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 •זצ"לקרגוימנדלהרב

• • • • • 
• 

מהנילאאימהניעבידאיבעניותשיבה
. - . • 

. . • • 

. . 
הגדנtן נM1תמורהמטתכ 'לע Dוחירשויםיישרים ' 0הומתעגללי

הרבריכתעישצא-טיך,היגדלובלעזצל",קרנייגמלד 'רבי
• • 

• 

• • 

. 
 ""כמתןךצקרהתושבהממרטיסםאונלשיסו,איטיפראברהם

זzבכירזיבתדשכה .ל"תבמברגרהליוי"רהרבאל P ~הךמשהשיב
• 

הקןנסרםמהבד.לאעבידאיסבוגיתמ"דאאריד.קןנטרס,קירףנ

• 

• 

• 

• 

. 
 • 72--92 ,ערנתמררהעלל IIהנבטפרעכשיונדפס

 .'''נלדארשלמה;ייר ''יע'לניבמטרההתושבה
• -

כככרגר]הל.~ירוכיצחקהרכ[שאלת

אם ) Jאס"קכ"וסי'ז"מ ""(אן/ג Iהפרמשחקרמהעלד IIשבלעמהאציגה

חמוהרברש"ורבאדאב"לפלוגחאש"ראידילשלקודםראששלחפלה "Mהג . ~'" ._----,_. . . 
להמ!(רמ"גדברי '(!לדג"צעד"לעבש."עלאאומהביעבידאילעגין )ב ד.(
אלאהפרמ"ג,בדוופלוגחאבהרמיגה,במסקגאדגפקאבתומרהס"השקאימלא

עתשבחמל,ו "Mהגאםאלהד , jדמהבזהמוהדרבאד"ולעג .בזהישוידלאאדוי
M ערקחירבבהומשושהמאיןבלילהזהפסיקירכא"rמכ"טיכהייחרנW ז"ס . . . . .. . 

 .ע"ןצד Itבבד/ש Iשכרזוזמק"ם '" " 0 ""אי
• 

 ...-. "., .- ,ציואסםתעצמוא"באג"פומשואיתירבזמןאחר:הלוידונציחק[אמר
אחתאלאהנחילאשאםנראהןמ"מל"וזו l/כסיו , IIבש IIממד I 'לעבגארהוכן . , . . . .. .... '. . . ... 

שקייסמצוהאותהדיייצאאובסשוםלדהיהרלאבדירתהיןששי"אעפמהם

 . ., . . "Mישגעדראששללסלקצרירמ"מבדעיבדייצאהנישגדחר,לאאםל,"עב
שגים,)הייועיגוישביןזמובלעלרגעבבליעבורדביגתםייהשל . ..' . 

• 

ק-'גוי]מנילה-.כ[תשוכת .. . . .... . , ,.... . 
אידילשלקדוםר"iוששהב'חמישחקר )'''חאיבר Xר,פומ"ג.בשםמ"ש

I •• , 

ממ" ,ע"~גםבחלקוהדםלובהרואםאפילווכו;ורבאדאבייבפלוגחאתלי . , .". .' .',,"-, . 
במגחותועי"'פלוגתאלהרעגיולואןי ,עבדיעדבדיומהמדצותשתידהםג"בבה ." ..... "" .... ' 

ר"ק Ifסד I 'תרפם'י'ז"ובtכהקייםואסה"בתרדחל"ד
ל"תושיגחלהעטרתהארהדברעיקראבל .ג IIהפרמתטילשהןיזהיגל .. , .............. _,,-... . 
 . .. . '" . . . .' . :בעשןגחלקודלאבראיותהעליחישוםדמתורהסוגיאהרעלמאדארורקונטרס

בצעמןהגעבל.םועהשלדאדואישיגהאםצדו_מהמאבחיי"אהעהשארםבלל, . . , 
 ,ט)יג,שמותפ"עאקח,שבת(בםויתווהונונן,וי I 'שהתורהבתנהשבתפל,ן

 .המצוותבירהםזהומעין.דמהבי,דרחמבאמ!!ימראעבראםהדעתעלה[ן!<לה
רקדוו.אהמצהועלבוסףאחדפרטש"המצוהמלנדעיקרלהיפ;לפעמיםובו . . .' . . . -. 

דלכ"עורבאדאבייפלוגתאבבללאי'Iבהוניןזהוגם ,ונצוהוהדורסגיףבענןי , , 

הצמהועיקרהנקראהואמהלדיעכלליםלגואויןמאדארורעביוזזההמני,

זמהנתורמלבמוהבערהלגואיודבריםבמכהבאמתילבןהמצהו.עלתוספתאו . . . . 

. . . .. • • 
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דמספקיבןציא,אם )רס"ב 'סייו"ד '''בב(מובאהראשובם"שבחלקובלילהמלאו

בשו"ת(השואלבספרם"ראיתיוכברצמהר,לתוספתאוהמצהרמתבאיהואאם

כעלמאדבויםוהםורבאדאב"בפסגתאזופלוגתאגםלתלותקע"ד)ס"ק"רע

הערהמןמתררםא) ,ה(תמווהבסוגאירפרידהראלזT'ם, yהלשיבהוא'ימןאיגר

 ,..,,(במדבוחטאעליותשאררלאאיסורבלשוןקארלהמדאפקיהה"Iבה"המ'לע
קךבלה?מ'שרצרץייכ Y :uמ'שאיגועלממיןמרחרם(שם)דפףדהאוכןלב),
איתנמיאיסרראאלא ,מידימקשההיהלא/כ Iדאהמדצה,תנאישאינןבדים.ה~חה

תשאררולאקראדהאיקרח),פ'(סוףבילקרטהוובאבפסיקתאשממעוכןב,ה'

אחר,מיןעלזהממיןולאממגומדכתיבלהדדריש ,שא"מעלממיןנ"ככזלל
דאיבפלוגתאלהתליושפיראיסורג"ככוללהמצוה,חגאישוהארסלברזש"ונ
סוניותבכסהנרולספחחשהואלפיזהבכללהרבההואוכחיסהגי,לאעביד

תורחו.וישנהשורמוינלדובזהבש"ס.
',איבואיבטמרל'ו'וו

• 

• 

במערכתנתקבל

המכונהמנחםר'הגאוומאתתמורהלמסכתוחירושיםפירושים
פירושיםינסיפן .סהרה"'ינידילןספרמחברזצ"ל,קארנךימענדל,

עםהראשונהבפעםלאוריצאמסכתיו.שללתוספתאו'בירורים

 ,תשל"ג.ירושליםסופר.אברהםהרבמאתוהערותמקומותו;נראי

• The Jewish Dlelary Law חלקים.ב'ובהשקפה.בהלכהמאכלותדיני
בשרוטרפה,נבלהודם,חלבשחיטה,החי,מואבר:דיניאחלק

מיוחדיםדינים :בחלקועו.דחמץאיסורשרציס,תערובות,וחלב,

ערלה,ומעשרות,תררמותבארץ,התלויותמצוות :ישראלבארץ

עלנספחעםויובלשמיטהבכוריס,ענייס,מתנותוכלאיס,חדש

תכהו.ישיישעיהר IIדהרבמאתהזה.נזמוהשמיטהשמלרת

תשלייג,-תשל"בלונדוופרס,סונסינולונדוו.גרינפל"

עטלינגריעקבהרבמאתענימנחתפי'עםפסחשלהגדהעני,מנחת
• 

דברישיבתהמחבר.ניוהורוויץ,,ברוךהרבע"ילאוריצאזצ"ל.

 ,חשל"ג.יךושל\סירושלים.

נחוםבעריכתהלכהבירוריירושלים,,ויוםהעצמאותיוםהלכות , 
והמחלקההדתותמשרדבהוצאתרקובר.

תשל"ג,ירושליסוהתרבות.החינוך

במשרדתורניתלתרבות

, 

---------------------------~--_. 
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 • •קראוסגבריאלה-:וב'

וכימיקליםמזוודבריכשרותעל' •

,מנצ'סטר,בעירתורהשומרימדעאנשיאגורתלפניההיצא . " .. 
"תשל"בניסוט IIי , 

, " 

מןר~יבזהדוהיצביר'החבראבידאןביגשתמלזכרמוקדש

ני.להדריכהרבהעמלאשרקראיסה"להל"זצבינםמשה 'רךו.ב • 

, 

' , 

כאוהלה "כין wןזכיתיבזכיתו .יאשרוהיראההתירהברכילעילגדלני

 'טצרות'בושהוכפלויוםוהנמהרהמרבירסנטטרשלתררה.
' , , 

.- ב.ה. ,צ.ב. nשוויץ.באזל,בעיר"ק cלתש"לבאג- ..

, . ' ,' . 

כלסלולמעשה .סטר'במנצכאןהדיןביתשלהמסונפותהפעילויותאחח
, , 

 .מפעליםהרנהעסמתמידכמגזבנמצאםיאבומזוו.מיצריכדיקחהדא ,ר'ובית

אי-אורותםשכאתלוודאכדיביקורים '''עגםאך ,התכתבותלשבררךבעיקר'
ומשל.למוסדותינו,ל,עץכריבעיקרנחוץזהדבררבים.מצרכיםשלרותםשכ

' . , 

גםמשמשהדברבדםב·~ימרש.המותריםהמרצריםבדברוכיןמאפיות ,מסעדות
' , 

כשרות.ענין'בשאלותבהרבהאותנוהמציףלצבורמועילכתדריד
אתהממלאיםוהארוזיסהמזרקק~םהמזוןמוצרימסםרורבו~הולןככל ,היים

מזתר"מה :ה'~אלהוסכוכהמורככתנעשיתכר ,והסוערמרקטיםהמכולתהנויות

יייתדיותרמתקשהעצמיייוביחאף ,כבעהיחלבטמ iהצרכרקלאאך "?קנוחל .. 
השמסעלככליותר.גדוליםמפעלםי '"ענבלעיםקטניםמפלוו,ם-,שכא 'לצבורליעץ

, . .-, 
מידעבמתןפעלוהמשתפםיהמפעו,i:נרזב ,אמנםייתר.מסובכתהבריקהכר 'גדל

למוצר'מפעלשאףלעדתישכז.מסוגליםלעשותהםאיןקרובותלעתיםאר :דו'ק:נ . . , 

ממקומותגרם .:iמר~מדכרכיפהדנהלו.הדרושיםהמצרכיםכלמייצראיגומןון

לות'א iל'תשוכותינולכןאהרת.מ'כשתאעילואומארץ'אחרת, 'ע,ראחריס,
לעתיםיסלכך,בוסףחד-מ·~מעותירת.תמדיאולייהיולאהצבורשלהמרינרת

 " "האסור.המרכיבותפקדיכמותכגוזהלכתיים,,בשיקולים ,להתחשבקרובות'
מוון.בדכריורותשהקההלכתיותמהבעיותאחדותלפחותבקיצורכאןנסקור

אסכרין.נחשהטשלאהבחמהא" t ,החימןהחומרכמובןהינוהעיקר~חוטא""ה
ללאאסורהואהמאכלאוי"ממש",החימןהחומרשלניכרתכמותמכיל 'המצרר

שזמז,מוטיפסיכרגיל,הדזעגזת.'הבסיקזיטםידובלאאםהרכהלגכ'הדיןזהטפק.
 iמלבואיכולזהשומןקלה.תכונהלהםלשוותכדיוביסקןיטיםעוגותלהרבה

אינסביסקויטיסהמייצריםהמפעליםריבחזיר.'דz-ןמןלדוגמההחי,מןאי,הצומח
'גשלהנ.'תןמאייךהחי.מןמחומרהנקייםהמוצריםרשיומתלוגלספקכ"ולים

מותרםיאלהשרקוכרורגכהוהאיכותוכעליריםשכביסקו''1כםשלרבמכחר
 , • .~ימסר·ל

ענין"נך.כל:אינהאלה Zo'ה' ,'"ה'מזחומרהמכיויסהאחריסהמצרכיםרובלגבי
מזסיעיםאשרוגל,צר'ןמג'לטיז'בעיקרנובעותהבעיותכשלעצמו.החימןשומןשל
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בל )Iהחיוכ!הינדהג'ליס!וכקורכללבדןררבתררפות,וכרתכוכוציונכרתבמדיה
/ , 

מןוכקורווהג'ליס!מאחרמאצות,הואשקמורואגראגררשמרצחמיתחל,ףישנו

שהאוכפיפשוטהדבראיןראתובכל ;הלכתילריכוחמקרםלכאררהאיןהחי,
נראה,

שליט"א,אברוכסקיחיזקאלהרברכונרהו •ונרילנאז"לערזרחייםהרב
מפרקהשג'ליס!הדג.חההראהבסיסישיקולםג'ליסז,להכשירנוסיםירשולים'
כלרלרתאינןשעצמותהעקררןעלמבוססההיתרלחלויט!,שירבשומעצמות

עהורמןוגר'מנבלה"האוכלהרמב"םשקובעכפיוסף,בשרשלהתורהבאסירר
השאואע"פוגו'הצפורניםרמ!הלספיםומןהקרנםיוונןהגיידםוונןהעצמותוונן

אימושהרמנ"ס D.אע" . 3לאכליה"דאירךיאיגושאיל,ספגיפטור Tה"אסןר

עצמותעלרקחלזהשאיסורל"הנהרבניםסובריםאסרררת,שהעצמותבפויוש
בסיכרמובהחלט,מרתרותויבשרתקשותעצוכותאבלמוח,עםעצמותעלאררכות

זה,היתר""לפרסםהתבונהמןזהאםשליט"אאברמסקיהרבמפקפק

כאסורלהחשבצרי,השג'ליסןהיאהפסרקםירובביןהחןחתעתז,ןאוכנם

 6מגדיסהפיר j 0ירשוליםשליט"א,יויסיחצקהוכשמעירכפי , 4הריזפיעל

נןסףאסורןת,יובשןתקשןתעצמרתשאפילןןהמשר"עמהרמב"םהמגמרא,מכוחי

ומפקשהג'ליסןכנראההניחןאלהרבניםביותר,חשוכפרטלפנינןןכאןלכ.ר

כלשלהבסיסיהמרכיבמקןלג!,מןפקהג'לטי!למעשהנלבד,יבשןתעמצומת
גדיסחסר,עצם,כלולהחי,בגןףהנמצאןתהמקשרןתהסיביןתהלבגןתדך,קמןת

כזכמןהחישלאלהשחלקיםבפירשוכתבעלילהנזכרהרמב"םעןר,אן
אסןיר.ם

דןמיםלגמרינחשביםרדעורשלאחדיםסוגיםההלכהלפיכן,עליתר

הסנהדירן '''ענעגשתהיהתאלה ""במןיתיםחזיירםעןרןתכאליתלשוכל , 7לבשר
מןפקהבההמשלחלקמאיזהלעדתנרכלאידכ!ןאםדבר,לכלבשרככאילת

מעןרןתמיןצרהחרמנlח)(תהליי Aמסןגהג'ליסזררבלמשל,באמריקה,הג'לטין',

דבר,לכלכבשרישובשלהחזירעןרנחשבההלכהפי.ןלחזירים,של

לאכליה,ראןישאינןאוכל-מאכילה""נפסלשלהשאלתד~אנןסףאספקט
שנעהשאכולבוכקצת,בהלגעתרקנכולומןכרבתמסועפתשלא;ךןזןמאחראבל

, 

גם. <סייו"רחלקפראבקלרצו."סצביהרשו"תירהא .'הס"קי"גסי'ג'כריאחיעזר,ן

יגר'. I 9ש Jר'כריאליעזר,ציזוחח 2

י"ח.הלהכד'מרקאסרויחכאמלות ,ר"'ב1כס 3

 .לידזי ;יגן' 17מעידוםח'כרןנוםJ,השיי.ר ;'הסי'התחיתה'כרךציחק.מנחת 4

 ,''' 0כרךהובדןר,הדיןביתלשהצואיתגדסרנם,

 ,'הם"קקמ"זסי'ג'כרךיצחק.מחנת 5
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דהאאסאפילומותררביספוסקיסלפיאיסורו.אתמאבדכלב"אמכילתבפסל ..
 "אםד"מאכילתנפסל ..רק

נלספ ..כלסווגוהפחותלכלניתזלכזטעס.כחמוסרכללבדררחבשבהג'לטיז
דבריביוצירשממשלומש11המויעדהוג'ליסזמחארזאת.לעזמתזeדס".מאכלית

נספל ..שלההיתרלחלויכלולאלכזאכלי,כמזוזעצמוהג'ליסזנחשבאמכל,
 , 10מאיכלה

חעוברםיהכיימקליסהישנויםיהאםעקרונית.שאלהזרועתהלשקלרלעניו
ירוק IIהע"י 1שהיזeדררבאיזההדיזאתמשניסאחריסומריס mהג'ליטזעל

שינןיהאםחרש.איפי-חדשות""פגיסחרמויםהרבהמקבליםהכימיקלי
הוכחותלמצאובמקצתקשה !כשרלמאכלטרףמכאללהפוריכולכימיקלי

האנולוגה'היוס.לנודיועיםשהםכפיכימיקליםיתהליכםיהכירולאכיהמתלמוד
דבש,לחורהנופליםטרףבשרחלקיקישלהמקרהלהייחיכולהביוחרהקרובה

הבשרחלקיקילכזלדבש,הזמזבמשךאלהחלקיקםיהופכיםיינה"רבנולפי
אבדה.וזהוםתמאחרכשריםנעשים

שבייו-נשתנה" ..כלחהשבאולייכולסיכיIכיקליעיבדושלאחדיםמקרים
בשיול.שלתהלירבעיקרומצריךהג'לטיןיציורכר.חמדיהיבראיזאךמהותי,

בסירמבהומחעצמותשלעיכולע"י 168ב"ןעובדכברג'ליטזלשפשוטמיו
התלירפוחחהנכוחיתהמאהשלהעשריסשנזתבארשיתאידם,,ע"ימחומםלחץ

נעהשעמצמוחהמופקהג'ליטןעיברוכימיקלי,זיסותכיללהיטב,מבוקרטכני
השהירע"י osseinלאוטאיונהפכותמיובשותעצמות :דכלקמוכללבדרך

ומרחתהקילגןהקלוגן,לטפחיתהגורםבחומצהיטפולמקבלהאוסאיוחבומצה,
וניתןקירורע"ימתגבשהג'לטיןלג'ליטן.הוופךמתפרקהקולגןכרעו"יבמיס
לאכימיקליפירוקשלזהתהליךגכ'לטיז.הנמכריםעל,םאואבקהממנוליצור
להתיחסאפשראיולכןדבשלתוךהנופללבשרהדימתכשינוילהחשביכלר

רביספוטקםיכו,עליתר ."המקוריאו'!כואתכמאבד-נשתנה" ..כלג'ליסן
ההיתרהמיצר,אתלהכ'זtירדיבי.איןכשעלצמןהשיבוינשתנה", ..שסבוךיס

אי ,"בעלמא"עםרא ..שללשלבתמאכלמגיעהשיניובתהליךכאשררקחל
זכה.לשלבמגעיהשג'ליסןלקבעואפשר

םחתי ;דt (("כוק"גוכי-דעת,חווח ;ביסי'רהזיירה '.אכרדביהדוה,נדועראה 9

 . 1'6עמדו J "טסי' 'וכרךאליזער. 1'"1 ;כ"אס"קמץי " 0ז"יןתשובה,

גדדעדשווחשם.ערת,חוות ; Iדק 'I/םשםכרווה,מסנה ;'בתרבגחייס,אןרחראה 10

 . Pחrחנמת ;לייאטיי ,'גיכררי"אטדייר"ו ,חיזער K jנ"זסי'יו"רביכריכיההדו,
לןiי'.ס"ק 'הטי'ח'כרך

 '.זס"קרט"וסי'כדררה,משנה;השירהה Hלוי Pפרברכיחדא"ש,דאה 11

 . 9עמדודינרדאליזערציץהשיה 1 ~

רכרךאליעזר,;ציץה' ו:;"סי"אסיייי"דחאיזער,;השווהכיל"סזדהכורה Vר"ו, 13

דשמי),א.(הרבאברהםדכרי iנ"כסייא'כרךציחק,;מנחתור-ה'ק Ifסט"וסיי

וגר,'טיס"קט"ז Iסי
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אלאכאסורהג'ל'טואת,כ'לח "~שלהס'קעל'בו ,ל"הבהעובדותכל,'לאור .
 , lבאכריןחט.דשנשמבהמהמרפקהיאאם

• 

שהגענוכפיהגליצריז.הואמזוןמצרכיבחרבה ilהמשמ~האחרתמךכיב'

אס'מ'דהבאותהאסורשהגל,צר'ולהס'קעל,בוכז/סור,בחשבשהג'לט'ולמסקבה
ס'רופדמו'מתוקבוולהואהגל,צר'ווא'לועט..םא'ולפחות iלג'לט''ותר.אל

מתיק.ל-,,גליקרוס"'-מהויוביתהמילה,שלהאטימןלןגיה ,י IIענרמזש 'כפי

עליבןקררית,מההזהותבןריא ,"תבהשנ ..לש "היתר ..יישליתשרהאפילגכ: ;"

עםרא"ל '1tמצבלגמע" .ה'[ןבדד'רלחהלשבשלבא'זההגל,צר'והאםלקכר~
 :דרכיסבשתי lIלהתנצ-יכרל jגליצרישלקרייהעהכימיקייהתהליר ."בעלמא

ומלח.קאוסט'חסורהעס'חדמורחחשמוסבוו.לשלווא'כחוצרהראשובה,
הבוצרהסבוןאתליצךנדיהשמנונייס,החומצייםהמרכינרםעםמתרכבת'-הסודה

והסדוהימלחמיס 'הגליצרין,אתמכילההתחתונה'השכבהעליונה.כשנבה

הסודהעם 'ורבב 1המזןישהגליצרחיהנלאדן-.'I 'פ"אעתנית.שמבה 'אשהסאיסטית

בו''כשמח"בההג'וו ."אמבעלעפרא"לכבוחוזאחבלברשאפ "א . ,לאכ'להתו'ב
i החומרזההר'לבושבמקרהאבל "ל"עפרבהפרבעצמושאוכללערקלחה

רקבאשרבפחחהסודהרשכא .אכ'לכלת'לאותוההופך ,הסודהכלומר ,הור
טהור.גל,צר'ו

השימושאתמצריךראינורמן iLה'פיריקאוההידרוליזההיאני :iה'התהליך ,

השומואתהמפרק'םגכוהלחוסמחוממיםאד'סרקבחוצ'ם .'ל pאלסודהבכל
ביתוולא ""עפראלשלשלבבכללגמ'ע'סא'וובל,צר'ו.שמבוב'וחלחומצות

בשלהחר'צרו'הגל'צרלכו ".אלמבע"עפראלשווהעקראחכאול'להחא'טוא
 .כאסרר

משומכ'םכגווהח'מו'ז:א'בסממקורותגםגל,צר'ו ג'_'לה 'ב'תוזאחעוןנחל
ם"משחiכשאמר'קה,ל~ול1ב ,אחרותבארצותס'בתט'ח.בדרךאפ'לואו.מח"ס

הגל'צר'ושררבהעלוחק'רוח'בואךהח',מובאאשיבוגל,צר'ושלגדולהבכמרת
החי.מןאכומקוריבבריטניההמייצר'

במצרכ'וכגל,צר'ילט'ן'בגסש'.ומשתיבה'ות .מכרעתהלא t11בעתהלדוועל'בו
 ?האלהמהחורמ'סהומשלש'המכס'המוצרלכאחאסורלש'האס ,רב'םמווו

הםריטםפריטלכלהכנסלזיהרצאהסגרה,יכבאפ':ראיאך .לא-היאינהשהת
ומקרה.מקרה ·בגלחכסאלתש·אולשלש'וו.לבקודהס'הבובעכח"םלהה 'ס'הססרכ
החומרכמיתהיאהראשיתהלהשאהעקרוניים.השיקוליםאתלסקוררקברצוגי

אוכלשל·שש'ספ'כמותלתורבופלטרףאוכלכאשרבמוצר.הכלולההאסור
בטול."" ,שלהכללאתאליו,סלמח'אנולרוגאו,להכ'רב'תוא'בוושובכ;,ר

האוכל·בתורג'כרלאכברט'~מושכ'וווקור'ח1בהוהוחואחמאכדהאסורהחומר
גאשרולאט'-טעסמוס'פ,ס ,מ'ם 1'מסתכל'כ'סלשמלמוצר'ס,ספרמאבל.ר.שהכ

ברטל.-והמסוגטרףב'מרכרשכאמזה.פחותאו I : 60הוא 'להפרופורצ'ובאס 'ITה

 '.רגיו"רב 'מע ,)טעלושקיןסןינ(הרכמיסטהרתכ~פרזהכנושאעיוגיםיתי Kרשיכיא(

 •ט."רסבעמידשםשמצטטהספריסרוכברשיתיאיזאד
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התו.רוכלעל,וחלביטולשלהכללאיןכשראוכלל .. 'שיםשפיכמות'לתוך'
אסור,ה'בוכולו

המכותקרובותלעתים ,מווןמוצרילהרבהוגל1ז'""ן (' vל'גשמסו'םיםס"אע
כררךהואתםק1ח' ן'"'ז1לוגל'lכן'גתוספות ,) 1,67% ( 1/60מ'פחותהרבההיא

משמש glycerol monostearale Vמוגןסטא'ראגל,צרלועפם,ווחשלהלאכלל
אינסשמרכיניסהרכהשי .מייצביכחומר emuJsifierחמכלינרבהנמדדה

גורםהמחליב ,וחלכאהמח ,ומיםשמןלמשל,בקלוח )(מתרכביםםימתערבב
של globulesהגלובוליביםאתומפורהחלקיםשל homogeווses iוהומוגיבוצ'ה

אחידה,מוצקותנעלתוצרמתקנלמכרוכתוצאה.נהו'משלבאלהאחדחומר
וכו.'סיבט"tותקצפתמרנריגוח,בוטגים,חמאותמהגל"ות,בהרבההכרחיזהדבר

וצמינותו solventכמימסקרובותלעתיםנל,צריןמשמשמאכלוצבעיבתמציזת
vjscosily מרטיכר.חומגםמשמשגל1ז'ריוהמוצר,אתמצמיגhumecranl ומכו

מובע )סובר(צפויוגלווורותמאפהכדבריטירופים,שללבזילותכגורם'כן
כדיבגליצריןמשתמיזנ.יםלעיסהגומימיבינהרנההסוכר.שת Iקראחהגליצרין

 . .לשיניי.סהגדמיהדבקתלמעטאדלמנוע
ימיבי emulsionsבתרחיפםייעילמייצגוחרמךחמליבהיגןיטן'להגאף
רידואבג'l"להם··מישגבי ,במיםשדמןאדמבםישלמשלכמו , loaןןן sקצפת

 , marshmalנ owsבלדקיט
דמיצי'טייר,מיגיבכמהגכללתטין'לגלשמיגימרתכמותשהאיעוברה

מייצר"ליסו'הג . fining ,clarification "ביהור ..איו/"לורטשהקרודךיבתהל'פירות."
המיץאתםימפרזי ',פירותבמיצ'טבעיבאוםוהנמצאהקולאידיהחומרעםמשקע'

חמהתהלירמבצעיםלמעשהוסיב;ן, decantationהפררה jמ' '''עהשמקעמן
 ~כאמצע lsinglassנגלםאיזי 'שלזעירהבכמרתמשתמשים'בידה. 'מיבי'בהרבה
אתמפריידםזהלאחריהבירה,כתידהמדחףחימררלוכזרר-iZלמ'כדי ""כיהרו
אסוררגלרוב ,רגשלהאוירית mמשלפמפיקיםהאיויבגלסאתהשקופה,הגירה

מיב'שכמהלציידכאריאול'(כאן , cat fjshהיםחתולאו sturgeonסאפןנ'מו'
עחותכללברררזוכמותאבלהחלב,מדהבאלקטוזכולליםשחורותב'רות

, 

 , 14 ) 1 %מ-'

והםהטעםלמעןהגל'צריןאוליטן'הגאתמיסיסיםאיןל"הב'בכלהמקרים
הכללזא.תלובכ :כולוהומצרשל 1/60מ'עחותהרבהרבותסעמיםמהווים

כלל,וסשעא'בימיצביםוחומרםילמחליבים 'בנוגעגמיוחר ,ההלכתי'
'ייאגחה,שהללאהמיוצרתבהיגנלשלאיסורותיהעיקרביתיהסאחת

ס"אעהעגל,לשהקיבההאדכללבדרןמקורוש rennetבהיקימץע'םימוסש

למרותעטם,נותןראיבוכולוהתצורלש 1/60מ'פהותהרבהמהווההק'גהrזשלכ'
 "המעמ"רבר"כבשבחהקיגהחלבכי ,ו"עלכשרהבלתי'תשבעהגביבהואח
לכ.ןגזומה ,צקומלהנוזלאתהוםךוכך ,החלגגגגוועעילכחומרשמשמהואכ'

לתפיחתגורסוהואהיותכמעמדינח'';ב ,העיסהראשית-חלהשללמשל,jן':;אור

חל.אינו ,המקךירתהזהותאבוד"ביטול",שלהכללכךהתסיסה.י"עהעיסה'

ג."קסי'יו"רצבי,הרהשווה j '''קסי'יאכרך ,יעקבחלקחראה 14

7 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



לאכולהמתוספיםאולתודהנופליםאסוםירחלקיקיםלעחלכללבדךדביטול,
מפעיל.כצמאיעהמששמ"מעמדי"ואח,לרעתממטוימיח,מטרהללאכשר

 :המקווית.זהותו.אתלאבד"בטל",יהלות'בכידי I,מחשובתפקדימשחק
קרצותשתיביזמקומזלעילהמוזכרחוגליצריזג'לטיזשלהשימושדרכי

בלללאהחומו.לתודבפלולאגםאדמפעילכחומרמשמשיםהםאיז ;אלה
אוזהבאופזהעיבדותהליךאתלקדםכדיבכמווזלמזוזאותםמוסיפםימוסה,
אחר.

ואןב,לנ.ר"ל"כלט",אינושה"איסןך"נראה 16א /Iהשרבשלתשובותלםי ..
כמותבוספהשאה'לדבששלבתרופהדמוברדבזבמקרהאסור,בשארהאסור

החומץשעטםשאע"פקובעהרשב"אכשר.לאייזחומץשל ,-1/60מפחותק,טבה,
ואיבולכךעקרו"שהריאסור,זאתבכלבשאר(חהומץ)הואבדבש,מווגשאיבו

לאאםאםילומכך,כתוצאה ...בשארתזהותוכלל,בדרדבוסףוהואהיותבטל".

זאתבכלהיההדברוכדו.''למחליביםהמעמיד""דברשלהעקרוזאתביחיס
אחריםאדםוסקיםחדיר.ובאוםזבמתכווזאותוומוספייםהיותהמאכל,אתאוסר,

אפליובטלאסורשחומרקובעיסואלההשרב"א,עסמסכיימםאינסכבארה

אכז,רואיםאבו ."המעמדי","רבואיבבושהואובלבדבמתכווזאותוכשמוסיפים
כך.כלפשוטהאיבהההלכהזושבבדוקהאיפוא,

רבהבמיהדמ.שתמשיזבאמר,שכברכפיתרוםוח.אדוותאחרותמליםולסוף
מותךשהכלזבועטית,אדבפוצה,הבחהשיבהבתרופות.בגליצריזאובג'ליטז
פרטהתווהמצוותכלעלעובירםבפש mבפיקאמת,בבריאות.מדובר,כאשר

בלבדגרחכאבלכז,,סכבה.בואשיזחולהעלחלאיבוזההיתראבלללשושה,

חמותאלה,שכזרג'לטיז,גליצריזכלל,בדרדהמכילהפסיטלהמציצתמדציקאיבו
בקשרלהקלאפשראבללהבאה.הבאכלותלסוכריותאכילתזובאופןבעטמן
עטטלהןכששי-טובשיותרמה-אוטעםלהזכשאיזובפרטתרופות,להרבה
להקלוהבאיםהפוסקיםע"יהבדוביםזבחשבההלכישבירקבסקורנעים.בלתי

באכרםהטכאשררקבאסריםהאסוריםהאמכליםדובדמאורייתאביברת.במהדי

אסוראמכללאכולשאסורגזרוחז"לאבלהמקובלת,בצורהכזלמראכילה,בדור
זבתיריםבחולהזבדובדכאשראךמקובלת.בלתיבדרדכלומרכדרד","שלאאפיל,
בתרוופתהחימזחוזבראכילת ."מקובלתהבלתיבררדזהאמכלאכ,ילתחז"ל

באכלהחימןהחומרכללובדרדמאחרכדוד."כ"שלאלרובחהלשבביתבת
 .לאוכלכתוספתאוטעיםכאוכל

מסירימת,כזבות"שיעור."דר,שרהאסוריםהזבאכליםלרוב :הואשבישיקול

-שעיור""חיצאפליואבלמשמעותי.כמאכלשחישבוכדי.כ,זית"'כללבדרד
אותושראכליםהעובהד ".,."בשחא"מחזבתהאיהסיבהאסור.-זומכזבותפחות

י"ג.שםעריך,שילחן ;קל~'דסוףדהעיורהיוסף,ביתראת 15

 n 'ר')גשי"ק,המר"סהזשןה ;שיםמהרש"א,גלית ;קל"רסיףיףדתרשבה,פתחירהא. ( 6
וגן',ח'ס"קכ"חסי''נכרייצחק,;מנחתג'סק"מ"גסי'החכמה,לצב ;'טסי'

 ,'גקמ"הדהע,יירהרהא 17
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איןתחרפתאכתליהאסור.המאכל"לשמשרעמותאת"חמשיבשהאכולמוכיחה

התרםרה.בתורהכלולהחימןלחומרתזונתיאואכליעררמיחיסשהחולהפירושה
'ווקאבלארכמאכלחליכוערהכשהאיאינההתרוהסאתל;קחשוהאהסיבה
 " ."כומרתתלחשבהונתןשעורחבציחבשבתהאיאזיולכןהרפואי,העררלמען

הסבוובתהנבאשלותאחדותלסקורהיתההמרטהזו,הרצאהבתחילתכמייגש
בכלסםריותלמסקנותאלריהגענולאכיאסמאלכ.בדבירהקר1סרותההלתכוית
הכשרותתועדתהלעקמתתורםדלברהנוגעותבבעיותהדירןעצםהנקדרות,
ומשמעוהת.הכשרותבעניןירתרלהתעניןאותנוורונרבןבקרבנו

" " 

קיםרע"יברסטכשרותרשלבכללהיהדותרמתאתהלריםשנזכהצרוןיהי

 ."אתכלו"לאטרהס mבשובשרליתהיוןקדש"ואנשיהמצוות

, . 

• 
• . , 

• 
" 

. . ., 

• 

'תcיחוד,ציז ;י"בםי~יו"דב'כרךאימר,יביע ;"אקסי'ןא""סיפר,כתבראה 18
" 

טע,בן ;כפרקכייכדי'כרן jלייהסיישם j 'nס"ק'כ Iלס"ז'כרד ;ט"זסי'ףכרך

 A Practical guide to ;ה'ס"ב'כרןיעקב,חלקת ; 191-190מעייח'כרן
79 . Kashruth (Rabbl S. Wagschat) p ,יגלש)ש.(הרבלכרשרת'שומש'מריר

." 
 • 79מע'

-- Iל"ככששת, 19 .-. .. ............... -_ ... _. . '. '. - - -

9 

I 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



00 .0;-:<; """ 0' ... c"." 4J' .. "'" "" נJP .. '"' .. .. • 0:> -'" 4J' ""'4'LT ... 00' "" 4J' LT םיO7 • 4J' b OC" 0' OC" .. 4J' .0 oC".o 0י.-י ..י' "'" C" 0י; 
: . , · 
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 ...כיהידעת
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• 

• 
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כמנהיניומשמשיםבארץגרוזיהעוליקהילותבכלמפוזרים.חכמים. 17
הה;צאותהפעילים.מקופתמשכורתםא.תמקבליםה,קהילות, .,.:
 , " .'''ל ' 3'כ·םםס.ססשללסכוםמניעותזולמסרה ~.

' .. ,' ,. . .. . . . ',, .... '.. . ". 

, 

O ,~. הפעיליםידיעלנבנורוסיהוקרפטובוכרהנרוזיה,לעולי~.נסת:!תי
 ..יד-לאחים .

• 
• 
• 

 .לייי 308.000שלבסכוםעל-ידינוורוהטושופצונוספיםכנסתבתי 11

Z6 מופעליםלנוערומועדוניםהיהדותערכיוהקנייתלעבריתאולפנים

הארץ.רחביבכלידינועל

למוסדותהועברומהם 373חרדיים.ספרלבתינרשמוילדים 1500

פעילנו.ידיעלפנימיותעםחרדיים

העוליםבריכוזיידינועלמתקיימיםאחה"צלשעותתורהתלמודי 14

בארץ·

הדיוביתבישראל,נרוזיהיוצאיבארנווותומכיםמארנניםאנוכוכמו

מחלקהבוכרה,לעולימחלקההנרוזינית,בשפהבטאוונרוזיה,ליהודי

קדושה,תשמישיחלוקתמשפחות,אירוחמבצערוסיה,קרפטולעולי

ועוד.לעוליםעבודהלשכת

מחלקהילדים,סידורמחלקת :הכוללתהשוטפתהפעילותכזלבד

לוחמערכתהספר,מפעלהמסיוו,ננדהמאבקהספ,רבבתילרישום

ועוד.במושביםשבתביקוריהחודש,

 !חרוחניתחקליטחמשאאתלחריםלנועזור
 !למטרתקודשאגורתכל

,לאחים"ל"יד-ידתו

 .. . .. .. ' ,. .. . , 4 4 2244 :הדאר:בבנק,חשבוננו

• .... i. 

" " 
, , 

. ,"-'. .' 
לאחים'יד .פעילים

.' " 

בישראלחתורתיהמחנחפעילי '. " , 

 5195ת..ד :ירושלים 2953-ת.ד. :אביבתל

. .. ~ .. ',' " , , , ... ~-,~,,~ 

, 

 ה'--' 7--- ~---- _ 7----
 = = 'F ~ or> =ץ>== OV == י== "P>'= C'oCכoי:o""""..-. _",,"<כO .... '0 ••• 0..0.. • 0. "" ...... '0 "" 3 •'יייי
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 •כהנאקלמן :הרב
, 

• 

כפייסנשיאתעלחברכה
. ." 

. . 
בהמשרמעכואלעזרר'אחתלמ'ר'ושאלי :א)."ע.(ל"סכטוהס תא'!! . .. · 

על ,פטעת'ולא·מברר'א, P .הכבטתב'תעש'ת'לאמ''מלהואמר ,ס'מ'הארכת -". . ... . . ' . . 

רבאמרזיראר"אןמבדךמאיברגח.בלאכפיטאתיוברלא Iקוד~~עםראשי

 .באהבה,ישראלעמי·אתלברךוצוביאהרושלבקדושתיקרשנואשרחטרא
 :לבררנרציבבי

כרכח,בלאכם'ובשאשלאשערמנואלעזרדר'רביתה"אמ'א)
אהרו,שלבקדישתיא"קהמ'יחדהבוטחב)
באהבה,לכרךרציבימהוג)

 .אחד,אחדנהסרבדרו

• 

כמהל",בו.גזדמנישמרענואלעזרדר'רבות'חמא'הראשונהלשאלהא,
חשיכרת,

חט'דרת'האמידיענאלא. :נ)"ע(כ"זבמגלהטב"א.הירבכרזישאלהשאל'
גרפאיהאזדילמאלבןר,כהולכלהיאחרנהברכהדהא' ,משמעזהא !בהאי
ימיס,ימאר,..מבתר,ארתההמבר,כהושכללו,עמשמקא

 ·כוא:'.ררקלדמאהאורמלגמלה,אבוטרוילשהטרכוגסהראכי'רובארתר
ברכות,גרת.עטרשא'ומצרותהרבה Uשמצא ;כפיסבש'אותעלברכהתיקושמרע

m במרד,מאיתלשןא :"שראנרכריהשביאהחאריבסוהטוהגמראמהא,יליזז

 .. . . : :,לבר"צשריךלומשמעדמראב"שמשמע
מעכנת, "הכיכ,השאין,ואע"פ :אימרלסוטההבחירהבביתהמאיריזאתלערמת

שלאבכךעצמריבח.שתהכמיסמושאהד.שםוצייןהר~,מצוההדיררמקרסמכל
מציי.תמשארזו mמצשרבהבהמהמאיירפירשרלאברהכ,בלאכפיונשא

היאהצמייתבשאראמבםמעכבת,הברהכאיומצרותבשארגםדברשל.לאמיתו

"אלהצמוי,ת.ברכתמשארזו·ברכהשרנהזלמאירימצרה,ה'ררררלאחרבה, . ,-. . . .. . 

 •פריטנ"א.

עצמואחמשנחשהיהמפרשיםרךשהביא,ע"גכ"זלגמלההנחירהרבביח

אחרתפעםל,שאלומזדמושהה"כל ,פעםאחתכפייבשאשככרפ'על'':אף
הראדכךרברח.הירמאיבראה,:דאיברזהעלרכנחרמבר.דחזזר ,היזםכארחזאף . · 

 i11J .על .אמרוה(סהאיבארהאלא :זמט'םיכפ'ר',שבשואזמוכללברךדה'ו
, • 

לשספקידמ.גוא .חביב ' 1ס"מהרכחשובתג)י" ''' D (שבמיאורדום Nגת'טריו'ג-- 1

שוכדקשותכ.ק"איברך,בייסשבייפעמהעילהכהןאי )ג'סעיףח"בק(סי'.הלכוש

לומר,חבי;ב /ןמהר"סרר~הזהיע"פולכאן.לכאןפביסרישיכתב ,'ווכיציניאהרן

לךאירעלשאראכ"שהשתחבכפלם,בשיאתלעלברר,צךיראיןשניהשפעםשלדעה

ב"כלעלבררצשריר .יהע.ולרבברכה.תמלרביררויע'כלכרו,בישלצבורשיל,

(בסל' .ךרדי~~בת ,וכלעקדשנו.אסךהברכהב.יררשניבצבירכשביררשגם ,חבת";-'"
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אפהיוכדמהדווכו'וצוןיההיאימועלייתובעשתע"א)לייט(סוהסשמאוו

תמורשמואהעדאווכה,בוהכבהמוסיףהשהיעצמומשחנוהיהוכר.אומו

איבהששםבגמילהכבתזהופירשוע".גלע.םעזהןהאהניתיהרחבהדכיין

אולםכור.קשדנואשורב.והכמטבעהייכהוילאמובר.מאי :השאלהמיבאח

אלעזו'ודבויאתזולברהכמייחסכונואהזו,בוהכמטבעשהיזכוהבסוהס
שהבאנו.כוונ'ש rפבןשמןח,

חיובבעניןהדיעוחשחיג"כהבאיי"גסעיףקכ"חלאו"חהגר"אךבבאיורי ,

הש"זאשיןכלרמר ;יבוכרלומרהכהניםמתחילים :שםארמר 'החמברהבוכ.ה
הכהניסראיןנ'לייט(סוהט)שםש[כחב]Iבמ[ה] :הגר"ארכתביגרכר.מקוה

הכהביס[שאיןרו"להקרוא.מפידיכיו]שיכהלעדבגוכהלהחחיל[שר-איןיכר'

מפסקחברכהשאין[משמעכהניםהקיואשיסיםיעדיגרכרלהחחיל]רשאין

(סרהטשםש[כחג]כמ[ו]דינא'מעיקודב.רכהשאיןליבוכר]כהניםקראיתבין

מעיקוגגוכה[הוייב'איחאראםברכה].בלא יפ"";:[כי'נשאתירלאא',ייס)
בוכה).גלאכפיינאשדלאדאישגתחשמיעבןאלעזר(דו'רביתיהמאידינ'א]

וצייןחחליה.ש"זראחםיקראיבוכרמלחשגםוי"א :,מיסיףשםוברמ"א
-קאי,באהבה]שירא:לעמראת[לבררכראקב[ש"א]יאברכת:שמפושיםהגו"א
דבוושיכלהעדכבוכהלהחחילושאיםהכהניםיאיןב'טיילדסיהטהאכליומ
שלגקדישחוקדשנואשרכפםינשאיחשעללבוהכמחיהיסהקוואמפיכהנים
דקווא.כהניםלמלתצמהדווהכנםייבוכרמלחאיןזהרלטירףכ,אהון

אוחובהכפיםנישאחעלהברהכאיידעותשחיכאןשישלהגר"אהרי

חובה,דהיאוכמגילהרשיתיהיאבסיהטהמאירימדרב"ישחמבררוכפי :רשוח
הסחפקלאשמערבןאלעזרשו'שפישר,גמבלהיעקבלעיןברך,י"ףער'
עשהשהוסףי.הטיוושיבהוחבתבעצמי.בירךאלא:עגנוךההכןאחואמןבעניית

אמיאנהוהרפיוש,בח"אובמהוש"אביום.ניספחפעםלבררכשעלהאףכן

שחחולשיואלשללטובחםאלאהמציהזואשיןכ'יןלךוכ,ציררהכןהשאין
עלהי.םהבוכה

שלאשמזע,בן.,אלעזרשלדזרובניאדרליכתב,לסוהטהדר"לובחידשוי ,

'~צמההשיאכיוןהמזזן,לברכחלווונחהששיוסבריןהיולברך,ךככלרגיליןהיז
השזא 'דאמרלמאןהיזםלקדזשלהשזוהחאפשרזכןעלהי.מבוכיןאיןברכה

בוכהבלשרןנאמוואלהברכוחזו.להשרואהמקוםאדיןרנהאאםנמהתורה.מן
שייכחכןרעללעס,בוכהאלאלה'כברכהסונמחחאיהנכהניםובוכחלהםש,

 .עצחמבנפימצהרהאיכפםינשיאחאדב"ששלנזוחאואיל,בבניןוע'בורכ.בה

להורבחלאודכינ".געלגםביורואדב"שעצומ,מפניצמוההאימעלוברכה
כ"כ,עלבוכההיאאהרןשלנקדשותר Pא"-אחחבבוהככללםנבוכוח

שדנו Pאשו Pומנוכיםהיוימיררדולעם.הברכהעלברכההראלבורוצרנר
א"קדב.והכנוסחלהלןשירנאוכפיאמנםהברכה.עלרקוביובווצונו,במצווחיי

הברכהבגללסrגיכצבורבירךלראשהשתמטלוהיאשבחדמה ..זרהסובה mד'ייד)

כלשבירך jולדרזrלהשתמם.צרירהרילארבכהטעינהשני'כ"נאיןםא ,דשנן. Pאשר

הדין.כרםאכידךשעשו,רכותיהמאים~ם
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הכהנ!ג".עלהמיD"לטמ'ל'בכל'Uוייכאאהרן,שלבקרשוחי
הלכיתיי~מסקנןתהסיקי"א)איתה II(קכאשהלכהעמקבהצי"בהרהב

ע,"רבשבברכתהואשהבדיון ,האמירישלדעתיאתה mדב J /הנציש."ראכמדבךי

יכן ;בסיטההדבריסדחהשהמאירינימוקבאיתו ,כמגילההאמירישאמך ' Dכ
שרקאבןהסיר'שלעדוחיחיבה,ייברכהשא'ןא"הגול lIרעחיה mרהבי
אלהשהר'מצייח.שארמבוכיחזימצהרברכחשבארמא'-ת'קבהש"ראב

למציחמחא'מ'םא'םבאולהבצי'ןנ'מיק'הןבהןבוכתחיקבהשלאהמצייח
בחשבחא'בהעצהמכהב!ג"ברכחכ'אםהבצ"ייב,שלרעחאלאכם'.םבש'את
 _.- «רבהבךאלתם'!'ה,'Uוייכתהש'א 'T'(כמשעוה,שמגהתם'לתבאמצעהסDק

העםאתומבררכהןהבןץ"השאזםהחפילה.באעצמהפסקהנהכפיסנשי~ח
אד'ןהפסק.הוי'מכ'ין ,קשדביאשר-לנוךליא'ן ,'ויעלהאנמוחהתפלהבחזות

האדמיבסחאםיאףהכהב'ם,חבר'ישלקשדביאשואנרתכאמןלעביתאףלי
מברכ'םשא'ןיכשם .'תפלהכהפסקבחשבשזה ,זיאמןבעב"תט'ריףחשששא'ן
א'ביההבןאםאכןאהבר.לברכחבסמיךהבאמרחשמעאקו'אתקרשביאשו
זחחפללמכ'ין ,ץ"שהת r'בםחחיבחי'ר'יצאא'בייאףו,"כשהתפ'להעלהיזר
השבהבואשאףששמיעכןאלעזר 'רחבחשהיכזהלכוך.צו'ך ,לעצמיככר
לעצמילהתמללהקפ'רו,ש"הבחפ'לחחיבחי 'ר'לצאתשמיחר ,הכםירםי'ים
כפ!ג".נש'אחעלקרשביאשולבוךש'יכלבכר'הש"ו,חמ'לחלפב'

ח"ארתע"ן),(קושטנדיאבהליימרדכלבר'אברהם Iלךררדיסגנתןבשו"ת

נדבךייגםכפלם,נשיאתבעניבישדנהחביב,ז'ס"המרחשיבתמבאי'ייג,ס"

השבאבולהמבוסףקידומ.לרבריהוערותיןהשגותיושםמביאל"רונסלוש,"ראב

עיכושב'וךנכךשהשחכחחכ'כן'ם"מהומחוז ) 1(כהעהרבשמםלע'ל

לבמ'וקלראהבוכה,לקואחמם'שהולפנ'בולרמ .כפ'ישנשאלפנ'לעש"חן
ברתו'ברבךספקו'אמראלפעםשאףבכך,שהשבתחאיבפ".העםאתשב'וך
נתנבעלריחהאלההסב"יםזי.נוכהעלב'וךחמ"כ"יעבתפ'לה,שלאכרכה
אפשויחשא'ןיכמיבןבפה,בב'טי'ה'אכהנ'םבוכחשלדמ,צייהרלעתייור.ם'
לנ;'שב'רךבזהוביחאיא'ןהברבה.שמבאטלפנ' l/אלקרשניאשרברכתלבוך

הספר.מןחסרע'קרהר'ש"ואבהחסיןכלךאםכךעלניסףכם'י.שנשא

בכ.רשהשבתחובא"ש,דבר'במשעמיתשא'ןידרם,בבנתמע'רוןו .Mדילהסבר
ר. r'החפבעשחלאשבהב'םבובתב'רךשלא

כזזריתחמ"לעשהככךהשתכחשראכ"שמסב",עצמיירר'םגנתבעל
משחההה'השא'ליכהO"כ.נרבתלפנ'קשדניאשרלכרךת'/ברזחספ'ק ,לדכון
ילאיכף,-'כברךברבחאתהכהב'סאח'יעס'חרלברךצו'ךה"ראמחריעילה

קרשבי.אשרדכ.וכהזהלפב'למררמספ'קה"

אשוונאכחמאןלעביתהס"ויבולטירףוחששאיזאםלש'רעתךד,"'ס"קו"טסי 2

P .סכייובבערי ;נ"הצניח,לקייולעדשנןp" כאי:טעלאששז"בכ",שכמריעדאV

כ"אסיעףבלבשוכבת .לדוכזהעולהלוס"זבקשרנכאנםשגר.קןשארי'נרגחףא

שאיההעמק,יעדת ;ס"עק"סבמ"בהואכדז ;הארןשלבקדשותן P"Kכרכתישברך

מברר.איגר
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עקו 'שלא iכהוכלמאחו ,'ת'וחובותאבזהשא'ן ;להע'ו'שדב'"יועלגם
לעלותשהסם'קספקא'ןהר' ,בוהצוגל'ועקוואם ,ע':דללאשובבצרח,גל'ו:

 .בושקדושאגוכתגםבודלכד' ,מןזב

 ) 47 'עמאלכקמהדורת ,ו''סס"א"בח(מהדוותוכלשחא 'בסשעו,רבצ"ן

בטעםדנוש 'Oהמהד'ובדבו'שייוע"(שבלחזובוהכ"שבוד ,רבואתאםשבבמסר
 .)ס"בס"(תפהל 'הג'המנהבספוהובאוכן .הרבר)

, 

א"עסיילכסוהטמובא 'וצובואהוןשלבקרושתוקרשבורשאהבוכהבוסח .ב
נ"היר/ Iמיהלתפהןם IIברמבגםהברסהומבא-יכז ,תסאד.רבאמרזירארניבשם'

 :;ב)ייל,עמ'גולשדמ'דסר"ר(מהדוותגאוןעמרםו'ובסרוא."'ח';קכ'ע;ובסוש

וווקח )ו"ט('רא'ם .)קכ"ה "ס(לשא'לתותשםהמהר'רוצ"ןצוובו.כמצוות'וא"ק
א/ק' :אחירםשבוציין . Sיצרנןבוצמותייא"ק :הארהנוסחבהםשגםג) fl·(שכ

שלבקדושת;וצונוכמצוות'ואו"קלכוד,אהרןשל,כקדשותווצונוכמצוות'ו
 !'כהםשלהטהגמ'ה'ר"שהאח'"יםעלוכתבשלנו.כבוסחגםוכמוכןוצונו.,אהון

האחוותהנוסחאותכול ,וצונואהרןשלבקדושחוק"אחואהמקיו'שהבוסחבייול
אם '(אופזוסורפכלעלהמקובלת ,נא woרל'גראשמתודובשותשמב;סחאותהן

בשעתשאו ;זהנוסחכחבוכדומתוד ,וצונובמצוות'וק"אלכוג'בודל )הכןהוא
 .•הלשינןחישנימזגןתבשישההגחיבה

כבחכדש :ם'הכהנרוחועבאושלושבקגםברנמ"םמצאנוזהברכהנוסח

מבןרכ"ואחאמכל.אותוברכתמבודחוומההאוכלכל :תרומותהלכות 'בסוף
םחואווא'נונולקבוכד .תרומהלאכלווצובואההלשיבקדשותקשדבורשא

נאמר~' ,כעבורההגבולקדש'לת'אכשגם .לאץוחוצהתלבחאפ'לומבוכ'ן
כהובחכ.םאתאתןמתבהעבורת )'זחיי'במרבו(

מהםולדמנו .המתנות 'אכ'לתעלשנמודמפושרהלהאם"הומבמרבר'
האוכלשכל ,)ב"הפ"א(ברכו'םבהלכותמםוושוכןהכהנ'ם.עבורתעלשמבוד
וכך. 'כדלאכולצוובואהוןשלבקדושתוקדשבואשו 'מברדקרשוהבהשש'מתבה

שםגשג'תג"הגה"סבוכותבתוסםתאלואות'ש;אלוםהומכלרבו' 'מקור ,','
במצוות'ונושקראשוהואהגוסחששםאאלהקרבתו.ילע ,זבחאכ'לתעלברכה'
וסח'הגכ" I1!מהזבחהא'כלב'שראלגםהשדמובו'ברוובאכ'להוהבהוצונו.,

אבל .וצ'ונובמצוות'וק"א )לפג'גובתוספתאהר"השם(גבמואהמווכרהכלל'
.. , 

 .אהרן ,לשבקרושתי· ;היא nהני~ ~"שכנ .צייו;ביי'.תןאשאילתןת.ל,שאיה'.הבשקאכו ~.

גח",אמהדןרתואבכשלר ) Iק"ב( aהלשםיביראאוהוכו . ' , 

הברכהנכןסי:ו.שםכ.כי!יוליסבאישנרא ..שתזבןך: 'גסיעףבטףובלבושדליגאמTו ..
, , 

לילעםייבאמ.י ("ילמיעףא'"הגיידבנרובו .כאהבהרלאשיעמיאתךריבר"אבק

 .ורדע

'j קררקוסבמהר'" 'יעתרומה,באכילתשיצמהומהברברשרזם"הרמבעלכדוב"זועי

הוא ,משעורתד'ףדידשחבתיילאשפירוש ,א)"מי ·(פ"ה,שניבעמשרדתנןדהאשכבת

קרא .דכולי ,שנימעשראכילתעלאברכהדקאילפרשומאשר ,מלברכרשכחתיולא

 ,ברכה,טעינהתריהמכאילתדגםללמדוישרמשםמיירי,בהכי
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הובקריבnבךהואהמקר:ינאיג, l/עז I1ל.בברכותסו.וחי ' l/רשמחליקח,בi:זקרבח

ובשר~'ר ,'''גשרג"עע"המבחותגםוע'-(שר"י.קרננוהמביאשיאולאו(תוס')

שלבקדשותוק"אהניסחש pב nינ.הבהו,האו "המקרדב"אםשם). 'ובותס '''כ 1כ
א"ק mהשניסר pרל.אפשרכאןיגסכפיםי,נשיאיחעללברכהבמקבילאהרן',·

שכר ;ס~'הרמבשל: mר~עדעליבו.זקה mשיברא,,לש.נוסחאלאאינובמצזזחוי
בהיראהנרילםיעמ'ד1סהועמהשהשקבלה ,רבנולימדנויכברמבכויס,יראהקיבל
 '", '.' , .,' .)ם I :הי"סשי"י "(הלהחלותרא:ייכהן

בראהחבערדחשובדרספרםיבשלשהבאהבה.שיראלעמיאתלבררוצינזג,
ישראי,·אתבאהבהלברךכהניסשנצטיושוכונתה,וו,ברכהפישריחקופה

באהבה, ,להייח 'צירכה ·-שהברכההמקור,מהוהשאלהאתמכךעוךרו.ושלשחס
 :ב)יי"' ·(י"ארבה·ובבמדבר )"(נאשבחנחומא"מקודר,לסוהטשנעבאר ·.לעדח

את ·מנרכיסשהתיו·לכסשאמרתימפבילאלכהניס.הקב"הא"ד,-להםארמר
מהירית,דרףבאונסהנעישתעבודה =(:נאנגירא .אותםמברכיס·תהיו.ישראל,

הכן,הברכהשחשלוטכדיהלב,בכוונחמברכזיתהויאלא'זבבהלות,וגערה)
וכש'"'.דשרשרמבא.היכע"פוא"חלשו"עזקניסעטרחבעלהדכךהסבירוכו
ןבק"ו(בדמברהזהרעלמסתמך"ייח) <;"(סאברהסובגמן ,)ד"כו'(במדבר IYהע'

אללהי,רחמיןלאעמאאו· ,עמאאהר>;בשיאנו =(יס mדלאכהוכל ;ע"ב)
 " .. •זכםיןאשי

באהבתוה"הקבצשווגוווברכהופלששאםשרליבראהדבריהםללואאנמס·יי
 , . '.יבכודי,יהאבךי"ג)י"ו(דבריסרככחובישראל,עמואחלברךישראלאח

• . . . 
, 

כאל,'שמכרכים )ביי'שוש(מ"בסהמהומב"ןא.~הבי"קמהנז 'הלמלומש~הצו, 6 ,

ויע~זס'גדלוה,בעהדולערקבמרךרלרמב"סכחב(שם)שמחלבושכלעהעכודוח,

 'רעזאך,ן·שלבקדשותיקדשניאשוהיאהבוכהשטסחשסןמניאן..נדברישפקפק

 :א. ' 136 .~ ..י 136 ,יבהרעהתקכ"ר,מע'הצמוותברכתעוךתלמודיתנציקלופדיה 1Cב ".

כו(להזיתחסתאואפרקידושגכימברויככיצדבםרקירשר' :שס"ןסי'רוקחיע'

ורניהגיי'ריב '.:כיולשומי.איתאובבוכיזכיצדבוישוהנהע"כ.בוכ,ך,טעדניןהצננית

~תיאית .יומיהריבליהאמרעליהין.יביוךחגייוביקפץחבוותאלביסלקיי .

י.דב~להג~ל!.יmצו;;ז ·לtז"ק.ס"ג'סיו.השילחןבםאתועי ..בוכה,סעןניזהמצייתשכל
• 

הן"שגין~תך Dל.כירלשוימ~םחטאת. .ימעניןהחכןלא.בירלש"Iמיש,ך"והויקח..

תיעויכרכ 'דמוייק,כספרמצאשכןבם~ורשיןכ~חטאתא. ~למיסלקיו :איתאסיויליאו

 ,.- ,.: ..הויקחג~רסת .גס~י.',שלי..כיכשרלמילינץ,מ"ךא,·.·.

'j לאינירך,הי.איצוטיככ)"כלשי(ממהכתינכודשירשנזהריעידיוPיירו;גך'תי:ר
 n"Xברשרהזהשהכותבהובעביזארמקושת.בכמהכזהריו>אתזןייושהיבור,אלא

תארונ.בורלכהןוכייחסיאינוששםאלא .רבח Hלסוטהכבבליגםיבורךאלאיבוך

ברכהוש .. 'נוס,··גונתין .. 1אירינ"לואמו';התםיאתא'שכך .בוהןנ"זלמכרךאלאהםע,

יבווךתקיראל ,ללדמלחונותנןכייובווהיאן.עיטיבשנארמ ,עיןלטיבאלאלכוך
, 

כרת ,' Qכ:'יראה,כממינן.חסדוגומליכצעשונאי-עיו:לטוב'ךיפיר'שיכוך.אלא

 ., ... ',כאהכה".;ל,בוסףהסבר ·'הסiו"מאדד'ייא,. 'סי ),,"לתר(כוליןכהיבה
 .'ו .סי'הבוכה:·יר pמי,םו ?;Iבז"ל,מוגל~יתחגר·~'ו·לי·,שרמזאחועניןגםיסובויבזה 8
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ה"שהקבש.סו"ושה ,באהבהישראלעמואתר mהבבבברת 1Jצוכאזה,;ן pכו , ,

ישואל,עמוב mאלכרגת 11ברהבומקבילהישארל.עומאתבאהבהר mב

 .שיראלאתה"ייקבאהבתהחגהרששכתיהן

קררבחנו . 11רבוךאהבהכוחכשללחתהוניטמיךגםגןלשרפשיואלוי
המקוכלאשנכזגוטחזהי-אבהכהו"",ךדלךת mולכמאתהגודללשרמליבנכי
מסייכאהכהוקרבתני mהאוז-כאהכהוקרכתנוונכלשושמאשר, ,כ.סינו

 : )ע"אר"ק(בפטחםיהומארפ"עוא m 'באהבה.הבוחרחתיהמעמיןלחתיתמו
המיקבלכפינוטפדר,בוaטחואכןלחתימתי.טךומחתיהמין pמשיאמרצרזי

החתיהמאתלפושאפשראומנםשמך.אתוהאלהב :עדרחתיהמלבפימוטי.סםי
בחתמיהנםאוז .'האתישארלאהבתבגלל-באהבהישראלבעומר mהב

 ,הוכזוהחלתימהבטמוךוגם ',האתשיארלואהכתישארלעמבחירתהחגהר
יגןשמך.אתוואהבה-ה'אתישראלאהבתיהחכרהוקותבנו, .,...הבחיהר
כאהבה,יתבךרשמומזrריםשיראלשעמבאהבה,וליחרךהבוטחאתלפשראפרש

שוחירחאהבההקבלתמחיישאנמור ,אלא '.האתישראלאהבתזהלפיור~כזרה
הראבכמו ,באהבהשיראלעומאתר mהבפלשרששי ,בראהעורבי,תלאהבה

מביוחרלהטביר,וצירךהעם.אחךאב,חימחוךהעםאתר mבשה''שואל,עמו
שיארלעםהאבתכלומר :'מךשאתולאהבה"לחתמיהטומךהמט"םטפדרלנוטח

הע..םת Kה'כאיnב,המזברתהחתהמימעיוזההאיך ,'האת

שחביהמ"ראשלבי :ח)"קיח"(אוסוח"בבמוכא'רשולםימהנככתבריהבח
חב yבאוהתונכהם, ryשןירבובהבברגתשאומםיר,נכזשאלנמהגרנ"יהנורטגי

הוהאלר ,ירלשוםי'וכנה '''אבחכין,בותהבמההררדווכטאעולםכניןכימינו
לחחהמי.ךוונםחחיהממעיןרצזיר ,פטחםירעביבפרקכשומאלןלרכק"אמ

מותקן.ייחרנראהאוחהוגבהקייםוכו'רורוכטאכושכתוב,טפדריונוטח

עמיןהאוחכיןבותכהמההררדווכטאשבקשת ,ררכויוהרהאמת ...והשבית

ירשוליםכתוךכמהרהרורשכטאכ.ס'בקרוב,ירשולימשיגבהשבמקשימדזברכה

 ,. 1'יכתכין,

החטו '''אבשמדאתלאהבהקרובנחי :כאןגםלפרשאפשרזהיכע'!
ישראלעםבחירתעלמריברלחתמיהיטמיךבחתיהמרר.יאבהבה.ישארלבוגעי

הקירבה.מהותגםהונזוהלחתימהשטמוךאאל .'להקרירובי

ל.סושא.סשראלא ,לזrדרבאהבהקרבנחילפשרהכהרגםאזיזהשל.ס'כמיבן"
החיתןכר.מעין'כשבחחהשרמאבהבחשמדנ'זrרשאנירכיקרתכני

אירגחאבהבותייציוני-להח.סשרב'נחתכ.סםינשאיתבתבראו.סןבכלאך
 .שיארל,עןכיאתלבךר

, 

 "I "וינויבםער.דם.כיסיולעגןיצו :הברכהנרסחתכבגיסיעף nHכסיייףד, rנשף

מתתהיךאש"יעוי-בברכהה:מציהרמטשזמכיריןמקיסשבוםשנאן Mלשכמץ

"מירשרלדפי .ג"ק 'בסיחיק I 'ס Tבס"שכתבמהגם 'ועזר.שבברכחבעסר"'"רוi.לה'

קמיםלןאירמור tcלו ,צמהופיררטכאןשישה Kבראבהבהרל,יי"'נזריכהשהכרכה

 .צפתר,םיררטכאןיאן Uשרפאולמירסוברבכה. .
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סנדריצחקהרב

התנ"דחלוקת •

 .א
נביאיםרחרה-סררםילהששלשהקדסופיוארבעעשריםאתחלקוחו"ל

 :אחדותשאלותעוכוררתווחלוקהוכתובים.
שלאחתבקבוצהלהשאררכלםיכלולא(מדער !זובחלרקההצוררמהא)

 !ורלחלרקהרהמקררהבסיסרהמ C · 1קשדספידכ"ד

להכלללספרהדרושיםהתנאיםהםרמהרכחוביםלנגיאיםגיומהב)

 , !כתרגיםארנבאייםשלבמסגרח

מגילחואילרהנביאים,ספריביורשמ,אולשרפטיםספרינכללרמדרעג)

רארחה !כרלםאחכתבהנביאשמאולחז"ללפיהרי-הכחרבים,ספריביוררת
ספרנכללמדרע ,איכהרמגילחמלכיםספרישכתגהנבאיירמיהרלגבישאלה
 ?'התכוביםביןר~יהכרנ"ביאיםספריביןמלכיס

ראשוניםנביאיםשלחלרקה ,הנביאיםספריביוהחלוקהמברססתמהלע )ד
יחוקאלישעהיירמהי-אחרוניםונביאים ,רמלכיםשמאולשפוטיםהישרע _

זתרי"עשר

הבניאםיסםרי(האםהקשרספריב'ןלהכללהספרםיהוקרשומחיה)
ארהאחררניםהנביאיםשלבזמנםהקדשסרפישלבמסגרחכברהירהראשרנים

 .) 1אחדבזמוהקושדרכרםלהאם

סםרישלבמסגרתהספריםהכללתעלרהמחליטםיהמכרעייםמיהירר)

הקשדן

לפיהסםריםאתנםרטכהקדמהארלםבמאמרנו,ה"בעזנדרואלרבשאלות

 .חז"לדברי,לס'כבתםומיסדרם
שמואלושרפטיםיהרשענביאיסשלסדרוח"ר .. :אוטרבידב"בבמסכתשגינר

דברחחלתיכתיב,קייםהשרעמכדיעשר.רשניםשיעהיריחזקאלירמיהרמכלים
יא"רהירבבאייסכמההושעועדממשחהולאתחלהדברהרשעעםיכיבהשוע,ה'

יושעהי'הושעהוראלרהפרקבארתר'~נתנגארנביאיסלארבעהתחלהשהיהיוחנו
זכרהיחגיגבינבאותיהדכתיבכיון ?ברישאלהשוע,ליקדמיה ..וימכהעמןס

I בסוףמלולביזל"זצהכהוצדוקר'צ"מהגייישראי"חכמיימידכבריהערןת"בראה

סיביבא 'דאירנבנזא JDבפסחיםהרגה ... " :דיעמ':'ארטינהח- nהשלםהגדוליסשם ..

יאחויןיעוסי'אוחירןעמוסבחנבאן V(.רושיוו mcר ""בורזםש 'רע .. :אבמרקנגתנאן

 'הרשעיכוס,י..,עשיהרשעילמניםי,שנחנץמ.ר[במעיםהכהו"יבסמןשם 'גדימכה

נילחמכירותלמדי 'האהיןיאאבילכהנלתןשמאישיעי 'הגמהקדיסומ"מ )'יכן

כאליגרלורתבנואותומתגנאחולקהחלמדיהי'רלאאחרנזמןראבעתםבתבנאו '.,דש

ל'/והוארעאאורחלאובנבואהדגםא) ,(יזבסנהדריןע'רבו.נימיספריםומחבר

איה~.מתבנאהיכיירמי'במקוםב)(ידבמילהוע' ,רבןבפביהלכההמירהכתלמיד

 ." ..אח.דבפרקשיתנבאוותלימדלרביחכןדלאזירא)ר"Iכ('זבירבירע'
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חלוהר r:ויל~,ו. r:בהדי r:לחשיבהווניבאיססוףווכלאכיוכריהוחגיווכלאכי,
ל,קדוכהיחיווקאלוכירוכהיקדםיישעהיןככדיוכירכפ.דזורטאייריןולקידוכיה
רישאויחזקאלחורבנא r:כולוירוכיהחררבנאפרפיהדוכלכיסכיוז 1ברישאל,שעיה
רנחמתאלחורבנאחורבנאסמכינז ,נחמתאכרליהו'שעיהנחמתאוסיפיהחורבנא
 :לנחוכתא

רקינרתהשיריםשידקהלתרמשליואירבוססרתהיליסרותכתוביםשלפדירז
ליקדןכיהההיןכשהבימיאיוברלמ"דהימיס.דרבריעזראאסתרוגמילתדניאל
סררענרת 1היאסורענותנמירותוכתחיל.לאכפועדנותאאתתולי 1ברשיאלאיוב

שדיהורדייוכוכנהשיצארוחשוכה Kבקרלהוניוחב!רבידרמKאחריחליהית Kז
 ,וחשובחרת.בשירותקהלב"ה
ספרו' •כתביהרשעואיוב. 'בלעםופרשתססררכתבוכשה 1כתבזרוכי

אמץובןישעי-חזרן ... " :דכריסכהפטרתממרגוהוחנןר'להרגיהונתו"אהבת.,בראה !::

צחיר"תחזןו" ..גנמייא' .יהדוהמלכייחןקיהןחאזעוזיהןירםחביסי ...חזהאשר

טיביסהיישניסמתיםדיקפחשישיעהלםיטםעז"לוישולכארוהחבמה.ציה mעזם

שוהקובהיכלר-שעהיהעחיהובימיואכארסכמעשיהם.מקלוקליםהיןושניסכמעשיהם

כמביארדמרשרתובתיכבסירתבבתיאוחזהיהאוחזנדולהבכהיגהלשמששביקש

מעיתכפיכינמחהוחציהזעםחצייזהןגמוריםצדיקיםהי'ויחזקיהךיייתםבגמ,'

 ." ...ישרלאבשבילאלאהנביאהמקבלשאיןהגכיאמעלתהאוכןיהמלךהדיר

פרשתוכתבוחזרחורהחימשיחמשהכחב"משה :והיכההמרקבירושלמיראה 3

פשרת"והלאבהקשרי'המפרשיםהאריוככובראיוב'!שלספרווחבבובלעם.בלק

סגחםמהרבשלמה"חורה"ביאה .)'קה(לשייחחדיוש"ימאיהיאהתורהככלכלעם

בעלם",ופרשתספריכת;במשה"שסגעמ'יטכרר ,'''גכשרמ,

והכתיבאלזער,ןאסקיה ?'"'העבדביןכןיהנזשויימת"יהnביב, ;שםב"כראה 4

פבחס".דאסקיה ?'מת'אהרןכן,ואלעזר

S · 'ויהושעלספרבהקדמתובאכרבנאלראהJכמסוקיםעייבתיוכאשר •.• " :הטועלואמנם"יי

ייזכחובסוםשנאמרמהבעכורא:י ,מאןרחוקספריכתבישהושעהזההעדתיחי.רא

 " ...יהושעתנםבשלאיגידוןשיעיררוהכתוביםבעכוראםכי ...יהרשע

כהעמ'ל"צ!' rמלרבלהכהזצדוק 'רק"להו.הלצרק"זרעואור"בספרראהאך
, 

 כ7"אתששכחבזההב"לוהאברבבאל Iעלייליחרההיסבכיאכחדלא ... " :וזל"יאילך

אשראחדהספרבביתיחדאתילדמייאשרחבירייעםידברכאלרשכ mדמברהיא

חו"לאת כrJ'וכשחהעם.אחדרברכדחרתדבריהםידחהקלותקושיותאיזהתמיך

איןהתלמדושנסתםוימיםשזC:כגחלידבר~הםכלאשרמתחרההואהתלמדוכעלי

השוא 'כללעלחלרקיחדגםהרררותמכלישראלחכזכיכליתקבצראםףארשות

רעיהםזאתעדוהצעומהז'ולצעמםגדלרתמלבדכי .ל'זיהקחשיםומדבריהםממבו

שלשלתינגחיםבמסקהלא 'דiע'אשירכרעממשר"עהדיראחרדירהקבלהנמשכה

הרבריםכלדיעולוםיכךל."זס"הרוכבבהקרמתבפרוטרוטהםררגאהוכשארהקבלה,

קושיותאלףואםעליהם,להישגבשכלואבושיבביערגואיךאימתן.ועיכירייועל

ן.כןאבןהעדומישארזחכלעםחריזהבשי )lשהואבןשלעמדועלנציע,וראיוח

18 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



חה'ל'ססמרחככדדריחח,ישיטט'ססםריכבח •מארוששכחירה,פסיק'סשומיהנ
ד"עושמהדווער,אברהם '''ועדצקמלכיי"עיןשהיאאדםע"יזקנםיעשרה ":.ע.

 . . .ו ,

יסטרספריכחכה (,f''ךקרח,כג'שלשה 'ד'יעלאסף 'י'ערלו m " ''''זעה'מו . '. , . ,. . . , 

אנשיוקהלת.השיריםשיךמשלי &ו'זz.עיהכחביוסיעתוחזקיה ', 1וקיבות Qלכי,"נ
' . ' , 

ספרינתבעיראאסתר',ימג'לתרג'אלעשרשוב'ס'חזקאלכחכיהגדולהכנסח
' , , 

עזראעלהלארכמאר'הירהרכרמארלרבל,המס"עאלי',עדה''מסרבר',י'חס '. , . . 

הגמרא,לשיוכאועדחכרה,בונחה'מ 'rTאסקימאןלערהעצמיס 'rTשעדמככל . . . . 

כשבילממקוהמ,האnמ,חהיולאטמאהשרץישארז"עבטמעיםן"בקו.השרנטהר
"..' -. . . 
 ...שכליותותיקוש

'ב\החז"למדעתבטיתאשרעלתתמה"ראל :ל"וז"תנצלדבריובסיףשםוראיתי ...

כתבואםאיובספרכתבמשהאםשםוחלקיהאלהבדבריםהסכימןלאבגמראגםכי , '. 
שאנימהבטלאינרהמאמרבצקתספקןצעמםשחז"לואחרימהתירהפסוקים ' nיהושע . 
בשביל"כינמיחברותאוכייוורי.קשהיזוכ."עונאיתישריותרירךבקצתואכתר

, 

סאמכיגיהסלהכריעגמשתלוראויהי'בזהגםאשרר1Kכfסרבמקצתל" tשנחלקו
• 

דמרכםישרותרידשרכיי~מארכולםמהםהvoנכםרברלעלחליק~כיא · iוביירצון

נמאסזהיהתלמי,דבעליעללחלןקבתינהרר..שותבאגרהכישנצמאימה .,.ר"ח . . 
שלראיותיוכלשרחהאיךש"וע " ..לתורה,םניםשבעיסכיכתיבאיזהבפירוש

ידעת,·טעםבטובהאבובנאל

 ."הנביאינתןהחוזהגרראסקיהז 'מת,ושמואלוהכתיב ..שם 6

 :השעיריאתחנופרשת ,טייטלבייסמשהו'צ"מהגה I 'ת"עחמשהישמח"נספרראה:ך

השכינהשאיו ... )כ ,ל(שנתבסמכתאיתאהא"קברןהכזהשיחחבריחכןאיר .. :"

צוביהשלאף ·צעכלשמחיךאבלמשמעצמוהלששמחהשלרכרתןךמאלא , ..שררה

 ,ינורמ 'נייעכדמעותנלך, 'שנתךקינממגילתגרלרעצבאיוהלאקהשןכוםאלא

ל"ז '''ייינהג'דבשיערותספרכידיבא ...ייקדשויחכזהיתכןראיךוכהנהיכהנה

סגיאלעזר Jרמהג' "המלך,.ידבספרוראה ...הנ"לקישי'לעעמדהראשגםוראיתי

 . .התירה.יסרדי Iמהיד'הלכה "פרק ··לנרא

לסוףנבואותיהםאתועורכיסמסדריםהנביאיםשהיו ,אמפרשטן,כנ"בז"ל '''שר ~

וסיעתןחזקיהלוסיכךמנהרס, "'·לעפתאוםשנהרג ·,הספיקלאישעיהו,וזויא, ,ימיהם

תאהרגפנהששהרי ,הזמניםסדרעםמתאיםזהאיןשהרימיקשה,הדבר .זאתעוסן

נרס·חזקיהולשםישם 'התרסכפירשולפרשרעלינר ,זק~הו nחארי·שניסרייכה 1יש'ע

"למידותיו-היובל"ספר-ב"סיניראהשמי,עלנקראוולפיכךבתררה,לעסוקלהס

בדברייבהערותכז, 'עמ ·הרצוגהלריאייזיקיצחק Iומהג'יהרדה"מלךחזקיהושל

ט. ·עמ'הנ"לישראל"חכמי

רגזכילת. r ;· ..כתרנהגרילהכנסת,אנשי .. " :מגילההלכרתם"הךמבעלהליובהגךי"ז·ראה. 9

סדבךימביארהךיאסתר.מגילתיכן ...לארץשבארלאחואלרוכתבים ... '''יפרשסאתר

.. 

ט"כ Dעולםכסדרדאיתאמהאיקשה .לארץשכאןלאחרנכתכהאסתרלחיגמד 'ש''ר

 Iבעיה"ןכ ...להיהגמבתיכתניייוה ./יגיראסתיתכתיבנןכאךהכאהלשבהזןמובאותן

להס,שלחשהואכמןזומגילההאלההרבךיםאתמרדכיויכתיבפסיקעלאסתר '''רש'

מבואריםהדברים'לםמ"שאבלזאת.סותריס '''שררבויולכאירהגבלוה,היהשזה
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לכתיב'םם" 'IIבנב'זההבדל

האומרiכ"'נשס'שראל.מחכמ'רב'סדבשהתנ"ךחלןקתשלבשאלה
רב'בןמהשבבןאןתכלןלןתברתרהה"נןהנבאוה.דרגתלס'מבןססתשהחלוקה
בבנאיים . "Dנםאלסניםעמןדיבר 'הרהיותנדיתרה mהבבכמדרגההעןמדות

פ"עשנכבתןהספרםי-ןכתןב'סהבבןאה. mרפ"עשנכתבןהספר'ס-כללי'ס

הלדב,-ה'אשרתרהאןמרiכ"אחרס ."הבנאוה mר '''עלאאבלקהשר·רןח
שהנב'אהנ1ביאתהם-ןכתןב'ם ,לעסלש,חהה"השנב'א.נבןאית-הםבב'א'ס

ק,"הדר ,ם"הרמבנכלל,םזןבשאלההמטפל'ם'שראלגדןל'ב'ןןכר. ,לעצמןקבל

דבריהסאתאיפואנביאיעו.דמבדיסקחייסרבינרל,"המחך ,וזגאיריהאברבנאל,
הנ"ל.השאלןתלאןרבהםןנתבןנן

הרמב"םשיטת

 mברחןברןשבב'א'ם.הןאלכתןב'סבב'אiכ"ב'זההבדלהרמב"םליפ
 :ןז"להקדוש.בריחיכתןב'סהנבןאה
ןקהלתמשל'שלמהןח'בר ,תה'ל,םדדוח'ברהקישדמריחן'המןבזה .....

 mמרהמדיבזההכותביםאר .ilויהימיס.דובריואייבדניאלןכן .השיריםושיר
 ,שהקדובריחכתןב'סשהםלןמר,רןצ'םכתןב'ם,'קראםןל'החןברןהקןדש

כ'וצאןעל )א"עז(מג'לה "נאמרהשהקידבריחאסתר n"מג\י'אמרםיבב'אןר

 ,ונבאוההקד'שנרו"חניבתהעלרקזהיינ .ל Uבחןלהכתבבביאהבתנהלראיי.א ,היטב

לדיןשיירזהאיואכל .ביסהכתומכללונחשיבתהקדשכתביתורתבהדחלהארשבזה

כללתלריאינווזהמנילהבתוחידיבהצלאתצע'מהכפגיייזשהיאלה·מגדכתיבת

 ...הקדשבריחבתניבתה
הליואייזיקיצחק 'ר 'מהגהמקרא"תקופת-הראשןנים"בדורותבאירכותוראה

אסרת".מגילתדבר"עלואילך J:' 263מט IIתצרירושלים

שמותהשהזבקוזהזהשהסםרומפני ..... : 11עמ'דיראןמהאפידאפוד"נ"מעשהראה 10

העניןשהיהכמןחלקיסלשלשההראשונהבחלוקהשנחלקהיהלמקשרנסגלותיו

 Cןבקווהואיהקדשחירהסםרעםהארוןמקוםוהואקרשיםקדסיביהיהכיבמקדש

כלוזההויה'העולה.מזבחבווהיההחצראווהזערההוהבוזמבחוהוכנורההשלחן

והמלאכיםישראללאלקיהשכלעולםהםאשרהנצמאחלוקילשלשתדומיןןמלש

ההיוהרעלםהתחתוןהזהוהעולםהטהוייםההםוהגשמיםהשמיםערתם Qהקדן"'Iס

ה'תררחהיאאשרלקיח Kההחורהכיהנההזההדקשובספרהנעיןרכןוההטסר.

כלמבביnאנכארותדבנלהאשרהבנייאםאדיודהנוירבלוכשהת'יאמחושמmוIמ

חדיתסעםארשהבכאוהסםריהסניוהמלקנפיס.םעםניסאחן ',ןבישרביזול:ןתבניא

הכותביסהםהשליישיהחלק ...השמיםממנייעהמשופעהמלארכצמרעזההבהה'מאח

כגבדהזההחלקולהיוחהנבואה.ממדרגתלפטהזושמדרגהלפיק'יכרהוהבאמרים

הנבואהספרימכללהייחיעםקינותסםרהשושםהיהוההפסדההניהעולםהזההעולם

אדמחומעלישראלוגלןתוהמקרשהעירהחרכןעלל"'םברנבאכיהזההחלקבכלל

 ." ...ההואהחרבןעלהקינהכמררגתוהוא
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ב,(שמראללשרני'עלרמלחיבידברה',ררח :דרדאמרהזההקדושבריחבזה
 ." " ...הדברס<מאלרלדברהביחאהרהיאשלרמררררצה )ב .כג

דונא'ללשוהמדשידעל"שנערררשציוךרממה ... " :שםם"הרמבכחברעדו
 .ס 'iTןחברהשילןביןאחיההנביאינתןוירמוהיישעיהומכחואיםנ ,הכחמזההם

ארמנםהקרדש,בריחשזכרימהרזכררדכרראמנם ,דוניאלשולמהדרדר"לשאלי
דיעלוטבידערשהיאעניניישראל,צירדברליישראלאלקיאמרדידמאמר
בחליםלמהשאל 'הנראהבגבעיובשלמה,אמרייכו ...זרלחיארנחואםנביא

שזאחספקיאיו ..דניאל:יכו ...גמירהנבראהזהאיו :זגראלקיםייאמרהלילה
 , iהאזמהסכימהילזהבם,אדברבחלוסבהםבאמראשרממדרגתלמטההמדרגה

מןהמיןשזהעהיררתיררלזההנביאים,מןלאהכתרבס<מכללדניאלספרלסדר

בעצמםמצארלאבחלרם,מלארברשראיאע"סרשלמה,דלניאלבאאשרהנבארה
שידברמימכתוהואניבים,זגבאמיתתידויעחליםאבלגמורה,בביאהשהאי

הפרששמרלאהקרדשכתביבסדררכןהשניה,מדרגההיארזאתהקדוש, mבר
הקידשבררחהכל ,אסתרימגלתררתימגלתרתהיליםדוניאלרקהלתמשליבין

בכלל".נביאיםיקראיכלםכ"גזאלינכבתי,
אהלשה ,אברבנאליצחקרביעמדידניאלשלמה ,דלדוביחסל"הנהחזרהעל

ל"יזנרסף.דברכאןלהגדישברציניאידברייעלחרזררקם"הרמבהאם ,יהא
תהיליםספרדדוחברשהקידברוחשהרבאמרכברםאאלתיש ... " ":האברבנאל

הםשלרמרעתהנתעירררשאהזהההתעירריתמה ,דניאליכןספריישלהמיחבר
הנביאםי",מכתלוא Iק 1 'כרהושידכר(מיהכתמזה

כמי ,"כתיבים"גםי "נביאים"ספריכלרחבהאדםיכלדם"הרמבעדתלםי
איכהמגליתגםיכתבהנביאיםביושנחשבירמהייספראתשכבתירמהי

שנכתביהשספרס<ם"הרמבשיטתאתאברבנאלמסבירלדכןבכתיבים.שנכללת
בריחשנכתבימפניהכתוביםביןנכלליםשהםלמריתרדניאלשלמהדרד '''ע

שקבלילנינראהשהיהעדהנביאיםבספריגםדמברהיםתלקמיבאיםקהרדש,
אינההכתיבהשנביאתםא) :ללמדנימיס< 1Iפיחיזרהרמב"םאבלכןנביאה,
היילאפעםאףרדניאלשלמהשדרדב)התניבים.ביןאלאהנביאיםביןנחשבת
נביאה.לדרגתהגיערלאפעםאףכינביאים

ברוחחוברושספריהםאמרשלמעלהבזהוהתשובה ... " :האברבנאלוז"ל
אבלהנביאים,מוולאהכתוביםמכללמהיוםתזהרד"כיח ,בנבואהזלאהקדש
דודל"רהיוהנה ,ק"ברוהחוברוהספריםאותםהירתעשםר.לרמנשארעדיין

רארשבמרארחאלאההםהספריםבחבררלאהנבארהלמעלתהגיעררדניאללהמש
למהשבזהרירכיח ,ראלישצררדברלירמאשממהבדרדהרכחירמערששרדבריום

מפאתאליבדנהדבררכחייר ."גבבעןוםשהריאלשנראההכתרבשאמרממה
מגלתחכרשהיןתעםהנביא,לאןמשבנראהשכמיכ"אהעניןוייהימארותיי.

הכתרבים,ללבכההםהמגלרתוהרשמרקינרתגמלתחברירמהיררכו ,ק"בררהררת
'\!.מעידהוהשגותהמראיתמפאתהנבואהלמדרגתהגיעןשהםזהמפנינאמרלא

יכה,פרקשביחלקנביכיסמידה 11

שם,למריב 'בםיאברבנאל 12
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סשפרשהכרחיובמההרבנסתפקלאזהמפגיתגההאלקיס,מאתהש'זzיגךהכתוב

הג'עולאודב'אלושלמהדשדרלהוכ'חעודוהתעוררברוה"ק,חוברותה'ל,כ,"
והולד,"שמפרשכמוהפסוק'םמפאתבזההבראההספקס'ר mלבגואה

זקבל·בבא"ההידב'אלש.אוומרם"הרמבעלאברבבאלחולקלדב'אלבפ'רושו
עובהאברבבאל .הכתוב'םבמסגרתדב'אלספרבשבחלמהבשאלהדןולכןבבואה

הח'בור·ס'!'וראבלגומרה,בבואהשלז'ובות mמראותקבלדשנ'אלשלמרוח
 1 ~ :וז"ל , ttהקדורוח,י IIעהיהעצמוהספרוחיבור

בכללדב'אלספרהושםלאמאשרהרבשעשההשנ'תהעטבה,"ואמבם;,
ההישהקשדבריחלכתיבהתעוררמעצמןדניאלוהגה ...תכרחביאיזהנביאים

לובבבלוששבעב'ס'ם mשדר'ובלשאצרעוב'ב'חלומות'וונבוכדנצרפסורבו
שבכתבוהנב'א'הספרמןולאהכתוב'םמןהזההספרמדרגתה'תהלכןולחבר'ו

אשרהנבאוותדניאל'כ Iג,בייספרהנבואה.התידעותוכפי Iיתה'במאמרינע'~י'
בערךהקדשכורחמדברהיהודניאלהכתובים.מןהזההספךהיהולכן·ראה,
 ... " ...גמי;תבבואהשהיהשראהמראותמפאתגביאוההיוכתיבתי.הספרחכור

לשייכותביחס ·אברבנאליהם' Iהרמבגישתכיןיסידוהבלדשישבויתכן

קבלהבב'אאםשאפ'לוסובראברבנאלהבב'א'ם,·אוהכתוב'םבמסגרתהספר'ם
נתחבראםהכתוב'םלקבוצתמשת"ךשספרואפשר'זאתבכלגמורה,נבואה
בבאוהרוח ''!'עלה'ההמראהשאםואומרם"הרמכחולקזהעלהקדשברוח

ולכז ,שהקדרוחי"עולאנביאהי"עגםיחוברהספרשהאוה'ברציןהרינמררה
ילאהקדשכרוחהיהגםהמראההריהקדשברוחחיברהספרשאםלימריש

אתלגמ'רל'~לולדבר'ועלבחוזרוהרמב"םמטרתה'תהוזאתגמורה,בבואה
כ''כתוב'םהםודב'אלשלמהדדרסשפר' )א :להדג'שהאברבבאל,שלדעתו
זאת·בכלק,"כרוהבתכבואםשאפ'לולתשובלנואלב) .הקדשברוח·חוברו

 ,נביאיסהירלאפעםאףהםשואמר,ס"הרבמשהדגילכןבניאה.ע"יהירהמרארח
צרדיההיהספריסחיבורגםאזבבואה,ע"יהיייהמראותנביאיםיחיאםכי

נבואה.ע"ילהיית

ק"הךרשיטת

הכתיכהביןוהכתיכים,הנביאיםביזההבדלאיתךעלמבוססתק"הדרח Uיש

 :תה'ל'םלספרבהקדמהכתכ ןכ,,' ,הקדשורוחהבבואהרוחלס'
בכללולאהכתוב'םבכללכתבוהולפ'כרהספר,זהבאמרהקדשברוח 'כ",,,
ההפרשמןמעטינבארהקדש,ברוחאםכיבגבואהדבריונאמרולאכיהנביאים,

חכסהשואה~דםעלבאדברהראהבבואהכיהקדש:יריחהנבואהניןאשר
'תבטלוו'בהקהנבואהתבואהוובעתום,לבחהבבאוהלותבואבדמות'ו,לםש

כאליהנבארהבמחזהירראתהזההעולםדוכימכלמסרלקיהיייההרגשייםכחרתיו •
'ראהלאאוהה'א,במראהדמ'ונות'ראהאווכר.כרלוו'אמרעמו.מדבר'א,ש
מתעסקהשלםהאדםש'ה"ה'אהקרש mורעמו,מרברקול'שמעאלאתמובהשום

שהיארהר.''קשעניןכשנקנלזהרכל .. :שםסמיקאךא.תמךנמעיו "הישתהמערני .. ) 3

זה".מהמעי,ןגבתמרדעתיאיזרעךואני ,הרבשפירשכמר
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שמדברמהומדברמהן.אחתתתבטללאהרגשותיוככלשלםהאלקים.כרכרי
רבוישלונועלהדבריםותופיעעליונית mואוחושמעוררחאלאאדם.כניכדרר
כסיעוהעתדרוח,עלדרברגםומוסרים.שכלדבויאו ,לאל.,ווהודאהשכח

זה,חהילםיספרנמארהכחוכזההמדכרים.כחותבכל ,הובדברכחעל'האלקי
 ,כתוביםהנקראיםספריםבכללונכתב ...אותרהאורוביםכנא"יםשנקראופיעלאוף

 ." ...הקדשבחחכתוכםישהםלומר
ככתביהספוזהעזראכר m ... " :הדר"קכתבהימיםלדבריכהקדמותאכל

עםולאהכתוביםעםוחכרוהאחרונים.הנביאםימלאכיזכויהחגיידיעלהקדש

נבואותקצחככללםשישפיעלאף " 'Cהיובדבריםפורשהואלפיהנכיאים

כמוהכחוכיםעםונכללנכחכוהיחסיםיהמיםדברילספרנכתבשעיקרואחר
שהרר"קנראההרי ". ...כןגםהכחוביםעםונכחבדוריחסלספר'זtנכחברוחספר

ספורירקהםלמעשהכיהכתוביםבמסגרתהםהימיםדשבריהבעיהאתפותר
גםשכחבשמואלמרועלאברבנאלעונהכררות.מגילתלגביגםכוןיוחסין

ונשאלתיחםו.ספוריהואורותהיותכתובים-רותמגילתוגםנביאים-ספרו
רותגמילתשגםהשיטהלפילענותבמקוםזולמסקנהלהגיעצרירמדועהשאלה

שאפילושנהיבשיהטגםז mאשהרד"קלומרשיולכןזהקדשרוחע"סנכתבה
הימיםרבריספןריהיאעהיקריתמטרתיאבלנביאהרוחי"עחוברספראם

הכחובים.במסגרתנבללגסכזהספר- ,ודכומהיחוסוספורי
סםןריהי~מהספרגדילחלקהרי ,יהישעלסםרניחסהבעיהומתעיררת

השאלהאיתתלשאןליש ?הכתיכםיביולהתחשבחייבזהספרהנ"להשיטה,לםי

והדגישענהככרשהרר"קיתכןארומלכים.שמואלשופטים,שלהספריםעל
הריאבל .הכחובי.םלמסגרתשייראזספורית,הא"העיקריחהמטרהאםשרק

t4 כדבריהם"יצרהכרכתאתשפ~'טיהלכהיבפרקתפלחהלכןתמשנה"ב"כסףראה

מזםרודהיוטוניםבנביאיסטונאימליואינאומשוס ... " :בזה"לבאמת"הנאמרים

באמתהנאמירםבדבריהםיצרהקאמרהכישמיםקדושהבהודליתומיחזידבריס

הימיסדבריכשארלאאמתדברייהםבכבתןגבוהרועתמרצווזבחתםכלכלורמ

 ." ...הרבהשינרייסכהםשישמלכיסשל
ואביוסףהרבמאתיוסף""נחלתבספרראההנ"להברכה Iבפרדברימדיאגג, ,

מושג~מהלנומקנההוואאנכה"ג,שקבעוהנוסחזהו ..... : 4Sעמ'ייא n ,ליפיגיץהלןי

יאילי ,נביאיסשכדבריהעיןניתהאמתאתרקלבקשרגיליםאנינבואה,רבדיעל

חכוגוחואחוכללהסויששלה,ספה vהמאלאאיגס ,אגוכמדומיסלשינםגיבי

ודכימה,המלציהיטירמיוז,ציךרי ,הגזמה .אי·ריוק :כמיאנשרידיבורבכלרצמ,וייח

 :מעירים.חז"ללגמריאחרתתטיסהמתקבלתל"חזדבברילדטרףמתחילכשחאהאכל

חכיבי II'לימתחיע.שר~'כ'וי ,)"דדורמ.לך"כתיב(נב"ןבלמךנקראדדושל'ימיכל

המלךימי :פהביכת(ולאלמות'דידימיויקרב,וא) ,ב(מ"אשנאמרמלכית, ·בו

הבבואה .,כסישופר '.המותביוםשלטין,יאיןח) ,ח(קהלתשבאמרמהלקירםדדו),

א~ישיבזמןכאותוכיזיד',המלךלכתיבאפשראיכברמותולסגידןדאתר Kמת

התכנית"האמתתאכולמדדוקנה-מרדהזהולגביו,צרכןכלמארתי"מלך'"התאור

דןגמאות,עדוע"ש
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ענייניעללהדריכם"מצוההיאהמאירילםישופטיםהישועבספריחמטרה
 ."שופ!כ'ם"בספרבעצמוהענ'ווכוהאו'ב'םונ'צוחהארץככ'בשוהמחלמות

 'ד'עלהמלכוחהווקםהמלכוחשנחבא ..ומלכ'םשמאולהספר'םנכתבוכןכמו
הגדולהבנבואוחמלכ'םטפרוכ"שהנב'אנחוענ'ועמוהצטרףעםנבואתו
אולשיע."לאל,הואשר

טפור'לאהוא'הושעטפרט'פור'עשצםהאברבנאלשאומרכמו ל"'ועיי
 " :וכ"כרבנוולמהשלאבותהנבאוותק'וםטפוראלאה'מ'םדדבר''הוט'ן

ייעדאשרקיים'אהלהיעיודיםשכללהעידהוא ,יהישעבספרהמיוחד:והתכלית .. "

ע"חאךיבבימשהיךיועלויעקביצחק'אברהםהקדושיסהאבותע"יהקב"ה
נתק"מוכלםאלק'ם)תורתבטפרשנכתב(כמו הת,,'ור"'הנבחרתהארץבכבוש
וכ'בושה'שארלהכנטתלהוי'ע'השועטפרנכתבולכןדבר,חטרלאלפועלו'צאו

התכל'תעל''וכובטוףראל t ';,לבדב'יו'הושעהע'יוכברוחלוקתה.ו'רושתה
דברנפללאכ'נפשכםובכללבבכםבכלו'עזתם )ד'כג('הושעאמרהזה.
נפללאלכםבאוהכלעל'כםאלק'כםה'דבראשרהזכוב'םהדבר'םמכלאחד
 ." ...אחךדברממבו

אברבנאלש'טת

חלקדתבענ'ומטפלהאוכאשר'הושעלטפרבהקדמתושהאברבנאלונראה
הנביאהריחלפישחוברוהספריסהםשנביאיסס"הרמבלשיטחמסכיסגםהחנ"ך

שםקראוכלםהנב'א'ם 'רפטל..... :חה"קלפ'חשוברוהטפר'םםהוכתוב'ם
אותםר;'המחבר'םולהע'ר ,המכתובtנ'להבי'לםכווגםמעלתם,לרשום ...נב'א'ם
דמבריםאםכי ,בגיאיסחיילאהכתוביםספריחברושר,יאבבאיים,היוהספרים

ן Tהקדש"בךוח

שונהש'טהומצ'עזוש'חטעלחוזרשהואבראהדב'אללדבר'מפרשוזאבל
הםוכתוב'םלעם""בשלחהבב'אשבהםהטפר'םאותםהםשבב'א'םהאומרת

'תבארומזה ..... ":וז"ללכתוב.זמצום "Nלבבזמבררקה'שבהםהספ'יםאזתם

ש'ערושלאזכחוב'םבב'א'םתזרההקדשטפר'בחלוקתזבכזואמת'אחרעטםלד
היתהמהםובעליונהבנביאיס.מדרגות Iבישערישחז"ל.והואראשוניםאותם

עשןוכבגדי'דועלתירהוב'תבהל'שראלשל'חבב'אשהד1'משה'איובבידרנת
תוהרלתתלאלעםשלוחיסשהיומהנביו.,יםחיאהשביתוהמדרגהחתורה.חלק

רןב.אירי,שיטתלהלוראה 15

יהושע.לספרבהקדמתיהאברבנאלשלכסי'ראה 16

נחינות.משלשהחינבואהםסריםלאהצורחשהיתה"ואמר :שםבאברבנאלוראה 17

בדמרגתספריהםהיןמהנביאיםוזולתםוירימהןשמואלכי ,נביאשהיההארמרמפאת

דלןc.קיהציוריבאשאמרהשביתוהבחינהבבייאם.י"עיבכתבןשהוכרוצמדהבבואה

היתהוצמיתיה'ע"פהספרדםאלהשבכתבוואחריטהס,םםולב'ישכתיבלבניא

הדויענכואתןבשסעית'שהא-לבמההיאהשלישיתוהבהיבהנביאית·מדרגתם

 ,", ..בספריהסאותםשיגתביגדיבישראל,בייעיםהיושלארביסדבריסלנביאיס

IS ב.תמרנמעייןהרשועה""מעיני
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העח,.,וחויעי'דוטובולימיילאזההרבלבראםכיממבהלגחעאולהוסיףולא
לשיחיםנבאייםהיישלא.מאיתםהאישיתשהלשיןהדמרגההנבאיים.חלקיוה
מהלכחובאםכיעביבםההיולאמראוחוראויםחזיובוחחוזיםהיילאבלעם
הבבאוהלמדרגחהגעייכלםואליאליאבלהכתיביםמררגיחויחאישמעושראי

 ." ...הבומהו

הזבאירישיטת

בביאיםכחביביובכללהספרשלישמלספרהמאי..,לשההקרמהלפיבראה
להייחצירכההבבואה )בבביא.להייחמכוהרהספרכיתב )א :תבאיםלשהשלפי

עלם.חילשלהיותצרידהבביא )ג .,.,תעל

שומ.עלהבזכריםספריםשלשהחיברהמלדשלמה ... " :המאירילשוווזה
הבביאים.ספריבכללמספרייאחדבכללולא ,השיירםושירקהלתמשליוהם
 IIללששהממדציזה ,הקשד mברהחמיבריםהספריםכשארהכתוביםבספרירק

זעםלשחיההי Kשלןכרכלל/טתי1זתהגדתדכרבי~ צII:.ז( Kיל ... "IIנכההי

בשכלליאיתםדכרד ,רעהדמרןבםשילהלהוכיחםאלוהבהגיתהיםעבייגילצורר
 ." ...הנבואהבספריספריהם

ד"הנתלחלוקתהבעיהעלבפרטיותמרברהואכאשרתהיל,םלספרבהקרמתו

 I[תהיליםהספרבזה·מציבושהרילשאולוראוי ... " : 'ובא'בחבאיםהמאייררו
ביתבחרבוובפרטמקומיתבכמהלבאלעתירגמורותבבואותשהםמזמרים
כיצואבושיששכלפירשוחכמיםשקצתעדעת,.,יםדבריםושארובניבושהמקד

ספרכתבדורשאמרווכמובספרודורכתבםאיםיבבלקצתמזומריםהםבזה
ל)"הבק"הרדרס"(הרמבלדעתםואף ...אברהם ...יושהראאדםזקבםירהשעי"ע

דבידםמהםת mסבגלוימפלאייחחזקותברבאיתביימצאישבדנאילמאירוהמ
 ". ...הדבירםוללבולבררדיייסעתבהגיעקץעתדעבעלמיסהםמומבואריס

 ,השלשייהנתאיאתבעיקרתחליםלס'זובהקדמהמדגישהזבאירירביבר

שאלבביאשכלהיאלדעתיבזה·עויקר .. ,,, :כ"וכלעםשלחילהיותצירדשהבביא
לצוותואוזיהשרבמעשהלהדריכוהרעיםעמישועללהתרותואםלעםבשלח

ובצמאהבביאיסבכללדבריובכתבולאבבאיהשואפ"אעבמלחמותהעםבעסק
אהוכיםי i Iתשץראהבכיבשות.וזתלהסעב~ביי'עלכםילהדר mמצעשוהיספר

ומאלשובספרוגעריודבורהעביועמיהצרטףעםופםיסשבספרבעצמוהעבויוכו

"שוכהנבאיחנןןיעבעומהצטרףעםנבואתוייועלהמלכותוהקרםבתבבאש

צוןרואיןשםהבזכריםהושאראוילעשלאלהיואשרהגדוהלבבבאוהמלכיםספר
בחוכחותיהסהספורוארדשםמעלבתבבאוכלםשהאחרוניםספריםבארבעיםלימר

ועזראלבדעתידותבביאיתאבלזהממיואינםייביאלדייקבלתואזהרותיהם
ספוררקבספריהסונההיתהלאמאלכיהשיאבושידועכםיבביאהייתיםע

בין'עהוכן ...ספורדרדרקבאאלשםהתיוחכתמןללכשוהמ ...הגיהלמןהעלהי
ריםישהרששיומאלשצדלעבבאייודאכלםמהלשודבריסימיהבדבריבעצמי

החכמהדצעליקהלתלםשהמהאובוישהגדולהדבקותסרפרעכביןרקאיגו
מחלוקתהקבהלדצעללהידיענכתבאייבספרכוןירמסרחכמהדצעלושמלי

• 

בילהייעיהסיבהותלכיתהעביןסיפוררקאיבויריחהוכערתםההשגחהעגייבי
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רקאינהואכיההגדלוהבסהלידועעביןספוראסדהומגלתע"ההמלךדדרחיס
 , ." ... jרח.ורבלעקינה jעכני

רב"ארמ :בכבנדרםירג.מראאהלהביןאפשרהנ"להמאירידרבילפי
תוהרחושמיחמהשאאללהםניתןלאשיראלחאסולאאללמאחנינאברביאדא
המשלכאאדרבוכונת ." "] Kהוארץשלשערהכ[נפמיבלדבשע i ,'ווספר

כלאתלראותיכלנוחאטולאואלמלאבתוהררמומזבנרבנביאיםשנאמר
אחלראותכיולנולאלמההסאלההנכיאםיבתורה.שלהושליחו'תהתוכחות

היאהיושעספרשלשהמטרההמאירילפימתוצרתבתורההיועששלהשליחות
להראיחםכדייהושעלספרהוזקקוולכן ,.נןכרI2ט'י'ץראה l\בכיברלרהירכם
אזר").לשעשדהכמפני"האורמחלגמראבוסףכמובןזו(עtוםממשולהדרםכי

האבודרהסשיטות

שספירא)ה"נוהב"ל.הפרשריםשניאתמקבלשוהאנראההאבדרהרםמדברי'
 ,עלםשחיל,להיותצרירהשנבאיב)הבנארה. mכרשנכבתוהספירםהםהנבאיםי

ב O :לו Iוז

 ...הכתזביסמןשולשה ...התזרהמןלמכיותשלשהמלכיותעשרהמזכיר .....
'~דדרמפנילנביאיסהתכוביספסוקישמקדימיןוהעtוס ...הכתוביםמןזשלהש

שירכותובי.סנבאייסתוהרמרקםבכלאמרינןהאאתמרואסלנביאים.קםד
השנם'א'כלפימהכתובםיהנבאייםקדושחחמזהדשקדושתןלעגיןזשהולומר

קרוס.היוהכתיביסהקדמתןלעניןאבלהקרשד-.בה,.כתיבים nנבהאוברוהנזבארי
נבאייסדברימקוםבכלא)לכ,ר"התיס' 'ע(סרפריסבמסכתבירהאאמריגןזהכי

אר"חנכאיםי.דלרביקרומיןקדישהשדכרימכאןחץרקדיהשלדבריקרומםי
בפסוקישאומרכמוהקדשויסעבדירדייועלהכתוביםבפסוקיאומראינולמה

גארמוהנבאייסשפסוקיפמביולמרשיוהנביאים.עדב"ידילrJזהנבאייס
הנבאייסעבד"דייועלבהםאמרלמיכךלשיארללסארםים 'ICנהבבטילחיות

בהםאמרלפיכרהקשררבוהנו:ארואלאת 'oIT'שבלנרמאולאכתיבםישלאבל
 ." ...לאמרכתובקשדךיבדברי

מפראגלו/המהרדכרי

יץשאיכייהונתןררבי

נבאייסתורה,ביןאחרהבדלמצייןישראלתפארתבס'מפראגההמר"ל
היאוהקץ ,בבביאיסעיקר·היאוהבבואההתירה,עיקרהאי"חתלבה :ןכתיבםי

שהיהירא'ףהקץ .. :ל"מהרםשתביכדנאילבנבארתשהקץעל ."בכתוביסעיקר
 . .""ורמפלגעמקוסודהווא .בכרתביסחקא

, . 
שיטחלעשס. '''שר- '''כהבלאיסגיאילאישבטשבטכללשחלקרר pבישכחוב .. 19

ט.םרקג''מ "התושבהחכיר,,בגסראהה.:ןאירי

מלכיית.-היי'של'מDרף i:אגזורהם 20

'צ"לןיילקצחקיאברהםוובו.ב "אובת"בניאיבםםרבאימ .ונםרק 'י'שראלתםארת ... 21
• 

כו, '~בטעותנרשםשםאךקענ,עןניתשב'יט,בנד-ברק,.
, 
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הירנתןר'הג''במאיי!כתרביס.'ניזררק~שיהי'הקץראיימדיעמרפלאהסבר
ע"יהפואותהקץאתהקב"הגילהלא,להמטעם ...,לומר..ונראה ~ 2 :מפראג

אינו'שיבעלהפורע!ותלפועלמכחהדבורמוציאהנבאידאםלםי ,"הנביאיםעבדי,ו
יכלהקצובזמןקדוםבארצנונשמעהתור,קולבתשוכהישואלזט 7ארםחןזר , 

הש"י'הי'יאליו. v!(שמבקר'לן~םיהירם''בתשרבהתלריה.דברכי Iהיא,זמנוהילם
אתהקץ,י iהש'הסתירלכדיכול'וחזרראינושו:בהנביאםיעבדי; "'עהקץמגלה

לפומאלובאדבורבבח'נתלאהיינומבין'הלבבבחינתבמראהרקהראהולדני,אל
עניןכיהפאלותקץאתYוהלגתלותיכולאיןנביאבתוארשהו'אומיגליאלא , 

הדיינושפתםיניבמגזירתהאורבנאיעליו.ו mרמאצילה IIשהקבהאונביא
אר"כנבואתו"אתלכבשוואסורהנבאיעודדוהנבואהמדברקולושומעדיבור

איןלפעולמכחהדיבורשהוצאימאחרכיפניםבשוםהקץאתלולגלותא"א
הפלאותהקץאתהש'"גילהדלדנאילהגמ'יובןלופ"ז •כנ"לממנוחוזרהקב"ה
באמתולמ.הנביאיסהשיוןמלאכיזכרי;החגיהין,הם.עמוהיואשריאנשים

ימניה"שיםיאיזהו ..אמרלזהלהםאנסלארזוכלנביאיםהיןהלא,ראולא"
לגולתצרויהאריכייהואהגדלוהמראהלה"'ייג'א"או'לנבאינבאייםהי;שהם

, 
 , 2-1 '; ...מיד

" 

רכרים.פרשתהפטרתאייכרשיץיהינתןר'מהרכיהונתז""אהכה 2 _ 2
, 

אב"רורידיענפלעדכערישדוכר'מהג'מישרים"דובבשף'תכנפלאדכררראיתי 23
. . " 

די"בגמילהבש"סדמבוארתאאשהעירוהונ ... " :כאר"קצכסימן.ח"אטשעבין .
, 

להגיומחיובתהי'היאהלאכ"מותמהוכר'"איהרמתנכאהיכיירמיהדקאי"ובמקום
' 0 " -

נ"להי'דמסתפיאנלוולא ...פרירמאיר'א'כמבירש,חייבנבראתווהכובשהנבואה
, , 

טטסנהדריןדבש"סרהואבמיו"ש.מהיבת~בה:בMו.זההכו:::"תרשאהלחוש

הכיבש.מ.הנך,וחדאש Iכירמיתחןשולהדקוכו'דאםבידימיתתןזzדלשהמבואר

ז Mריונהברייאולס'וכו'נהביא",,דארמקראלייףכי'ד'אדמיתתזהנרוהנהבבואתו.
חרשוהדהאהלעוובכ"מדט"רבב"קהתוס'והנהישעמ".לא"אשרמקראיליףש If'כיד

אבלזכרבלשוןנכתבהשפרהשהיכא'רקהיאשבתורהעונשיןלכללאיששאההכ'
, 

 ,"אוכווע'ש:להידאריביוצררירלאישאשו.השוהלאלהדיאאישונתכבהיכא
ע"כזכרבלשיןרקהנכתבד.נביא',ארדמקראדיליףביד"אומיתחןהנךבשלמא

" ,. -. . 
לאיש.אשההשו.דלא"והאיש"מקראידליףנבאותוהכובשאבללאישאשהמקשינו

-.' -, 

אביש.'אתשהכ'השהומשעהבזשישלבאורקע"בתרמרהבר'ש'יחד'אגי'לפיגם
• • 

משעהבושיאןלאווהיאכיוזלאיש,אהשהדשהלאנביאתןהכובשרלעניזי"לא"כ-
, 

כזה".צ"עדעוייןחמזלהדה'ש'ספריךשפירימש"ה

ניבאיבןההפרשיזהו ... " :פסחשלשבייעבהפטרתהנ"ליהרנתז"ב"אהבת האר!:\-

אכלהקלו.מןיותרמישגאיבוואולםתדבורל'פעולכמחצומיאהנביאכילריה"ק,

.דרהו"קיאולם ...לפולעמכחמצויאאינואבלוכמותעמיססרדכלאתמשיג",'ברוה"ק

כתפלתאנכה"גיסדרולכרהחכמהאינו.ריתננזיכלמישגהואכימנביאבמלעהקידם .. ,

, , 

חקיכבתיבקראיסולזכהיבניאם,מןחאו"כקישדהבתכיומז ...כמלכויתדד"המוסף

שמשמתהי'פעמיסע"ההמלרדורוכרןה"ק.שהושגמהיר jמדסרפרבעטשנכתבו

יודברדכתיביבנאבדמרגתהיידשמואלוהישרהנבי.אבדמרנתהי'לופעימםברהו"ק
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מבריסקחייםר'הג'שלדעחי

נאיובשםייאומר "ספוקים 'ח"עלמבאמרומבירסקהרבזאביצחקר'הג'
דמvואשלהגר"ח הנ.,. .. " :כןיכחובס'ננאייםבויההבלועלמרניסקחיס' ,.

חניבס'מנחיםיהרא .•.ננאיס'ידזלהםאיזולהמנביאיםג"כנקראיםאיזהכחובים

שנבאיםייחירז . mשושנהיםשקיישתהירכחוינםע"גונביאיםנבאייםע"נ

הידזההיכחובס'אבלפהבעלינ.בואהאחלומרצרידההיהשנבאיהייונ
מחוהכ,נקראחהיחהואח"כהספרעלהנארנהאתלכחיבצרידהיהילה Mשמ

מידליאמראחתה'ויקיםלמלךלמסורנבואותב'לושנאמרובירמה'איחאוכן
היויקיםאלבכחבאותהמסרואח"כספרעללכוכתהבריךאחצוהוהשניהבע"פ

 .". oז'יל.עכ"דתכתוביםמכללשהיאקינותגמולחהיתהוהיא

כן,לפניזאלה Zשנןהאכודרהםשלהשאלהעללענותיכוליםאנוזהלובי

עבייךידי"רעלכתוכשויפריתכזרוניתהמכלוייתבספוקיר"השלבמסוףדמעו
החשובכי, "לאמרכחוכקשדך"וכדכיראנמרהכתוכיםלפסוקיוביחסהנביאים"
בכחוכיםאוילוהנכי'אםסכרין~סי"נמארולכזעצמוהיבורהיאבנכיאים

הכתובים,הייני-כתובקרשריברבר'!באמרהעיקריםהםיהספרשהכתיבה

אמירהללאהיאשרובוה'ושעלספרביחסהשאלהתמעוררחשובזהולפי

דב."נואחלבססצריכיםאנושוכוההנמעשס'.ספוראאלהעםאלהנביאשל

ההבחסהקיוםאחלהרגשיהאויהועשספרשספויראשומרהאכרבאנלדכירעל
ההבחסהקיוםמאירתשלהספוריהאופן ,אפאוולכןרבנו.לושמהלארבתשנחנה

הואהישועבספרהשיעקרהאומרהנ"להמאי"' ~ Dלואורהנכורא.עצםהאר
החלקנבארה,ימארחשלכאופןנתנואלושנכואותומפנידא.רז,בבכשוההדרכה

הסרפ.לעיקרבלסרקהואהספורי

ואחרוניםראשוניםנביאים,שללחלוקהמקור

ביזהבלושוםמראהאיגההיאהנכיאיםסדריאתמזכיהרהגמארכאשר
ראשונים"בביאים"תבטוימהסוטההגמ',לפיוהאחרונים.הראשוניםהנביאים
השני.הביחלנביאימחכווזאחרונים""נביאיםוהבטוישולהמ.לדדומתכווז

יהחלוקהלהבדלהמקורמהולשאוליכוליםאנופהגםולכן
 :וכ"כאמח"""נכיאיבספרשליט"אוולףאבהרםהרבנותןנכוזהסבר

בותכחוחדלהלזהאכחנהיסודעלהלגיירניחזהזאתהרמ~חיתהחלוקהפשר"אח
עלהוזד"והראשונהבחקופה :תקופוחשתימואציםאנושכחורהובעונשים

 "שונאיכםבכםודרו""קיחח."שחפח" ..וכו'השמס'"אתעו"צר-באתעונישם

לכראחדכםיקנאמריולאלדוד 'הלדבעדכתיב plfרנהשושבחהיליםשוורהדדו.

שביביתשבתחלתתולדותלהסטרת 'בפישמוואה , Hהובןכרניהםגסרואת"ילרץביש

בלשמיתהנביאהעזראהשיגלאולכןופנימיותחצךניותצריתי Hעהנבוהאהשגתידדה

 .) )1א,(למאכימשאבשםרקמובאיםהנבייאםבספרבנורxתיוואףבשמחה

 ..ים"רקפס 'ח"שלבסרגייגחלקהש"סנולר,ךגר"זייגר"ח .. 25

 .קבע-קרעעמיאמתנביאיראה 26
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אנרשומע/ואסויהה"בשרפתגםהגלרתיכשררהבאההשבהיבתקומה iרבר'

"ואבדםת :כרא'!חר- "מטרהיי'ולאהשם'וכאת"עוצרכזאתחלוקהמצואים
העובשםיעלךןשביהנבאיעשהולפניעראיסיהנכ ."תדסנההאץרמעלהמרה

המםלהבשורוחןאהנביא,אליהו '''עבצורותאזהרח :רגכוש'ראל,שבארץ
 'המלארדביראוהבנא',מאולש'בםיהמלראולשמעשרשאהםלשתםיבםני

מ,..שו.עצמאנולאאבלרבים.ועוד )ג,נשופיטם( "דצליםלכם"הוהיגללו.גמו
 )טו ,כג(יהועשבספראחתפעםזולח ,הנביא'םבפיגלותבשורותד~עשורע

חאטו,לאעדייושהרי ,חאטושעלעובשבשורותבותרלאביוחר,כלליבאוסן

שיניו,חלרלאויהושעלמוועונש.שכרשיש "דייוואיתדין"אדיתכהויעהאלא
 1אבוחזכותחמהמאימתי :רבהאמוראבדבירהזההשיבויאתלקשראוליאפשר

ואישמאהביהיני'לעבבלותהאח"אגלהשבארמבאיר,בןהושעמיומחרב,ארמ

 ...שאכלוהו"לאבות,זכוחעוד"שאיו :וברש"יא)נה,(שבת "'..,מיצילנולא
בתבבאונבא'יםארבעהימפנה.החחוללואלירמהועשכי'רב,רמברימסחמן
"תחילח :שכתובכמר ,אלהארבעהביוהראשוווהואהושע,שניבאפרקבאוחו
ובכלאת,ךבפרקניכארותולדהצפנ"הירמיהגם .)או fע ,דיב"כ( "בהשועה'דיבר

בראשם,והושעאלהארבעהכימכאו- "בירמיה 'הדברתחילת ..נאמרלאזאח

המשיעראילר"ין~ם I 'עתישםכייברןהעשורעהנב'"אם ."חשרהתקופהפותחיס
בש'ח "הראושנםי ..הבביאםי :רןב,סקרב, .)דורצמח(שנהמאחםיעברוהחרבודע

 ...גלוההטלניאבהשוע-קרובים.בוגושיםיושאל,אכזר~םשערנ
לסרפבהקדתמוהאברבנאל "'עהואבכבררניםשהראנבאיםי rבהבלראבל

ספריארשי ,והגדותריםולספrיתיר~הארבעההאהלשהסםםיר ... " :רז"להיושע
 ." ...נבאורשאהנבואותזכרוווחובעתידלהגדת'הוייהנביאים
 ZCדו.ואתרוניםראשינםינביאיםביןההבדלל//זצהכהזצדיק 'רצ"הגהלפי

אחרוניםונבא'םינסחרבגוףנכתבוארשוניםנביאים "הכחיבהולשוואופו

 "יהשועדברייהו',,ע] Jהספרבכלנצונאשלאהמלהחבונןיוש ....ארשוובגוף
לשווואמנםזולחו.אחרהטבחהיותעלהמורהבנסתרהכלאבלבעווכרמבר

ב)פרקא(אממרלמהרי"אאלקיםמפעלותוראיתי ...כןכ"גע"המשהתירת

פליהחורה.ו 1מלשבעדםכמדברדסברוהנביאיםדברית Uבהשתהסבהע'כתב
שאוםת y 'הל"הוצרכוולפיכרבלשוםבוספרוההעניוכללותראושהנכא'ים
הגבורהמםיוכתבהלשווכיתבההימשהאמנםהאלקים.אמתהאוהעניינםי

בסבתאבל ...ל"זצ"אהנבאוהאתבשראהעמועל '1"להעהוצררלאלפיכר

גםאשרמלכיםשמואלפטיםו:שיהעשובסםרימארמהשיעליאתהמההשתנות
מקרדםזרכושלאהותרהייוו'בלואנמרובנבואהונאמרוהבניאיםמכללד.ם

רברחיאשרהדברהאראכלהאלקי,םמאחבבביאהההםביינםי iהשהירלהידועס
לסיכךאתר,םי"עלמישהואשרשומואלעשיהווהמ.םספיריםהעגייניםל.שהריח

מי.הזכרתמבליהאמוךעותומספרהמדברלייששכהזההדריעללסםחורבו
אחדמעניוארבעתםהאלההספריםלהיותלהםאחדמחברומלכיםשופטיסכיואף

 ". ...לדעתיההאנו'ויםנכאי'םלפפירשכביהיםההברלוזהויאחתתבניתעלחוברו

 . 52סוכ'-צלדיקזדיעאיר-הכהן"צחקלד'ספדיס"שלשהדאה 21
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 • • ' I .וכתיביםנניאיסתירה,דכריכתיבתדרן . , .
, • t • 

• 
מאילקישבןשמעיןא"רחמאברליירב"ארמר :אה.בברכיתשנינו

כתתביאשךהומציההותירההאבןליחיתאתלךיאנתהכד).(שמיתדכתיב
'iכתבrיאשרשמבהזריהמציהמקראזיתירההדבריתעשרתאלרלרחיתם. nהלררר
 ."מסיבי"למשהבנתרשכילםמלדמגמראזהלהוררתם.רכתוכיםנכאייםאלר
כתבתי".מ"אשרימקררישבכתבתירהשלדיןיששלני"כמצואיםאבחברהבה

לבבאייםשבכבתיבתירהעצהמ.ברתרהשבכתבתררהשלחהלקביןההבדל . . -. 

רינים Iב'עליהההי"";.~שהתררה 29 :הנ"למבדיסקהגרי"זע"ילםומוסבררכתרבים
. . 

ואומך"כובתימשהאימרה Ifהקב"ע"גהגמ'נייבתוזרה ...תכיבהדויןאימהרידז

 . "כEגדעמ"ב mנימשהאומרהקב"הואילך"מכאןאמירהדויןכתיבהייןפ'י
שניכללהח l/ערבבולמשהרבש"עשלשהאמרדהאומרתזאת ." .••לחדובכתיבה

 ,ר~בארי.בבביאים.אבלהספר.עללכתכהב)פה.בעללעםלאמרהא)וצרים.
חדשצוירד ilשעאוחשדהבביאהשע"יאיאח"כירקלאימרהרקהתיההיסידות

ספר.עלהבניא'דבריבכתבי
ת mבברשלש'קבלרבבריישמשהפעבחצפבתבעלשלעדתיהאישינהברם

שלשהציריריאיםאבררמזהלכתיבה.ג)העם.ללמידב)לאמירה.בפרדרתא)
, . 

פעמיסג'היהרביברמשהדבבראת ... " :רז"ללכתידנ.הציריאתכללאלאמיהר

למצרתכיבתשההירבשעהללדמםכרתבשהיהרבשעהארמרשהיהבעשה
:"קדוסר'~ליאומרכותבומשהאומרה IIהקב Iלרףבמנחותי"לוזח ...הכתיבה

רק,זהאד'לשיראלמלמדםיאח"כהקב"הלרשאימרמהכרתבמשההיהאמירה
 .:· .. '.סדףדגייטןהמחליקתזהיכתיבהלמציתבכתיבהאבלללמרדכתיבהבהד
לכתיבה.הצרייאתכלללאאמיהרשלשהצייירראיםאבררמזה

שמלכתחיהלהאיבתררהשבכתבתירהכיןשההבלדהיאלהסבירלבי.שישימה
שנקבהעבנבאוהכןשאיומהסםר.עליכתכיהתירהשדברי m 31הכהיה

"תררתבספךיגורךשלמהמהרבשבכתב"לתווהפהשבעלהתורהבין'"היחםראה 18 '

גיפטרמרדכימהרברכחרביס"בביאיסתורה"כתיבתוראהאוי,לך. 400מעמ'המוזעיב"

ב.אר"קקעמ'ווייבברג"להגר'''-הזכרוזכ"ספר

 • 25הערהלעילרהא 29

תפלה.מהל'יהכלהיבפרקהרמב"סעל'פענחצפנת 30

, . , .. " 

• , . 

". 

חכב-רש"י"רהבה :·טואו"ק ·Pגעמ'הנ"לוויינברג"להגר"יהזרכרןב"ספרראה 31

אלאספריהםכויבתםהנביאיסהיולשא-ישיע'כתבוד"האטוב"ב-שכמעתיז

לאניבתהחתומהרלוב"ד ,'אס'כגיטיןל IIסהדרידבירו,כביאורונראה,מותן.לפני

לואחותםכספראלאדבירהםכתבולאהנביאיםלוכןשנה,מ'סוףערמרע"הכתב
• 

בתורתאזיכתביבבואותיהןכלנסתיימושככרן Mמילפניאלא'כתברלאילכן'מגילה, ,
. 

יתורההנת~הבמפצםחהשוכוםהיינוניבתהגמילהיתורהזלמ"ייאףשלם.ספר

יהכתבניתןלאולכןחתרמה,אלאכותביסה'ולאכויאדנהכבבראהאבל'שככתב.

נינתה".חתרהמשבנביאשבכתבהיבריםיתיבתנייז ;1א'ס'גיטיןשם-אפטרתאספר

שכתבקבלה,יברילנביאיסיקרינןמהלהביויתכןהמבואר,;רע"פ : 15בהערה"ושם
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הידתקבלהתודלורהוצרכהשנבואהשינמפורקפהלבעשלתורה;רקלה Mמלכ.
אבלבתנבו.לאלדירותהוצרכישלאהנבKוות.איתןשלדבריראיהלהיכתב,.

של'יןקבליהםנכבתיכןהנבץר.חשכאשרהעובדהאתלהדגר,"מיכרחים

שבכתב.תורה

יבטןלאלםעםKוףלעילםהםבתורההכתוביםשהדבריםהKואחרוהבדל
עלמביססיההסבר ."הדיריתלכלנאמריאינםשבכתבהבביאיםדבריואילי
ליבלטעתידיןהכתיביםיכלהנבאיםיסםריכל" :מגיהלכותלהסיףם"הרמבדברי

תרדהחישמייחבשמיקייחמהאיןדר." ssאפתרמגמילתחיץיחשהמיסןתל

להניןישים."הרמביןלשכ"ע ," "לעילםם,בלסאינןשס"בעשתושליכהלכית
• 

שלכלרשבי-ה IIהקבכתכהוכאילןככתבבתהינחכעיקיביתנההריתררה,'של

ילכןלכתיבה,ביתניואח"כבע"מנתקבלוהנביאיםידבראבל-לב"בבח'א"הריסנ

 ". ...'קבלהדבריהוהדברים

שהקזזש .. :" :ס 'עמא"iסליסאומציסרחיים 'רר"מי 'מהג "הלכהז,כבי"כםפרראה 32

לתניבהירתואיןכ"כבוש'ססמווידגיםיכמהקלבהידמברילפיגוריביסהרכהדהרי

נמארדדנריהםןויכרמליאויזככנת,וווכלרשראאתהיאםהכעלשםירנר 'רהא

רהרדזה ,מדאניחארשיאגביאדאיןל"קיהאדיבור,"עפ,דן,תרנביאהשלבציווי

כהיראתהירהמישחלימותער'השיתהדמהה,יבירפיעלדהיחרהשעההיראת

 • • ." ...שעה

בסםרדההיכיתבכתברכציד ... " :צקגעמ'הנ"ל "אמתנביאי"בסםוואיתיאבל #.

-המשנהכדמ-היאהבביאיסבספירההלכיתשכחיתב ,להביחאיו ...והבביאיס .
ייזבשך ,ר",ןתבכתיתבכלכמוהכתיבה :אלאוגכתבויאירבכזע,ן,שו.וראתבגדר

רח.זףא Uייב 'מDקבלתי(כךיתיכבדןי ' Dמרביבומסחילעיידיהחרהרכחיבת
• 

ניטיז(ואההאחרוובחלקהואם ,כלוהםא-נמסרהאלשבכתבהתורה .)ל"זצוק

כלהיושנה,ראיעבםכמשך· ,אזודערכיגומשהשלמרתולפני'אלא- ~א"עס

לכתובשצנטוולנכיאיסה"הקכהררהלזהבדומהשבלע"םה.תררר.כבחיבתהמצוןת

 ;שלעבייםהרתiחכגדראןדעש.דיושרביתהלכיתידועעדובכתבשיעלו .התנ"ךאת

 ." ...שכתכבתורהחר ,זוהלכהגסנעשתהה"הקב.לש ' nהנןכהצרריידייעל

ןשאי·המ ... ,; :אי 'מעא"ל'שיסציומאמוחווםיריהגר'מרל "הלכהבגין"בספרראר. 33

הנסרחןיאשמרבןעמלק. 41משעכתיבת"עלדחוימווייצלעובחכבהסארתלתיכגמןכ

דשהיידמואיריתאהראעמלקיחמייתמעשהבנcל ,ירה \lהמוהלכהאסתרזזכגילת

היזכרנןשמולאמהרבואשוניםנכייאסעל '"המלךבעד"בספויראה ." ...כספרבכתב

היילשא ...לעיהם[אסרת]גמילהירתיןהמ ... " ':אלישךהמר"סבםששב"כ.ייעמ

בטפי'זכרוןזאת,כתובבתרוה,,שמצאילאאהמגילהאתלכתובלסבהדרוןמקום

חזסיכ Kלוכךספחשנקראתהוכגילהעללרביתשבאאלאזנירתרהוא "כספר"שארמרו

התוהראשיןבומכןתללכוחוכהיאהתיהרצוברתיכהזההסםריתבטללאכועלכי

 ."יכתטללאלכתןבצשוחהמהנםלתטתבמ'

הנבייאםי.יכא 'נן mי 'ר ... " :ההיכהמובגילה "Pפירולשמים l/הרמבלש .דינררומק 34

גדול,קולסאמעמאיליבטלעתידיןאיברןתירהסםרירחשמתליבטלתעידיןםיוהתכוב

,קלוכזאאברמליכטלתנויידןאיגיןוהלכןתתר'אססגילתאףאמדרשב"ליסף',ולא
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להםניתןלאישארלחטאואלמלאב.ככ,בבדםירהג'מע"פהרמב"םדברי:את

הכלובמבייםמשיגיםהייבוחאסבולאאילופיוושלכ,דתווהחרמשיחשמהאאל
הכלרבשיגבביןראז 'דעההארץ,ימתאלהמשהיביאתעםולכןהחרשמ,מתרד

זהלםיהחושמ.לגבי D "תשרבעבבחינתוהכתוביםהנבאייסוהיויהמומשמותך
לאבעיקהרמקוםמכלשבכחבתררה rרעלהיםישהבבאייםשספויפיעלאף

 Jלעשותאלארכחבבינתה

 :אחדותבבעיותעדרבדןר
 1הקדשכתביביןעלילשבזכרוהספרםירקבכללוםרמרעא)

 1קדשכספיראלוהסמריםעלהחליטר ב7'כ)

 1הקשדכספיראלוסמויםבתקכלובדייקמתיג)

הצורכהרשלאבכחבהלדורותשד"צרכת"נכואה :הכאהכללאתקבעוחז"ל'
תשיבה"ללמוד : "'רשממרשלדררות"ש"הצררכהלמהוכהסבר . s ן'lבתכהב"לא
לחררתהוצרכהשלהתבאיאתשמלאוהבביארתארתןרק ,ולכן ""ותואהאו

כדילגביזה,בדרבוהב"להאנתיאתמלאושלאבבאוותואלייכהת"ק,ביןבכללו

הקשד.לכתבילצרפםהדורותבכלאופשוותהזדמבותכללמנע

 ." canoruzatiO"חהקרסטפרישללהקדז;הביהסמוסכמתתיאורהישקיימתבראה
הלמברתהמיוחםירהספריםלעהתליטאשרמסייס,בזמןדת mמיכבסהיהיהתדחהש

הנ"ל,אררס,כי,דכתראככא 'הגמעלמרכססחזותיארוהיהקשד.כגתיבין
ברתדכללר '1שהספריסאוחסעלשהחל,טואלו '1ההגדולהגנסתשאנישהייבו

-שרמאלספרכגוןלגפיהםככושבכחכוהסרפיםאותסאפילולכןהק.'כתבי
ביןבכלליכ"ג-ירוברתיע"ישבכחבמלכיססמואו-ספרואתבעצמושכחב
התליטו'ו'אלחכ'7בםהגדולה.כנסתאבשישלהסכמםתי"ערקהקשדתכביספוך
לתמקדיהוסכמוהגדוהלכבסתאבשיהק.'כתביביןיכללושלאהספירםאוחםעל
אתא) :בבראה "'עראווהסלרספההגביאו"תקופתבאהשבתקופתםמפביזה
אתהקדשרותע"ילכתכמוכשויםהויר )~סרמ.בכלששילדורות"שהוצוכה ..

 . "פהבעלכבר,שבאמריהבבואוחכל

פירושלו',ועלםהליכותהלכותמזרעםיסוףלא,ודרניסהללןונרזצc.יסף'רלאגדלו

לו".לi'ועםהליכותדתכיביבטלולאמהשבעלמתורההלכות

ביכפשטןדבריסבזהייי Jשימה ... ,. :תסר"ןתשיבהח"כהרדכ."זתברשnביראה.

יהיוולאה"סריבבי iמשובימי 'היכאשרהנבירהמפי 'י.ריהלודvנהמשיחליובות

בגיךוכלשב'הגובהרמםיעדמלרגיבםשפלרבירמאכראלאיהייוחספיקיתשים

יהי'הכללאאןחנוכיםניבאיסשהםהקבלה ' Dמדברללרונזאיצרכילראה'למייי

 .~ ...זסרנתבקדוםהיןבאדשטטרמשוםנלרונדרבהיי'לראחררהטרריזaמש"ובניאר

מן.עמ'ו/לחשירשילים .טיתיןיהושעמהרבופיירם"הכ Uחבעניניקתטרס,.ביראה

3S א.ידגמילה

"מביאבס'מקהשיכןכלשאלוויוס ... " :קפטעמ'הנ"ל Nאתמנביאי,.ביראהשם 36

נה)'ממרסאצהי"דשפיראקלונירמס-קלמישויו"הארמומאתהשרעים"

רבריס.אריכתיען"ש ". ...תשוהבללמחלאהנביאיםששארהרסת

 . ..קאל mיכתבו'ד'האטו,בב"ב ''' Wרראה 37

עלילעהוכי

" 
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העזהואליןהיידות,תיאורהיאיגה I"הקדשה'לשהתיאוירהד IIלמסגאבל
בכובה.איבבהוםםרםםרכלשלההקשדהעלשהחליוטהםהגדולהבכסתשנא'ש

שלrr.דנוראוופןהלשיןגםבתבהעצמי,הבניאידעלבכתבהאשרבביאהלכל

עצמוהספרשיפטים,ספרחברשמאולכאשרלשמלכתיהכ.שלהוצדויהבניאה
נננאהגמראהכתינה.שלהצוןיי IIעהקדשכתבישל,חלקבעשתןכברבהיה

ומבםעדשבאמרוהספריםאותםאתכתכישאבכה"גואתרקלביאימרתבתרא

העירןי}"רש(שלזהםירןשעל" :שרגא"ביח ..בסםרנוזההסברלעדברגרכבר 38

כמהשםרנחנכאלצמריםשהלךהיהבחףלנימירמהייהאיקשה"הרתס'נלעיי

נתנה"ל"שאזוהלכהלמארלנרמיאןכ l/יכמיז /'''''לאשחזריותרצמינןלראנניאית

כלקיי'םבבאוה.תכיבתלדיןבנוגעחשרדברלומרל"נלכן !' n/lנר'ללכיתבנכיאה

י oמקיבלאשרנבואתולכחיבתבנרגעבכללהרשותלנביאמאיוהשלאהנשאלת

וסל.נביאהנכתבהלדורותוסהצורכה"נבואההנטייידיעכנרהבהזהשמוהע

וכתיבת""נביאהדנרישמאירת" ..מביארהריהאלוהדבריםרתמיך "נכתבהלאהרצרכה

גגתורלא "'''להיאמר"רקשnבביבנואיתוישמזו,זית mגםהלכות ·הןבבארהדברי

ב"בגמןב'והנה .ססרבתיךלהיכתבוירבארמילהיבןשגחנרנבuזוחש.יולתכיבה

בסטרנבואחואתלכחובהנביאשלרשותונתחוםזהשאיןהעניןלנימבוראל"הנ

תיקראואזסםרבתךולהיכתבמיועדתןנבואתהתרכנהאשרמיוחדתלבנואהצורךויש

ולמההנ"להספריםאתכתביהגדולהכנסתשאנישבאומלמהאשל'ביהקח","תכבי

הדברשכדואילארמאברצריכיםאלאןבצעמםל IIהנהבניאיםספריאתכחבולא

 ." ...להיכתב"הדורשתמירחדתנבואהלהםהי'שלאבריר

 .הגביאי"עלהיכתבמיוחדתבנואהה ICבלאנמאתלמחלניברורלאידעיןאלום

לרברהוראיי ."לרירותשהיצרכהנבואה"גבדרהיתהיזחקלאנכואתסוףכלסווף

האלוהדבריםתמוךורבהא !סבריקאאמיהנאדער ."יכרויחזקאל"תכבושאנכה"ג

ובבוגעבחו"לשוהרבבואחראיןרקי"למהעפ""זהכלאתוהסביראפשרשאולי

טעםארתועלנוספתעדרשהיאהרביםשמכרתהובכילתאמביאהכבריחזקאללניבא

שםוסלריתהשכינהתכולםיהרבשבזכותהרישאני,בארץכבביאמרחזקכברחשיה

נרבאהדבריל"כתיבת"בנוגעאבל ,נבואהאמירת""לגביזחדכל.ס"לאלוםבח'ו'ל.

סטר.nבןךליהתכבהמיודעתדת mוכילנבואהצררןיס

ים Kהנ.ביתככילאדמועהסיב.ראתלהניןשיוהדרביםכררריםעכישרזהכלרמתור

ובכרי ,רת mוכיבנבואהצרררהיהצעמהבהיהכתדכדע ,הםספריהםאתבידיהם Iדג.ז

נבואה"יארןהדיןדחזרישראל,בארץאלאלגינראלאסםרלתיךתיכתבשהנבואה

יש"לירמי'עלהחסו'נלעיתמיהתגםלנוצרותמתזהכללופילארץ".בחץרוסורה

נהיוחוספרבתורנבואתודבריאתלכתיבהאומרתנבואההשמעוהמתיךקיבלכשבר

בחףל,גסלהיכתביכוליםהיר·בצעמםהנבוהאדבריכחיבתואזהארץ,תבוךועייו

א:פשרעכסיול N ,[דיתמוךכארץ.לןיות .nרהמצוותבמביותכיבהמעשהצעם.שאיזכייז

-במוכגהכנההיאבחואל"ליכבתנארבר.בתבהדלא ..ורסיבדירבזסהןנרבןלרמא

 !גתגהלאמאיומשוםייכחב, nד mהוב'הנבואהאותהדאמרתזאתבבואה,nבנה.לדא

 I /ל"ברבבחףלשורההשכיגהראין ,בחו"לבאהליכתב .בבואהדאיןיץלכךוהתסובה

כאו"ונ.רברםאר~כתעש"
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הנב'א'ם "'עכברשנכתבי 'Cס'ופרכהםו:ההק'לסםר'איתםיהקד'שי ,"פהכעל,
כת'בתתקיפת,אתחתמיכב,ה"גשאנש'הנ"להגמרא uלמיסרתכזכמיכ!.'צסמ.

קדש.טפר'שלניספתכח'בהכליאסריהקדשכתב'

• 

כוסרקהלויאייזיקציחקר'מהג'המקרא"תק,םת-הראשוניםב"יןךותוראיתי 39

ספריהםכתבווכלםהבניאיס"וגס :נ 28-129עמ'בישראל"הספריסוריברי,',,הכתיבה

 :וזכוכירמיהןנאמרלדוגמאיהנהמקומית,מכמהמביארוזהבישראל,ובתםשטו

נבאהי'המורשתימיכהלאמרהעםקהלכלאלויאמרוהארץמזקניאנש,ים,ויקמר

שד:ןצייןצבאותה'אמדכהלאמריהרדהעםכלאלויאמריהרדהמלךחוקיהוכימי

ה" Thירמלךחזקיהןהמתהוההמתיערלבומתהביתיהרתהי'עייסוירושליסתחרש

תחרששדהציון,בגללכם"לכו :יבגשם.לפנינןברככההכתיבלשוןבמאתוהיאיכי'

 "Zבראישחי'שםבירמיההמעשהיהנהיעך"לבמותהביתוהרתהי'עייסוירושליס

.כבריחרדהמלך,חזקיה,ומימישם.כאמוריהודהמלךיאשיהובןיהויקיסממלכות

מיכהדבריהגירואשרהארץעםזקניכיובדראישנה,לאמהקררבאזעדעברו

הנביאיםדבריכינראהוהנהמשםאותםלקחובספרושהםכפיבאיתאיתהמירשתי

 .הארץעםזקניביןגםנפצוייספריהםהעם,יבןידועיםהיו

"למיאב"מחבירמיהןיוראהמואב,משאטוסי'ישעי'.בדברייעייןאשרמייכל

השתמשהוא:גםבחזרןראהאשרמואבמפלתרברירימהיהגידכאשרכיבעיניייראה

להייתירכללאכידעכךרביוהרמויסישיע.'שלובלשת ...בתררההכתיבלנשיןשם

לגרמיהשתמשכהםומהרגלילפנינוכתובשהיאכמולפניוהי'ישעי:ססרכיספק

אלמכיםשלמהצאלכמיהקשד,ככתביהוזכריאשדהרביסיס.פדיםכן'.כמובלשונו"

דבריספרעלכתרביםהםהלאוחכמתיעשהאשריכלשלמהיברי"ריתרמאיא

רכים."וכדומה /Iשלמה

יתרייחזקאלכתבו"אנכה"גטור'ב"בכמסכתשאמרי"רזה :שםכתב 2.ובהערה

"ח,רהכלהםחשברותרי-שערכמוהס'יייסיףעלרקשהכויבהבמקומייבאררעשר,

ונביא".נביאכליךעלבזמנםנכתבוצעמםהספריםאכל "

הנביאלפניהיושספיחהם,יהן Yויששלמהשללספריםביחסהמחברלשדכריו ,

כ"בבגמ'ככמוארספריהםכתבו Mלהם[רקצודק.לפנינו,כתןבשהואכמוירמיהו

"חברורקאשנכה"גכ)ספריהם.בצעמםשכתבוא)תדי-עשרלנכיאיגישתראבלל) /Iהנ

לשזאכיזלדורותשהצורכוכיןהבבאוותכלכידערכיבכרן.אינילוכבע"דיחד"הכלהם
שידעירימהונםוכיגיהםכלםע"יפהכעלןנלמרןלישראלנאמרוליידרתצרהוכי

לאמיכהלסגנוושדומהירימהשלשסגבונולירמנוכללוכןבע"ס.מיכהרכרי.את

יחרהכלדבריהםחיברוהגדולהכגסתשאניששאומרובעניןמהעתקה,להיותהצורך

םש '''שרכתביכןהגמרא)(לשוןתרי-עשר"תכזוב'כבה"גאגישכיכן,יאבוגם

כתביםלאקטבותבבואותיהםשהיןמתדךעשרושבים ... " ':יחזקאלכתבו ה'ד'·כמסירש

 " ...צודפרנבואותדהםיכתבו ...זכריהגחייבאיספרואישאישצעמםהבביאיס
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לוייהודהפרופסור

הארץדרזלעולםהתורהעולםביו
.. 

 .בת'סבעל'הכוללהארץדריעולםיב'והש''בותעולסב'וקרעה'וסק'םי
השג'.העולסמוומתבדדומכעט 'הש''בותעילסוכר!מקצורע'םרסעל'ס,כטדוגטםי,

לעולםמת'חסהארץדרימעילםגדול pל m ,ב'יתרד.נ.חוצ'םמבעג'ג'סחוץ
דורשת.שהתורהוההעךכההיראהבחוסרהי'~יכות

הזת.המצבאתקצתננתחהבה

 .*תיוה"ל'אלא ו'א,;שלהש'טהה'ש'בותעולםשלגדולבתיקה'וםמקיבלת
שא'ןתיוהשכל .שג'גוהו'לסמוי.מתעללכאורה,להם, .'שגגיהשסועג'םאלו.
בהלכיתומב"םפיסקוכו ,)ב"מ(אבךת.פ"בעוווגיוותבטלה 'סופהמלאכה,עמה
סי'(או"העריךב'ז:.ולחזלם :t 'יסימןהי"א)פווהדעות 'הלכות 'ע.וה"י,~ג II(פת"ת

ה'י'וצא'םהםחמ'יהו' ,הכללמן'וצא'סהח'ויואםזי.להלכהמוקדשייי)קג
 ל.,ת',.לייגטכחהגל'ווככוף'\;הוכאוושו"הודכו'נשאו.והכלל ,הכללמן

אלו.בימיסההלכהנשתניתשלאמוכיחים ) 64 'ע( "המעיז ..

הישיבהמכניןללים.ש'בית·יששראשי.במהמתבטאהקרע ,זהעלסףוב

הםהסשדיקא ,וכדומההנועו ל'כ-::כפעולוחכמו ·צ'כוובצווכ'השתחפוח

עלהפתיחלכלאילעשיחמנח.עלללמידצו'יהלומדוהו'להס. ·הדמכשו'ס
מנוגדיםבייחדגםוממשיכההרגלנעשיתהזאתוהגישה )/ה 'ד(אבותללדמ'מבת

עהילםפיהםשנהבללילדיםחרדייסספרבבתיאדםכחתסורשמורגשעד
 ,"אתריסי"עלעשותהאפשרשאי"מצוהבגדךהןליהאהחיבותוהרימתקיים,

הל'מדואחלהפס'קצר'כ'סא-כט,קטומועדכמסכתהדושותלפ'לכאווהוא"כ

 '.בהו,לטפל'1כשהו",מ'נועיבע'ב'לם
רביס·ע"ינעשה·יזההזוההלכהננדלמעשהכבראהנםסקזאתבכלאבל ..

חרי-אבחנותמהיםואםזהה.,היתוםושכדורנוהקודםשבדורהתורהמגדולי

 ".איתם. .מב'ג'םא'נגולמהעל,גו,והתמ'התיוהגיול,שהםלדעת.ע'ל,ני
זה'עזיושאיל'.ומקוההתלטתםאתלעצמ'הסכלת'א'ימבאווהו'נ'

 .בדעתם,מב'ןשאנ'מהרק ,אג'הקלושהדעת'אתכותבוא'ננ'הב'ן..ללאחו',ם
צורךשה:הוזעוםירודכךכלהתורהידיעתמצבהיתהניראההשואהאחרי "

תקוןעמבק:.:זר )ב"הב"מי!!וחהל:(ם Ifהרמבכיתברהריבמינו.מיוח:דבחיזוק
רב .זמן'ביויבהוגני Wהלקצה ·עצמןירהיקהאחדלקצהרחיקהיהאס"הדמות

תבשככמיטיג~ינךנעצמןנישההקצהגםש(אע"פהטיבהלירןניחויר ,שר .1 '

 .ר"ע i:lי.התיהחזקת nמוצר~ .תההיאוליהזהבמצבג~כן,ראם ,)ג Iה/ '·א"ם .שם
ול,ם pל pליגורסאחר'ס ·ח'וב'םחשבוןעלנעשהשזהפ"אעהאחרוו"קצה.ה

שעה.היראתזןהרימסןימים,

אכל ,כזאתפעולהדוושכאמתהמצב"ה'השאזנכון :שאלה.עוד'שבהאי
. , - -. , .. . 

במאמרו"ינשואב,שמעוזהרבשל.היא ) I/Torah Only "(הזה ·ח.המוצלהביטיו' ~

 ", ...יאלן"אלו
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-בחו"ל,גםבאזרגםייחרהרבהג"גונפוץמעמיקורה ..nוללמוד/ה Iשבהייס
מיניספח.לנקהדוהגענוואכןךכזאתקיצוביתהבהגהנחצוהשעד"ןא"מרמי

 1לליומדהלחץהופית "'עשתוגםרהמלאההתוצאהאתמואשלהג"יכול

החהל,!, IIו!לעצוובוכללאבכרואזהוצוילגבלומעברעדההרפיהתחגבואולי

איבוחשוחזןמכל-סבירוחהחלוטתהלחרסהצדמןלמשקיףמאדקלהזה.

- ,במזאוההזאחהאחריות IIו! "Dומגש"שהםשיבות 7I'ואשיאבללעת".אחארי
אתמרגש"יםהםגםךהאוהמעחידעלואדגחםזהירוםתבגללאוםתהבאשים

האבתיםבשישלרר Iהעבייחאחרואיםהםגםהק"מח.שה'בגהחסרובוח
אביהןשלהבפששמסירתאחרימתאים,שידורבלישדו.לכותהאברכיםבנותואת

ובטוחבילהם,וכואב-ראויםאחר.אבררלהחזיקהאמצעיםאחמהםשללה
סביבשמחרזכחזושעהלהוארתההכרחק"םעד"ןאםשקוליםשוביוםשכל

האזר.דרןבעולםגםגריסשהבבואותבוומזביחההישיבוחלעולם

הישיבותעולםבגדשמתרגזIכ'יששונות.תגובותאפשרותהזאתההזבחהכלפי

אתחמזיקזהאצליגמור.ביאוששרטבעים 1'שהב"ל,המביעותאי-הבבתמתור

ששובל"םלצפות ,שהואיר-עצמיכח '''עלסהתדדנסופיםלאממציםהרצוו
קהזותתתק"מנהששוביוסהעולמות.שניביןמלאהוזרימההדוקקשריהיו

בח"םושקועיםחכמיםתלמ"' ,רבניםה"יוששוב ,המושגומב,במלאוקדשווח
הדתי,החיןונבוגריגםמתנחיםהיוילאיאזיח.דגםקהיליתהיםשלהיום-יומיים

תורחיתהדרכהבל,ארורלטוחזכובצורהזק Mלהשגוכלאשליותליאין
~וככוכמומוסדוח "Dתקבסתדרבינח"ם,אבל,המעמיק.התוהרל,מדוממקרווח

תשקדועלשלומר "Dדרכלמוצאמשתדליםששםהלכהלבע"חככנוווניי Vהומ
א"שאשחשבותעשיתיותפעולותלהפסיקדרכיסשמוצאיםבהמכתעשיההשבת

דרדבשבתלפועלדרכיםחול,םלבתישמוצאיםובמהבשבועיוםלהפסיקם
בגילגדל-ועל-תיכוב"םתיכוב"ם-מקצעו"םספרבתילקיוםובדאגהיתר.
זהעםויחד )העתידיםמעסיקה"םאחיקפחושלא(כדימקצועיתגבוההלרמהתורה

ישואוליח"הם).לאורןוכלימודהבהדבקיוםת(להבטה"כתורהחשקםאתלטמח
ל,מייםשזמןאע"פמשתמרת':תורתםהם,שחסידיםשזוכיכ'ל"תמררחסידיםביביהם

שכוללתתורהשמוירדמעאנשיאגודתכמוגוביםאיר "'עבסתדרומגבל.כה
באממצהים-הס,מסתפקיםובינתייםתורהגחליי /fעלדהרכהצמאיםאנש"םאות.מ

היובםהרסיאעלהיםדבםיהישיבוחראשיהיושאילוחשוביסנםייענשינםגם
ונחכיהבההר,האליהעגיביםעטוניםומאדיךלאי"הבובת,גורמיסהאלוהדיוגים

חשוב.תפק"פהממלאיםתורהכביב"כעשלעת
י"עיעדר,זאת ,בינתייםלהתקייםהדרחיתהחיחתירכלהאבלופעילותי"ע

בליהותצאותאתלראותחשדות.דרכיםחלפשגם "Dיכלואלומעין "Dממאצ
 "Dובגרמגורמיםלבירורמעבהדעביוהירהוגגיהק"מהתקןואתהסדראחלסכו

התורתי,הקהלכתיי

אבוצריכיםסוףסוףכאלו.מאמציםיספיקולאארורשלטוחהדברברור
בינתיםימעט,עודה"אייהיהזהישראל,גדוליע"יוהדוקהמתמדיהלהנרג.ה

שובותתיחדלאיתבוהמצבשישובעדיספיקובע"ההאפשריהמאמץאתבעשה
פוריה,לגפןוהיתההאומה
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שלוסאבימשה

המועצותבריתעלייתשלהרוחניתהקליטה

חלםו.ככחינחשניםמשלשטחוחלסניעדשהיחההמועוצחבמריחהעלהי
זועלהיאלהי.החרגלנוואףאחהחיםישאנולמציאוחהשניםבמרצוחכה Dה

:אלםי'בחשביונקחאםב~חירבארץ.השוניםהחייםבחתומירנההשפעתה

זובשנהכימראםי 1972לשנתהמספריםאליני.זורמיםדע"ז"משם"יהוירם
הידריםאלפיכעשרתמהםהמיעציחמבריתעוליםאלף 32כ"אלינוהניעו

קרסטי"רוסהימאיזורניכרתעליהגםהיתהביכרה.מאיזיר 2500יכ"מגריזיה
וליטא.ריסהיממרכזהםהעלוםישארכאשר

ברית""יצאיתנסמילנפעמתעימדתובתפוצותבארץהדתיתהיהדות
Iכיוחדתטקדילהמצסהכאזכיהרגשהמתלוההדתיתליהדוחאולםהמעוצות':

 :עיקריוחסיבוחמשחיכחיצאהבאהזוהרגשהניח. mרקליהסשל
בריח"המועצוחה"ודישלההירואימאבקםעללכאזהשגיעומהידיעוחא.
שראל.,יבארץמלאיםיהדו"םלח"םהכמיההבמיוחדבלהסלעלהי
בכדידיהדחיתדרהדוחעשחהלאהקדומוחבעליותכיהרגהשקימיתב.

מדיהבקנהבעשיהיוכי .החילונתיברשחהעולםיאלפימאותשלנטילחםלמנעו
אחמואציםקירה Dאוצסוזחימזעולייקריםה"ידרםאלסימאוחהיויקמיףרחב

הדחית.ביהחתמקוםמ

להיעשוחוצרירנעשהשלאומהשנעשהמהעלנעמידהבאוחבשורוח
ברהי"מ.עילישלהרוחניתהקליהטשלזהבשחט

מעירעשהיוזועליהאי(כימדינבחיזבמירה"מ.העילםיהםמינבדוקאם
רוסיהממרכזאומליטאהעולהביזכמעטמשוחףמכנהכלאיזלדוגמא.אחד.
מבחינהיהןהחיםייצירתהמנאטלייתמבחינתהןביכרה,אומגרחיההעולהלבין

עירבכלכאשרלמופתמאורגניםהיוכגריזהיהדתייםהחייפבעדוכיהדתית. (>

ט. mשלטחותאורבכשבמרכזהקהילהאורגנהה"ודיםנ"כצאובובגרוזיהוכפר

יהודיהיר .וכשרותשחכשומריהייגרוזיהמיהודיאחוז 90וכ"ומוקה.כנסחבית

נעשתהדתיתפעוהליכלמאורגניםדח"םחייםכעמטק"מולארוסיהמרכז
מסרקבהבעיר .לדוגמאהקומוניס'ט.השלוטזשלבישאעינאמחששמבחתרח

שהדחכרל·~בעו.בלבדעיסית 75נשחטייהידםימלדיזמחצילמעלהחייםבה
 .ררציסxוכןרבםישהיידוםמשהואנמםהיא,ליאטרוסיהמכרזיהדוילגבי

שאינםכומבזשםהשירירם'בנתאםיאלוםזה.מכדייזאממציםעיישםוףאלהכיהר
גדלוים.הלישיגיכלהגעייכילםי

בדי",'אםשהרי .כיללניחבוצרההרוחניתהקליהזכלעבדותלגשחאיזלכז
הריהיהדות.למקורותקירובשלבכיווזלהיותצרירהמאמץוליטארוסהימרכז
להמשךישרות Dהאאתלהםלתתכצידהיאהבעה"וביכהרמגרוזהיתעוליםלגבי
בהםהחדשיםהתנאיםשלהסברהבחיספחכמובז .אבותבמסירתבארצנוכאז
להלז.נעמידעליוהחסר.והשלמתנמאציםהם

שונםי.ראגוניםידיעלנית mהרהקילהטבשהזכשינותטעלויתנעשואמנם

• 
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ה,;םע'ל'סארגון· 'ד'עלשנעשתההמק'פההעבודהאתלצ"ןעל'נוחובהאולם
ובהעזה"נפשבמס'רותוריבםראשםיע'ס pששבת"םמזהאשר "לאח'םי'

פעיליםעשריתכמהבעזרתתאחהרוחניתהקליהטבעבדוחלהםהאןפיינית

ב'יתר.רמגברםייס Dכסזבאמצע'ס
משםוראשיבהפותיער· 'ניתבהלה jגררזיהיהרויביותהיההפעילהתחילת ..

קרםמאזהשיבוחהעליותבקרבבפעילותזהארניושליהמרהעשירשהנסיון

 ת';·;'כ.ז .פ'עליתב'ב;הםלה'יתח"בתהעול'םשלביאםעםמ'דב'הראהדןנ.ד'בה·

וצריתה".כועלהח'לינ'יתב'י'בפ'לתםאתלמביע'כילהה'אשרקומאורגבת
הפעילהצירתלגב'ערירל1דט' Pהמשרדאמבםה'המגריז'ההעילם"ביאעם

ל,רין'וכבדהגב' "'עזהמשרדמעטםשנעררמ'וחדכמחקראלה.עיל'םב'ן
קטביתבקביצות'העיל'םאתלפזר'שכ'למסקבההג'עיהעבר'תכהאיב'ברס'טה

הערלים/'. :שלוהחברתיתהלאומיתלהזרהות"יפריעיחדריכוזםכ"הארץברחכי
משע'תפע'לותה'תהלאלמזלבוארוי,מסקבהשלמשמעותהמה''וע; ·אחדכל

הרלנחלתהג'עוהערליםראשרניהחילובזית.והמפלגית 'הארגונים 'מדצמיידית

דתית, 'ובבחינהמיוחדים"חששותכמינןהיולאזובמסגרתמלאגי.שבקריתחב"ך
·ארגון i;ה;גברהארץב;חב'עיל'םבש,כוב'העלו,םשל!('זירםהתחלתיעם

מבעיתהיתההראשןנההבעיהבפעולה.רהחלבתמןנהלאחיסיד-הפעילים
רד Oדתית.;נה nבמגייזהייהחתאחמםיררשהיהדבר ,קטנןתכקבצוןת·פיזורס

הקהילרןןתגרח oכמהיהומצוןתתורהשורמתכיהדוחגריזהייהדוחשלקיומה

תיהשירטבלשוהתבכלו'ות'הםא'ומה"םאףעל- ,מופח'תבצורההמאירגנת
הואבראשוהעומדהחכס tכ;כנסתביתקייםהיהקהילהבכלהקימוניסטיים.

למ;ןתמטבחיים.רבית,~מקןהצמודהיההכנסתביתלבניןהקהילה.מנהיג

גרסהזההריכוזהרי 'בגרוזהיישיבהקייתמהיתהשלאעשרות-שניסשזההעובדה

החמקרשעירכתכךימציזת.תירהבשמ'רתבדב'דקתםפגעהלא·שביריתםלכר
שהדראחרות),היאכווביתיהכי(אסבמסקנתהצדקהליורןייכנדגב'הנזכ;
לפר'קת"עילועדומכאן'כקה'להמב'אלהתפיררותםה'ההעול'סשלפ'זירם
ביותר.קצרההדרןתררה

בעשיהורזל'ם.ס'זירשלזומגמהלמביעהראשינההפעיוהה'תהלכן
לידיעתפיזירם,עלמרותו n מ;:~ ,גררזיהיהודיעטניתאתלהביארביסמאמצים

החרגיס, 'מכל'הכנסתחבריעםרבותות .tפגי'קייימוניותר.הרחבהבצורההצביר
השתתפןאלייתשבפג'עצמה.הממשלהראשעםואףבדברהביגע'םהשר'ם 'עם

הפע'ל'ם nשב'זמהעזלם"בצ'ג'עם'חדלאח'ם 'T' .-הסע'ל'םארגוןבצ'ג'
כמשקלשנוסדהב'שראל"גרוז'ה ·'זאצ'"ארגיןשל·עצמא'חבמסגרתהתארגנן

קייימיכןכמיהשלטין.למפלגתוהקשיךההוחיקה "גריויהעיליהתאחדרת ..לנגד
פר'נשאזהמאמץואמבםהתקשורת.כל'י'~ארהעתיביח·עםמתמ'ד'ם<נג-עם

הםע'ל'םת· "yתבבתקבלההכבסת··ל·שהצ'בור"םהש'רית'םיערתובהחלטת·
הביגע'םהממשלהמשרד'לפתזת.משסחיתכמאת;'םשלבר'כ,ז'םהעול'םלר'כזז
'יתר.אופחיתשבצרעהההחלטהעםהשל'מיבדבר

הילתית'חקהמסגרת' 'אתזבחדש'לרצירהפעולההחלהזיבעהיהסרתעם .. 
ביצירתוכןמנהיגים'חסריסבהםריכוזלמקימיתחכמיםהפנייתהתארגנהלעולים.

• 
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המקבל,םומלמד'םחזבס'חIגכ'ם 3Oל'קרובבמסגרתוהמרזכגרוז'החכמ'אגוד

כב'ח'הףןגםהמשמשחהמנה'גוחכשבראשםהפע'ל'םמקוחפכורחםשמאת
העדהחייעלזzהשפעתםוהעדהחכמי nרבזn .zמומורכבתבאח,גרוזיהעולישל

ח'זוקלב'קור'מיוחדסד'ורלפישבועדמייוצא'סאלהמנהיג'סביותר.גדולה
הקמחשלחמורהבעהינתגלחהגםקבוע.סדרלפ'העול'סריכוזיבכלהדת
בחחילהרוחנ'ח.פעילוחלשוםמקוםהיהלאבה'עדרואשרר'כוזבכל'כנסחב'ח
'ג'עולאכ'דלעתנוכחומהרהעדאולם .זהבעב'והקרהטלגורמ'פב'וחהיו
קרובהלאבעת"''קו"מוסאשגם .מובטחכ'סו'ללאמעורפלוחדמ.בטחוחוחר'ל

 ..ביתללאלהתפללדויעיםואינסרגיליסאינסשאלהשיהוריסהסיכייםילכהרי
איפןאהחלהגדוהל,היתהלניתזקםוהסכנהייוחר,יותרכבתייסיתרחקינכסת

בחצוחומגדל·;חימה"'מיאחלנוהמזכירבנוסחביח'כנסח.לבנ"תפעולהמי,
שבשיכונ'העמדויםוקומותהעולים.לריכוזיבביהוחמריפועליםהגיעוהל,לה
חלמוד"להתקייםמידהחלובהםכנסתלבתייומ"סאודיםתוךהפכוהעולים

היצבור"סבמקלטס'שהחיvיומלעבריתאולפביסמלבד(צ"אחהבשעוחחורה
לבתי'טרומס<מבניםוהוקמוהפעולהדרכיבשחכללואמוחריותר .)רוששהוכ

קהילהריכוזנכלכיסוק"מחזומזורזתפעלוהבזכותכיהואברורכנסח.
;;מפלג'הגורימםנזדרזוריכוזיםשבמספרכרלד'יגםהבא'הזופעולהמסדורח.

 ...השפעתםלאנדשלאבכד;כנסתכיחלהקיסהאחריםחיים'
העשירילבית-הכנסתהביתחניכתחגיגתהתקיימההאחרוןבעומרבלייגאגג,
טרןמית'מבניההעשוי'זה'כנסתביתלאחיס.יד-הפעיליםארגוןע"ישהוקס

 "לאחיםי'"הכנסתשבבחיהגדולוהואביאל,קקריחגבולשעלשלוםבצורהוקס
 .ר)"ממ· 120 (

מיד'ית.היאוגםהיקףרבתעבודהתהשנעהקהילותארגוועסבבדנד

נמסירוחשנעשתהזומפעולהכתוצאהחרד"ם.ספרננתיהעולים,לד'נרישום
העצמאיהחינוךל-iZ 'הספרבבתיהעוליםילדיכאלףכיוסלימדיםאמיתיתנפש

ממלכת"ס.ספרכבח'כיוחרקטןאוחוזבממ"דלומדיםהילדיםיתרוחכ".ז

לומדיםהגדולשכרוכםכוכרהעוליביורכה',בודהגסנעשתההתינוךכשטח

תזרניםי;ומוסדותל,שיכותהועברואףונחלקםחרד"םספרבכת'
ל,הזותיותרקרונ'םהללוקרפטו'רוסיה.עול,כיויתשנעמ'וחדתפעולה

גםהשואה.לפגיבסביבתםשפעלןיניםשם"לארמיריקשוריםועדייןהדתיח
תלקיתהצלתהה'חהואמנםרוסיה.רמכזמעולישונהאלהעולים ל;;'המנטאל,וח

כרקובכניב'רושליםולכנוחלכניםד'ם mמ'מוסדותהדתי.למחנהכקירובס
לטיפולמיוחדצוותמ'נואףהפע'ל,ס ;אלהעוליסמכגירכותעשרותקלטו

שלכהעברתםהפעיליסשלהניעזהמבצעאחלציין'שכאןקרפטו'רוסיה.כעול,
םימתחנכ ם:.ד: ר.:,ד:א ,ברקבבנירות iכ Z: "לריריתקרפטן·רןסיהמעולימשפחות 25

עדלשנהנשכויאלודירותבעיר.החוונייםכמוסדיתעכשיוהעוליםילדי
עצוםכיכתקצצורך ;;'י 1זפעולהלהרהבת .וכידורנעמדההעול,םלשלסי'ורס

ביןנוספתלפעילוחרותשאפנהשיכו.לעמודהפעלייםארגוושלבכוחואין',.
בכלקטנותכקכווצחמפוזריםשהםמשוםבפעולהקוש'קיםאולםאלה.עול,ם

בארץ·העלו,םשיכיני

• • 
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שלאפשרותק"מתעד"זכ'ספקא'זפורט,הכלולאשבעשה,מהכלעס
לעשות.שאפשרלמהךךגמאאלאא'בזלע'לשהבאבוהפעלוותב'ותר.רבהפע'לות

אחתעלבפלאות,לחוללמסוגלב'ותרמוגבלם"אמצע'סיבעלגדוללאגוףאס
הגרוע(ובמקרה'חדמתארגנתפלג'הכלעלהדת'תה'הדותה'תהאסוכמהכמה

לעשו.תשב'כלתהמהכלוערשהלחדו)גוףכלב'וחר

נעהשלאהמ

ב'כרתוקרפטו-חס'הבוכרהגרוז'העול';זזלהרותב'חשבקל,טתסבעדו

"שחטהואהמרכז'תרוס'העול'שלקל'טתס ''''ררת"ס,ארגוב'סשלפע'לות
אתלהזכ'ר'ששוב'ס.ארגוב'ס 'ר'עלפעולזתאמבסנעש'סהגרול.בחלקוםת"

 'לו.-רת"םמרעב'ס"ארגוןפעולותאתהק'להט,במרכז'חב"ךשלפע'לוחה

לאח'ס"'ר-"הפע'לם"ארגוןמק"םכאןגםלחב".ךהסאףהמקורב'סבר'ה"מ"
משפחוח-400ככברהתארהישבמסגרתילשבת"משפחית"א'רוחשלבאהכ.בצע

רת"סמרעב'םואצלב'רושל,סוגןבב'תדת'יתשוכפחותבבת'קל'טהממרכז'
אוקטב'סארגיב'ס "'עישםפהפעילותעודבעשיתשברחיבית.י"צמןכמכון

א'ןאמנםימתוכבז.ממש'ארגוןחסרות'חדגסהפעילוחכלאולסמתבדב'ס,

קשו'ק"סוכןהמעול'ס,חלקלגב'שפהשלבע'ה',יימתכ'מהעובהדלהתעלם
גסק"מתה'הדית.ממרכז'שב'סעשריתשלב'תוקאתר'ל'הדיתבק'רובסרב

ר'ס 'T'1בסורובסראשסשקיע'סהראשיבהבשבתםהעילם"מןשךב'סבע'ה
מתאימהופרנסהמתאלםדיירכמיבעיותחדשה.בארץהראשןניםהטכבייכ"בצעריהס

אלה,ליהידוםהגישהאתמהמקדדםבתרבהמיבעיתהקטנותהבעירתשארעםיחד
שהעלו'סהס'בהאתמהיותאליהגבלותרקכ'לומרמארקשהזאתכלעסאילס
ל'הדית.בתקרבילא

ללאהדת'תה'הדותעלשעובר'יסשבכללהדג'ש'שזוקצרהסק'רהלס'וס
ש'באולכךמשתקוק'סמהםרב'סאשרבוספ'ס,עול'סמאבדiנ"אנוממש'תפעולה
 ".ט"קש'דא'"למעטאיתסו'קרביאל'הס

מחדל,ב.ואתלבכותשב'סמספרבע'דונצטרך'~לאכד'ולהפע'ללפעולעל'נו
עש'ה.ללאשעובר'יסכלעליחבללעשיתהרבהעדואפשר
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הכשקהדיד

• 

שמיםכשםמחכוקת
• 

נו • IIשליס"קקרהכהןה'הדוצכייביהוה"געםראיןר •פייסםלאחרונה
 : •דבויוואלוהקהלו.ת.פייייעלהשאו rכמדיכו

ניכווחלקבע"גדולהקהלההיהתבפונקפווטהרפורמהנגדהמאבק"בימי
ודאיונמדותסית Pאווטדרוקהלהלהקיםהכוחהיהכלוםמצ;ךר.שומריממנה
אבלאב.בתיעשואתדהכלבסרבראשונהה'אלשנצסופיהיאעובהדשלא.

ר'החוהוחכימשללערםתבניגודלקוע,יגוםבםיודרבחוי"להישרי"שו'
אתהקועריםבאהלבתיקףעימיתיואתוי,םבאונמגייצחקו'אלס,נגר,עיקב
הרבבגיתהאתכסניז"ל,אבאעםחידיבגן, 't1בקבבקיוירלשני.םיישאו/ובית
שלבדכיההאו,בזמןבגונמיההחודיםהובניסחמשיביבאמבוגו,יחצקד"ו

תשוביתיואתמצאניבהלכה,שלוהמויבם"הידכתביוביןמוויוצבויג,הגאון
הובניםבאשנכז,התוהדגדולינמודית.קהליתה~תאסוושבהזוניות mה

הה'חתאתלחזקמוטבהתבלדיתשבמקיססבוויסהייובאמבוג.ואטילנגו
היצבזי.חלקיכלבקובההידיתמאיוובהפצתישיבותדתיי,םספרבתיבהקמת

לצעמם,ורקארידלאוגהמקזסיהידימוובהלבדלבערתםהחזיקיהממלגיםאך

השפםתעהיתהשבהןול,אט,ופליןווס.הייהוידביןנמדויתקהלותהיולאכידוע,

לגףרכחיבות"קשההכללמןשםירדרכותכמיילתיןב"הנציהתווה.גדולישל
בגרמניהאבלמסלאנט.שיואל ,.הגאזןשלדעתיגםהיתהזווקיומה",האימה

בירןשליםהקיצונייםאגזוה" ..הואבשיההמדרה,שלטתהתפשהטובהינגרהי

שלאלקייתשי .שיאולבדמינתגםהלנהיגהנמסיםהםעכשייזי.בדרךהמשיכז
סווסשהחתםהשמעוהאתלהזםישיבציבוו,קערלעשיתהנסייןבדיםתעלה

בסיס".כללהאיןבפוד.תבקהלהצידד
בסוסימציייםאולכעיןדכויסשליט"א.קיקיהדרהצביהרבדבוכאןעד

 , II 1ה fl"הראי :ז"למלמוזהכהול IIיהרבשל

• 
וויבידבחימיםאמותיערי,חמייתיאיראזחלתיכןעלל,מיםאניצעיו

 ם,,,: Iומאעיהבאיןומיכת rאהרבהואבתינןלתי mההןאךחכמה.יידרעישניס
כעתהשזמעיהאולאהכודאהשתיקהתהאשלא ,אניאףעריאחזהאמותילכן
געזקדושםישלבגז ,בשיראלגדילרבדבוילסתוולינעםילאאמן,

תשלייג.בסבתכדשרמת,מ''שעק!"הצוםה': 1

שהדבר~םההנההלעבמיססיםרברי ."ז"ס1'" ..רוב.ז\כנהםת"ו"הצסווכרע"יצמסרטיס 2

א:רנתטיים.

קבבק-בר,ובעיתשכ"ה,ירלשוים :ז
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"תחןהמשיגחסרוןשלומותרצון,ירהיהכל.עלאהובההאמתאריששיםי,
עלאאלהואמר,אללהביטארוי"אין :החכםמאמרבדבירנויקוייםהמשוג,

, 
המאמר",

אשראחרי,םמרםיטואילונכונים,איםנרביםםריסםלעילהשובאבקעט
במאן,הסיטוריבריורהאי'כיבתינירמשמ'!כם;זה, rבעבעחרלעיןרבהחישבוםת

לבארזהבמקיםדנבתיבישאיןיירוגשיצייןהללי.בדבירםהתמאאתיבהיראשר
הישכייתבאשלחבוגעיםאביאיןשכןזמכלהבישא,עלהאשייתעדחביאת

דררגליייםבסיםחירהקדשבארץישראלמדיבחהקתמדהייבי,הזיי,םלמציאיח
בנ"א.השלמההגאילהאלדשמיחאעקבחא

נעירגדולהקהלההיתהבפרנקפורטהרפורמהגנדהמאבק"ביפי ..א

אורטו·קהלהלהקיסהכרחהרהכלוםמצוה,שורמיממבהביכרוחלק

גסיבראשונהארהשבצטרםיהיאעידבהלשא.אדויזפבזותדt\לוית

יגרםבפירךרחנרז"להישרוע"דר'אכלאב.תבישעראחרהכל

 .• ..לקר~

בפרדחלקהלההצטרםולאאשי'עשראחדאיםתהכא.חזיבןםרשייתעיריב
שלדכאולפביבעצמםייסדיאלאז"ל,הירשהשר"רהגדלורבביזקבישייסד
לאחרבעשהזהצעדהקהלה.בחורםרס'ת"דחית"אגהרולםםד"מ,ז"לרבני
המrזרcכו;, mבכבאסרהחורה:הרראתבקהלההדתיהמצבבמחינתין rהקכלשכלי

בסתמי,ר 17'המקיאויחנקבסי.חירהחלרובריחומכיגיררש,הרתיםיהמירים
 ,השלטיביחמעטםשמיבההרפירמיהקהלהיעד '''עלמעשהשותקה'שאהחברא-קו

רפורמישרבלאחרהחפטרז"ל,טיררשלהמרביהיששי,האירחרדרכסייהרב

אמיםתאחדשורצשיל,דיעמניאלהקהלר_ד~קהמאליבנסיביחכעמיתו.מונה,
שהניחהיהדויםימיפפר'ילדייכיזהחייייהנערההיבuמ.זכיהעי,זהאדח-שער,

באותהמבילטמעיוטהייהמציותשושמריברורמימלא .'ייםיםרחמלי,ן
חגריהזמספרגדלההשקהלהלאחרנפדרת.קהלהלהקיםהיהגמורהרכרחעח,

רבזמןורקבפרנקפורט,לרבבותז"לרבנובקראתר"ייא),(שנתלמאההבעי
לכהששוגהרפומרית,הקהלהאתלעזובהחייגעלהמחליקחפרצהמכןלאחר

האחד-עשראותםמלדאלאכברעתאניהתזאח,שהתיר(תרל"ר)הצייהא"חוק ..
 .יוחרהרבהגדולההיהרפורמיתהקההלמןהיוצאםיימספרמכרעי,תפקדישים

, 

. '., 
חכמילשלרעתםבניגדולקרעוגרםבפירדובחרז"להירשש"ר 'ו..ב.

הגאוז ...ואחריס·באבמרגריצחק 'ראטל~גנר,יקעב 'ר'חיתרה

נפדרות". 'קהיותהקתמ'אסרי ...ומרצוביונ

 ) 1מכללםז"לרבניאתלהיציאכנארה(הדננההחוהז""חכמישנישלדעחם

ז"לעטליגגריעקבר'הגאיןשלהתבגדותיבכיבה.בלתיבצורהמצוגתהב"ל
אם :בפשריממה'בבראה.ילאהיתהלאהקהליחלפיחדלבר")ה"עריר(בעל

, ' 
, 

 'ס ,ביוגרפיה"ותמךפרקים" ,"ב'"'סייוא:מררכי Y'רלש.במרמאןזאתכללע 'עי 4

 • 26מעיתשנ//ב)(ירולשיסןסיטתך"סמתביהירס,ופלאשמשון"הרב
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ה'רו'שלכ' ,ה'צא'החוקהשגח'לאחרחרל"ו,בשנתז"ל 'רבנוספקשכאשר ,תכוהג

ידיבפסקייל~ Iזהגרי"עיצאהרעירמית,הקהלהמןלפרושדיזיייעםחייבחרדי
היהבכרלאל IIזע IIשהגיר,הפשוהטהעובדהבגלל ,איבו·זהיי"':'כזהחיןב':שאיז'

לנפ'שנם"ארבע ,בייחרלנתשבהבאהעלום'ח"לנפטרל"ז, 17 "רג.ר'בח".ם 'אז

החגנדשמוכחונ'סשבמקוומתמדברי'שהכונהארס ,ל"ז,רבנולשפסק.ו'פרסים
על-בספה,-הברור'סדבר'ואולומ'עקרו,מופררזהגסהר'-הקהלוחלם'רוד

 .:.~ "עני."מנחת :התירה

 tהכיזתבהעטנהרוןערןכ.יניסגנדהןמלחתמ"לוחםימנעואל" '..ו

'וכנהראלש'םשבאשרכלהבחתברותלחזוקברסולםושהגדולש
אםדשב'ןלוסשהגדולשאףסבזהרו,עסס "לבבו.חפ'ררו ,יחש,עמל

 ,שבשמ'םלאב'הס'שראלשב'ןהשלוםרסב'וחרזהכלעם ,לחברו
בשלום'"החפץהואהחורהלהחז'קה'קנאחשמקנאמ'ולכן

 ,אמנםזדנ,כנטלו'חרזכל ,זובווהרלעמהדב'אורלהוס'ףצורר 'א'ןשדומה-.
"לזע"הג'יהגחגדלראש'מכללצאו' 'כולהכרזההרפורמהש'ראנגדלחרם

רובר'והדןר.רחקרהוחלהקהס'ורול,לחשיעדמזהאר ',)להלן'ו'בואוהדבו(
' " 

חדר'יחקהלוחשלהקמחןאחתמ"בהה'ז"לשדג.ר'ייעמיכ'ח'םדלע'ל
' , , , 

עצמא'וח.
" 1 ' • 

ולאכהלהכ,היבאהלא ,ל"'במברגודייהו' ,רמ'וצביוגהגאוןשלדעחו ,
, ' , 

יובבל,"'בבמרגרד'יילרהשנעשהעיילאחסיףסיףלחקןש'ונה.שהראבפ.ם
 :דכלהלןל"זאר'ברו'צחקו"דכחב

משפט 'בשלטוןרוצהשא'נוואחדאחדשכלכשניכחח'ל'חרה"ה'טב
צעמוהאה ,וקהלוח'ו'שראלעםשלבהווההמוחלטבתקפיהחורה

על'להגן'בולא'בנושמו'תבורגהרבשלאב'לנזלהחליתמיסמר
 , ' .. "החבעלמאעצמי

מהקהלהשלפרוד'ן '''עפח"ב'םשפסקמו'רצבירג:הרבכדלהלןה'אהאמת
שהסב'מוהוםוומ'ס,מצדהו'תוו'סשהשוגולאחרגםבפרנקפווט,הופוומ'ת . , . . . 

השתתפוםתואיהאורתדוןכסים,י"עהדתייסהמוסרותשל 'נפרדיסוהשגחההולינל

אריבפברב-ןבשלחזהפסקהרפירמ"ם.וונסדיחלס'םמבתשלוגז'האחוונ'ס ל,,'
ל,"זרגביאלל"זבמברגרד"הר'לשהגלו'הבא'גרחוסיבדפמ,"לפפד 1877
וחור ,לאחרב'חןזהשפסק ,שב'ח'רוגש ,.,ל"'רבבולשהכחב'סבאוסףש

לפרבקפורטל",במברגרד"הר'בסעמבןלאחרהופורמיס.,'בו'תור'החחשבות,'
הקהלהמןולפרושבהםלחזור ,ל"זרבבושללפסקו,המחנגד'םאחל';:כבעבד'

ת )Iשיכנעהולה ,ה'וצרוחבהםבים'המגנתדשראעםתוש"כםגר )I ,ח'מהרםזר

.. ' 
, ' 

.. -
• 

• 

 .פנחס 'פף jסג

שלי.-והבאותזוהדגשה 6

תברגומיבייתי Jבסמגרת .~,י"נר"אמאךשלהחשפימר;בתרג , 224 ' 'עמ ,ש"החרהכחרי,:'"ך

ל.ככהרבטין«יילע '''נלאמאן"דןnעבממיקהעהיחזרח .הח"שרזריזהכ"לש 'הכלול

נית.מגרהכתיבורמחלהבוגע

8 Gesamlnelte Schriftcn , 528/9עמ' , 4חלק , . 
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כאיגרדתעצןממזיתרכרגהרככנת(כלזאחלםרזש,חיזכאש!'מויתכזרגהרכ

 ."ה"עזסוכקזאתל"זכמבדגרהיר"ופרסםזזמגD'שהתכוצאהשם).הגלוהי,
ארזראתמתזן,ההםדוזתאיתאכלכ.דומתידמיזתכזדג,רן,כתמידזהכסוכק
הרבםסקאלז,אנתיםללאדלעלי,הייתדויסלכ'צועערכייזתשיבבתוכבתאיזרק

ז"ל,כמכרגדהלזישמחהר'הרככבז,כתכזבולהפרר,חיזכוסימזיתכזרג,
 :ב rOזמשה"זכר ..כזסו"ת

 בי,,,""יM'שןנ'ו'ןג"הרהאןכא"והסיבםהאלההגתא'ים Dע"רקכ'י ..
התאבשאלזיילתאבלזמבוקזעטןמע"פתפארםמקהללהפדר

ןןע'ו,קראלזרהוע,כרברהד"זבזדביעי.סשלישםי.אמוהומלדתכנד
מקהללהפדוהכשויסעלדמיאחריוMכופרנקפודסוויעזבאדן

רעפאםר".

הרבשלפסק'דינומשמעותאחז"לכראיזריצחקד"והסבירוכבר
 :כדלהלןמיזרצכורג

סבוהואארמהליברליזם,ההפררהאחחכ.ותמגנחזםגדהאגם"
להקיםבכונזחםנתשוכר.לחזורהחלוכנרהליכלר"םההידויםש

צכערכענייונראתה ,אמונהמחזגירי"מוסדותעלדחיםיומסדוח
פירורשלדרוכמחבגחחיפשלכןשלמה,לתשרכהכרררראשון

 ."הליכדליםי"מההידויםפוומלי,ולופיריי,לבצעכליהמליברל'זם

כחורבפירוםאורתייוכס"סלמוסדרחז"לכבמוגרהוי"דשלדירשחר(אגכ,
מבר,ל"הנכפסק'רינובדבויו.)המבפנעםי "ע'כארוידקימהלאמעולם ,הקההל

חקזחואחומכע'ו.תוההןמ'אחהמאפשרהיציאהחקרהשגחעלמוירצבורגהרכ

מחכררואתכמלל,"זרבבושלהנפררתהקההללשופעולותהישגשוגהלהמשך
מזהלחלויטןהשונההקהלו.תלפיווריזמוצובוגהרכשלהאתמיחיסוההימה

לו,וחס'המ

ריקאילרראדגהמקיםיהידוברובלהבדלדבעתםהחזיןק"המםלגיםג.

לצעסמ".

 ,מעווזהשיברביםואשרבפרץעמראשרהאוסיההימיוכינכרן,לאזהגם

דש,צלחיו "חורכ"ספראר- "איגחתס""יספרחיגר!זמיהKוהגרולרכבוהלא
שלהרכפעלםעלשמעברוכיוצמווח.חורהלח"התעו'םמאחיבורכיםלהחז'ר

הבקדמתוע~אררכה, I ?בחשוכהאחהיםלהחזרתהופורמיתבקהלהחבשאריס
ז"ל,כבמרגרלרי"רה)"חשכ(יחשליםהליז"די ..לשו"תב"יארלר'שר"רשל

נאמןהנשארהמחבהבחיזוקראהחפקדיו"את :לופורמיםהמחבוחיסעלהכוחב

כוכרז 2Oוכ' , 66וכס' ," Franklurter Borsen und Handelszeitung "'בהתפרםם 9

 . 350/1עוכ' , 4חלקל,"'ורבבלש Gesammelte:ר chriftenב'וברפס , 18ח

זז"לשב.ירולשיס Iב"ח"לךי"יד" n"ר wבמח'שדנדםס Iל"ר 'סי 10

 . 222/3עמ' , P/שהזן"הכחרי [ 1
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ז"לאלחנןציחקרבישיראל,שלרןב.וגארן,דונברינאנצטטלוחררחר".ןלה'
 : ..מקרבגא

• 

.וגאוןהרבה"הפעלהמק I"צנאמנ.וגידעהושיראל"בשבטי
דק"קד"אבל"זצהירשרפאלב"רששמוו'רי",ה"כהזדקי

היחערטח '!'ו,"ילרארריחא,לשיארלהוילובחכודאמרירפנקפורם
זהשבש'מם, Uלאנ'ישראלרכוכחלאפילבוחוהלישבלישונ.ו
לערשחחיייכלאח.וקיישושיבהזקגהעדארשעלהוקםהגבר

"פעלתבפעולותיוהולוסעהד,לתמכהולתעהדו,לרתרהנפשות
תורהרארהמלאיםוהדגלו,םהנעליםבספרייהוולחיים."צדיק
רבהוכחנמהדרחקשטעמו,קדושיםויעתש"דייארתמצהר,רנר

החורהאחלחבבבידוהצלחיה'וחפץביהבחעריםמד.ללהשביל
 , , l/וכייהמצהו"'

 : ..ז"לגרודזנפקיעוזרחיםירביהגאוודבריואלו
שמשרןמו"ההצדיקהגארןהרבשמוגדלוובישראלביההדו"נורע
אשרד'מיו,בפרנקפורטישרוןלקהלחחאבאיזצ"להרישראפל
צדקי,פעולחערלרתיר D1הגדוליםבשעמייהרכםיאתוזיבהכזה

ומשוכללהגדלוהקהלהיסדאתרבבמאההיואשרהשרדייםמר,יחדייס

 ...באשכגזהיהחתיסידולחזקעשוובוארוונז.ענובישראללuכפת
הכישעלתעמתהנפלאיםורמאמביואשלהבותהחצובותבירשוחיי

מאדהגדילאחריחו-עצמרהיהתראישחוראםסוכןורכים
רכר.'דור"לדודלברנהשמוינווהריכםוכמצדיקי

ל 1Iזשיקצבישלהוכר'הרבבדברירעי'אזז.ונתא.זלעצמו""דאהגיקראהלזה

 : 1 •רשכ"דבוש"ת
• 

ןרם.. •.•פגו(ב)הילדסהימרהישרראפלש IIכרהידצקםישהרבנים ... "
ררכרכתאלפםיולגיירהראשוולמקוהמהתוהרלהחזירזכרהם

שימראל".

רבנוארגתלגוילהמשחאהקמלם"זל"זיפלשמחהר'הגה"צביבירערי'
עיקב""ב"זנרווער"שם.הפוגרומיםכימירופיהיהידרלגורלקהלתוואנישז"ל

• 

בחלק,ןנדפסה ,רתב"יכומחשיום-ג' ,)תרב"ח(יילנאארו"תן"."לס'הסכמה 12

ע"ש. ,תנש"זירלשויס ,לרבישאתזאלרונבםירשולסהבעריתכמהריחו

 ,שע".הנ"ל:חרה mכחבלקהבדםםה ,ג l/תועבגיסומ-ס' ,הגייו"מיםב ..לס'הסכמה !:י

 :טקנ) 'ונע ,cגכרדראיה(איגריתז"לקיקהגרא"ייהדבברייבוריקכא.סייאףח 14

יVשנגבווחהצילשאר •ז"לר,רשרסלגcהגר'"סהמרומםאלקויםבזיידהזB'ג.דול .

 . " ...המערביתישראלשאריתאת Uימי

IS , כהקהלות,טיר"תא'.ואףאחייבז"להןלדסהימרהגר"עD ' הינלו.ישבואר
• 

o ! רש"ז"דארטיN • עוכיכראסיתKיזסוםתרשמנתוהישר,"סר"ראבבס'גםגדפס ,נ. 
זה.למוקרהשעירביעלנ"יעמגאוליונ.רליותורה . 183ף:ןע

ילך. Kו 64ועמיואילך, 39עמ'"ייג, 1 ' 1
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שלמצבםהלקלתז"ל,ובנושלהרבותפעלוותיו,עלז"לליפשיץהלוילו'"
ואליעצומ,ז"לרבבוע"ימאנרןבירתרהברוריםהדברלםאדרוסהי.יהדוי
 : 18דברין

• 

למענוואשראבהרם,לע'נימצטיירתדשמותוכפישבסדו.ם"הצדיק
מתוךההמוניםאתמפקיראינו-כוולהחואטיםיצבוריינצל

יסתכלמעשהאבפסלאבסדוםצדיקאותו ;העדתוזחיחותהיירות

אמותייבד'מתבדרוהואאיואף''עירו.בנישלהמוסריאבבדנם
הואכךאםשכו,הצלתי,'נפשיאתאנינפיש,עלישלוםואומר

הצדיקים,מכללעצמואתהוציאכברזוהתנהגותובעצםעושה,
דת, mהמיבסביבתועליוהמוטלתהגדולההחובהידייצאלאשהרי
אוחםשהפקירהאו; ;הרביסיינצלושלעמנוהוא,ראיומכלופחוח

החואטיסאבדוהו ?הרביםולצרתלזהמההמר,לגורלםמזמוזה
;בליהםמצדיקהאוסיפוקשלבהרגהשאוליואף ;לבואלנוגעאינו

-באהרםשלידצקו ;סדוםתינצללשמענףהדצקי,זהלאהדיו.אח
לעלוםצדיקאוחוסביבתו.לכלוחיערבקשרהרור,כתוישרוי

-ומהלצילמלחקוומלהזהיר,מלמח'וחומלהורות,מלהוכהיפוסקאינו
משגת".ישדוככל

הפדרותהיאהרפורמיתהמקהלהשהפירשה'ז"לרבנופסקלכ.רבהתאם . , . . . 
הם,שנשבותנוקותהנתונםי,בתאניםהללו,שכוהכימם",מולא'איות, i:מםן

 • :ז"ל"במברגרלרי"דהגלויהבאיגרתודברייואלו

, 

עלהנבויותקהלותישהמושגים.אח 1Lלשטדכלאלהזהר"עלינו
פיאנישםYשלבדורנואיו'השםבןדראבלאופיקורסות,'מינות
'מנהגאבות;ן,ם-אלהטועיםאחיםואפיקורסםי.מיניםהםההלכה

ובביהאלההתעויםבבי"אבל :'הרמב"סהירהכברעלהיםבידהיס. ....

עלדאתםוגדלוהקראיםניוונוייואבוםחאותםשהידחובניהם
בדרכיזריזואינווגדלוהוביניהכשבשבהכתינוקהואהריעדת.ם

לומשכם,בתשובהלהחזירוראיולפיכך ...אננוסהואשהריהוצמות
אכו .)ג ,ג"פ,ממרים(הלכ'התוהר",לאיתושהיזרודעשלוםבדברי

ידידותיםי mהחברתיםיקשרינואתלהשמיךחייביםשאנוהיותדוקא
,ואטורהואיל"דקואלמוטב,אותסלהחזירכדיהאלההטועיםעם
ים m'בט,שאנומפניודוקאאהל,אנשיםעםהקשראתלהפסיקלנו

העםלכ,לכיוגף"וסלחתיהאהללטועיםיגידהרמיםבעלהשקב"ה

.. 

" , 

במהדורהא Iלשיס'בריוארמרדכיהרבשלבתרגרמוכד,יח,לבראשית'הע"ת·פירשו 18

לבראישת.ל IIזו,;בנופירוששלהעברית

19 GesammelteSchriften , בס' " "'בעמנולאיונהדישלבתרגומן , 324עמי , 4כרן , 
ז Iלר~ז"לרבנושל'מאינרלתייקטעים ', 295עמיוישטתן",משנתו.הירש,'uוייר;,הרב

-חם.גל~וןנ,שנה"מוריה",ביחרוו"ליר,פרופ''ע'יופרוסמותורגמוז"ל'כמברגר

 . ':.ואילו.עזע'מ
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הזבינות~יטתמעללהתוחקאנוחייבים'כזעלדוקאבשגגה",
אצלםהמוחוקיםהדבויםכיכךתמוךלהבליטרהאפיקווסר,ת

בעינינו",הםזבוחלטשקואזבתיים,
אלדעתועלז"לובגוקהילתואשיגפוהיצאיהחוקרפסוםאחויואכז,

ביזהחבהרקשויאתלהמשיךעמונייניםשהם'והוויעוהופווזבי,תהקהלהועד

ניהולבאמצעותוזאתבקהול,החבחתקשויגיתוקלאחוגםהעיו,היודיכל
 , 20החסדמוסדותשלמשותף

שבהן,ליטהפוליזרסריה,יהידרביןנפדרותקהלותהיולא"כידזע.ד

התורה".גדלוישלהשפעתםרבההיתה

-התוהרגדולישלהשפעתםובההיתהאלושבמקומותשמאחויוזבוהכוגה
התפשתטאלוליאטפוליזבווסהי,אמת,זרואיזנפדוות,קהלותהקמתנמגעה

לאואףלכל,שידועכפיבאשכנז,התפשהטבהמבהילהזבידהבאוחההופוומה
לאולפיכךכבאשנגז,החדוים,עלעדות'האתלכוףהכונהאוהיכולתלההיתה
גדוליהשפעתמחמתרלאבו,בקרטלאולכןבפיוו,דלגקרטגדולכהצווךהיה

פירדוהונהגזתלמידיו,סופרהחת"םמרזהשפעתשלטהבהבהונגריההתורה.
גכלללאכבואה'אךעצומה,במדיההרפוומההתפשטהבהשגםמשוםהקהלות,

שיהללז.ידובועודכךערל !התווהגדלויבנללותלמדייוסופוהחת"םמוו
של(חתגוז"לבוואיוהשו"זחקביישואל,"ת m"אשכשהוקזבהעו,דלצייו
רקבאוגוזתפקידיםלמלאיונלוומגומבהימהובגוה'ש'הודיםדושז"ל)ובגו
חיםי ,.הגאון'בכךבותמך-שבמקומםהבפדותלקהלהמשתייכיםהםאם

 , ,א"'דליאטמבויסקז"לסולוביצ'יק

רא,והמלגוףחכרבות.קהשהכללןמשפירדוכיתבמודלחיו"הנצי"בה.

מםלאכם".ישראלר'הגאוןלשערתוגםהיתהזויקזומה.'

להעירישאד , I 21רבר/ ב"" IV"משו"חבספריכךכתבאנןז"להנצי//בהגאון

שבהגלצייד,שבדמיבתללבובהופבתהז"להגצי"בהגאוזשלזושתש,'בתו . . ,. : 

צידיאעס"כ,כאמיר,ובהונגריה,שבאשכנזמזןבהרבהשונההיתההמציאןת

שלזהשפסקו ,"ותקופתו"שיקההמו"ם"תולדותבספווגויבוול,די"יהוב
המצבגתדדוומכזלאחרשכןזבעשית,מבחיבהנמשגההתבווז"להבצי"בהגאון

אילוקוהרשאלההימההקהלות,חייעללהשתלטהצלחיוופוומים mבגלציהי
שם),המקווות "ע(נפודו

הקהלותפיודו rבדינו)עלהובאשלא(בקעטמחלקשליט"אקוק'צ"יהוכ
ומאש"כהמאוחד,"העם"בפנםילדעתו,שהיתה,הוצדוקים,הפרושיםלמחלוקת
הגאוןאךלשה.ס'מזימתםאךפירו,דההיבוהיחידיהמקוהחיה-שאצלםהקואים

, ' 

 , 32מעילעיל, 4הע'הנ"ל,באממר ,ג"יברויארמןד"ר 20

 . 216 . 214עמי"מוריה",ז"ל,ברויאריצחקד"רטבא

מ.דסייאי,חלק 21

ע"ש: , 1העו Bןעמ'תש"לינ,ירולשים 22

- ' 

47 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



הפחשיסלוכחלוקתהקהלוחפירודאחוכשווהתשובה,באודח,ל"זב"הבצי

ברצותו ,בוכקיריחזירהובצשיהשיוכילחלוסדי.שליליחלעדתוהיתתש .יהודצקים
 .הילםאיביכלל,וכזכיראירבואףונקבלבויאוברצותיבלקמ

כלחסרח , mהקהלרדוילפהחבגדל"זונסלבאטל Kרשירכיהגאוןשהעטבה
רזקונהן I'צי . 2ג Jוה"הראי" :ל"זמתדמהיסוול Iרילשבססררבאמן.הסיוסך"כסיט

לשהקדתונודונב'רכאןבצטט ."ליפסון 'למ "דורדונור"הסרפ :זיטעבהל
 :לספרי,פסוןל

האמחבמ,!,תלהונדרבתבה Kלזושעבדוהלפביםצריךהדבראר'ן"
אוחהאוכרכדורוהגדולשפלוביולד\וכחלו\'כחיך IIההיסטור'ת.

אוב,יםדטזMם IIלהע.םלושונח!'סמע;Jשאותועהשאואמרה

וכספרכךורוח.במסאלאבעוברותלא ;במולקלוראלאעסוקיס
מהרהוריכוריאהשהואבדורוהגדולעללספרהאוררהב.כךה,םע

• 

לבו".

זהבונקורש'אןורמלדעדצורךואיןעצמם,כרעדונברם"שהדנריססנורבי

לו.ש'וחסוהדבריםאתרנבאל"זמלבטר '''השגרKוה"כל
הללוובריואתמארל"זסלבטר '''הגרשבאמר "מקור"שאנורתהדרנ,מוזר

 )הלןליונאשכפי(מכחס"א"רםשהרנולזאיסורפ,ס"החתלשלעדרתגרויבב
ונקור""בחלקאותוכלומר, .הקהלוחביפרדומיפרס"החחרמןשלח'lככחיאת
מהiכ"ן ,כשרהוא-הקהלותלפירווהתגבול"זברטלס '''השגררמהאול"הב

חמךספורם"החחש:האימרעצמי "מקור"ראתולשבישהחלקיאוילי ,ובחק
לונםי-הלהינח :שלאלואלאלביאיןבסיס".חסרחעהימ"שהיא-נסירדו

דחחשיבי

להאיזנפררת.הקבלהצידדססוךהשחתםהשמיעהאתלהזים"שרו.

בסים".כל

הה"לאכברדיכיע, ,שכןז"ל.רבבושל mמימהקהלית mלפ'הכובה(אין
איןשאנןדהלגש'יש .)כלל,תהמרפוונריםלפירדוהכיבה ;נחיםיס"החתרמןאז
וכהרפורמיםהפירדולעסופרם"החתמרן:ונירלהזםיהמאיןזוכוכילאשמועהכל

 :לשובווזו ,"בתשובוחוילבןגביעלחשירכותבים

 ,גבולבומעללהפרש'םדעתיהיהברייבוונסורידנםהיהואילו"
ליתילראהיכייכלנניתיבייוכבכה"םלבנהיןוכבנותינוייתןלא

יאשלר,זונןונייחיסדצוקכעדתדזוחםוה"יהאבחרייהו:ונאלשוכי
,iבגe:וגרה 'I וf ו./בןדידאובןי

ידל,קשירגרונר.פירדוחייכפרוסהחח"םשספקלכארדיבחרםי,הובידם
הצדוקםי,כתמייס'י-ובייתוסצווקכזווחוג'ההרפורמיםעדח :מרןנוביד

 • 3ה'[ולוסל 23

קבע.סי' ,'אחלק 24

מט.סי' ,חלקי ,סופרם" nnשו"ח 25

• 
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הראשינ'ם,הנצור]('מראש'-אפיולס)(היאשואילהקרא'םכתמ"סד- .ענו
כ'ולש'ס"אהרכשלח'ליקיאתגירסמרוא'ןכן,כמוכמך.המשתמעכלעל

כא'גרתומסתמךז"לשרכבוא'פוא,ת'מה,א'ןשוה.ד'בסשכןלקרא'ם,הצרוק'ס
 . i 'סופרהחת"סמרןשלזהפסקועלז"לכמכרגרריילר"הגלו'ה

לרי"ד'בתשובתןכתבהחת"ס,שלהמובהקתלמרדיז"ל,שיקהמהר"ס
 . .. :הבאיסכרכר'ס.ז"ל,במכרגר

פ"בפבמיגרעהויפייםשאםיהירהפסק '''נשהדר"גשמעתיהנה ...

בכלמהםפריילהיןחרצינםאיזכיהיראיםלהאבשיס :םמבטהי
'ערת'לאובאמתאחת.כאגוהדעמהםלה'ותמיר'<.תוה"קשלעג'ב'
 ו:"IIםרזהיכ,זרפטושלרעת'כ' ,'''בהרר"גשלרעתועלעלהמה
הואוכן'המוסכםומןחז"לומדכר'הכתוכ'ס,מןהתורה,מןלבו

יוז".הגס .:

 :ז"לשיקס Iהמהך/ממשיך ,שוביתזהכחןתואתרי

מהכלומהמונםמהםלהרחיקמיפרהחתIב"יחםםי"יכות I 'אניגם.,

 ."עהזבם"אחתכאגהוולה'ית Mשולדאפשר

מגדלויל,"זישקס"המהרשלרעתולעצםבוסף ,מתכרראלומרכרים
דעתואכןשזוה'קהלות,פירורוכתוקףכבהירותהמח"כהאחרונים,הפוסקים

הרכשהןהדכר,תמוההמוכהק.תלמודיממבושקיבלהכפיהחת"ס,מרןשל
המהר"סשלדעתיאתמזכיריםלא ,)ח II(להבחלז"למרמיןהכהזךי"ליהןשליט"א

' t, זה.נושא.כמרכזיתשחשיבןתה ,ז"ליק
הרבביביילעניננובקשרהמצרירתהעובדותכלשכמעטלהיכחיסיימנןכזה
גרלוילשעדותהיםיוכאו 'אשר'עדלס"ם rאאךמיסןרן.מימרכותשלי'lכייא,

לגר"ה"ערוךסיפר,ם"החתדכרימלכרזה,נושאעלבוספים '(]כר'שראל
, . 

לעיל.הוכאושככרז"ל,שיק"ם"זהמהר

חוותעלרכב'ם )!ותשעהשמוג'םמאות(שלוש 389חתמותרלייבכשבת , . . 

עדת~עלבוינה.הרפוירמיתמהקהלההחרדיספרישתאתהמחייבתתורה,דעת

גוטמכראלה'והרכ ,ל:ז'כמכרגרהר""הגאונים ,ז"לרכבומלכדחתמי,זותורה

אחיי.סיפר,"ה"כתבל,"זלהמןמאירהרבל,"זהילרסהימרעזריאלהרבל."ז
קושירה'רשצכיהרב ,קטוכ.ור'מצהארמו'ר , rמו'שבר"האדמן ,סופר"'מכחכ ..ה

 •. • • lB:רבים--רבביס· ,יעדר "ז"ל

מכאכקו'תמ'כהמכתב'ל"זלרגבוכחכ'ז"להלירסה'מרעזריאל "רכהגאון
שכהו'כלל,וח,כקהלותכרכב'םלכהןתלמ'ר'ועלואסר ,"ז"לכמכרגררי"רבגר

26 Gesammelte Schr!ften . 4גסעמ' , 4חלק . 

שו.סייח'א'ר ,שיקמהר"סשי"ח' 27

2B 'כ-הרתוחוותניסחעיmelte Schrtften ךןGesaJ • ז"ללרכגןI 34ב "עמ . 4חלק , 

ליעל ,'''נברייארמי"רדשליאמרימ , 401 'עמ'שם.החותמיםמשמותחלקעלי'יע

 . 33מי v 4יהע

 •-35 ' 33איגרותתיעכ"ו,יררשל,םהילדסהימר,ע"ראיגרות 29

.. 
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ז"ל,הורב!"מ'הרבתלמידו,לכשקיבל ,"הרפורמיתמהקהלהפרשולאהחרדים
מכבחז"להיולטהימרהגד"עלושלח ,בפרבס;<ורטהכלל,תבקהלההרבבות.את

 ,"ההפרוותלחיובז"לרבבולשההלכתיםילנמוקיימטכיםהואבוחריף,
קשים,מאבקיםאחךימיינזכעירובםרדתקהלהייסדז"ללהמןמאירהג"ך

למטכתבפירושו ,"אשכבזבכלגפרוותקהייתיסיודלמעןנרחבתבתעמולהויצא

K הרםורפיות.מהקהליתהסרישהחרבתאחבארוכהכיארבבביח

בהובגךיההקהלותפירדראתההניגל, IIזאביישלבדרכישתלדסופר",ה"כתב
אלןגאוביסביז . 1: "ורכביההונגריהגאןבישאר'רכלז"ל,שיקם IIהמהרעםיחד

היהאשרערוך",שולחןקצור ..המחבד· 'ז"ל,גאגצפרידשלמההג"דאתלצייןשי
3הקהלןתבהפרדחהחומכיםמראושני 0 , 

 :הרפורמיםעלכתבז"ל,טופרשמעוןהג"ר ,הכת"טשלאחיו
קרבתםכי ,"כיי"ברשעיםאהלימעללהתרחקה'יראלכלוראוי ..

 •דבמזיק"אזיקימפיהםהיצואיהבלטיבהלא

 :כדלהלןל"זטופרש"הגרכתבבהובגריההפירודעל
אשראוגגארןבמדיבת לרII:ז~נוא;ימנרוליזהכלבעלםולא .....

לחלקהזההדברבפשםעלומטרוממתביעבהקטבושבהםהקטן
לושמועגזירתםלקבל ~נוCר:'""כיסטפק,בל,שמיםלשםיצאי

 • S •עצםת"

יסהךאשןנים,וכנוצריםכצדוקיםדינסשהדםורמיםסיפר,החת"סלדברי
 ,לדצוקיםר,,,ופרמיםאתהואאףהשהול"זאיגרעקיבארבבישהגאוןלהוטיף
הואאףכחבל"זהליואייזיקיצחקרביהוגאון .~ 9בהן"עסקלניראיז .. :יכתב

 ,"דברלכלהראשונםיבכוצריםבוהגיםשהרפורמים

 . 36/7איגריחשם, 30

 ' Wבלוייקעבד"רעין'ע . 344/5 'עמא,חלק(גרמנית),נבחריס"ובאימיםמזכארים" 'ס 'עי 31

 8.עמ'ד,גליוד,דכרד ,"העמיזי'

אביתלמס'ז"ללהמןהר"מפיריששבםתח ,סורסקילא'המחכר"מתילדית" ';ע 32

 .רי-{-...1)1 ' 'עמ ,)ח"תשנברק(בני ",צבח.הצוילעברית.בתיגום

 .רידו-טו 'עמ"להנכמהדירה.ידמשנהיבפיק 33

J,4 : 'המדרשיה"ב"ניברכיניביץח"רר'של[ומאמרי 61עמ' ג""סיםריס""איגרותיע

(סיגטנסנו.ר"מלחמת"שלב-של,דסי'ר"יו ,שיקס"מהר Wשו ,קא]מע'ג, Jתל'lס"כ

םירבםזגאינםיצמויכOשריאלר, 81עמיוחקןטתן",שיקהמהר"םחולריח" ,)'Yומnר

בהוגנריה.הקהלותרבפ-רדתיתמכוiזש'שתתמי

 . 6עמ' ,גגליוןיא,ברר;המיען","דיבינשטיזי,ייהרב 35

 ;לדפורמיםביחסהואאףהכותבכם,יסי ,זל"קלרגרלשמהלרג."ר "חבייםוכחרת"ייע 36

וכו'. " ...אתכםישיאוואל ,האלהס 7("הרשהאנשיםאהלימעלנא"סורו

 • 26עמ'ח",דסיפרים""איגרות 37

 • 10רעמ' ,ותקיפתי"שיקהמהד"סתולדות"במיבא 38

 • 50נומ' )(" nסורמים",יאגרות .. 39

 .)( 1052איגדת ,חשל"כירושליסהליו,א'יייאיגרית 40
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יהיהריפסקלכתהרחיקאף ,)ל"יהרעק"א,(בןז"לאיגרשלמהרביהגאין
 :"שכבתיכפילחלי'טן,ישראלמכללהרפירמיםרא'שאתלהיציאמיזןרבניעם

להבדילםהקדישהבתירתנועליהםנגזראשרדיןבפסק,קינטרסי .. "
רבנימגדיל'יהיסכם ..דבר,לשיםיחשביל'שראללאכ'מ'שראל

 ". ...פאזעןמחיז
• 

הגי~'יע"ימעשיבאומודעתךהתקבלהלאז"ל,הגרש"אשםשמספרכםי .
לעיל),יכמביארזו,בדרךהלךלאז"לרבני(אףז"ל.אדלרנתןירביז"לעטלינגר

רבניבין '3Iלהבריכילשאינו ,"כתבז"לגרדדזנסקיעוזרח"םרביהגאון
לרבים,הנוגעעניןזהיא. :סיבותבמהמשוםוזאתז"ל,במברגרלר""ז"ל

לדעתו,ברוהר,אינההמחלוקתב. ," '3Iתכראשררבניםבמועצתלפיכךצורךויש
ישרהרודאיזהלדעתבהירהובהשקפהגמורה"בהכרהדיחרותלויהמהמקוחת

רקולם'כךהמקוםבתנאיתל"הדברג,הדת."לחזקבפרץולעמודגדרגדורל
 :םשז"להגךח"עכותבמקום,מכלבבך. '3Iלהכךיכוליןהמקוםרבני

, , 

זכהאשרזצ"להירשמוחרש"רה,דציקהגאיוהרבאשרספק"איו
יבספר'זהנלהביתובדרשותייהגדוליםבמעשיוהרבימאתוזיכה

• 

הקהלהבהתיסדותשעהגרולררבשמים,ויראתתורהאהבתהמלאים
ישרןזלקהלתותהיוהמצוינההמשוכללהגיזלשאפטרעליגיונס

היומיהודח,בקהלההיראיםהלםשבצרוילולא .בישראללמופת
נםלדוכאשרבןשאיןמההכלליח,הדעהבתוךבעוכוםטמתבלטים

 ."עצמם"בפניונשתכללי

לרי"דו"לרבנוביןהפולמוסשנתעוררלפניעודכילצ"ן,ישלאחרונה

בקהלתיבפירודז"ל,מקלנבורגהרי':צהוקבלה","הבבתבעל,נקטז"ל,במברגר
םרשמבן.ולאחרלרפורמה,נהטאשרמעטם""רבשםנחמנהשבקניגסברג.

 ."נמרדתקהלהויסידומקד,לחווב'!גואחוז"לבבורגמקלהו~"צ

חווחלנוונחןהתטוםימןדהכרילנולבכדדושבראנדאלוק"נדברדך , ,
עדלמהר"-בלבנדאמתתוותהתועיםמןשהבדילבולאחר,-אמח

ו'ואחואהבחובלבנדוישםבחווחדלבנייםחחהאדבחדכנו.נעט,

 .אב"ייושלם,בלבבדלעבדווצתדלעשדת
• • • 

תשל!/ג.השבעשגתעי"א,חדפה

• 

 • 84עמ'"א nטרפדים",איגרות .. 41

ש"ל~ nירשוי:לפז"ל,יינברגלרי/'י,.זכרוובספרגדפסתרע"ג,בשנטיטימוםמnכב 42

שזההמטעםמבחלוקתלהכריעהיאףארצהלאז"ל,טרסרהגרש"בטופר."ה"שבט' 43

-'ל Iזבמברנרכרי"דתמיכ,ןלןשיחסהשמזעהנתקןףהכחישארלדכיס,נזגע ,
• 

 • 66עמ' ב""סופרים","איגרות·יגז'-.

טאלזjלאהייםבזמננוספקאיז"הלא :שםנה"ל,בספרןגרינוולדי"יהרבשכבתיכםי 44

יבאונגריא".בגרמניהלישראלושאריתשםנשארהיהלאהפיריד

סט. "מע',גזוכך"סיני."רבינוביץ,ח/וו i'ר 45
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סרפריהםרעלספריםעל

עמניאליינה

ונשובהנחקרה

דברילאורקומתנן nעלנוננוח nהןנדשכה,ב"קרב

 . 1 "תשל ,יוושלים ,אייזנברגרטאלרו.כמאת .זילי mהנביאים

גשיהאחדמצד-חוקפחנרלגב'עקררב'רתגשירחשחילשמועאבררג'ל'ס
מחבותשח'ב'וגה. 1"המהקמחגורחלשג'שהשנ'רמצדרגאלוהאחחלחאשל
לשבחםהמנידד.לוא-גררח-הקמתדגארלהלא-אתחלחא 'שלרב..'שהבובצאתאלר

תוךהזמומאררעותעלמסחכל'סשהםלומר'שהראשרברחהג!ס'וחשח'שלבעלי

ה"בלחיאצלחקופחנןממאוועיחהתעלמוחשלמגמה'שלעומחםעדמה.בק'סח
אצלםנדרשתהמיינהמת pmבזמנניצייןשיבתהנאמנה,ביהדיתמזדהים"

כלמבס'סהואשוגיחהקוסכ,..תהג'שוחבעלילגבא'.ולפעמ'סלשכח·לםעמ'ס

לבקוסלאבכךגאTכ'האמצע'חשה.הג'בעליאך ,לדעחםםמוכ'ולהבא'אחד
' t: עמ,,ו.ים

םפויהופעח(אחויובשוהכ" רה,'ח:"החרשהספרהופעחעלבורל'שלכו
מסחכלא'ברהמחבוא.יישל'םא"זגכרגרפאלהרבמאח )"בזמבבומש'חחכל' ..

 .ל"וחונבינראובדבר'ע'ונTכ'מחךרתםוקחברעלמתבובואלאשמאלהלרא'מ'בה
ב'הדוחכךכלהצוהנפהימומאוחרתההחעלמוחאכבאחכיאברהמחבהרב

 ."רבושבה"בחקרהספריאחלכתובהחל'טרלכוהבאמבה.
בומאבהלהמא!'קהשבספר.המובא'סההסבר'סכללקבלקשה :ארמשבג'ד

דוקאבאמרוהנב'אי'עש'הוהבביאצפנ'הדברישלאחףםפרק'סשאכושלמה
במ'רחרנאמוואכובספרהמובאיםחו"לשדבר'להשחכבעקללאחקיפחנו.על

הח'דישאחלראוח'שהספר.חש'בוחע'קויולאאבלאחו,איזהמאירעעל
ההסטור'.תמהמציואחלברהרולאהזמובחיךלח'וחב.שא'פה
הגירים"רשעח :הראשיוברפקמובאהסרפשלהמרכו"םמה'סרוותאחד
התפשהטחירפיעדשבהלמאתייםקרובלפניהצופתי-תמהמהפכה ."הימיםכאחרית

חאויח-אחרחפש'לילךהחפץארסשל "השקפח-ח"ם"דה"בי ,בעילםהמ'בוח
מובאמא'ררהזביח.לרי'הבא'ההמ'נוח .)ט' 'עמ(מאלק'םפב'מ'פחרכל'לבו

וא'לן ) 1840ר,"ח(משנחש'שהלאלףשבהכשש-מאיחשז)"ק'רא 1' (בזוהר
המפוחחרוונ.עדהטנכרלרג",למרט.החכמהח Uומע"למעלההחכמהעשרי'פחחי
 .הועלםבכלהומ'נרחמלרנח-הרשעהחגתברשערהכפ'רהאחב'נחיTכ''גב'רי

העלו.םבכלכם'רההןבם'צההקרדמבiכ''טחררס"'ה'א-הרשעהמלכרתהמחברלפ'
הבראוהכרחל''יהארסאחבח'אה'אהרשעת,מלכרחעלהפררעגרחבאר'יב

שבאחשיראל.עםעלססרחחא'בההועלםבכלחפשטח,המהכפ'רה .)כא(עמ'
לה'וח'רצול'שראמעסוב'סגםאןארצם,אלה'הוד'םאח.מגרשחהגו"ם
כד).(עמ'הגר'סכלכמרחמש'iנ

דמ"ובפרבקפורטחורהלמדבגרמבה',א'זבברגרפאלהרכח'כזע'רוחו
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· 
באו'ד'ש'בחמשג'חכעתשל,ט"א,וולבהשלמההובעםחבוותאשםלמדואף

דרך'ארץ"עם"חווהש'טחבספו.מווגשחד'בקותאהגוסאקצא).(עמ''עקב

החפחחוחאחלהב'ןהשא'פהםווצחהספועמדר'מכלאבלבע'ב'ז,כזובחשבח
הלסחכלש' . 'Dלגואוולה'ותנבחו'שואלעםכולה.מהאבושוחכחלקזzחואלעם

עםש~הוםתםקי'יאתלהב'ןכד'הע'מםבקרב mרמהלכ'עלה'טבא'פוא
לאלכןו.'כשלונמ'דחח"ואו'שראלשלהצלחחומד'תאחלבחוןארף'שראל
לבב"אדם.והחאכזרוחםלעשורהבווגב'ותהארצותבשא'פחלדוןהמחבובמבע
'גווםשובוזהוחמ'הח"סלהעלאחגורמחהבזוגב'םבעושוהפערל'םקבאח

דר,לאה).כה '(עמ,ל'וקר-המח",

בעקבתאבארצו'שראלעםח"עלהמחברדןבחקופחנו""'שראלשב'בפרק
חוק'לס'",דר'תמלכותשםומק'םארצו,אלחוזר'שראלעםכאשרדמש'חא,

האומר'שראלעםעלב'באלב) ,כ(הבב'א'חזקאל .ם' iשכמלכוחעולבל'הגו"ם
אחלהסבירסנמההחמברלה.םיתולאחיאךהארצות",כמשפחותכגוים.,בהיה

נפרקישעיהוהנבאיברנריתקופתנו.עלכבביאההעםרשעתעלהבאיסהפסיקים
בנ' ;לארצםלשוב'שראלאתמעכבש'שמעאל'י"בב' 'jסמוכהמחכררואהמח

'שמעאל. ''ז"בלס!ז"'נסוהבר'טםאףב'שמעאל,לתמוךרוצ'םהגרמג'ם-אדום
וכופר'םהעולם,"אומוח :המחברוכדבר'חש"ח,בשבתה'ל,שועתזכ'בואזאך

החלסההידויהקימץוניצולעשמדבעתשהיתההגדזלהה'בזימידדםמי;'ראל,
המחברדןכראחר .)ס(עמ' "בנשקוהמושפע'םהמאורגג'סהערב'םמ'ל'וב'מול
"ספר'םשאפ'לועדאז,שא'רעהגדולהבסערלתשכ"זא"רמאורעוחעל

עלגם-'סב).(עמ'ב~נ'נ"בפלאחה'אזאחה'חהה'מאחכ'מסכ'מ'ם,שוח'ם"

עםגנדהמערב'ת"ארום"מלכוחעזרחבהרואהאשוהמחברדןצרפתבגד'ח

'חשל'םועלהעלוםכלעללהחפשטחרצההרוס'חהרשעהשמלכוחדע'שראל
לראותשזכ'בו"כמו :דונוג'שי"חמת'אשא'בוהמחבראךסג).(עמ'ד mבמ'

במפלחהלראוחה''זכבוכן-רוס'ה- "הרשעהמ"מלכוחש"ועוחמקצח
סה).(עמ'צדקבו"מש'ח '''עה'מלכוחובחקומחהגמורה

העולםשלוס"ת'קוןלבואלעחריחווזמההווהלאה)צג(עמ'של'ש'םרק
בזכותיהיהובישראלבאומותהרשעות iתיקימישראל".המאמיניםעל·ירי

שיראלא:ירכיהשמגךג",,מה'ישועתתההי iצ)זז(עמיאמהנאנשיהצדיקיס

יי"ב'שראל;הכפ'רהעלהקשההבקורתלמרותצט). '(עממאדממבןהחזק'ם
מפג'מ'וחהבאהה'אהבתמתורשמ'םמלכותעול'קבל'שראלעםשאכןחקוה
כרלד''תב'אהאומותושאר'שראלשלהגדולההמוחסכבת" .)ק(עמ'הלב

מחנותלב'העוםללם'לוגהגורמותהללוטות'הששח'כ' .האדםבדעחש!ז'לה

חמגהולאהרכושנ'םחמגהלאכ'גכוגות,א'בן'חד Cג ןה'ח;;;בזה,זהבלחמ'ם
-בעולםה'ברצוןתלו''י"הכלהאמתאלאאדם.בב'לעש'רות'ב'אוהIכועל'ם

קה).(עמ'בארץ"הכללעשוחחכמההבוחזהוואבעולםלפעולכחהבוחזהואכ'

ק'וםשללח"סלבואש'ראל"הכשרח :ד)(םרק'שראל"חשועת ..לבג'עוכך
יימהםהחזקאפיל,-מאריביהם 'הלישןןןתרארייםאיחםתעשהכאהבהוה nובצן

וכלרוס",שלש"המלוכתמוסברחמש''בפרקקז).עמ'זה,לפרקמשבה(כוחרח

הש'ייח'השגחחתתגהלזהבבסב'רושל,ם.מפהל'גחלזבר'תםכב'שהםהעמ'ם
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חורושלא'שראלפשוע'גם'ומחוזובמלחמה .)קלאעמ' .משבהכותרח( "בעזלם
 .)םש(בתשובה

'ששלהודוחש'אבל ,הזאחהח'אור'האחה'סוס'םבל,לקבלהקשכאמור
בשהשיראלעם .וח IIהמ'צבחודולח'וחחקפוחבואחלהב'!כבהשא'פהכא!

שיראלעםח"כ.כלויכעמלאגםר II .'זכאכולוכעםכאומחאור'בו IIלארצו
אחלהער"'ש .ח'שהמ'מוחח IIלקרו-ס"כובםיס'כו'םירכחחקופהכעחעוכר

כאןבעשהשהדברלהרדוח'שאד .סחומ'מכהבעב'ב'םלחוהמחברהרבהעזח
"בחקרהבספרמובאם'הבכ'א'םבדבר'שוב'םפרק'ם .עזהחכמ'םאמובחחוד

מחדשלהב'ןחכסחלמ'ד '''עכאושבעשההמבורדמהבס'וולהחעלס !' IIוובשובה"
האמח.בכ'א'שלסחומ'ספרק'ס

משההרבכגןושל'ט"א,'שראלמגדול'הסכמוחמוכא'סלשספרמעג"!

קמבצק',נ/'קבהרבאמחבקורחדבר'גסאדשמואלב'ץ,ח"םהרבפ"בשט"ו,
בב'מ'והרב .וולכהשלמההרבכמואחר'ם,מרכב'םהערוחמובא'םהספרכסוף

פראבקפ"כלשרגאח"סהרבשלמכתבוקובעלעצמוגרכהועו.ד'הושעז'לבר
יז'ככתבזצ"לפראנקם'יחשהרב ."וצדיקגאון"כהחמברי'זעהמתאור ,ל".זצ

קאצינליין-בןיגז.השמןלר )ט"תריפרנקפירט(הישועה"מעיני"בספר., :השאר

הגרםלכ'מאם' :ל"כזה ,ץקהעחלעלס"זצוא"הגרמפ'קגלשאב'וםשכמב'א
ןנםצוןחלשירא ' mביאטףלגייסנםאשונב II ,א"יה-·יעש '(עיישראל ' mביקבצי
ה'יבלט ,הנחרבותהעריםלבובתעזרליייהי )הארץכנסוחמארבעקיבץיהדרה

קצחוגםגוג,מלחמחכלל ,",,,אלי .על",םדבראשרהערוחחוהבכואכל

הטוכוחאוחובכרק ם,"לע'כ'אדלאה:להם'מחלולראשל'רעהוששעהאומרח
 ." 'יבחסר,.עחיעל 'הינחסלאהטובעלכי ,'ההבטיחאשר

ועטמ'השקפהבעב'ב'גםאלאאמובהבעב'ב'רקלאהמחבררןהחדשכספרו

ל'מודהשואהבפוץהותרהל'מורעלחרעומתדכר'פהבעלממבושעמח' .המצווח

מדרשר'כמחר'בקרחאגרסאג'לר'כאןגם(האסהמצרזחעטמ'אחלהב'ורצו!כל'
סדריששהעלסקיהראייזנברגהרבהוסיףלכן .) 1נEכפר"מהירשש"רהרבל .uי

וההשקפותשבתוהרהמצוותטעמיעלהסבריסתרדיכן'מיעדזרעי,םטדרמ'~נה,

ק'ב-קכז). 'עמ(משבהסדר'ששהשללשמהמל,מודה'וצאותהבעלות

כא! !' IIאמבסכזה.בספרהכרוכוחשראתקורחשלמהבע'ההתעלםל !'א

וחז"להבכIז''םברבר'חדש'סכ'ארר'םמלאהספראדהקץג'לו'שלברברחשח
אדוכזהבועזרכרזחשלעלסוגמ 'מ .הסוערתתקופחבולעהמחבר 'לפ'~בארמו
תשעהואלב~ז,.הכללהאם ?חיקהשהכעצםסכגיתיתמקייאלהאם :מאידר
דוקחדכרלראב"ששלכר"םלהמקרכהזזטגהאס !מצבלכ-לעבאמר "דע'ף
חמבהלחודארהכם'הרמחבהחרדל'סשחדל'םלח'רסכלמם\תלא "אחבח

ייס 'I'מעבסיםרשהעדרר 'רמכחכהספרחלכחח'שההסכמהדבר' 'לראר !הקבאוח

א"זנברג.רםאלהרבלשהשקפרח'רעסמסכ'מ'סרכ'סרבב'סשאכ!כדעל
מסורחאחרברשהכו-בס'רוכללתער'ד'שלאכ ,הספרלערעהלהב'עקשה

 ,"חן;גדרלהזכיח ."חלשוחעח..מצוחאחככרק'מורכ'סהארמללה.השח<"ה
 ."דלבר"עחחקרםתאחהחח'לשאכן'חברראסא'זבברג-לרב

"שעמ.ה'ו'קשכרעהראלא'שה''רא'נדברראז
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למערכתמכתבלם

קיברמאיר

חמדינהחקמתעל

זהכשםלקס ", r:ההידמצוחיעלהמדינההקמחעלשידאלגדולידברי ..
..המעין",שלניסןבחוכרחהופעי

גדול,ריברוכאשרההקדמה,לרכריולאללקטמתיחסוחהבאיחהשורוח
ין, TPשחהכל-הומסגרהחרש-ישראל

בכללם,ישראלגדולישלדעחםאתמלשקףירחוקבייתרחלקיהואהלקט
אשיהחזוןשלהחד-שממעיתהערהאפיהח"ם,אנומוכחיםאשראלהשלגםומה
ביפליםאיבםאשרגדולים,שלקטבהלאשוהרועוד 1ז"ייעמבריסקהרכושל

בלקט.הצמוטיטםגמדולתבגדולתם

 r:שהאע"פמדרשו,בביתבא"רה'ביוםחתברןלומרפקדאשיהשחזין'דרע
דאחרותלהלכותולאשמיטהלהלכותפוסקאישהחזוןהאם ,בירםביסברק

חאמלהביארוכטרזהוכיהבשוא,עללכתיבהרבולאהגדיל,ם :יאמרר

הרבשולז"לראהטהרבשלההלכתיתערחםאתמביאםיאם :יעדו 1דעחם
איםהמחזיבח,איננההחדריתהעדהשלהבר//ץעתשן"ושביסראםל, IIזהארהי

-נה Zדובחכ-כאשרתשט"ז,שמבתרי;רנרביתז'צ'לרפגקהגרצ"םשלההיארה
"התקנה :ז"הברמעטםבכריז Pיהווהויאכה"נ,מימיאחדעלחלכאיירהוזים

הפוסקיםהםמיבחקפה",עידובחרלערלםקדמוביםחקבחבה"ב,סליחיחלמרר
זעיה"קם I'בירשרל

ג,זלה.היאלרביםהכזחבשלהאחרדית :לומרליצר
מכחבים,שלשהמחיךבשניםנמצאיםבלקט,אשרזצ"ל,דסלרהרבדברי

האמועררחשלהרושםתחחבחי"לבהיותיתש"ט,תש"ח,בשניםבכבתואשר
ברבריראיתימאשרבירורדבריבזהשי .. :מצואיםאבוהראשוןמבכבתהגדול,ם,
בי", Io:רבאדגהסרדוכילהאריך,ירשיבילארוחיהלךאךעמוקים,דבריםחכימם

ניכרכדבריובארץ,בהירתוהבאותבשביסרסלרהרבהגיעל IIהנלבירור
דבריוהםוהםשיבם,מלראות"סומין ..כהמ :בארץעיבירבמרשראהממההרושם

עלביבבר , 207-&21 'עג'בחלקהםגםמשיחא,"ועקבותהגלרירת .. :אייתש"משגת
מחמברבלעםזהכלהאם , 218 , 217ע'משיחאעקבות :האחרוןהחלקבוגע
המהאל,משעמותםאחבלקטאשרהדבריםמקבל,םעל-דיםרקהרידהלקט

 :דסלרהרבדבריואלה
דמשיחא",עקבחא ..בישראלעסהוטלשלחוכוהבסיוןהואזה

עלוופורקיבה,ושוליטםשיראללארץרביםיהדויםמישביחברךה'
שגתדלוככלבגבורתם,זאתופעלווסעהםכאילומתגאיםתודה

 , Yח'האפיקורסוחאתלהשל,טרצובםויגבדחוצפחם,תגרלגאווחם,

אםביותר,הקשההבסיוןהשכינה,גלוחשלהאחרוןהבסייןזהו
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-

משמ'םשה'טלרהתפק'דאתנדעהק'פר,בכלהזההכס'רןאתנכ'ר
כ'רלהכ'רהכרזברת,החמר'רתהדערתנגדלהתחזק-תקרפתנרעל

-שלכראתעש'כרשאנרכא'לרהסרענ'םאלהב'ד'הא"גמררהעסרת
'בתרר;זר'-בהשרלטIב"הוכנר ,על'הלחמנר'שראל,לארץכאנר

ארלםשמ'ם,ר'ראתארמנה'רברהזמןרבשמרשזלאת'עשהכבר
בתחוםואיבןהושבדיימהאתמחליפיםהםכילהכירעלינן

שמרלסבמה ,זאתכלפעלר ''ר '7רמלחמה",א~ 'ה"הר'כ'בח;רתכר,
מ'ראתחרץשמ'םב'ד'"הכלכ' ,שמ'םבי''רא'ברלעשרת,על'נר

" 

שמים",

. . . '. 

שלהזה,הקשה'בנסיוונפשית'ובגבןרהבתקיפותהעימרדם

רמרשפע'םמתפעל,םרא'נם ,"''ירערצם"כח'שלהכוזברחהדערת
מתחזק'םאדרבאאלאכלל, ,.,.פלכמתבטל'םרלאהכס'רה,חמוצפח

רמתמסר'םהנ'מה,כמלרארחז"להתררהמהשקפתזז'םרא'נםבאמוכתם

'זכראשרהםשמ'ם,"!ראתובתפ'להבתררהפנ'מ'תלעברדהלגמר'
ב'מ'כר,במהרהצדקנומש'ח 'ד'עלהשל,מהלגארלה

• Q • 

 .אחרות.נקרחתלהבהירארתימאלצים '''נקינומאירר"דריירידברי ."

נכתבודבר'הםהמד'כה,הקמתעצםעלש'ראלגדול'שלדבר.,.,םהבאת'א,
הבאה.כלאחריהתאריכיםי'/עשצוייוכמיהובדיבההקמחכתקופתכולםכמעט

בתומ'חשבת'אר'שראל,גדול'ב'ןאחרותדערתשא'ןההבאהבצררתרמזשוםא'ז
אגדרתפועל'שלברו'אר'צחקמוסדבהוצאתכבת-עת " rב"המעלהב'אשמותר
י t/יהדבז"ל,חדל/ופ'יימהרבל, IIזרסלרא"אהרבשלדבריהםאת'שראל

עווד,ז"לוו"כברג

בהבאתפסולשלשמץרואהא'ככ' '''כקוברד"רדבר'קר'אתאחר'גםב,
 :הברור'םז"לדסלרהרבדבר'

כעתלהגד'ררקשההקדושהבארץעכש'ו[רוא'ם]שאכו"מה
אלהקצהמןגרול,םחסד'םפכ'םכלעלדגאולה,כאתחלתא

ה'('גחרמאח'כואלפ'םאלפ'שז'.:חשל'סרר'ןמקצההם,'הקצה
בארץבדמ'חנרעמכוהח'שברת-השב'קצהאלהפרצה)את

ש'באלמ'אר'- ,בלבאמרכהלוקברעללמדרצר'רמזההקדרשה.
כזה/'.ומחיסדכרמלראיתהיאסימאעורייןהדדילדיס

בארץלתלמ'י'םכתשוכהמאנבל'הל"הנהדבר'םאתכתבל"זדסלרהרב
במכחבומדבר'רחזרז"לדסלרשהרבלאשעמת'הזהה'וםעצםעד'שראל,
זמש'חא,";;;ב"עקבחאהכס'וכותעלגםד'ברז"לדסלרשהרבל''דרעהכ"ל,

כאןרואהא'ככ'ח"ו.ררסוח'אפ'קלהשל'טרצרכםרעלהמתגא'םעולפורק'על
דסלרהשרבורארמכתבמתורלהוכ'חה'וםררצ'םאםעטםשלעכ'ן(זהסת'רה

הדבר'םלב'חררא;'רמס,,!םררשםתחתושהמכחבככחבבדאגהטרזדאזה'הז"ל

, , 
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ומשהאיננהזהירהחכמיםשאמונתדומניישראל.בארץבהיותיכראחררקהג'ע

דשברוילהדגשישיארז"ל,דסלרהרב'דבירביןסתיהראיןכאםר'כזף.גשיה

ו"לסרלרהרבדבריאוילילאשלת/כתושבת '",)<בכווככתוכב"המעין"שהבאתי
אושנקלטופה,בעלשנאומומוסרrשי'לתהםנ"יקיברד"ר "'ע'::מציטםיlכ

להיטלומכבןאדיהיהההבלדאף[עללעברי.תיתירגמותלמדייםע"ינרשמי
, 

הדברים.]באותניטותספק

סלח"יתאיתחנוןאמירתשאלתאת "'בקוברד"רהעהללמהבמיןאינביג.

"מתורציטהס ...עמ"יחץרהלקט,בדברייובעיהניכהרלאהעצמאדת.ביוםבה"ב
סתיהראיןעדתישלפילרומזהכבסתיזויצטהטהלקט.בסדףקמא"שביסליתות

הבאתילוכןההקדהמבדבירשנזכרכמדהעתדי"עלותפלההעכרעלהרוהד ..כין
 :קאמדשניהסליחותמתורהתמאימיםהסליחהדבריאת

מאשפהואביוןלדמעפרקמים

ולחרפהלכהלתתןאלנכסתר

דומפהמתעצלתבפקרויראם

חמפד.אהבתרפוושהכלעל

אניירה'בייםתחנוןלומרפקדאשישהתזוןהע "'" :סתבקוברד"ר.ז
להלטתולאשמיהסלהלכדתפוסקאישהחזוןהאםביום.ביסנדקשהזדיאעפ'"
 ." 1אחרות

שמעתיאני"פקר",איש,שהחדוןיעדתילאאףהדה,מהסיפורידעתילא
חתנדןלדמרלאהגדולהבשייבתונהגמפוניבז'הרבזצ"לכהנמןידסףשהרב
עליעדמפוניבז'שהרביתכןהלאדם.דגלאתלהריםהוהרואףהעצאמות,בידם

מהחזוןפסוקההלכהביןלהבחיןיעדאףכנראהאראשי,החזוןשלהנ"למב.דגו
מדושר.ביתנמ.דגיוביןאשי

החדריתהעהדשלהבז"צשדעתחשוכיס"וםא :כובת '''נקוברמאירד"ר
 ." 1עהי"קבירשוליםהפךסקיםהמ"מישואלואףמחייבת"איבגה

האידחמ.דז\oאהאחריהדמיבההקמתשלזהבאמדעדראדרביםשיראלגדלוי
רבבידבריאתלקבלמח'וייבעצימאתרואהאיבנילכןיתברך.השםאמתמתבה
עלבעצךהשכיבה"אשרתשלייגניסןמשלהיהחדריתהדעהשל-א Iשליט/בדי/ץ

הדמיגה".הקמתגזרת

כאיסוראסרהחדריתהעהדשלכדי"ץנ"י.קדכרד"ר'רי "עלאנימתפלאאר
יםי, iל,בכבתפביהכוללבוודאיזהדאיסדרלכנסתבnביחתהשתתפות'אתחמור
ושיהמעברודדקאאלאגדול,רבעדמדשבראשהשרימהעבורלהצביעלארבים

הרב !הבדי"ץשלאיסדרדאתביטלבירדשליםדיןביתאיהואחרת.חדרית
אינביכבארה ". 1עהד"קבירושליםהפוסקיםהם כI'" :שאולאניאףלכן !במסידק
התחדימם.בכל,"ייץהב'מדותאתמקבלשאינוהח"די

 :ההקדהמבדבירכתבתיה.

העתי,דעלותפלההעברעלהזריהניתןתשלייב,באיירה'ביוםברתוםמ ..
 •הושגגדת"הזדוביתעלצערמתדראף-לבונתןאשרהטובההארץעל
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עלחיוביח mבצושחבבושידלאגחלישלדבריד:סהבאחילקטבדבדי
ראב.חיאףהעצאמו.תבםרידיה i , 1המצותעלרבבםידירבהתאביירנ. Iהמהמקת

אחבאיריה'בריםלבטללאאזהרהארףהחטלהבטירסרקהלללומרהצעהםג

אשראלהלשם mלרלהביןעס Uדירבראףהטט:חיייובשלהקבעוםיהבמהגםי
הדז.בםריהלללהגרידיצרםאינס

בעל,דגלוביגהיםומומסכםי,ריועיסמרבנםילהכ mרחו"דביולקטחי
תלמדיבינהיםאדיק,אמידהדבהידארהגאיותליונדבנידי,םוה,בדודהרמטר

"צד :לכתובהחרבשיכזה,לקטעלאסמדאסמופקניהמוסד.גחל,אושונישל
גחלה".היאלדביםהכותבשלהאחריות :לובררלי

גזריותגוחיווכשמלכישני"בביח :חנברההלכותבשירכתבהדמב"םר:
ד I1 ...להילכונכנסזובבנותהיםמכמונםדיםפרשזס ...דתםזבטלושיאולעל

הכהניסמומלךעמחי m ...והצילםiב Iמ'והשרעיםאובתינואלקיעלהיםשירחם
השני".החודבועדהנשוסכתיסעליתרליארשלסלטתוחז:ור

צאצאיכיואחיסמלחמת :אלושנהאמבתייסישדאלעסתולדותריערות

הגחלה.ההכונהעלהנlחקיסהשתלזסתהמקשד,בכיתתחיותהחשמונאםי,
 ,לוקות l1 1'כiחנסשאנת ,ב)ח,(ימראשנתוומצאייןהיושלארשעיםגדלוםיכהנים

 "Kסבהשהיאררסירתבלוסהורקנסוחשזמאניבית"מליבכגןרנוראיםמשעםי

שיר ,'"רש(עבד"ליונעהUיהIבולהכן i 'בIיקבלרומימלסתאתונהםאדה
נסםי mהתשועהלעלהרדותאבותינוהמישכויאתבכלאר-ורזע,יב)ו,השיריIב

הללהחגברהימיבהנעילומראזהשמירבלוןכהחשזמנאםילמרכתשבראשית
ובברכתבתפלהמארווונלכות,בםשנרותדהל,קוי"מם,שומנהשמךברכהעם

ההם"בימיסלאבותינועששיחהמלחמותערלהגבורותועלהניסים"עלהמזון
פלבויס 'סויפרסבספירמאצחילא .)שם(הרבונ"םכלשוןהולל"שחמהי"מ ..יעשו

שעמחילאהחנוכה,ימיבהגעיכבסריחבחיעלייוצלביאמותציירושהפרשרים
ארונןתוללבכוכנסיוח,בתילחורפרצרארשחוריםרגל,םאזהניפוהשפרשרים

יסופוסהחנוכה.ביוניהודיהפרקיאונירתעללמרתתירכמנורותוקלקלוש.הקיי
בובאניהונקשד.בביחספלםיהודרחעלנטשםאחשונסרוהפרשרםיעלזמסר

החשמונאים. '''עהשוקמהבמירנההשםקחשתעלאזנהרגורבםיהחררה
• 

הבאיהמהוקרידנוישראלרחכמיהמקשדביחנחרבאבשרכו,טיעליאף
עלהדצקוםיהשחלטותאחהזכירולאהרצתיוח,עלהצבעיולאהבי.תלחורבו

הנמUiםיביוחםנשנאתח,םנשנאת :אחתמלהקרמארואלאהונק!שד,בית

 '.הלדבר

• • 
לII'זנונסתיה

• 
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ופאלשילההוב

בנעליםהביתבהרהליכהבדיוהערה

גויסבוגוח"זהוה"גהחייחס·.חשל"ג)(ביסן !'העוכין"שלהאחויבהבחיברח·
ללכחצר,הביתשבהרב)"חשל(סיין-חמח ",ב,מירהישכחבתילהמ ·שליס"א

זיבצוהרבשלימיחחפקידילבצעיכילאיביבשמיהרייל m ,מבעליםלאליחף,
הביחבהר·ללכתאיסירשאיךהעירגרסרברגהובבעלים.לבעילמותרילכך

'זששבאבפליא'האימותגקב,ביבמיחרב.מ'דמברי 'יראיג,דאיגיימבבעלי
המג"חלדנריצייךכ"כהכיפיי.םליוםדומיאלעזהרלהכנסאיסיראיןבגד
סק"ב.רבדנס"

מחד~)לדהפס(העידובהבית"בהרחייל"דינילאממרישבהיספותהאמת,
טיקציבסקיהגרי"מדבריר:ז.אתיכ"כדמותר"."ואפשרשכתב nהמנ"לדבריצייבתי

של.שבמבעלבעיבוירהאשעשיטכז-כח)ע'מ"ד n) "W1יהמקהקדש"כעירז"ל
ביברמ.תהגמ'דמבריהראי'עלשםערמדהבית.להרלהכבסרמתרגימיאובד

סאמ;ן.שלוסמיכית" ...קיטעלגכיא ,סיבשבתהמשבהעלמסתמר nשהמב"אלא
דמרסטמאיןשלווסמוכותכסא ,בעזרההבזובכבסיןבשבת mבויצואיןדמרס
ס'1כבםהלח"המב(ובדנר "בעזוהנהןבכבסיןואןינשחכוב,ן.יוצאיןואין

"בכבסים :בעטיחבדעס ,"בעזהרבהןבכבטןיאיןשלייטמכרזחכטא..יבמקום
שלהגדרקייםהביתהלרבמבעלהבכיסהאיסורשלנביישונמעלעזרה").נהם
מייהמלכרעלהמחיכברלגרמיאלירביסהשמיטם"הרמבארמקים.בכלבעל
ע."צ jjלמע~לכןח"ב.הנחיהרבית Iמהלז"נrנ

הלראמטיםכליםלהכביסאיסוו'~איןשםשכחבחיהמלגביהעיריביעדו . . 

 'ו" :דכליםקייםסיףהחוסםאnדמבריבלבד),הביתהרלשטח(הכויבההביח
• • 

משכבזכרהביתלהרבכנסיןיילדיתבדיחזבוחזביןשאיזכשםאימרשמעין
עלייש'וב,שמאד,כיחלהרבבדשיםלהכניסאיזלפי"ןנהז".כויצאימשרנן
ועדו,הבית.הלרכגדכלהכבסתיאבסירלכרבחישמדעראילםיכד!נדהאשה

שמעיז·כרםסקשאלושממעלהלכהיאתהביאלאהרמב"ם

• 

 .שעלביסבקביץהשמטהתעריכת

שעלביסקיבוץשלהשפובביתהשמטהתעווכתנפתחה

חייס.שעיתכלמשךהבקורזמני

חתעריכח.בשטחחדרכח

59· 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



אפפעליהושעיוסףהרב

האלבערשטאםחייםרןשלידמיתימשנתי

. 
בושה:דיהאחרוןהיירנ,חנס'!'וח,האחרוןהגאוןאוליה:דימסאבזחיtנ''ו

עצםלפיתקיrקדמוו.לשטעםעוב!"הלוכיתייבכלהש:דיראשון.שלביצץו
כילושאיבו "IIבשהרים,עוקרימן'"סדרבירוקדש:י,יערחקיפ'םשלבגםטבעו.
 .'ברמה"בישאיתילבהוגשלא

ארהיר'אביי .) 1793 (חקב"גבשבחפילין-טארבוגראדבעירבולדחייסר'

שלחנוהיחהמרםימרחאמו .פשעמשילבעירידיןוההיגדיל"ח nהיהליבשו
המאלבעשרטאט.הירשצבילר'ובכדביןה'האביומדצבבראדי.דייןדדרר

עלשמובקראיהי'שלאלהאלבערשאטס,שמואתשיבהחייםשראגהד(שיבה
צב".החםכבכראמוומדצמהרש"לבכדבקיישולעמלהגיום.)שליערשם

לעיליובחפרסםהיאברגלו.יסורםיסבלימויסוףדעוחשל,,לדההימבעוריו

ייוסליזרהאדמו"רחיההיטארניגארר-ומלדתיבעיריעצר.עלםעדושכהיה

מןשהיהאףחיםי,ר'שלאביועלהשםעיהויאמלובל,ן,החווהשלאחייהליי
ואמוהמחחההרבר,בתרשםחייסר'החוזה.אלללובל,ןבנועםשיסע ,גבדםי nדמ.
החחהאתקוראחיםיר' .) 18 [ 5 (תקע"הבשבחהחוזהשב'1טDדע : 611'1בסע

" -m שוכבה"ג"דאומי'ן"רניבומלובלין"הקררשרמיו". 

אתומtנ'רבךרר'הגאוןשלבחורחלאתלאשהחיםיר'באשעשהרשבעבגלי
חוחנזאצלישבהחתונהיאחרימעהיין.מבידבתלייפוpןשלרבהזל"פרענקיל

בש"סעמויטילוחוחבוללייפביקחיםיר'שכבא .'תוהרממנוולמדאחחשבה
רובמרחו,חחבו.הציערהעלםשלוהבקיאותמהחריפותאמדהתפעלופוסקים,

שירהואשכלואבלעקםורגללוישאמנםשליהחתן ..ארמוהחפעלוחשמהה
חמקרבספריגםתבו mאצלהיים'והתעמקופוסקיםבש"סלימדרומלבר .'הוה

החסדיות.תסר-וסטיינמאואליזער 1

זצללה"ה".צ"'בחכסירגואיןמהרש"לגאיזקישד"ממחצבתשלרהצמבהנוסח 2

וסרביס.ב.מקומוחהתירהעלחייסדברי 3

 .שתיתיצבמאדוכריהםנגתרלתיהתלמדויםברכיעלעידובתלמידיםצעירהגברדאבי.. 4

ומםה",רב..א.ו,הרבהייצדללמר'חשו 1הקל.צבלרס,תוםףזכיתישבטרוב I'וחיובה

הייתיאחתשנה ,ילרעדמןוייזהלאיי"'דכיעגיןלחןגצמאתייראככזללה"ה.מןהר"בפ
• 

 .DבלIנןלןת'ןנםלאיתיבדןלהראנישעהיכלהראושגיםעסהש"םויככמעטלדמנןאתי.

 Uצוןגברהשיההגסליבתו.לשוברשרתליקחי.רבכפניפגיהזיעינאשרוהילדית

דויךםלםלוים Jכמוליימטריימםלכמהדועאליושבתיכווחארלזהנחתנה rעכ"

סםקותיתמייאיתולשאולעליומקדהסםר,עלכותבואניאלינקראמפריהלימדו

הישבנ~גדילהוכאהבהלפניוהצעתיידיצמאהאשרתאלכיתו:ככיאיעישתיוכו

טעם).ברוךלספרלהגהותיוכהקרמהחיים 'ו(הישר".דרךורורני

תרפ"ז.ניו·יורק-ראקואןעריהועשמאתצייקטאנדזערדערכ
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 ·'חדייימכלמנשךלע'ניםליהייידבריילהרוגב".םנביכיםוגירהבספרובפרט
בהערהצזאתעשרההיאוגזכיריכהשיאפעםזכלnבינתחח"םר'נהגגדילכבזח

זעיאראני"יכן .'סרלאימוגנהגיפסיקהלהלכהליהייידברייהכביהזביראת
ים-התלמדו,בעהמח"סיהמגאיןעילםגאיןשה",זלה"הממי"חקבלתידחכרי'

מםיאש"קבליהשםד'יעאשרהכתיביםאתית"כאשרילדז,להיריתסמכינייהם
 , 8ז"ל" '''שדעדאיש

והארמי'''הגאיי

ע"הו-רזרניקבקהלתאב"דלרבח"םר'תננמהשנה ח'"בןצעירגכלי
 '''עשנתפרסהמראפטשיזהע"רההיתהלרזרניקסןרמגאלצייה.עוגברבקטהב

לחסדיבעשהחייסוד'התיידדי,שניהםבה.ששנןראפשיצירבפתליר'הארנזי"ך

צעמואתחשבימייוכללרבו,ותיקכתלמדיבידבקנפ.תל:',ר'שלנלהב
"מן"רהקדיש//"מוריהכבידביראת Jתימומזכירוגדולה,בהכ'נעה-ותלמידו

• 

חסידותלקשרבחסדיות,דרכיאתח"םר'למדמנמי •החםכ""אדמי"רהקדיש"
ת mהיסלאחתשנעשהלנגינהאהבהיגםצדקה,בנתינתיתרןלהייתלזבדונת,עמ

 ,.צרהלא ) 1827 (תקפ"זבשנתנפתליר'שלפיטרתילאחרסאנץ.לחסידית
סאנץבקהלתאב"דלרבח"םר'נתקבלתק"ציבשנתרידניק,בלשבתעדוח"ם
ג. oסאנדזערחייםר'-כלבפינקראההיהעירשםעולחיי,ימיכלבשארושם

-בדצ'''העירשםלכתיבהתחילולסאנזח"םר'כשבא-לסערירדעתהאגדה
ףהלאדוגי"ראחדחסדירכשבאח"ם,ר'הצדקישרכזשבעירלהרדיעצאנץ,

לרהחזיר-סאנץ-העירשםשלרבהפתקאיכתבזצ"למפרימעשלאןמאיר'ל , 

שיכזשםכיצאנץ-העירשםלכתיבשצריךליראמרהפתקאאתמאיר'לר'
חיי..םר'הקדושהצדיק

אםליחסדיר,תשלגדרללמרכזהעירנהפכהלסאנז"ח"םר',שלביאועם
גאליצ,,,,רחבימכלבארחיים.ר'שלקדשיבצלהלסתרפףלסאנזנהררחסדיים

הרגישחותנןנכובים,זנהמירהלקחהאשרחרתנילפניסבראאיזהפעםהזכירחייםר' 5

בנכויםהמירהיחרןנעראשבההנל"בטפריעןשמתשכרבבייזלויאמרבדברןביר

דכררדרךלמורהלי,ו.יההספראתחייםר'העריץאזומיני'מלשי,דורןכאופן

משיגי)..'חלקעגנילמי~/'ששוח"לאורמהמצויאחארים"(,,ובריםש IIליתבעבדוןת

i ועדו,מ"ו,לייג, ,ו."כח"אחו"מעליר'זד"ח

1I כ"ז,ח"אחי"מד"ח

הרתרה.לעד"ח '~

מננההריהנחםוטבחונבןחייסר'כבראדחיהאלברiססאםחייסר'לפנישנהכמאה 10

ד'וחבלעיחזאyל:לאנאדר'שלחברימקובל,רבעלמפורסםגאיןהרהברדא.חכמיביז

בניגדואךצאנזער'.חייס 'ר'נקראהיהיג"כסאנץ,ילידג"כוהיהביהידה,נירע

הבש'ע"ט.לתורתגרלומתגנדהיאהיההאלבערשטאם,חיים Iלר

חליקיונלו,ךבחיים,ז"ללאגראכריןר'הזקדהרבעודהיהלסאנץחייסר'כשב~ 11

הח'סולפבידעתיאתהציעברוןר' ,""שאסעכקברךור'יבידחייםר'בידעדךת

הסכיםוהאר-חוות-דתעבלעמליסאיעקבר'הגואןלסבידעתואתהציעחייסור'
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וגלדה.הלהכח"םר'שלהשפעתוומפולב'ה.אובגר'הרוס'ה-קרפטן,סלךבק'ה,
 J1ס1ד' mלתוהוב'שאדלואםל'ערה'הוד'העלוםבכלבתפרסהמסאבץהו'ער

ל""זמרח'ןשיראל 'לרדורו,צד'ק'חלצרותלבסועח"ם'ךזשהככשם
ממעש'ו,מוללמדופב'רס.לקבל ,מר'אמבאררצב'ל'ךז"ל"במעלזאשלםרל'ך

שלגחולעבצלו,לחסותלסאבץ.בראדזרושדצ'ק'זהככך-השם,ערובתבהבהגת
רורוגאוב'גם ,"מראמארסקשלהמ'רהארמך'ר ,נ"שאסס'וסל' 'רהדאמו",'שרב
ת"שדבעלעבג~שמאדל 'רב'בה'םח"ם,'רשלתדרתד'ד rמל,,,נזתלסאנזאנד

משרסמי.םנאוניסיעדר ,'אריקילשך"ח n /בהעףכשיואתצביחיהדו "המר"ש,
גרוליתלמידיםלפבי-'!יםבכלשיעוריםהוגידבסאנןשייבהיסדיס.תיך/·

הושרדסגא'וכו'רזשנהבלמחבש''נהבפלפול'"והנהכותבהארוכךתוהו,
הדמןלבלותפנא'רא'ןאךאד'ת'בפלפולוזהנה"אחרובמקום ."העלתי"
בףכעםבש'עור'םופלפולבל,מדר'בדוסית'מחתמלרבאשא'בךביגעבפלפולו

• 
נתפרסםהיאלשואליי'הששיבהתשיביתי IIע'חרהרחייםרןהמץיבמיוחד . G.1 "שיחיו

אל'וסבוהעולםס'נותומכל ,למעשהלהלכהראשובהמדמרגהסמכאבעללגאין
חב'אנ'וסף 'רמפורסמ'ם,ש'ראלגה'ל'נ'בה'ם ,מסובכותבשאלותהרבב'ם

'Iב I' בעףשדובר'אשכבז"העשל'"ישע'ךמלרבל,ןהרב ,סעשמש"לד"באל,ש

מויםרילהה"ס.ולשחהחוסיבהערךחייס 'רבריר.רםעהםינם '"Dדרח.חיםי,רםנז
• 

. n יהח ' 1לימO' -הח"שרקאבשעהD םגיןתהלימדאשחונחיםיירשלהתושבהאח

כישרלאי,גאיולהירתיתעירהיטבלירמהזההםלאאק'-ומאובצאבןעשיהוק

 ""ם nר'לשכיחו C{"במרש.יהל Ifזקערנקרזןסהליוסp.םאליסיחי 'רצהידקזקנימפי(

 .)בסאנז

האדימ"'ר'לצא:מסאנזהגאיוראהמה-סםדרעובשיו 'רר"'אוןאיתושאלבירו:ע 12

לעבבבהלאהמדקשהביתארסיני,הרעלננתר.התורה ,חיים 'רהישבז"עמריזיו.

צמותיקייםלחשיטה ·צוארואת'כיםשטישהוידההרלערמoוריה,רוועלרקסיביהר

בזה.במשסזכירתורגערגעבכלבחשו.ראויסרמיזיןישרלאריצאלבורוא,

וחאיוכמלעזהדקושהחסירהגאוןרביתיזלה"ייב"בהגאוביםיכרידפהבידיאאך 13

מראםישטץהקדישר'וכואמףשוכעתיהזהבעניזוכןוכו'מקאמינקאהקרושהנאון

 .)א"ככ"ח n"Nח"ר(·ה. IIזליה

יכומבז"וש ,השברעותחגעללסאב'{לשו ·החסידיםםערמארמאסקשלמהירבאפםע 14

טביבצפופיםזחובהחטיריס ,יכה mאותותלווהרהאגרולדובכלוח~חיים

 'ימנה .וייס t'שצקתלחטיףלזכותיוכ mוירא.ו,כאימהם"הארם,"'שבילשהשלחן

"טיבו"מאררשןקוסיןאתשלמה 'רמתחכבהוג,תןרהירברשיאמרלסמה 'לךחייס

וםnאבכםיוכשפחיתיאתתכםיבחא:זעבתם-אי'ייכןאםת "לכסשביעבןדרוניםהבל

 ,שירייםצקתלחטיrולחכדחצריכיםאתם-מהלכםישלכםיאזההקדשוחגלעהנה

בלשםרדסכתחזרןלטחימבטאני "לאהליכםלכםשכולהםומאלך"רמאההתזרהאר

 'רהצידקיזקנמפי(תםנו.אשרכבלוצתליחופמה-ה-לכם-עמכםתקחוהיכתה

 .)ל"זשלהמר'מפיהדבויםכשיצאונרכחשהיהקרעבקרןיס,הלךיאליסק EIחיים

 .ק"לח"ביר"ר n/lר 15
ס."כח'/ויeאהע"ז 16

• 
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בתקבליספק"מפירטמי.םגאיביסעוידייאשואאב"דאוח"כקראקאאב"דמ"זל,ש
-mביתשותמחמתבזקבתיהכביד.יביארתיחיבהבאההבדרריבי 1IIגבעיבי
רכחיאויבעת"זאבילעמשהלהלכהעל,ייטמבישאלחבשיביתייחיסיר'הרגש'

זקתנילעתיבפרטעריכלנזמיטרמבע,אנילמשעההלהכיסנבטלטיללע"ןאתי
עצמיאתאביגרןכעכילהרכעיבדייאין"יכעתון. ,ולהשיב·עצובימיבעאניילזה

צרהלאבזקבורתבי"בשהגאוןליטיפרואכדש ,חמורבאיטורובפרטמהוראר,
רצהלאקדצתומרוביצ"להv:tבו"בבבידדר"ושמעתי ;" "להלכההכערתולומר

הל;ןכםסרקאיבביאבכיגםמראיכררשלולהבי"דא~פטקעביןלומרבזקבתו

ערת'אבללשעותמהיביבוהמההרבי"חלמעהשלאתי Vדגמדיאבירקלמעשה
"באמת i! ' jז .I)רגלי"סיורימחמתכעחעלילסומך,קשה"יכ ; 10כעת"מכרעתאין

לעתלהלכהירןלפטוקעליטומןאיבביכייבפרטהבר!!'הבקיכעתאיבבי
ביבידרזאב"והתפללכותבהאומאבאבב)(האדמו"רשלהמו'לבכדו ;"זקבתי"
 . taמדא"אביחליש

חייםר'שלהירםסדך

שלשעמקראיתשקראלאחרח"ס.ר'שלהייסמטדר·תיאירקצחלביש'
קפר,שתהט,"בעשמתלמיידבטרפסישעהכחצילדמ ,גדרלהבהחלהבותשחירח

כשעחיםיחשיתחםילתגמרשחירת,לתפלתןןןבגפ"תשנזיירורמדמקטירתעשן

לרגעם"מטןחעלנחיך, J J 'אוזעםיחד-חם·אוכלנזמוכאכלהיםו,חוצתאחיר . . . 
חבמהלרת.וכללמדרשולביתותוכףביסילאניםבחבינת-משתנוהקץיאחיד.ם
עמירב,תוכל-תןןןובכדיי l' Jתלמ'לפניבגפ"תעשורהגידמנחהלאחרבציובר,

חK1מרתבעשהמעריבהתמללהקההל,עוניבישאלית.למניוהיצעוהשנזיור.אחר
ערהשבמקוהטבלופתקאות,-חטדייםפניקבלמכןלאחרלחצות.קרובבלל-ה

לאשלותתשיבותכתבואח"כגודהלבכוונהזהררלדמ ,שלש'בדמעותחצותתיקון
 ."הנוקראורעדפלמעיםהגולהמכללפניושהוצאי

הוהי ".חיםי'רשלגיטוהיהחיבורמבחתנעלז"לבאב"דיוסףר'הגאון
 ק'" Jצאלמדי"רלנטעורשותלהסליתןמאביהםבניובקשופעס'למתגב.דנחשב

קר"ב.ח"כשם 1ך

ט"ו.ןח"ב (K"Iח"אשם 18

ט"ז,יח"ככ"אח"כאףח 19

מק"ר.ח"כאהרן 20

קרבו.·ח"בשם 21

. ." . 

.. 

zl כשןיתיוקם"ד.ח"בשםH זסס"גדוףרמקלאיזסלהגאןרחיהבםשתOרמן .אלילשמ ..ננ

 ., jאמזכקצירובnכדאמן mכ mןחשזקnנולעתיהנהכרו' Yבח Kןבסהדקשוהגאוו

ציםעסכיום, * IIראמתחייסדרכי 23

ורה C(לחייםדילייזבןןמעודיריגרי:ניכלכמובצלסידאגןר:א,סאנזכיןליתק·.וכחוכחע 24

וחדשןחייסר'לשגסיישאני"י!קיכיחכחיםיר'ליימואגרתלורעד,נדא"ב .יוסףר!

כיבתלטארבימלאכתשוכ.ובצעמיחייםוריהרועים)(ילקוטדנבר"ביגעשאגירxתי

םייר).ח"ב(יי"ימכסו"מסםגוכתבתילאיקהלתםכאב"דןז Itהג"רלגיסי
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מחחלהיתס'דם".צד'קשלהעג'והיאהמילהתייעזע'ג'הםבמילואיתכ'י
לבסיעמשתיקק'םאתםבאמתאםהלםאמובי,שהםצ'ויילאחרהסכ'ם,לא

ח"ם, 'רהדיריצדקי-ר"אדרמדיילםכ'שהלאהרבו,לחפשלםכהמ ,,<'דצל
יבחוהובהעהמםשמחח"םר'השבעוו,תחבלקארתלדםדרבאוהםאל'ו.חסעי

צדעבלראוהםאחח.קערהתמודעהמםאוכלאצלי,קויבשלחביעלקמםר'להם
"Yשמראימהח"המגאבה'םאוםתשאלהב'תהברשחזרו ,דייםח"מר'שלועסה

• 

בשלכ ,על"טבע'שזהואמרוח',םי "שלהזםמסדרקצתליוס'פריחםר,אצל
ביראהבהתלדג.ות'תפללדייםכמוחלששאשי- rלהבאעשוא'האשרב'
תשובותומש'בבמקוה,טובלהל'להובחצותםר,שיחתהחילהרבגלילורקדו

בענ'ב'עוסק'ום,בכלחס'ד'םמאיתמקבללמעשה,הלכהובק'איתפיתבחר'
עבהאחרות.ודמ'בותאגל'צ'הב' mבכלקהלזתבענ'נ'זגמהמקומ'תהקהלה

היאדברתם,אשראתה'סבזאדם.ולאמלאדהזאאםכ'זהא'ו :אבה'םלהם
גאווכמומזח'שלוכ'הד'ו,אתל,תןעתי''םהחסי'םיאמנמיטהוו,קדשראשי

 ."בהבל'םאיתומטדר'םהוםבדווו,לי 'ב:ז'שא'וזכמעטקדרמו

ההלכהואישהארמן"ר

הדור.דצויקת"אדמויושלבכוחןנתשונות"יוהרבההשחמשחייסר
 r"ובענכותבהואכשום"הםאממכובה '''עשבעשיצצ''תאידותכשנשאל
וכףהרבבב'לואוםוכףטבע'ע'ב'וא ,שלאבדברלפלפלודכ' 1א'הצצ''ת
ל'אומהויאבעלמא,חלל,בלל"'הב'אםאפ"'הד'ביךמשהבא'בישלעדת'

ואז'לערת'לכווכףאזםב'ז'לכלבעהששא'ביוארה rהמאשהראוהשכל
כלנגדהחשוהבבמצהרב'קלאחדא'שםרנסתבשב'ליהא'דיכףהצ'צ'תלפסזל
השאדליכלהמא'שו.במפלתהמוהלאריתאב'יבטהרהשם,'ראתזהא'ןהמצית
יבשרףמועיטםימיסעברילאנא"הפסולים"המהשעדלתיאןידעכזהממני

 .'.לאית]וה'יגדולבהפסדהאמש'ןב'חכל

הפע'רה "'עהמעבכ'ןהצ'צ'והס'ולאהומהלאם-מ'להבעב'וכשבשאל
שהח"סואף-ה'ליאחולצערהפעםעדולחתודשאסור-ה"שב-בצפרון

חיים.ר'שלביתובמאיהיהקורנקךידט,הלויפאליקסחייםר'הצירקזקנימםדב5

השיחהונגתלגלהדירניגמדיליאחדגאחאצללנקרהזמדנתימעם ,אגב '.אייכ nאף'ח 26

גKשלשרר.אהגאיזמארהישחה jןתבןכשירםהםאםמכיבה'עי'שבעשןלציציתכביגע

ןםטקהשאלהאיתהנצמתאח"דת'סזסנףאזברתיאתרלתכשריס.שהםיoםקיו

~שומ«בנחלתי ."פןטקולאחסרדיםלשריכהיה"רה'חהגואזליה"זסבפטתים,שהס

טתרע"לןאומרתילהתמא!:ייכלותיולא , Uברןרמפירסםגןאןמפייצואיםכאלהדיובם

קלביריררגאיניוכלהגלרהנניכלשלירבןהאחריןהפיסקהי,ןהרחמר.טןעהגלחה

וזתןבpלרלוכפמריםהייתוהרגאוניוnביQכאלפיםאלפייבה. mבהאבהםסקיי 'את

וחייס,ר'שלכספריוהתמעקלאעמלוםהנ"לשהגאין mבסאני , IIדראהבאיןכהמררתי

היהשלאמחזקחולהצויאןבשכילוריהיהוזהחסיריםשלדאומו/י'שהיהשגזמורק

כרבריכם.הזהריחכמיםלמדן.
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הואלושובומדכר'ו,חזרולאפוקכחועמדהואכזה,מחמ'ר'ןאדםבשמחיכספר

כוחרחכשובחהחרומבהינצד'ק-ר"כאדמוגםארחק'ף,ופוסקכגאוןרקלא

הט"זפסקשכןהעדר )הח"ס(שלכספרואוזכההזובה"- ·גוזראגיכך-גזרה
גדוליעללחלוקהעוישהואורקוכו'שכשרהעולםמבהגלהחזיקל"זוהש"ך

ראויאיבושלעב"ד.פירושמפרשהב"להתוס'וברברישיארל,מבהגעולהאחרובים
שאלישראלבביבמולי .עלבטרוביאובאעיבוהעליםהב"למשבהומכסףלזכרו,.

יההנבזה.החמירמכעלזאג"רשכבה'שמאימן ;;"יקדישעירשמעתייהגה· ,כדת

ה'לדלצערו"חבד'עבדאךש,ממלגמר'הערלהלהס'רראוישלכחחלהאמת
מחהשבקבלוהשבמצוההטוכגמבהגםראלשלילהםהבח ,לוחחוךלחזורהב'ומל
 , 21 "חמהשבןיועשו

הואזאחהעשוהואדרבה"כוחבהואהשאלהלאוחהבבוגעאחרוכמקום
בב"ימליותחתראשרש"ימעמלקמבפשותהואאםבואבי :'",'וחוממשרוצח

ולעדתיכור,מעשהרקתורהעפ'"שאלכררכיהםילרלחאלהםישעמאלולכז
 "'~שיראללאשיהמכהכמולעבודשבפסלוכןלעשוחיוסיפושאםבהםשיחרה

בימוליעללעזשיוצ'אומ'לוצ"חביאלאבכיאליאמרארפ""עביןכאוחועודר
 ,"' "ל"ודלעצמושחיוראלשי

ר"אדמו-יקדושוראלשיןונאורק ,חיםי 'רימפ'צואםיכגיידןיםשקדברים ..

וחריפ'םשבוביםדכוריםלהבעילולהרשותיכלובעמובשאיהחרומבהיגתקיף
-הקדרשבשםלהרהרמוחרהאיךלוהקשהאחדחכםישראל,גדוליבנדכאלה
ליישבהאריךחייםרו ,הנכתבהשםאתשמזכירכמיהורידמיכדיבורהוהורהא

I 
יל.ש\בmכנאוגם ,כזהבכוכםיהמורהדכר'אתהובאי-דרכו '''פעזו 'קו

בסםריסהנמצאןתהקבלהכעניני .ה mבעדתיאין"טש"הבעמתמלידית"אדמירי

/ש Iמי !ש"המהכת Qרבי Qבהמכתב'ישדכילגדואםדמביאו " Dאישביס

ירכךיעיבראןרשכאוייכבדויםידבריסביסישספריםךזלתוכתבי .םיואפיקירס

לאט"הבשעמיידלחרבוח'הורוביאשרהספר'םרקלשמועה mבאיןודעתי
 ..נ Oזולת"

ההלכהעפ/וירקלאהשיבהוא .תשןבתהמשקלל"להודיעממנוביקשאחר

באמחמארשיתחרטהלבחרטתהואעיקרכיידעהבה"אדמו"רותבוכחגםאך
יובכהבגדו,ומרדחטאאשרע"כבוראלפביובחחבוביסבבכיושבפו'שפוך

וקליתמחשוקאמדזהריולם,ולעכזאת'עז::הלאשעל'ווקיבלושבפבמסתר'ם
מלשחותיזהרוגם ,העדתילקהמהרשאםימושחטרשבאמכילתובפרטשרא

ארםוכרזהעלודיםשמהחישתהזלארשגהיאארסבא,אמיןריערשאעדייז
חעביתגלבדעלצדקהוליתזתעביתכלבממוןלפדותויכלוהתעביתעליוכבד
תעניתעכ"פויתעבהיכלתוכפיצדקהפ flעכיתןשמגתירואיןו"חואםרכו'

דאפשרמהומשתהבמאכלזיצמצס ',שבעגדילאכולשלאעצמוויסנף'~עות

 .ךאקיבאחר"יו 21

 .י tlקםכ"חשם 28
 ~ז"קס·ב" nםש 29

ל."קב"חרייו 30

• 

• . , ' 

. , 
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• 

 '''בכ'בתיךבתשיבהלקבליעל'ורחמיס'מלאהטובוד'בלבושוצנועיהי'וגס
וב. "באחמהשבים

האורשלבכבודושפגעאחדמלמדלענאשלחייםר'דלהלן.בענין'וכן ; ,
וכךמלמ,דלהיותלקיימוראויאםברוה"ק,סםרואתעשהשלאשאמרז"להחיים'

 ' 1י.אעלעת"גםשוררשחה"קלםב!סקפמהידעחילא"הונהתשובתו,היא
שבלטהדורגדוליתשובותשכנחתםומהאפיקורס,רקזהיכחישולא,יכו'לו
להםשכתבמהיודערמישיחי'רבותינומפיזהשיצאאמאיןלאךוה"ק·גמריל

שאיםנהאמתלחכימשיבזמבנושגםלדרכיעדהאמתאכלהזה,הנבלהתמעה
באדוי .גגעו'מ"שגהאהר""בעלילכןוכו'ק"יןהחלםשיהחומראחרי·גיטים
ראו'דאר.ם )Iבדורבואפי'מחברכלרקלבדוהאואלאךברוה"ק,ספרוח'כר

לכן 1'יכתוהושללאמיתו ,בחכמתוהשחכםהייבו-כחה"jוספרוחיברלכר
הדורבגדלוימאמיןשאיבואפיקורסהיאהחיםיהאירשל.ריה"קהמכחישהמלמד
ו'םהימ'רוה"קבעיקךכםרהזהוהמלמדלרוה"ק,ואיישהיהעליושהעדיו
כאזנדי"רכתבהיאכאןעדכזה".ויש"ככידיובביכםאתעזבתםשלאעש'תם

כאישאכלמעה,םעצמואתכללהיאיבדואילרהו"jושזכיהבעש"טבתלמדיידבק
איל'כיוכףלפסיקאיכללאמלימדיתיאך"מסייםהיאהש"ע '''עפהדןהלכה

 ,' 8 "שלום 'והיכקהלחנםשישהמירהעללסמוךתיכלויבזהבזה,הואשגה,יכ

עמישבעוה"רשידעתיהגם"רמתאונןהלכהכאישדעתומביעהואאחרוכמקםר
כחסידותמחמיריסז~בעיה"ךיכן'בעיניהםהלךמידםבעיניובפרטישאלבמקלן

נ. Sהתירהשהחמירהבמהומקיליס

ב'~לילה.השיבהאר'''לבסוחאשכבזמניסחלשנותרשאיאםהח'''סכשנשאל', "
דבךילסתןרר.יך t'שהלאחד _בחיוב,שיב mחיםימד'כ"גנשאלההשאלהאוחה

..לקיוטי·ססרעלעצמייסימרהקבלה,תיחרי"עםזגםההלכהעם"יהח"ס
שהליקוטי-הח"סאתמאשיםכמעטחייס 'רדנריו.דחהשהח"סאף ,ב~ "אמרים

ר"אדומבתורוהיאחסידיס. ל~'אדמו"רשהיהמפניביענייחןלאמצאאמרים,

לקיוטי-עלהח"סהתרעם"יבחנםכותבוהואהל,קיט'-אמרים,עללהגןיצאתק'ף
 ."יכי'באזניודכר'ףנכנסולאילכןחסידיםקהל t!רא'שנוחברימחמתיאוליאמר'ס

רימהרגישחייםשר'וכבראה ,ח"סהגאוןרכינואתלחשדרזוטרתאמלתא,לאו

"יאינב'כמתנצלכמעטוכתבוהואז"להח"סשלכבכדריפיגעתקולמוסושפליטת
רקדיל"חוליןכש'חותבקיאינניכ'ז"להח"סרשככה"גמרןעלכחילקח':י
הוטבדר' ,אמרתייבנסתרבגנלהגדיליסעליוניםקדוש'מס'קובלתישראיתימה

אדוקנלהבוחסדיכאדמי"ראל,נומדברהואדבריוובסיוםהאתמ,"בדרריגחני

אשרז//להנעש//סשמיאמןש,יקידעירשנחיתלאחו"אךהבעש"טבתלמיךי

קדשותוגידלעליישהעדיבת'ביםאמ'רבעללהגאיןיבועזיכיןכס'מכואר,גדול .

 .ליירח"גcאן"ח 31

 •קאה.ח"ני,ייר 32

 •ק"ז.ב"חשם 33
, 

 .מןכעזריטשהמגירבשםידרעממעזריטשררבער 'רהאדמן"רהיאמחבר, 34
בע'שtץ.יתלימדבלהבחסידלכרב,אכ/"מרגליותהירשצביר l/במאירר'מחובך 35

66 , 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



• 

שמןשהע'רוקרמונ'םגאונ'םוכהמבשבחוס'מרהגרול'םהשםוכןונפלאות'ו,

האי'''כנסוחאחי'והנהו'סש'תפללית'קןלוזהוכררורולתקןנשלההשמ'ם
גאונ'םתל'מר"ותלמ''''תלמ'ר'והקדוש'סהדווות '~'אואחו'והנה'גווכןז"ל

בנוסחלאחתואו'ובחלמדי'ובבעש"סהאממ'ןכלולכןונסחי,בנגלהגרול'ס
רכרהםלהכ'ןהבעש"סלחלמ'דינכנעהמצבשפלרבר''זוןןלאמלנ"ז"ל '''האר

 • 3 'הקדושים"

בימדגיהואיחסדיאדמו'"כתיך ,מגדיםהפייאתמשבחחייםכשר'מענייו

שהמיךהלפנ'יהתאונןאחזדבכאשךמספריו.הנרבעיסוהטהרההקדשוהאת
הזקלמהדי'ידאתפלאאב'"ומאדח"םו'הש'ב ,כהפ"מרלאאחדבד'ןפסק

I 
בכלהפ"וב':דבריאמתהדס, Ifהשכינר~ז"להפ"מדברייו'נעיבוכיהזההרעש

וסבראבפלפולוחו'צחנפלאהבקדושהמחלהב'םורכר'ור~'נ'ם'קלוי'ןהםמ.קום
• 

רקכדבריישלאהורההמזרהאם'1וכ"זאדבשבהן,לססרהזהר jבדזמיזבקיאזת

 • 3דאותו"מזנותיןאיזג"כוסייעתוהש"ןכדברי

שלאההלכהא'שוגםחק'ףכאדמו"רח"םו'אחווא'סאנואחוכמקוסועוד
• 
יהרהרו'שהחמירוחמרתה'כלהשלשויוםשמיתבעניןכשנשאלנזהש"ע,סר

אךכזהלפלפלוההג"הש'כמדכו'ולנהוגאס-כזהש'דוך.לעשוחשלאהחס'ר
ח"וכמחכ .:זנסחו'םמרכו'סוהואה, U ''ישוםלנושא'ןברברא'יכ'למוחר

בדכונשכ'לדכ'ל"זהחס'ר'וראוב'נובכוונתלמלמלשהח'לובוחא'הגאונם'
ג"כהחסדים'אדוןרב'נורעחו"חלסכלגםאולםלה<ןסג.לשכלנומבואשא'ן

דכוהחם'''ד"ינגדבלשינישהרחיב 36בוהידהלהבןרעמארילי'שוריוכיי ,tו"
הראשונ'סשלש'חחן'פהבדרא'ולכןוכ'רוצורפחאשכנזארץאיראלגולתשל

כאןדןןחמוחה'!כסוסששמהכאשהמחמ'ר'ןדבמידנתנו .האחוונם'שלמתורחן

לסנ"הצ'עהשואלכשהרבכהלכה.הגאון-וא'לךמכאן ,מקובלוכעלכארמו"ר
הכלהששם 10נדויאח'יככזהשדיודשעשהמיא"כזהבכע~זמחמיריןאבוראם

כן'שלאחייםר'מזהיריע"זבטליהי'יהשי,ו, mw nמקיהי'חמותהכשם

להתכררש'כולדכדונוכרעסות nמקשהאולודמ nכ"שר:דצמה"אך-הוא
א'נוהקס'חוימלאת'כףלהתבררהוה'כולוה"נטעות.מקחשר"לאת'כף.
 • 3 .!!טעות"מקח

כהלכהחרשותנגר

לומווג'לשהה"ס"החשלכדוכוכזהוהלךכרתחרשוחאהבלאח"ס 'ו
מותראםוכשנשאלחדש.דכולכלכוחוככלוהחננד "החווה.מןסאווחרש ..

אזו .וב1''כחשדדבר-ראהשעלכמצנפחאונכר'חכפ'אהלצאחנשואהלאהש

 '.חכ"חאו"ח 36

כ"ב.ח"איו"ר 3ד

שבזסר"ת-העיו ·זקביכפיהמימראשגירה,.יהסאבזשביעו Nזרכורב '.חאיי nאהע"ז 38

עלר"חימספויהרוו,ומבהוגתקיףכדאמר"רוקרשותובצרקתוחייסו'בולט " l/ד

כתר:חגדליתובולטספרייומשארשבים,הרבהשלמהדמציעאבבאומסכתהתורה

בהלכה.והגאין
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אצלבה'ות'בב'רור'דעת'כ'"לא'סורוהחל'טבחוזקזהעלומחהו'חלצכגנור
ששמעתיכופרו,"חכזהפריצותכמלבושיהלכולאשםשגםכמעתרול"ז'חזן"כ

 ,ת'.בכרום'אהבעשרותל,לךחושבהא;1ששוםאשכבזדמ'בתבכלבמצאתלאאז
הנמהגבשתרבבמקרובר"בעוהורקלקלסוה"ערךופחות'הדעחמקל,א'זהרק

לבהוגמדמ'גתבולאבש'סגםסהוחרבאמרע"זלאו"תולכןקורס'ס'האפמןהזה

אפ"ל'לךאסורק"דחוהמןולכןהתורה,מןלוקהוהעינרוימבמקהוא'סירכז
 .::~העמיס"כדדך"חופריצ ·אחדנדבר

היאב'מ'וחדשלדכרשבחשבהדואר "'עגטלשלוחמותראם/זאל Iכשבוכז

בעהר"רדיערהלא 'וכןהשליטמלפנייצאששגגהאיךמעו iZ .:"ובכהלתיכותב
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