,השעם

החז יצעירין "יינים ללמדד מחדש רפק
עכניגים פסיריטים

רגכן :

שבכו" יתורה שבתפל .השרחהר שלu

תההי שוב תיהר V1בםיעל~ ודחה הארנית

הרנשתנת רונ.שעית

 -וuת ייחבת ~ייף

הםטהר,

םעהש הל mו ,nשבירחו' וס;ד"תן ם:
חדוס '!תםם פקים רב בחורה ,יאל בדכי·
מאת גלחה וונשעסית עפרהק גלוםית ם.:
כי הלmות _ כד רנהא לי " -נסונים
כבל ייר ידיר _ יכל חר יחבי לפטלו
ל,צמן משדח  lUCל,חות הרכית שבשונו
_ ולבתכ "עלהים תא הדברים שאי הלי
על הלןתות רIסUKוגיס שנשרבתו ,ןכ ~
ארלי םב דלכ.זי את הונירםא "של רחX

שפירת הנפש
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כמבת ~ .בר םק'םד

mרל  '1דXrרימיאם ,ריש

לקשי :

בטלוה סל חייה דז םיוהר

R

.פגוונ"ם

)מנחות צ ( Nם

Oו

אםני נינחים במהנת .ייי Kםד יסנרום.
ייד דאם יסועים.

·את התרוה ואן לאגול פנליתה נןות

'Iכרםא ממאנרת יאקו נקסי ·Jם· מהשע
להורח.ת Kמוש םאר"ר הלגיב לע בםלו

הנום הישוב .יצברו .אל לע ייר עשהיי.

.תאו גבוהל וכטיי ותהר ממחת הפכירה

היאיוסר .ההסלהמ הופהרש .ההסרגתות
שאהרליה אינם רדכים .והכ יכI1וMל

דת.ווה זכuבמ

 -כטיי תזרה מחונת זז-

יז ייי יסדהד מחשד .ב  •Uקר בנן דמכע-

האר וכבונברק !בNרא

 U,.תל" הררכ ;· -.,ינ הןחךלת השנםיי

מרייה יור.
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שאלה של .בנ' מישבית הדרים למש'הס תרניי
ה)ביהא לדרפם
o

Jב"" lחסור היסירב n'nקל Kראבץ ב-

מיצחת מררשאנה לוז ההאמ "שביעית ח-
~מדר.ת ,לתה שלאת הדסמיםה ,ל הופק
כנל חריפוהח .כבר בשהנ nרמ" Kהחלי
אסלות השמיהט להיוח אסוינ,ת חשיכרת
למ'$הש ,פבי אשנן רארים כ.ןקנטרס סוגת

השבר סל הברי מהש גחסהי ובאנ. .ל-.
הכפיי  ..ידגי שמיתט קקוע וסמיםת בם-
פים נקוצה" ,בהדקמתו מדגיש

שהני ,לירי nירנר קונופם"

המחבר.

הי;ת . .,

ורכ

 מלקן בה(וטהמתזוןחיכם

כם"'•n

ווסר הכמיוה םOנתם

על היותר סול רנו 'rהליי .פכי 'Xרllוrו

במפרר הב"'ל דו'Rל fבם נכזר כותך י.כמ..בז
היתר  ,mלבוניר אלינ mלב!קייי~
חיה דלעןת ייעל יק לאיל,uת פסני ד
ונ;ז" התנבד לנמיות ק'ווק ל ',uגנלל
איrברר לא חמםנ .פלי ערתו רנ;ץ בשז'ס

גם האנזר וכ" ייהיס SJ

ילכ ידםקין לןספ

אילנית בספיםת וחג"י .באל בהחלם rו
ךתני היארת mש לש:ונ רה" •Jrtנעיהד

חכיי ,הליית למי אתוזות

Mל הרותה .ברז לא ג"תן בל היתו לע ןז

חנלןת האנ"'ק ,רכח תבהד ולסנרמה לר-

פלרי יוrRהם ,לבר רה.יות ל Rההי KלK

המכ רבמה

e

ייקם הפצתח התלויות

בזרא....

ירב הלייךו איסרו סתייה ברוסית '"וב

בבל רחיפיהת עלהת האשהל על יmו-
חו נדלרל רדהך בסוהב רתם"'" ערב שגת

עית מפרי ה Kליז.

»')"1

לב זה נס בםוו:

.שנת השב "!Iהנ"ל " (.111-113

השמיםהr .זתעייי זא פלרומס רחיף יו::רםי

הירם להתלבטיוית כקסו תתח ה'

בטרפים

שפיהט רתניי מaשר לארJנכ םב לתC
הארו  •Kיאזנברג  :קיייתיי כבחיי תדרי
'ייר בירי ,וב רהני.

הדיוניס

בךשוונ

,.,

וספרים

)דנתי ובה םנ באי :ב..םופ דzובת הסובע·

 90 ., -והללז(.

פרת הישנרית

השיו רכי היושי ליב ייטקין צזל" טיוד

-

תא" תIי1ו Iע.

•Q

-

ירישל' Dתשי"'כ

זא ,.יני שכיעית כקהרצ להלכה ילמע·
"',ווה .וווא

י'ד כסתנ משוכיהס סחגת

n

.ר רובס"' .וanר נדםםי סווtרליהנ

כm

רבת

כירי'ילסום בנשית ותם"'ב nארב"' פםע שביה
ב...ו;ז nRVותשובית nמרי  r,.ידסקיז"

)יווחילם "יי(א" טיי כץ.
פזמיהם שלומא nז בסבה  "V'Iב"ך הו~

,ל nnההלאש מחויד .לע הרת.לכםי"רת
הסיו זסכ  NןןןIביnrכ זר ווווםא לצפוח רח·
רמ כםמר ..הRרדת שהע"' לרtג' בפתלי

הירץ הלרי ז'ץצ ,רהב סל יפי .ןא החירמ

,ילה מיםע .ב.סרפ הירכל למתאל r.מ·
ש'ס וובה לידוס טתת תק) "mתל·בRיב
הי ם('"פnר גםת .כ Jתל" ",שסו מיכתו·

של ה.פגנים הנסי"ת רדיRולuת" לס  aתר

הגי ,ליייס ננידיי סל הרב ו .רm

קנצלבניינ.י לסויIנאי כתכם Rםולה וIקכ
לעכרררת שתנ הווIניהם םע תור'Kי דגו
רס סול עmכת לאו" בףרט בnכוב הז 'נ
אים ,ל ה Mיפ הםולסוב סייים DירוDנ
 ..בבי גהרר" ) 14חותמיס( טיייף 'מןII
םת ,לדגה .דעת מ,סבת ·,".זרום .

.
.י"I/ר'It
.וt n :נesןlonie KlLtra-Paמei nde der CוםCe

",בגי וחרנות" ) 14חותנבי(ם בזריוף .
חימתת ",כית 'תד גכוסרב ורבחת" ר.ינב
ויר לא nניו" )כלררם  Iנם ביוהג 10 -
חופתי(ם אלל כל תו.חונת הIכבתכ וןך,

לRל .ר'דIUד' IIן' בם" Pשבנשת "םרחח
Rל הלתי עז'" 1ב'סםב לוו דזח1דרב ונר
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בני uvכבות
אתר לאשה
הרויםהרצוג
מכללת
לוו -
דעת

ניורג" Kוחד החתימים ןול הבמבת ,ארבתם

זהייי

שםה הרנז"",יבזהאז ,פנטר כי' חמוז חרב"ה,

של ום  ICמנןר הוררבזי ,ב ~ Uל צ'ב הי-

וברו .האר ,כי דכונ,תכ כבבת ברעב שני-

" נחמח ,מכתכב Mל

עית רחנ;ז לפני

וcנום למי הוא וביודע  K Iד הכמבת נמאצ
באIנתחת ככחיי של האגון רבי יהוסע
ילב ייקסין ת"ל ,שאר היה פעיל בקשר
לשאלות

שנח

,ם"-nמ"nתו

השפיהט.
הון

הז

בuיניפ

כשנים

תרנה"ב-ייך

)  Mןול הז בסופ "סונח השב  "iהנ"ל
.ת (.111-112 •101 .98-99 •94
הנU

בותנים ןאב את המתכב רככב.ו

בהונ המוחתמים נמ»ייחגי ווvב nר
גהרד .האצמנ גם· האר

כחץי .דמשוcרני

בין החיזI:ניס על הבתכם תהלז,
הטפרים שהבא  Uם הברעות כלי צ~ון
ממרוט

הם :

הזתב

יששם ש Uת-

טמילנסקי :

יחהי

-

הנ"ל  .. :נס ציוהנ",

ר..חבי.ת

'''".תש

שביעם זסבm

היץן.

רתם"גת--יוו"ג",

רדו UIfIכ
צייו" •1
מנהש

כ..חכיס

I

מ.ריכזי :

לחרודרת-

הכת

 ...ני/נ' ביל·) ",ירר-

7נדוווונ .סנ'  Uלמצןח תיכן נרכז כל אחד
המחדתמים ,ל רכןנ,חב ב  tפרות הדנה ב-

שלים (.1924
תדהר  :אבזילקיפ'יה סל חלצדי ה-

מwו  Uת הנל" יינניי הרבר בהעדית .ב-

ישינ,

ז mי "שת

הובבתכ=

אדובני מוובו

ורבני !

זה הרבה בשנים חסבבי יושבים "דאתמנו .בעמל ידים וכחרף נ!:וס
כחל maובתאלות שינית עכרנו תקופת'ונ תאז ףאד כי את ד"'הרוכ הנדוהל השצבנו
לבו לחיות מעמל כפי  Uעל מדאת קדשונ דסם הדוtנהuי

שכלמוn

דuיררתיני רבדוביבו

סדם יטפיקו לחמ לשוכs:גי לפל פנשות יעלליבי ןא האבת ןוהכוהד mונקור ה 'K
שעמהד לבו להםתפק בהכנםנתו יללמא.חר המסוייגו החרכחיות מעכיהר נשיות
אחדיס עד םחזר ירהא ה' בנעיונ ודשיתיב ,יכרמינו םיפיר pלבי די צרכינר ,ימעבדנד

על מפתז תקופנתו הראשונה וכבתניוב תזהד לשהכון כיצןר ארש מינאונ " הלים
ינפ1Uות' Uמלואת nק; mםןם לקארת השנםי הוסחר לאצת מן המרצ ולחייח
ייחם לש נזבהדו חייס ואשר בחם רבהש לכויהמ, .שההנ שגת השוב;ןט רקוהב לכKר
וגאדה ויראת תלחז II:ת נפשותינן מבלי דלעת המ לעסןת
פן בוומל חל,לה >בעכרנו " .אחת פפצחת ררת"'הק

-

 -עמבר מוה לכרב יכנן

רמעבד מהז וזנחנן ינסירנ

יםיפרנ הב  Uמליאם ומKו ופחד לבלי יוכת חיי ואכל !:מיבי ולבל יהרס "rוי עד
ה'םוד כל ע'מליבר יימיבו שהסקענו כב" חבשיס הלאח בוכוניט וושותיני .ג"ע
הנני פונים לאיכם ובנינו דNםורונ ונופים פלניכס את כל העבודות החניחרצ בניגע
ל,דיעתבי ל'Rלבותניו ולנפבי  Uולע וכלם נברגע לחמיתבו הררכ..תיn.ו חארם דKוביבי

כאמיר תוה  Nק אשר ד;כיה רדכי בוs:גים הוריבר אנ את הדרד שלא כנשל חלילה בדרב
עוינת תחוCו ה,בnחר ו.rוטווי nולשא בבער ·nו רבעב אל לנניכס לו.פי סינים
נשחבו פיני הנטיןוית יבארתן הנטי,ות השיי ביד)נ קרם שנוי החלם ,ועכידםת
יחחלהפ חלוף גמרו כםםי השיה כרשאוגה ,םא Jרא!Iמ והדמ רו.wרר שבשהנת כי
הטבע מכחכד מכרפי וטיניני כעבינים אחריס אי משום !)כה רחאח זבל הנ  Uפציבים
לנפי הודת אגזניבי לשיטא -כל עניגי העחונת בנלל כנטיהע יכרזיהע יחניםת
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הבעירית ה.הל לפי צמב המהבRל  -היDוrי גם כחםה ותררה וaיונונת הץז  -נוםים
לאהה יבכיר אגרנ : Uו,ינnיס ההטרו'  nאויי לוקםי כיריךב תא רופת הםJהם
ןןןKל תשכתח nיי;מ ממ 1 uבמנינך חאריךנ הלוחירתנ ,כייפ ההז יבל םתכ ינnליה
לבעד ברעב לו Rנמםי ביי המלכות כפנעינו את מס' רמ.יך ולכלי יתובילי יינתר'm
''»ל  Uהונםעים ברניי הלשחי" יבלו דאפתנן שוסי ואבנ רבריני להספ סרט,
:חנה ולשאיהנ לעינו דרחליע לבח  Pר כי כרני" ההירת לשעית םורnה פבירות
וזיכ"" רבנ רר'hה לני הרב האנין ההרנה פה ,יהיק פיי ת'" ,'Iוונבםוו .נלוסז"lI
לכ»ףם לעקריה וגמ נתז כיי' " Uונסאח ומכיבן נהזי N Kד 'Jלמומךת  Kוחי הדוי:
5' :nם !:נחל המעבץחת הדיסרית הלוכםוכי I
א .חרי ) Qה .כבל שנה סרנה תחרש האהםד כתיי סורורת הכרפים ומחריהש Kל
ל  Jורר יקזיק»י יכ םא לצייר ,לאומ nכי אס Rל יחרשי רונ.םים זRי הrדבגזn
nייד כל דג.סיעיון .הו נפגים mד שדקים רtaשז לאנות יאם נומא לוח JרדJםב
במקדם הnונרהש זיא הדני וםםסרי משני

מנומים ;

 •.מנפי וכןי ההאצוךת ליי "0 ,מחש מרתהסי .ב .ונפני של Rנשיג לל!Jם
עריבים כמטפר רב כהז ולפען שאל תשבתח תררת סבי,ית רנלכ וnלVו רי
מתליס ,רכםיי אס כי לחאייט רכRהובים -ותהכ יה.והאנ :אכל Rל וכסנם וב

לכ ןב.

ב.

i '-!.''' ,ןilri ':

משיהנ םמנה מאלבת הזמ'רה בי.םיים לאת וכהונינדם החזסריס שהHי '"נ נהמז
אהללגרת נםי הרחהשי לאא השזהרם כהובח בד תעהש יאקי בזייגו nנNט

,לא סכל טמלרה לא הפתל,ם הועבtני"י סנום אסרו ]ררק כמרוו;ם mcת כ'סובפ-
כחמהש אי השס ' 5ריבםי רש, Kחנ הז כרשע וסנה לכפלהים  mרתגלר תכהוtכז
ו 5' 1tפ"ב צריכ"ם לרברת p:להים צעכמם "' -דונד ע; בכם[ יב ה,םזוכר
rזשמ' ~nאת מתינת הפגן צרוןר .rשאר נת  Uלו אחר" דבית»-תב:חר וינםי-

רבית ירנוםתר מלדב סcnר מומתב הזהרמ כםכאלת ההיהנב  -האנה םל
אכות ג'

 -ההג העיקר mם'ידן לחמית נפש הפל'Jוימ ונמ רנים ררנא.ים _VRו

ארתי כליתם מכאלםת רכבוניהם ישרכתו הרכה רכבימ אחרים יען יכ דnובKלוב.

הנקדוח "כונייות ההן הוןם ב:nזם הבר דוnםנד nיהק שמתלמות ברקוד דווiם-
וממני רפנטות הפועלים  mר:ס צםיר כ"ס לחיצ השנה,
ב.

חהרנהב ניב ושש חפצה כבינםו Kב unררבן",cם .דס Kלונזע לשיא תמבתש דוnת
שונהס ללכ לדרrנ"כ ונחרש אל בטנים .חררבנים" ל Mובתפים ףו Cיוורגום וגל

הדרכ ההז מע mכהבסבית יונלבד  narבל זונז שונזקין דא,ילן הן תדבכ דהnבבו_.
כבמואו מלסה כבל תאז הננר וכנבים aמש לוהיכב תוחח  -םא ל aוCו:םnסו
לנחזו הלתיר כסביל הסתלי  Clהרזהייים שדזיכי העבהדר האות ייותג רבבו
 -אילם סוי גפנים וnסם אל נרכיבס וסבנה האזת Rל ניבל מבעמ רלםניבו.

אות שnב השמידס" במי רא.ונרעיקאנים הנסערים רק בשביל סושוטיהם נםיirJג
גגד סנכת ..דפ.יליםקער"' הכמלת רnםותב-לרםני הםרבים יקר יסרוו םאה'ח'J

caסניס ל Rרייאך  iIKהמח:ח ממסוכתנ האזת בלרז ינסנויי אי רוק למען ר~ב-
הבם נפני ..הייי" ברדהמר וcהועםר  'JנIק'ס ההל Rחאר שזיקינו יו-eפאוסו_~ -
להרביב הבם .שאכר Rרונ  'Qלומהל וזהיכהב רצהכ'י הלשערת דיRן:ו כי" 'lIkרב-
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הלשעות 'ר פערלים איבם הידוים-ביז Kפרצ ואודת אל הייבי נאחנו באהרים

'Uנצxייס ·פי חוסמ ממש קל הפולעים הרמביכים מכבי ,מרב ·-ימדצ השני
כרנ הךתכי רכ'ם שכנינך סול  }Cמבני עמניי ,ל חאת הוtם .כי ההרבבה כיוס
היא אדח
.ך

מזניםוירn

סבובךות נהדפיס עםרתר ,ליהס.

הפנןה בנפריח .מיני הפנז ההנרגיס ,הת הודאב ווcםדצ nרחpךית אונקליIביC
וtmים אויםנ טmתית איתוכונ ההשרדק ובט]י[ דקם לןכ הט חלווים ·מאיד

aסניי כרל הלmנ קטנה תוביםת לחהלי ,יכ בם בורר לבל נפגים uורקייס חשליט
משרו לaנית ומסיגלים לםלחך nשרבית רםומתית דרךןשיס רפארות רבות ושוברח

םדבnסרn-

פלי החמלרת mחת הרפו'lKת t'Jוה לגויפ· כנפרית ובמנעית הנפיר

'nםבז לאחז.

..i

סאמ נסטייח המתים.

כבmב שכדעלם איםנ בקלמית בל מנמיתוע

שכהב

וחוווהנ לנסיעיתו רררבת איגז נקלפוח "",םר יעל הינטע לשוב בשנה השנהי

"יpםתז לואלמת הםחירךח םאז Rל יmבר ריא.זםי למלאןתן כשנה השניה -
זוו :בדנ כבר למלארתז כשחב השלישית לפי שששוי

הנטיעוn

י"וסאורבת

..נם uנת"ם הלוסרסויס רזrז.nים לרסcת.ם לבשק מזתיתיהם והזפ ' ICJהשם
...קחרת הרבוכ -גם היאלנןת הבוRשיס יסכלי· ",הכ פהקיחת יכדיע פסונרי
החהמנ מאז.ת

י.

משהלת .כל הםבנים בלב זראה ווaמ היםר הזה יכ אין טןב לבטן ,עצי IKכבל
כי אוב לחהל לnעם 'ינק"ס בובקםר מידחו חאר אווור בי חקל הנובהרר  mהשהnג
רס.רןהכ :תחת לקחת היונקים םהסוו.כתילות ולנוכעם במקומם הפיערי הלוב•.
בל מערובות רבוהרגרת rוסmבהל יסועתבמ בדייק יב יבזפן מיוMד !",פוםצ
חכוק ואל vיבךן כזל שביי רונם קלקול יגוב הפט,ך אוחרי אשר אחנני עשירנ

 בלן עשי Uגם נאחנן TI!11ם שומביו ליפ הדייו»ת היורת זzחnות
וnנתיל mועהת ונג.עי רת שליב לקחת היונקים הממסתלה לונםעם במקדמם
המידחו הלם אי Kפוש כלל לבעיי על ·חיקי החםנמ במלי לוגים לקלוק
ררם,פך היונקיםm ,הנ הקמדני לדוב בעבותר דרכום  10לפי השכרם ובפפיק

ל uהואצרת כיתנן דnrסד משדכםי .ניוסם יאסםכ בקאיים בחיי ובוmים יפל
פנויונ 'יבונים יהל .aבי nמום רהבו הגרלר סב . 'Uינוכ יכולםי למתקםיי כלל
ללכו כלו יוזת iתבהו aרגנרת רוק mם"ם סב 'Uמוצאים מןקר ם  "l1םת רק
הבוב בלבד םRו וmדם ל»יr:ים  .עבייתם זא אל נרRש· פלניהם מוסמ מררק.
לפתיתם ארנnנן הדקמבו רבהפים ו rשהבם הקוויע אףXב אמנתו דיין רב
·עלררב שI IOייםז בי יםררפ ווקתנתי לעהים ליוניוכ יבארו איה" אי ב~ת
כיפםי הלאה ·אי  EI}Cוש לבי להתםייק לעהים בלבי .וייר ,כמבר יכ חיי האבר

כנל הארז ·נםרידIכ על ר:כ.ברסת לסו ובקייים שובים יובשיביוב םאר תרגוי ההנכהפ
.ממןקר חאר הוהי לן רקונ,יי הסבי למתהי כרל מקררי הבכפתי  uבסבוים
ותל,ים הז בזמ דע אשט יטתם המקיי na.דר ~.תקלpי גם צנ,רי משני•
·הזריעה .א:ם ילדח הבאר Rלו ירו ,בוונה משבעיית אז יאדב nב'IR'Iת שלש

הןןrtנ יכ הירזs:יתר לחנקתו לורן מ ",pרר.ררח.ף ירזעת הויק אף דרוסת

יגיהע רהב פכלי I:!:מרזs:nי" הורחף לכב זאת אינה נםהאי ·רנהב רכל עיצהמ
וז ...האב רק שלרד ןלרשכויר ר'זrKומנ וזלועת הררnף הHב אחייה ·כומוכן אידג
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מכללת הרצוג
אתר דעת -
יי'פו הכונ
שיוח ולונאו לטפל כז" הקיז כשנה משיסית יען 'כי זומגה וrmrכית וול
העקר הושנה חשכיעית מאל איז ;ם ל.א זוי הקזי ל,a

יזרע ור' החורף שm
רזע החויף יבוסהב השפינית אל ',לכ זרנו החירף לבKן פףז RרשIז\ rוונבKב
עקי ונחית האכר מפני וסלא היכסהו הדאהמ זסכביגוית כל הניי ,מלדכ ;ס
שנדגע למחיח הארבים וםפהים סאיז הלמ מבה כללכל נפשות נ'nם iמלסרת

השבים חהב ברינדם א:חריהם עיד הספדים הרכה קדיקןל נארו שיכרל 'tווב",

שארה על מבב ראורכים לחהלי הן ככטף הון כמעדמי כעיני רם.הלזומ ,ל.ים
םג סכתנ נפסרת חלילה.

.

מס העשיי Rשנח  Uובשלמים בבלל איבד תנןר תונדי לפי מהכנטה כי םוt
לםעימם לע פי דמת ר),הלח וסזחנביקים הב ההיידום בלדב יכ ימ דיזו ים
כלע הרישע רת i'rיף כרונ רסה כונשררכת וסשלוננ לפי ההערהכ המתידית ףומ

סאל היגיע רב,נםםת גם "למחהצ דהנה כעלי העשיי יינכן אח לחקם ''»ל
לב פגים כמי בבל ירת השנים אם ממעט העגבים שיש לכל ארכ' אר נם
בפוסרנות םונגשי לאטור תא זקני ה:חע לכבות על ידם יובב םג בשנה האזת

אניפו אחי...

ואל יםחרי לבלעי שעהרו .מאעצים בנחן הז מכך הרקס·

התרי כנן חכררי הגוש,ו בזל דכי השנה הברא....

.
סנתגדיו לצא ה"ירכם

 •nההפםד והקיקוי בגיד1ו הבהםות .ידוע כי חכהtווn
 ,ו Nרבו ת"ל רק במשי שבים רדבת ייביהפ גר,לה רשא ל,בידה לעבn:ו ושוח

לצייי הבית הו הן הIנ'יירית כשית באהר נשנוי עלתיו '·ע עברתדו זולכ לmןב. ,
דלומדשת השנים שלא '"זרנו רבאה "",רתיי יחםר ,לי המםפאר לרנת1םוי\
יביורת ברע הבהומח השו עלבmו חררורשית הוהאנ רהב דאמ ללבלבתו םאר
כן ילאו רב&ר לרכמן שבבת "שוכונה יאבופו הזב עררפ יתרז" מצב ררבא.ים

דע היטיר חליהל ומלבר בם תר בהמנרו פנםע אחת חיל חמירם  ',.,ל.הבnם

•a

בל הונקוונית שיבייי שכביעית מכיאים הספר וקלקלו וההב לניסועת כן
הבר ,פרבה לבדל חוועים rvוויצ העיף' המפפירים ומשחתיים Rת וסנ,.יפ
מטניב וכיהמר,

'.

הועבםיי הביחים הר"'ם הירדסם ם;מין ונסnיסזם תמיר דמeי הםדא הרוב
כי למי נמהג המקםו ברד אדה רפ.קר ללכ והעד יבמיאיס עזרהים דכ',
רלוב לתכחילה דוסמת הםר בי nmםםטריית הרבונ.רת הדפיות םג את ~\tJ,לנה
שנעסנו בזי,ת  Rפ'  •Uילעי ראשם הבול נול םמן Uאבות ינוי הז הרבה .ם'יIנJים .
חמלקות mךבות דנו יאכ.ית סחפז םר mררב הזה יגיע לפמעים "י»סי
הפשמס יןוהסן Uת היורת גחיים שהרק לg: uבניז היושב צםחי םהםהב זJI1tה

הנוא .

יא .חיק בממלכתם "ווונהמ בי אם תביר רא-שי ארפתו וRל ישלם ראלוצ ונכ.בלית
םתכי שוול שניס את המפיס אז יכדיו המםנויים ) (1לבאו רלזח,י' iוכ'רוכז נ.י ןם
ייהיכ רכRג ורוסת ל 'Iהרקקיע יונכ ב'):Iי' אבפוו בזה היהנ ואמת תדםים
דאהמ יוסנהז מסזובית ,לעש ,לני דנמים )רתתי מ'lימ<בז רמבוים ותיחוח
Uרארת יעתה שכבת השמהט הזאת םא תניי איזה תיקת אהםד רסא נם בשנים
כגזרי לא זועmד סמכית ב י תלייית רנב יקוני עהת םננינוםי והחז'  'Ipתב

m

לחיהל יתאצ דmנד rKםת  Mירביר "nוליל..
םנזב העביררת מחננרתו -י
r.תם IRנררינו הגלחים rזKרי ואברב '.פלניםכ
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פכיפ ןנודרנמ אי לכליןו רויווד  - '''nהגונ גaשרים שרשתינן כלת"ו "ום :
ירסו אנ מלע רדחת הי הונתנת חםיי של גסם יו mיייישיה זחיי אב תא
הנפדשת הייבxות ככליין געים הםריי אנ רראם להשיב ל uתשובכתם מנבבהד
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