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 •זילקובררפאלנפתיל
, 

זהכללה"אני"

היא.הכללולמעןהכללמן-האדםשלגדולחובל
 !ב"אנחנו"חבטאגחלחך ;אני""בחחבטאאחי,דלוחך,

שלךהמגומד-הזערוריב"אני"חדאהאםחהיה,עלובמהבאמח,ואמנם,

רב-הואהאיכוחדבהכללשהרי,במדכז-עולמך.שניצבוחזוח-הכל,עיקר
חיכלאבכלאי-פחיחוחך-הכללמןמשבדלחאתה,אך,ודב-הדעות.הזכויוח

-האפלהבאותהששםהדבדים.בהמשךחיווכחעודוובאפלה.במחנק-
מהי.תקנח-העולם,עלדייעהואיןמידה-נכונה,איןשגיאה,רוממותאי(

עודלבלי-הכרעדבכלל,האדםיתעדהשיוחרככל-מאידךואולם,
למשל,וכך,הכלל.גדולחמכחבאמתיהיההואיותרגדולהזעידה,בפרטוחו

ו'\אלכאןעולההואלכבודו"שלאסינילמרוםמשעלהרבנו,למשהזאתהובן
 .)אמב,שמ"ר(לפישיראל"שלולכבודםמכחםאלאמכחו,לא

 ;הענ(יאוחומפרטיולמךצא
בשםריר--בצלילח-הזוךלליהוארבעיםיםוארבעיםרבנומשהההיעודמ

מפזזיםששיראלנחבשר,ולפתער."הקבהמלכיםמלכימלךשלחביון-עוזו

דידיעדו,לךמה ;עובתההונהזהב.עשויבקרעגלבן~ביבומכרכרים

לךמה-אראלי-מעלהביןהייתמלאךמחדושלמעלהזהאשרהאלוקים,
 !ובני-בקרשסוגדיםוליושבי-חל.דעוד

ואכלם, ...לי"הנזזיה-הקב"הגיסהדנם,ממש,ן fבתמיההבאמת,יאכז

 " 1גדוללגויואתךואעשה

שיראל"עםנפשו"חיברהואחשב.כךלא-הנאמןהרועה-וולם Iו
 ;חטאוששיראלהלאמין,בכללסרבדברלכלוראשיחראש-כןועל

-עמך"שיחתכידר"לךלמשההקב"הלושאמרבשעהמוצאאתה

רואה,איניאם- ;אמרשיראל.שהטאומאמיןהיהולאבלוחוחתופשההי

שברן,שלא'-וגו'''המחגהאלמשהקרבכאשרוהיי"שנאמר- !מאמיואיני
 .)אמו,רבה(שמוחבעיניושראהעד

נחיהנלישראללהםלזכוח-לישניחנהנבואה, ;רבנומשהמארכךכי

איןשוב-לשיראלחובהשמוםבנבואהיששאםהיר,לה.םחלובולאלי,

יסודית,למושבעברבישיבהליפדואחרישכרירנו,הרעתנקייביןהיהז"להמחבר •

יקיבלובו" pלארסכין ...עלספרהכיןבחייועררבביפו.ישראלרץ Xשייובית S'מיקייס

יגנירתוסל"'חאלולבס"זפתאומיבאופןנפסרז"להמחברישראל.מגרוליהסכמןת

שבספר,הימןחדאחהמשק~אחדפרקמתפרסםכאוהספר,הרפסחבעחמכיניס

כלפיהפרסשלאחיייתרגשגולמןשתתיםשיראל,כאךזשלמיסתורהלחייהתנויררות

הכלל,
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I 

דוםבשרינזבי-שערביימהאלאליאין-אחרדייןוככלבבבואה.רצוןלי
רארוח.

מהש,ואהשם)שם,(שמ"ר :שיראלשלרועםרבבו,משהעשהזוואף
 :להקב"הואמרהלוחוח.אחושברעמהםבשסוזחיברעמדיה,לישראלשאין

ליאף-להםאחהמוחלאםהלוחוח.ששברחיחטאחי,ואביחטאו,הם-
אשרמטפרדבאמחביאלאלי,חמחולאללהם,מוחלאחהאיןואםמחול.
כחבח.

(מכליחא-ישראלכלכנגרהשקולהואשהיהירבבו,משהזכהבכדאכן,

בו.חלויההרביםגדולח-הכללעםמשמחאחה-האדםכייחרו).ר"פ
• 

"לד :השעהבאוחהלמשההקב"הלושרמזהיטו,דבאמח,אמבםוזר~,
שיראל,בשבילאלאגדולה,לדבחחיכלום-עמד"שיחח"כימגדולחדרד"

 .)ח/ Iהבהגה'פ"עלב(נ"דגדילהלךלמה ,חטאוישראלועכשיו

אב-גומל-החסדסיאביבז,אברהםגם-רבבומשהל"אבי-חוזה"זבחמה

 :הנההאי.הרביםלמעןגדולחוכלשףאהמופלאיםבמעשיוהדגשי

בחודלוהיחהאלוקיםהחגלוח-איחןצוריםארש-אבינואברהם

להשיג-גשם mנפאדםיוכלעודמה-והנה ."'האליו"וירא-אוהלו
לצפוחעשוייםשאנווכללמענז,עמלים Uשאכל !שכינהגילזי- !דבעולמי
אוחהמני-חריזרחובבואהדמריןשלשביב-רסיטיםאלאיהיהלאלקראחו,

 !אלזקיםשכינחגילוי-האנושיח.ההשלמהמאווייכלשלהילח-ההילוח

-זנכדמהןאולם,נציבים.אנשיםשלישהןהיהמההשעהובאותה
 !באוהלדשרזיהכברהשכינההן-שחרוץאבינו,אברהםעור,לדמה

-אברהםאלאה.הירם""אבלאשהריאבינו.אברהםאמרכןלאאד,
הכלל.אבי-ההמוביםאביגזיים,המוןאב

דציק,היהאברהם-בכל")ברהם \1אחברד"וה'(עה"פלוי[קדזשח

עםכלומר,-אברהם"אחנרד"וה'וזוהכלל.בשבילמבוקשוכלאשר
ברכח-הכל")].בכללאזחזנרדה' :(כלומר"בכל"-אברהם

• 

משלאמבילוי-השכינה,אבינולאבהרםלויהיהחכליחמה-היאכןואם

נןוהיהעומדונצירדעייףשהילדשכן,ומכלומה-גם I !מכדישחכרוהכל

-ליניעםאבינואברהםשחלבטחכד-זהאשםמהכיבחוץ.השעה
- !?השכינהבגילןיזוכיחי ,אבישדצקימפבייוצמאיערבשהיא

לשאלרהמלכוחהיחהראויהמפני-מהנוספוח.להבנוחהמפחחאלהמכל

טובשיראלמבניאיש"איןכיאףהכלים",אלהנחבאשיראל,שבטי"מקטני

מפני-יכן .)'יוט'פרקים ,א"ש(העם"מכלגבוהומעלהמשכמו- uממ

ר"עניולושמה- ;המחבטלר_,קטן"לדדודוג.דולההמלכיחהריראוריחמה
ממבו.הקטןאחרישנטלהגדזלה,עלבליביששמחולאהרן, ;האן'ם"מכלמדא

באמח,הםגדוליםכיהקדשוים,העולםאבוחאוחםכלהוכיחוזובמדיחםכי ~

גחלח-הכלל.האיאחריםגדולחגםה:מידשגדולחם-הםידועיםוכי
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רוככת·הכללופלרובכת·חיהדי

טובהשלמצא"ותבעולםקייתמכילחשוב,האדםשל Uדמיושייאנואל'
- ;לורקיהיהונחשטובבכך,העיקרוכי ;כלליתטובהבאין-פרטית
תקנתושתקנת·הרביםידיע,דיועכימשנית.דאגהרקלוזוהי-לכללובאשר

 . !חיא

 !פהריסתםרשלןתדותרוער-הי"שוןת i·הריכם

הרבים.לרשותמרשותו )אבנים(=מפנהמסקלשהיהאח,דבאדםשה Pס

שלךשאיבהמרשותמסקלאתהמהמנפיריקא,- :לוואמראחדחסדימצאו
,חייוימיכלהרבים,(רשותשלךלשרותרש"י)-למוכהרעתדיאתה(שמא

, , 

דבר).שלטעמוסכירההילא(כיעלוילגלג ! 1שר"י)-שלוהוא
באותןונכשלהרביםרשותבאוחומהלרוהיהשדהו,למכורנצירךלייובם

שאינה ,מרשוחמסקלאתהמהמפני"חטדיאותוליםאריפה- :אמראבני.ם
 .)י"שרשםוראה :נמקא(בבא- Iשלך"לשרותשלר,

חי)לג,(בארשיתעהי'ר'פניתוCר"הין
, , 

ההבדלנעוץ-והכלל·הרביםטובתאיהאדםשלבהיסיו-והנה
וחיוסין.הישבעל·חוריןכןלבין·דרגהנחותאדםשביןהבסיטי,
ליכולי,.נחיאובעזובהבהפקרא-למשלכעב,ד-·,רגהנחותאדםכי

-ולרליש"גם·רוח,בקירתרואההיאכןיעל ,אסיחיתפנימיתמטיבהריקן
בערכי.המושלם-חס '1רם.האדםממנושונה ."היהילא-העולםלכלוגם

כלאתלחינןעמלכזהאודםהיא.תקנתי-העילםכלשתקנתוידע,היא

והבאה)."חנינה"(לשוןהעיר"פניאתויחן ..-טיב·סגוליתיו.משפעהעילם
להםותיקןטרחלשכםאבינייעקבמשבא-ו)עט,:;כר"רלג(שבת

שווקים :אמרושמואל- ;להםתיקן Pסטב :רבאמרחסר.שמצאהמכל
מעמדיהחחיל :אומםףישילהם.חיקןמרחצאות :אמרויחנןור' ;להםתיקן

 ,בזיל.יומכראיטליסין
טבר.היבמחרצאותמעטתרפא m mמןכערייחאיברשמעון ,.ומשיצא

שהייכדןרדם.קום,בניםעטובהלעשותאני rצריכ :בניאלעזרלר'אמר
 :ולאמרו 1תיקיןהטעוןדברשי :טברהיכניאתושאלהלךעושין. Uאכותי

שרכ'"הלרלהקיף.לכהניםצערלהםוישבטואמה,מסופקםימקומותיש
אתומעלהוחוזר :טהרהומקוםטומאהמקוםמצייןההיהעיר.אתוטהיר

ושם).(שם,העיר.כלאתוטיהרהלרוכראחר.במקוםלקוברםבשוק,הקבורים

, 

כזיוזרכיח I l'כiכקרשורנ'fורוכתכ·הכללרובכת·חיהדי

חז"לשלהשקפתםשמשקפתהתלומ,דמןאחתסינחירקדליגמהנביא
 :יא.)(תעניתזהלענין

(מכללמהןאחר(=יפרש)יפירשכצער,שרוייןששיארל:בזמןרבנןתנו

ש,מלוויןהשרת,מלאכישניבאיןהפרטית)בטובתועצומועיגנרים pהמצט
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הציביי:מןשפירשזה,פליבי :אוומריםראשועלדיהיןלוומבחייןלאדם,לו
אימראלבצער,שרוישהציבורבזמן :אדיךתביא Iציבור "בבחמחיארהאל
עליו-כןעושה'ואם !בפשיעלויושלוםואשחהואוכללביחיאלך :אדם

ושחוחבשראכולצאן,שוחוטבקרהריגשומחהששון"והבה :אומרהכחוב
אםצב'ותה'באזבי"ובגלהןאחריוכחובמהבמוח."מחרכיושחואכוליין,

כב).(שיעיהוחמוחון"עדלכםהזההעווןיכופר

 :רבבומשהשלמעשהו-בסוגהישםמוכא'אלהבעביביםלודוגמת"מופח
חחחויושיימובאןויקחוכבדיםמשה"ודיייא.)תעביח-יביז,(שמוח

אלא'עליהןלשיבחאחכסחאואחדכרלמשהלוהיהלאוכי-וכו'"

בצער.עמהםאההיאביבצער,שריייןושיראלהואיל :משהאמרכך

• 

מלד"ן"רהרחבדיהוראותןטיזכרתככר-ה"רוכ"טס"כצמוותצמוותויישצנת
• 

"עדה"רוב"עםטעוןאביבו"מלכבו"שבשמיםקדשוח-שכקדשוהדברכל
היאגם-יוחרברוב"עםבעשיחשהמצווהוככל .):כא(ברכוחעשרה-

שהריבג),(שם,מלכו"של"עולםמלךהדרת-ייתרהדרח"מלךבכךעוטה

לשלבאדםכליהדרגםשלמעשההרי,כח).י,ד(משלימלך"הדרחעם"ברוב

חירגוובלהכלל,שלבמצוותהיםכלומררוב"עםשל'במצוותהיםמצוותיו
חלילד.זד_מכלל

לו"מצוותשחטףאח,דעלמעתהייאמרמה-הואכךאמםנ,ואם,
• 

בכךותיסראחרים,חשבוןעלו"הדיור"במעשי"צדיקותשהחחסדלעצמו,

 Iןאחריםמהדיור

כברממש,האלה,בהנהגיתשהריבכד.גילההיאיסודיתהבבהאיזאבן,

-ממצוות"הרבים-בדיייםעקירה-מצווחיוואתעצמואתעקרהוא
, 

ותדיבקשתיוותרה"הדרת-מלך",רמהרהקדושה,עדוימהיה"ריב-עם"ממציית
, 

 Iןהאלהבמצוות

שלאזהירוח,במשיבהאדםכלשישימרכדיזו,החבובבותיפהואמםנ,
ח"ועשיית"מצווחיוחהיהולא ;העובדים"אח"ה'כללממסילחעצמודיג.ה

 !הכללבמצווח-כפגעיה :שכןומכל-כהריגה
, 

ושהקמןמקהכקיהת-הכהמזכטונה"צמווחטישית

כי .)ח "(משילבחכמתוהמלךשלמהאמרכך-מצווח"יקה"הכם"לב
יודעאדםכל,לאהיא,ומלאכת"מחשבתהכמה-החייםמשוקמצוותקחיח
רביםרוכבםימולשניצבלאח,ד-בעולמוכל"אדם"אודםדומהכיאוחה.
 . .וליקח.לברורראוימקהאיזהדעחבאין-בירדי

התהלת-יטכ,(שמ"ררבבומשהשלבדוגמתוחז"לזאתוחארו
יקחלב"חכםאומרהכחובעליויוסף".עצמיתאחמשה"ויקח :בשלח)פ'

היהיהואמצרים),(=בביחובזהבבכסףעסוקיםהיושיראלשכלצמוות."

 "!מצוותיקחלב"חכםנתקייםעלוי :למשההקב"האמרויסף.בעצמוחעסוק
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ש'ראל, ,כל ~:הזההמדשרעלשמתעוררתהשאלה,היאד"ועהוואלם,
 ,מצוהו ,הםגםבכד,קימולאכלםר-מצריםבביזתשעהבאותהשעסקו

בתבקשומיוחדתובקשהעליהם,היתהמפורשתמצווהוהלא !!בהשבצטוו

וש'אלוהעםבאזניבאדבר ...השמאלה'ויאמר" :כ)יא,(שמותה'מס'
לכדהתשוכהואולם "!זהבוכליכל,-כסףרעותהמאתואשהערהומאתאש'

והרוכילםפרשויםוהדוכניםבשוקייהחייtנרשרביתמציות :שאמרניזן,האי
לא-כאמתוהיקריםבאמתה'םיםהערכיםאד ;קורצתוהסן.קיתמכריזים

רקכיויקחת,גדולותמצוותיקחחכם-לברקוכתין-ערכם.כהםמביבIכ'הכל
, 

המקח.שיודעהוא,

 ;הפרטית-והבעימההבוחהבמצוותםעסקוישראלכלרבבו.משהוכד
היהלאמוחשישכרשכלהמפרכת,במצוות-הכללעסקהשעהכאותהומשה,

בצד7'"

זאתלרנומםרשמוסיףכדכי !מהומקח-רבבומשהד"עאכן,כי

עמובתעסקשהקב"המשה,זכהולמה :ח)ז ,יאר"דב ;יג(סוטההמדרש

ש'ראלכל-ש'ראלשלגאולתןשהגיעהבשעה ,אלא ?ובקבורתו)(בפטירתו

למצואלילותיג'ימיםג'העיראתמסבבהיהימשה ,וזהבבכסףעסוקיםהדי

- 1למהמ"סף. ),לכ=(חוזממצריםלצאתיכולIכ'היושלאיוסף,שלאחבו

"סף"וש'בעשבאמרמותו,לפביכשכועהאותם)(=השבעילהןבשכעשכד
 "!מזהעצמותיאתוהעליתםאתכםאלוקים''םקודפקוד :לאמורש'ראלכביאת

 ,שמהוראתהאשר),'כת(=סרחלה,סגוכופגעההרכה,משהושמבתייגע

 :להאמרזעייףאחהלמהשמה,אדוגי :ליאמרההיגיעה.מןעייףשההי
וצא·מאניואיזיוסף,שלארינולמצואהעיראתסבבתילילותזג'ימיםג'

-הוא.היכןואראדעמי,כא :לואמרהאותו.
- .שם)באריכ~ת 'ע(יוסףשלארובואתרבבומשהמצאזובדרדואכן,

'וש'ראל-אחריו.ישראלוכל ;אותוסוכלוהיהכתפועלאותוושםאותוח pל
שלאר,ונוסובלומשה ;ממצריםשנטלוהזהב,ואתהכסףאתסובליםהיו

"סף·

הזה,החסדחייר,-עשית.קטןשדבראומר,אתה':משה,הקב"הלןאמר
הזההחסדעמדאעשהאניאף !ולזהבלכסףהשגחתרלא ;הואגדולשעשית,

- !עמדעסקואת

ת pל,שדר,שההרכה,הלבתכמתמהיממנו,לדמנולאבםרלואמםנ,

 ! 1כשקר-התיםישמוצעותהרכות,המצויתמןמצוהוולכרור

• 
• 
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 •צייראל'משחחרב

מהיייללפיהמדיתתקיו

מכולןויתוהן"והמדות :"פוקאסתו,למגילתבביאוווהגר"אכתב
עכ"ל.התוהר"כלכולל,ןהםכיבתווהטובותהמדותנכתבושלאכמ"ש
ב.שערח"אויטל,תייסלרביקדושה"ב"שעךימובאלםלז;זדומיםדבריס
עיקויםתם "1להכי ...מאדמאדהעבירותמןקשיםרעותד,מחת"עגין

ממדותלויהוצויךיותוכיונמצאהמצוותתוי"גבכללגמנולאויסודו.ת
 .עכ"ל.תעשה"ולאעשההמצוותקיוםמןיותרהועות

הגותומעקהנותהבהוותלקבלנצרהמרכוי,כהשהואזהבנושאובכן,

פושגותודברילכלעילאיעוךמקניםומרמחיותוסמכותואשו .מהר"לשל

הנושא,כללמצותלאכעתתכליתנוהקודמים,במאמרנוכאמור,חז"ל.למאמוי
כספריל;מודתכניתלעשייתההתענינותאתולעוררהטעהמכדילתתאלא

 :נושאיםששהויבאודלהלןקצהרבסקירהעצמם.מהר"ל

 •וסגופםי.יסוירן . 1

ממרצע).(הליותפשיטות . 2

הנפש.מנוחת . 3

ואהבתי.בהקנ"חאמרנה 4.

ענוה. • 5

ישראל.ארץענןי . 6

וםנוכוים="וידי 1

בגיויסיטו"ולא :דודוכדברירצופות.צרןתסבללגוי,ישראלהיה ! C/מ

הנבחר"ש"העםלחשובמקרםההילכאורה, .)ופרקב(שמואללענותו"עוולה

שנות Jשלאווידועאך !האומותשארמןויתרומאושירםשלוויםלחיםייזכה . . 
לממוצעשאפילוולשון,אומהמכליותרגחשה,במדהוהתענןסבלןההיסטורהי

הגועי.לא
למהלהתעלותכדיהתייסרנו,מכוונתשבכוונהמהר"לכךעלעוגה
מצדוהאדםהעל,וגה,המעלהאלוראויצדיקהואהאדםכאשר"כישגהייגו.

והקכ"הבחומר,דבקשהוא ...מעלהאותהאלראוישאינומהצדבושיהגוף

ממרקיםוהיסורין ...ממנוהחומרולסלקהנפשלמרקכדייסורין "1עלמבאי
ק-עד). 2(נתיבטהור"שהארדעהחמריפחיתותמןהנפשומסלקיןהנפש

האלקית,ברכהמוסיף[ואז]חלוש,הגוףהגוף,שלהעינויידיעל"כי
זהדייועללמעטם,הואהשיעבוד"כי .(גבוס-oה)חלוש"הגוףכחכאשר
בכחוהרוחהנפשמחדבקחר, "1בנחלשהחומרוכאשרנחלש,שלהםהחומר
הברכהלהםבאאזקדושבכחדבקםישהםכיוןכשיראל,דוקאחהקד'שר,

הגוף,אחלמעטעליהםבאאשרעלביסורים,"השמחים(גבו-'עב)בודא'''
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"מפני .)ד-מ 1(אג'החמדי"מןהנפשככדולסלקהחטא,מןאותםלטהד
 1-(אג'והחטא"העוןמןמסולקהואולכדהגשמי,הגוףאתממעטשהחולי

זה.דיעודבאזה,כדעיכתלחטא.גודסהגוףעצםכלומד,קסג).

 ):טג(כדכותעל,ה"עצרמשממיתכמיאלאמתק"מיןהתוהדדב"""אין
הנבדל,השכליאלומכטלמעכבאיןאזלגשמי,בטולש'"כאשר :מהד"לואמד

כחכלהאוזקנהלעתוכמוהגוף.כחתמופסוכאשדכלכ,דנשאריהשכל
עלגוברכילדותוהגוףחומרכיכגבורתו.והואהשכליכחאזויתחזקהגוף,

וכןיט).(אודכלכד"השכלונשארהגשמימסתלקאזזקנותווכעתהשכל"
לכחודקתורה]סתדי(שללמייו"מרוחק :לדפרקח"ארבנכים,מורהכתב

מחשברתיהם".יטדרתטבעהיםהמייתמחמת

יט)(ויקדאתקום"שיכה"מפניכתורהציוהכד"ומפני :מהד"לוכתב
ישולפיכדנבדל,והואהגשמימןמסולקהיהכאשדכאילוהואהזקןכי

, 

ויותרומלכן,מעשותמ"נדרףהה'כיתראההלאיעקב,וכשבא , ..לככרו

שהיוהעליונה,יעקבלמעלתזהודבר .,.מאדהדבהצרותלושהיומזה

אתיבקש"הואלקיםנאמרועל,ואחריו,והמקריםהפגעtנ'וחדפtנ'כומקנאין
השכל,התנברותהואהזיקנהכי ...ל,עקכהה'זאתומדהג)(קהלתנדדף"

כחי"מגיעשהוארעלגמריהגוףמיעוטהואיותר,עייהואהזאתוהחולשה

(נדדיסחולה"שלמדאשולמעלה"שכינה ...אלדםעילויוהואהגוףלסילוק
(הערתהאדםאלהשכינהמתקרכהגוף,יחלשכאשדכיבודאיזהורבדלט)

כתפלתומכויןשאדם"מתור :יכשכתעלכמאירילזהדומהעיןי :הכותב
היהזהידבר ...ל) IIעכהרבה"מצוהישכיונתםר"לעמהם,שכינה ...בדיתר

 3-(אג'ארם"מכל '''שהשקידכוהעליונה,המדדיגהאליעקבשהגעיגידם
נא).

אודרשלהפלאותלמראהדעתנואתליש'כוהותדדיש'הנ"לכדכדים
 ,מכוונת,כתכניתהכלקיומו.שנותמשרכלהאומות,יבןש'ראלשלסבול

פעלו':תמים"הצודתקון.לצודדהוכלויחכש,ימחץאשרהרופאטפוליכמי
הדדכהשלכמשמעותהש'א!בלשאול,לנושיאכלכו".עוולתהולא"צודי

דעתולהכל,טכדי ?סגופיםכלומדיסורין,עצמועליכא"גסשהאדםזו,

הרמח"ל,ממנו.השוניסאחרים,גדול,םשלושהדכדיאקדtנ'מהד"ל,שלוגש'תו
סיגוף.לשםלסינוףכה'דותמקוםשאיןאותנומנחהיג,פרקש'דים,כסמילת

(ממנו)"אכלולאעיניושראוכלעלוחשבוןדיןליתןאדם"עתדי :חז"לאמח
כעיקרהיאהפרישותשלשתפקדיהרחמ"לומסכםקדיושין).סוף(ידושלמי,

'מכשול.להמיטהעלוליםממצכיםלחטוא,האפשרותמןאותנולהדחיקרק

גםהשכל.כמהלרמבואלושאיןשכןכללסגוף.עצמיעןר'שוםאיןאבל
שולג,'קדח'וטבילתקשים"צומותמעלתםאתכיטל ,'נtד'שלמסילתכהקדמתו

גסיא,מאןדיעכ"ל.שוקטה"הדעתואיזכהםנחהשכלאיןאשדדכדיםכולם
הרכהמכיאוארלר)יודסעיףתשובההלכותהרוחק,(ספדגדמיזאאעלזרדכי

תשובהשלכעלימשמעבגוף,החטארושםלמחוקכדיהמשקל,תשובתסגופי
'סעיףחסדיים,וכספדחטא.שלאלמיגםקכעדכתהלדיולאבסגופיס,ענין;ש
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-

בבחינתש"ראל,כללעללכפרכדיסגוף,שלונ"ס "iקסוגיסמבא'חקכ"ח
הכלל.עבורהסובלהצדיק

בעליגםהםהסגופיםלחלוטין.שובהדעהמהר"לבוקטאדל,כללעומת
יחטאבטרםעודאדםכלעבורוהםכרמח"ל),(דלאכשלעצמםחיוביעןר
כדימרצון,סבלקבלתשלהעביןבכתביומזכירהמהר"ליאיןברוקח).(דלא
עצמומצערשיהיההתעביתואין ..וכותבחסדיים)ספר(וכדעתהכללעללחפוח
הואבעצמוהתעביתכירקאיבו.'שזההמשקל)(תשובתהחטאתאותכגגד

מןמתקדשובזההעליינים,כמיישתהיאכיהלבלאלהייתלאםדקדשוה
קסז). 2-(נתיב ".,ט.פבצמטראהרסשהיהיייהצו,ףט"אשרי ...החטא

התמעטשהואהכפורים,ביוםהחעביתמסודכןגםזהלהביןלךויש ..
שהגוף[כב"להחטא,מןמסולקשהואוסלחיה.כפרהכאןש"כךומפניחגוף,

 .) 1-2(בתיבבאדם"כפרההואככללהתמעטותוכללחטא]נדוףשםהוא

גופולסגף ; iלעצמאפילורשעהייהשלאה"נועצמך,בפבישרעתההיולא ..
טוב,לבפשושגומלמיחסךרשבקראכמוכילעצמו.הערועשה.הי Iש'דע

ערשעושהמישרעיקיראכך )'א(משליחסךר"אש"בפשי..גומלכדכחיב
לסיפאבפירושויובהרבבוגםעכ"ל.ק"ה)(אבותנחטניח"ופאילולעצמו,
שלילי.וזהועצמובשרזו..שארי"כחבאכזרי':שארי..יעיכרדפסיק

האדם,יאבנןהגוףכיהגוף.שלטיןלמעטהיאהצוםשלהכלליתכוובתר
רביקדושד_(שעריהבפש.ד~אהאמתיהאדםהאדם.שלין "iחלובשאםכי

אדםכשר..עלבבראשית,הזהרהקדמתסוףסמךעלא,שערח"אויטל,חיםי
כתבוכןבעצם).האדםזואיןכיאדם':על ..כתיבולאל)(שמרתייסר"לא

הלבכי .. :מאודו"יבכלנפשךיבכללבבו,בכלה'אחיאהבת ..בבא'ירמהר"ל
רשותיתחתשהייהאר;םשלצטזכנגרנפךשבכלאמריאח"כיצה",רו,בשי

(הגיףהרעמצדהוא(לבבו)הראשיגההבחינהכי ... )-מ 2(בתיב '''''שהשל
אחריו,שבמשךרקטצובו.אהרםזהואריהאדם,אחריימשראשרוחחימר)

 .)םש(עצמי"האדםגגדבפשר"בכל ..הוזכיר

"וי'חןםמתרבה.חכמתודך,י ,הגוףשלטיןמיעוטמתוךפעלהאדםכאשר

שאכלואחרשולם.מלא :'בבל..כתיבולכרבשלימרת,הואהלבשותה,שאכל
זהודבר ,האדםשכלאתמבלבליהשחהיהאכילהכיסnר,ר\אהלבושחד,

ס-י) 3(אג'ביוחר"ובקיזרשכללושיושחהשאכלקדוםהאדם,כידייע.

יראוי .,.הגוףמסלקבזהכי[מעיבהים],שיבהשמבדדין .. :אחרבתחיםיעוד

סג).(שם,השכיבה"רמויששיבע

למעלותראויםצאצאיושגםעדלמרחקםי,מגעייתהגיףדיכוירתוצאות

כי ...פא)(בדריםתירה"תצאשמהםעכיםיכבבי..והזהדררמות,רוחנירת

אלמוכןשהיאהזערלקבלמוכןאיברהזה,עולםבעלשהואמדצהעשיר
בעולםחלקלוראיןהערה"ז,מןמשוללשהואמפביהעבירקהשכליח,הצוהר
 .)ד-מ l(בתיבrזכם"תלמדישיההיהורעממברשציאמיכןר~אהגשמי,

הנגב..ארץ :חז"למארוחלקם.אתיתרמיאקלםיבתנאידיבזייגם
במסכתבגליל.הפיייתעיקרכיטז)(תמירהטרבה"מכלשמנ·יגבנחתני
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 :מהר"לכיתבשאלית.עשרהנגבזקניאתמיקדןאלכסנדרשאלל"אתמדי
[שם]החימרשאיןלשם,שהיאהחירמחילשתמפניחכמתםהנגב,זקני"אלי
(אג'בלבד"החימרחילשתמפניייתר,חכמהשםשילכךיעב.גסכךכל

ראשיחיפףשהיהאחדתלמדיעלקי"אסנהדריןמזכיריםיהדבריםקמח). 4-
שםיכןעצמי.אתשמחיהבמיהחיים"בארץתימצא"לאעצמי,אתימעדן

אדםיעשהמה/ב Iלבחמידוכז·וכו'.עצמואתשמחיהמראויק"ן.בדף

עצמן.אתימית 1ליחיה

איןכאשר :מהר"ליכתבס"ה)(עיריביןלגירסא"אלאלילהאברי"לא
נמצאתשהייהראייישנים)האנשיםריב(כיבלילההגשמיהזההעילםהיייית

 .) 1-<:7(נתיבהגשמי"סיליקכןגםהיאהשכליתשהתיהרבלילה,התירה

תעניגיםאחריהנהיהאתלרסןהיאיסגיפיםיסיריןשלהמטרה-לסיכים
השכל.בפעיליתלפעילימיכןפנייעצמיאתהאדםשימצאכדיימיתרית,

ממצוע).(להייתהפשיטיתומת 2

 ...ודעהרעהשבכלהבינוניתהמדההראהישרה"הדרך :הרמב"םנתנ
לזילאקריבהיאינהשייה,ריחיקהקצייתמשתירחיקהשהיאהדעהיהיא
(מעין,הלליהמאמריםלסדרתבהקדמהכבר .)ד"הפ"אדעית,(הלכיתלזי"ילא

כאןעיי//ש.הזה,היסודדגריונחקרןהורחב"שלשיית,הקדמהח) IIחשלנסין,

תיספת.תביא

ביסידיתנעיץזהדבר 1רעה"היאקצייניית"כלאימריםאנימהמפני
הבוראמציאותאמיתיותמתרדרקבעולםבמצאוהנמצאיםשכלאחךיהבריאה.

, 

רקהיאורגעעתכלחיותסהךי ,)א"הפ"אהתודה,יסודיהלכות(רמב"ס,

שבכלהדברמתאים'אץבשכלניהדברליישבאנןצרכיםיתברך.ממני
בתכליתהמייחדהאחדמןיניגידיהם)סתיריתיהםכל(עלכילםיצאירב-גינייתם

י l/השמןהרבוייגיאאידקשה,"היה :ל ffמחרבלשון !תפשוטההאתדות

כב,פרקח"ב,נביכםי,יבמירהטי,דףשםיכן(נצח-ס) " 1אחדהיאאשר

שמיאלעלאברבנאלטי,דףלרמ"אהעילהתירת , 24דףחכמהפתחיקלייח
יתכינתלי.שדימהמהרקיבראהגויני,באיפןהבירא,כלימר,יעדר.רחכדף

לכךהתשיבה !הששויםבשירשנמצאילאלזה,זההמנגדיםדרבריםהרביי,
מכך,המסתעףיכלהעילם.-בלבדאחדדבררקהקב"הבראשלמעשההיא
פעילהלאפשרכדיזהעםזהמתיאמיםחלקים'הכלהםיפרטים,הענפיםכל

שלאינטגרליחלקהנהיבעילםמיציאיםשאניהרעגםהמנגנין.שלמיצלחת
בטילשמתיךאיהאדם,אתנסיתלמעןאיתחילהבכיינהנבראהויאהצייר,
דפיםקלייחחל,סעיףלרמח"לתבינית(דעתהבריאהחידרייידגשויפגןהער
 .) 88דף(קלייחהזההקיסמיסבכללבטלהיצירשיםנברא'ילאיעיד) 43 , 45 71,

תירםמהםאחדכלאשריח,דגםהכיחיתכלציריףבראייתרקובכן,

הקיציניכאשראבלהאמת.למבטהציפהמתקרבהכללילמאמץחלקי-היא
u שכנג,דהתכינהאישכנג,דהצדאתבקיצינייתישיללדבר,מקצתרקקט
מןהתעלםכיבימיני,שקרבזהנחלהרישיטתי-היא,שכגנדהמדיעאי
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ו.וואה:מס'א rהואגםאשרהשב,'שכקהצמוםימח)(במדההאמיח"ח

מןומקצחזה,קצהמןמקצחכושש"משוכח':"האמצעולנןובבראו.צ"ה
ל,..צרו.והולרמחדמההאדםובזההזרמים,כלבזרועוחיוחובקזה,קצה

הערים.אוהרעוסיאובר",וקשלהלכהשוםוח,לשנהדבריםכוובחאין(כמובן,

(דבר"םשיטוח"בשםמהר"לבפימכונהזוגש"התכונות).עלכאןדמובר
רצונו"ש"'יםתפלח" :ל"מהרכתב"יושר".או )לצדדס"מתעקםאינו!!שוט

עדו. '1ואאחדד~אב"שרשנמשרהקוכיאח,דהואהש"רכיכא)(משל,
ישוחןנקארוש"ראלכיוזה ...מספראיןהםבעיקום.שהולכיםקויםואילו

אלניטהנו K'כןגם";חש"ר .)טע-!(נתיבאחד"והםשבהםה"שרשםעל
הנצחי".הקיוםלהםשה'יהב)(משליארץ"ישכנו"ש"ריםכרומםביהקצה,

קלקולא r(חסד)ימיןבקצהשנקטאברהםמוהמקובל,ם.כחבווכבר
קלקוליצא(דיו)שמאלבקצהשנקטיצחקמןבער"ח.ים mהפש"מעאל,של
של,מה,מטחו ,אמצעמים) m (קב 'Yמןאבל ."תחיהחרבר"על :עשושל

ו)"קבףדוכןט'דףתפארת(ע"ן .)ה"מ(ש'עה' "' "I""בחיעקבונקרא

אל"םדאמכלהחכםאמרלקצווח.ונטה'ההגזמהאתלגנוחש"
סוטה '1(עישוטה ,.,סחלהיותלאכלומר, ,)ז(קהלתהרבה"צדיקתהי

התורהבמצוותמדוקדקדקדוקהכוובהאיןכמובן,שם).ובתוספותכ"א

צעמואחרבאהגדירואע!("ככמובן,כלל,פטור '1אזהעלכיוחז"ל,

ב!(יחשו ,הרמב"םכדבריהאישלמהכוונחאלא .):סא(ברכוחבינוני""כ

 ,.,סחשל iשענינובתלמוד"אמרו :קאפחרבבתירגוםפ"ג,סוטהלמשנ"ח
מע'שםועושהדאםבניבעינישנמאסדעודכקחקבזהחיחהדג.זמהשרטה]

של[קבוצוחהששוכל ...בחס,.,וחרשוטהאמרוכאילו ,בהםחייבשאינו

ומגזימס"ח"ביסשהםמהעלמסויפס"שהםמגוניםמזויפס"]פרושס"
שהםבגלל"מכוח"נתכנוולפיכרהבר"ח,דעחלגנובכדיוניוחם rבח

 .עכ"להתירה//אתבזה"ממאיסים'מוספיים
מהזמןיטהשהאדםהמדוח,רםואחדרר 'Yהצהרמב"םכאשרגם

עדוח(בהלכותבושש"רעהמדהאיזואצלולשנוחכדיההפכיתלקיצוניוח
הבינוניחהמדהשהאיהטובהלדררחיזרריחרפאשכאשרכחבה"ב)בפקר

ודעד.דעהשבכל

כלכי ...עולםבמרדם."הרי :בסוטהמשנהאוחועלמהר"לכתבולכן
 .)ב-ס 2(אג'העולם"מן"צאוהסדר,ור 'Yהשמו"צאשהואדבר

הואתם"כימהר"לוכחב .)ז(קהלחיוחר"חחחכם"ואלשלהמאמרוכו
מחמימוחו,חוץ'"צאשאינו ,החמימותמדחבושש"מיני"מח"מוהוכיר

בחכהמ ...והנחש ... '''שהמוסראינוולפיכר ,כללבתחבולהמתחכםואינו

הארם,אלייתהרדיעיהאיהיערסיבדיעיתכי ,'//שהמןםהאואתהסירזאח
לאדם"המיתהאחגורםשה'יהוד\אהאדם,אלצרדיאיןהערשלה,.,יעהכי

מצאח"דבש :לייבפרקח"אנבוניםמורהכחבזהכגוןועלרו). 2-(נחיב
ההראללעלוחלהרוסולאכ"ה)(משרקיאוחו" mחשבענופודידי,אכול

לג-לד).פרקיםע"ייש(עודאדםשלשכלומחםש"חהגבוהיסלמושגיס
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• 

טפש Kולחכםלא-אנשים""זערמהקב"החנהבקשהזהשמפניובואה
וכחבהא.י".כולי"חכימחחכםאותומת :נחבבוכותולכד .)א"ל(בוכוח

בבואאשוהאצמעמןסרכאשוהאדםאלמנעתהמיתה"כי :במק"אמהו"ל
חכליתהואקצהכל"אשוקג).(אבותהקצוות"אחדאלובוטהעליוהאדם
עיגולבחןרנקודהכמוכאמצע,שהיאהאץר,ואילוקצה.היאשהריוסוף,

רלאלעיד,הנראית.החרשביתהמציארתלפיתמידבקטוחז"ל :הכותב(הערת
שנתחדשההחיסיות""תירת,לפיבחושינו.נתפשתשאינההמדעית,המציאית
אדובד.הואשונד.מדירתוהאחורנהבשיטהמרחלטתאמתשוםאידבזמנב,ו

כתב(כדחייםבהישלכר'רסרף,קצהבהשייראידיותו)מעשיתהראשרבה
לבצושאידהנטיעוח,מדהנצוהםישראל ....בו)דףח"אציחק,עקידתג"כ
(אברתבצחיים"הםישואל] [לפיכר ...וסטירת]עבפיםבואיד Jבטיערתשום

ימי"כיהאביב,בימיאברתפוקיקריאתקבערמהו"ל,מסבירולכד,יב).
כירמאצילותאבעי(שמעחחאהחורהלעירדכרכלוראיםאיבםהגשמים

לאברח).הקדמחו(סוףלעירד"יפההחוםשאיד'וכד] J •••כח)דאסתבזכ-אגילה

מרכיביר,שאוחשבודעלבקיצרבייחאחדלדברנוטהשאינוהאדםיהיר

הוא"והאדם :מחבטאזהרעיודבצרוחא.חלקיי,כלשלהומרבהיהואהוי
האדםנבואכררמפבי ...חד KלשנעשועדוהתחחוניםהעוילביםמדשנבKו

אחורן"שיההיראריהכל,מחבושהואהדבר'כיבואשית)(במעשהאחרוו
 .)םש(אחד"וקהעולםהיהישלאהידיי,האדםבבואלכרקמח). 3-(אג'

הראולכרהוהיוק,בואיורהירשובעצמר,הישורהואשהתווה,"מפבי
להבנחיזכהומאוזניחטוברחמדרחבעלרקולכד,לז).(ח"חהש"י"אלקרוב

בדרמה..יחדבקהדומהכיהעבוה.עלבפוקלהלדשיבוארכמולאמחחה,החירה
רלאבשרעים.דידמלעשוחשישכחעדמופוזלחסדנטהיבהאידהתורה

אנטי"תיזה,[תיזה,ממרצעאאללברירת.ההטבהדמתשינטרשעדמופרזלווגז
• 

ימויס)אהווליקדמי(כישלישימשהשהיהמה"כי :מהו"ליכיתבסיבתיזה].

עב,;אשימכהמצויאשיואהיציאתיתחילהכי ...היישרבוששימיוה
צאנדאחישיקויישיעדמשהויקםלמדיד,באאח"כ ...וזבועושהוההי

 ...לשיואל)חורהניחבהידועל(ולכדהישווממדחזה·יכלהחסד][פעולח
אח"כמדיכיוממוצע,שוה"לניסד,שלשיישהיאביחבה]בחידש[והחוהר
נכוניםהייאמולפיכרלז).(ח"תהחוםבתגבווחהשייוימןהצייאהמתחיל

ולפיכרבעצמה,השריושהיאהתירהמעלתבשבילהאריהכלהששילי,ליום
היושרשהיאהתיוהלהםןשחבחאפשוההילאשיוםי,שיראלהיילאאם

 .)םש(הגמור"

עשוההשיייי.מןשיצאובזמבםידוקאהםבשבהצימיחארבעהולכד,
• 

(ש-םהחמימותבקצההםואבחמיז(בצח-בה),בקריוותהשיייימדציאבטבח

הזמדמדקצוותשנישהםמפנישיראלאלמחגנדיםהאלוהזמנים"כינב)

לכרהקצה,אלהילראיביהשיהר"אבלשלם.אמצעיהםשיואלכידו), 4(ש
רשמחהששודזמבייהםוהוזגיםהמיעידםלשיואלבהםשיוחשויניסדחודש

נה).דףבתשרי,גדליהצוםבענידמענייד'הסבר'(ש-םבנ,'ועייד
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 :ההתפטלות).(הפיוכהפשכמוחת 3

"ונח :מ"הדףחשט)פרנקפורט,ומוסר,(חכמהז'סלשמחהרבכחב
כלהשל,מו,.חכלולמנוחהשבמדחחן,מצאמנוחה,א'ששהזl" .:.חןמצא
שבחשכאכי'ן !וכנוחה 1חסרהעולםהזl""מהשכח,עלחז"לשאמרימהוד'
עוה"כ,שלוכנוחהעלמורהשכחכידרוע .)ככראש'חעל '''רש(וכנוחה"כאה
חכל'ח N'1ההנפשור 'lפכן ...המעלותכל,להואהנפשמנוחחכ'מוכןהר'

כמלחמה,שוטףכסוסכמרוצחםשככולו ,והאנחהה'גוןוחכלחיםראוח mהה'רוס
עכ"ל.כוים".יישארלאומאומה

ליש"ףגשמ',הואז"העוה"כי :דכר'ואחמהר"לנ'סחלזהרקרוכ
לעצימנבדלגכולעודי'ש ...מטהומעלההרק'ערוחוחארכעהצדד'ן,ח'לופ'
לאלשמאל,ולאלימ'ןלאנוטהואינולעצמןנכדלהואאשרהאמצע'והוא

(ח"ח-קכב).שביעית)" ,שכח(כלומרכאמצעעומדרקלאחור,ןלאלפנםי'

וזהמלאכה,תנוטתכושא'ןהשכיעיכי'םלאדםמלאכהכטולש"ולפ'כו"
(חתק-כו).קדשוחה"עלמוהר

ש"ךהמנרחה'כ ...רהמנוחההשביחהאל'ןראו' ,שלםשהוארהוכר"
ככההואעצמואחומשל,םשהולדעודכל[כיכפעולוהואשהושלםדכראל
 ,שחשכוחצר'כה[כשמיטה]האץרכד ...מנוחהכעלהואואזכפוטל] Mול

כמלאכההא"ולכדשלימוח,חסרהשה'אמןרההוהמלאכהה'הכהשאם
רמו).(אכוחמנדהה"לכללחכואולאחמוי'ח

עלנוסףה'אנפש'ח, ,השבחקדושחהוכתרהשבההמעלוחכלילזו,מנןחה

וחגםירבהלך"מחשבוחך..פנ'מ'ש'סועלהרשוחהשלםלאדםמקוםאזגופג'ח.
 !טלרלפוMתולהוצ!!'טלרלוכרןסוכררא .אדרגהרכד!שויאפחד' .פג'מ"ם

אלי'ובאבו.לפעולקום'מלעג'ות'חןהר' .הענ'ותמןמת"ארהואכאשרכ'"
מן'ראכאשרכיג)(א'יב "ר-יבואיגורתי"ואשראי'בשאמרהדבררכמי

ובזהממנו.'ראשהואדבראותולפגיעצמומקטיןעצימיהואאח.דובר

אדם'קחאםכ' ...לזהמוכןשהואבדעתוהואכאשר ...ובראותיבופעול

קרוב .הקצהאלהקצהמןהנהרעללעכןרהנהרעלומנח"ו'עץשלחד K mל
יזהמוכגו.רגלי'נשמט 'הזI"לא .האץרעלמיגחהואואםה. ro'הנפאל ,ד\א

הפרעלהראהשכלכ'' ,אםד'בפרעלהנפ'להעלשמחש'בהמחשבהכ'בגללו.
 .) 1לאוטו"סוגסטזl"ההסברבזהא'ןהאםאגב.(ל."עכ .)כ 'ס. 3-(אג'הגמור" "

 :במלחהמ"ימוחפן ..הפסוקעלכ'ובריםעלארזl"בגורמהר"לכחבוכן
הוא .ובר'םג''שאלומפג'דברםי,ג'אדלעלשחוזרעק'באדרב'"טעמ'ה
ומחמתכרמו.אוביתואואשתויקחאחרואש"במלחמה'ימתשמאוכת"רא

שגםהדברומענ'ןל."עכ ."במלחמהוימותומזלזI",יא'תערדעתןחלשהזה
אשריהדמיו"םדה'מיגות ..שללחששותקטלג'תגש"יא'א'סירח'"סם"הרמב

רמב"ם(תשוכרתל,"עכהבגיז"חלרש'הגרפרתפעולהם'קבלוהזמנםיכמקצת , , 

והבלת' 'עצמי.עלרעהג'ררלכךהחושששהבעלכלומר ) 386דףבלאו,
יינזק.לא ,מת"רא

מ'ראהאםכוראו,אתהאוםעכדותצירתעלגםהשלכהולברםיוש"
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 '''שהשערבדהיארהלבעלרר'ך 'Oהשראריםידרעזה"רדברמאהבד"אם
הש"יבצער,שהיאמיתריכםיצער,אלאאיגהעצמה"היראהכי- ...מיראה

ב"חבזרהרהללרםילדברשיגדלורמקרר'ק-לא). l(אג'. " rרר 'O'בעמרטהג

מאיריםכראז ,]ז"[בעהרמלמטהפניםבהארת[אדם]ערמדס K " :ד"קםדף

בזיהריכזעכ"ל. ."דיזכבנדרלרניתנים ,בעצביתעימדהראיאםמלמעלד"לי
n בישייא.לאלקאיירצדעההנזדנש]ידאת 1נשיאיראהמפניהזהירזבףדאיי

כיכלל,'ראשאיבנרממיעדיפאשהיאפ"ראערע,מעורררעפחדכלומר,
בעטיהכייממות,הריראתמךגרועהר jיראהזאתבכלנרת,בעורייכשלההוא
ס"ררי!.אדםעליבראר

"התפעלרת"היאהריהמעלרת)כליל(שהיאהנפשלמנוחתהביגרד
משהחטאבמהבשאלההראשרבם"התלבטרכבר"התרגשרת"). :(בלשרבנר

םוהומב'רעתמביאשם 1הרמב"דעות.תשעמביאע IIהךאבמריבה.במדרבנו
, 

m משהאמרכאשר '''בלאהאמבתם"יעך :מהר"לדעתכאןנביאעליר.רלק
ואםבאזכונתוהזקלה"תלמשהראוי'שהיה ...כעטדרך "המוריםבא"שמעו

כשמתההשעווהיההנבדלת,המעלהאלבוטההיהה/ובהקנבאמונתוחזקתיה

זהשכעסרקבעצמו,הכעסלהםהחטאה'השולא .. ,לכעסףמתפעלהiז'ולא
שכללכובכלהבט;חאחרות,במל,ם(גבךמ-'ג). "באמונהמשהחטאשרומה

כלל,דרואגמציר'להדיתלןאין ,ההשגחהבהבליח 'הי"עהלים uמעגיניו
סימן ""אוע"שולשוןיכךמחה.שבהכלאתיקבלאלאיתפעללאוממילא
שמברדכדרדחפצהובנפששלימהבדעההרעהעלברדלאדם'הייב" :רכ"ב

שמקכלכי\ןיטוכתם,שמחתםהיאה'לעובדיהרעהכיהטובה.עלבשמחה

שהיאה:אתעובדהואזורעהשבקבלתנמצאה:על"שגזרמהמאהבה
בגוףביןהיסוריךכלבאמת,"כי :ברורה,משגהכדעלוכתבלו,"שמחה

לבוא,לעתדילהתייסריצטרךשלאכדיהעוונותעלכפרההכלהו,אבממיןיבין , , 

מטפלשהקנ"הב_~טחיוהמאמרו .ל IIעכגדלל"דיתרהרבההואהעובשששם

מוטרדאיבנילאה"כ,יגםמיתייעדמלידתיהאדם,עביביפרטיבכליעוסק . , , 

 .דייקאאדםאיתישלדעתיעלשעילהכמיכדייקלהתרחשצריךשהכלבדאגה

שהיא,החומר, '.בעלאלרקהתפעליתייתכז"ולא :ל"מהרכתביעיד
המוסרבישיבותזהבכיויזגעשתהרבהנפשיתיעבידה((גבי-'ני).מתפעל"

שיחררילא" :קאפחרבבתרגיםבדמרקא"חנביכיםמירהכתביכדל,טא).של
אלארהע.התפעליתכלכיני,להשתשרלהתפעלרתיתךיאלהכעסמיסרית
לאוחבין,רחוםאדםבנילמקצתלפעמיםויהיההאדם.יכילתכפימהןישימר

' , , 

אדםבנילמקצתפעמם"ייהיההראיי.כפיאלאיחמלד_רגשייתסחםתמןר , , 

לשריףשיצוהעד ,כעססתםמתידילאהראויכפיחמהיבעלוניקםברטר
לו,שונאולארגוזולאכעוסבלתי[הדיין]והואדיז)בביחשרפה(החייבאדם
רביםאדםלבני'התועלתמןמגמתוותהיחייב,שהואלושייראהכםיאלא

כפייתעלה'לה'להידמות(הוא)האדםמעלתתכל,תכי ...הצבררי][הכלל
עכ"ל.למעשיו."מעשינושבדמהכלרמרהיכילת

, 

מקיים,ובאהדושרנאההיהמעשה,לידוכשבאעצמיהרמב"םכן,ואמנם

13 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



אפשIכיין, rלו ,הרמב"ם(אגחתבתועל,ומחהכאשררגשוחיועלשולIכ
לבבו,באג:יתוברמזמוזכרהודברנ"ב,דףעקבין,אבן'~סףלרביבמכתבו

סיףלמשביותבפירושוהרמב"ם '''עהיזכרהזימוסרשיסתזיד). ,דףשם

(שבתבתיעלזימתהכאשרחביאנרבי :לכדח:זדוגמאימצאבוברכוח. , 

עלשמרועיי"ש)ח'(שמחיתומתגססבנוכאשרעקיבאורביעיי"ש)קב"א . , 

בעלאצלרקלהתקייםיכלוהזומופחיתהחנהגוחבחשבין.הכליבהגיmוקור
שלימר.אמונה

 )הבIIכנזיח(וםף

 •במערכתנתקבל

• 

עםואחרוניםראשוניםע"פפרשנותהתורהבפרשיותהגית
• • 

ברקבניכרכים,שנישניה,מהדורהנחשוני,יהזרהמאתחדיושים

תשל"ט.

עםשבכבתתורהשלמהתירה
• 

מספריביאוריסעםפהשבלעתורה

מאתשמיני.-צופרשיותכז-כח,חלקואחרונים,ראשונים

ח.-תשל-הירשוליםכש,ךמנחםהלב
• 

משחבעריכתהדרכהחוברתתש"מהשמיטהשגתלקראת
תשל"ט.ושרקנחלהתורה,פיעלהחקלאותלחקרהמכווזקס.

לכהניםוטהרהטומאהבעניניפתרווזררכימחקריםפתחיםטהרת

דמעימכוו'הוצאתהיילפריו.יצחקלויהרבמאתחוילם.בכתי

תשל"ט.ירושליםהלכה.לבעיותטכנולוני

הרבבעריכתלהכה.שערעםבהלכהבעיותלבירורשנתווגיעם

תשל-ח.ירושליםשלמהתורהמכווהיצאתכשר.לשמהמשה

שמעוורבינומאתנבירולבאושלמהרבינואזהרותלעהרקיעזהר
• 

יוסףרבינימאתהערותעםהתשב-ץ·בעלדולאו,צמחבר

הדבמאתהערותבתסופתפערלא,פישלירוחםהרבומאתרוזיו

תשל"ו.ירושילםכשר.מנחם
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ברויארמזוני 'הרב

הירשרפאלשוכשווהרבשלמשנתו

(טוף] , 

האיגריתשלהראשיבהלמחציתרקמת"חטיםכהעדשבתבארוהדברים
אתתירשהרבמבארהספךשלזהבחלקהעשירית.האיגרתראשיתעד

האגריחבחמשיאילויבהיטטור"'.בםבע-העולםלביןהחורהשביןהקשר
אלהירשהרבעובר-עשרההחמשהאיגרתחחילתעד'-מכןשלאחר

במחשבחהירשהרבמשבחשלחידישהעיקושכאןודימהעצמה.החורה

בשיםברמזהילאבאמוהלאאלהבאיגווחהמחבאוחהחפיטהשכד ;היהדוח

לפוטיד.ב"שומהילאהכלל,בעקויבהלא-אחומקוס

משםטים,תוווח, :לטוגיהדהצמווחאחהירשהובמחלקאלהבאיגרות
אתומסבירהמצווחאתסוקרהיאכךאחרעבדור. ,עדוחמצווח,חיקםי,

המבקשחקצהר,cגקירהאלא ,כמובדזו,אידהאלה,הסוגםיבמסגותמשמעותד
 .דיביהדי'יעחוקולאלמצווח,משמעיתמחד ,השיטהאתלבאו

טעמיביאיר':ליד mהמ'ההיסטורילמפעלהיסודאחהב""זובטקיהר
בספוהואהזההמפעלואשיחהלכיחיהן.שלהםוטיםפרטיכלעלהמציוח
החורה.בביאןרהמלאהוהשלמתן"חורב"

 ;היהדיתכמחשבתחדשהיצירההואהירשהרבשלהמצייתטעמ"באיור
החידישאלאאחוח,אוזילמצוהחדשיםטעמיםשמצאבכך,איבבוהוחידוש

, 
ם"הרמב-המציותטעמיאתשביארוהךאשוניםגדיויהביאוך.בעקרוזהיא

מעילםאך ;הכלליבעקויבהוקהמציהטעםאחחמי'חיפשי-החיביךיספר
שבכחבבחיוהשבחבאויכפיהמציית,פוטיכלאחהלסבירדעתםעלעלהלא

בההיהאלאמק"ח,היחהלאההלכהמםרטיזיהחעלמיחפד.שבעלובתיוה
איבביהדיביםלפרטיטעמיסשמחפששמי ,ס"הומבאימרבפיושועיקרין.
מחיץאשרהשקםהבבקידיחהשימוש ."ארוך"שיגעון"משחגעאלאבעיבוי
הרבבעיניהייהמצייתמפרטיזההתעלמיתהמציוחבטעמיבהסברלםלהידות

מתקיףהיאהךירהשעהשמינהגרתיכאהרמב"ם.שלעקרונויתטעיויתהישר

בביאוריטחושעל-מיגזמחכמעטלבוהבראיחבחריפרח-הרמב"םאח

ועמליםטורחיםהריהדיורחשבכלישראלביחהמוביהבההצמווח.טעןכי
יקל,סשהיו ,דוגמהלהשאיןוביגעיהה "' yשבהלכה.זוה'דבראחללןכוד
המעש"ם.פוטיהפוטיכלעלההלכהאחללבןכדיובוחביםובשואיםוטורים

-כךאםאילםהאלה.ההלכוחכלמשמעיחןכהביוריולאשאלולאאך'
ההלכהלימודאחצמצמוכןכמובחטר.,לקהכזהתורהשלימוד",שושלאז:!י

כי. ' Dח"גנברכיסמירה 11
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חדויילא· ה'"~תרר'נ'חגששבח,הלכיח-עוירהשילחןשלואשיןלחלק
 ."כילההחיוהכלשלהווחנ'חלמשמעוח

• 

כלשהו'הכלל'ח.במשנחוה'שרהובשל.המצווחטעמ'משחלב'םכר
בקוןמובחחחה'הלכלמשמעוחה,אחלחווהלהחז'ואלאבאלאךמז lע

כךמשוםהאדם.לנפשמשמעוחבלאולה'סטור'ה,לטבעקשרכלא-זו'ח
פוטוח'הכלשלגםאלא-המצוהכללשלרקלא-הטעםאחלמציאכ'קש

 ;האמ'ח'לעולמוקשובלא-האדםעלעולכמ'ןהמצוות "ה'לבלודקדוק'ה,
הפוטיםעוט'וכלהמפוא.והווחגיבבגייןקטוגדבךהזאפוטזכלתגכלאלא

בשא'סחוהאדםאחלהדריך :כזלההחווהכלשהוא-אחדלכללמצטופים
וליהנוח .-ה'בשל,חותלכבשוא'רלולהוווחולשלמוח,לאושוהטבעיח

גבור"משולחןאכ'להכד'חורהעולם'מן
• 

משנחלב'ןה'שרהובמשנתכ'ןנוספחמגעלנקררחמג'ע'םאנחנווכאן

בהסכרחגםהאלההגדול'םשנ'שיטוחביןדמ"ןש'שוהעובדה,קוק.הוב

של-זהבמקצועדוקאשהו'להפתעי.כד'באמחבהשי-המצווחטעמי

שניהם.עילמיחב'ופעווהחהים-דח.ירהשלהפנימיחהמשמעיחהבנת
• 

ואה-ה'ושברבכמיהי-קיקהרבשגםכר,עללעמידשיחח'לה
שלהמשכרמס'ביחאחחאחהמצייחשלהפנ'מ'תהמשמעיחבהזנחח
של-זולסיג'הדוקאבבה'ריחמחייחסקיקהרב :מזיגדילההכפ'רה.

 :לבלל,הןהמצייחפרטיב'ןה'חס

דעבברהיבשרשהעילםמפניבאה,דמשיחאדע'קבחא"החוצפא

עםהםמקישויםם'הסרטכלאיךההכנהאחלחביעכךכדי
 'ITלהניכולהכלליהגזרלעםמקשררכלח'פוטיאיןהכלל.

זיכמדיהחירהשלבאורהעיסקהעולםהיהיאםהדעת.את

שלהראויהק'שירהכותכדיעדהריחניתהנשמהשתתגדל

העילםותיקיןהתשיבההיתההרוחנייםהגלליםעםהפרטים
תורהשאירגרמה,שההתרשלותכיוןאבל ;הפיעלאלייצאה
כראי.יבעילםהיפיעלאעצמיתוקדושהויממותהטעיןפנימית

מיבניםיהיושהסרטיםכאלה,חייססידררשלהתבעיהגאה

הדורוסל."תהאירגילוישלשהגמרבזה,כזמןהכלליבמיבן
 , 15הביראה"ההריסהבאהומזהבא,לאעדייןזןלהנבה

• 

לאדםלידיהיה-הרמב"םבתקיפתאילי-לשעבר :לפניניהו'
הדינ'ם,פרט'אתלקייםהסכיםוהוא ;המצויתשלהכלל,תהריחעםלהזדהות

אדםאיןה"םאולםלכלל.הפוט'םשביןהקשראתריאההיאאיןאפ'לי
מריחהעולשהנשגבים,האדי'אלשאתלהביןלידיא'ן ;בכרלהסתפקיכול

לכללמצטרפשהפרטיםפרטיכלאירלהביו,וצינואלא ;ככלליתההמציה

צפון.איגרותשלו"חבאיגרתזהכלעלראה 12

 ', )1סוהרערםל, 13
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מד~יםאלהכלאין ;הלכותדקדוקישלהאחדותסודעללעמודדצונו ;גדול
בתבעיהבענההדוראיוואםמביביהם.עולהגדולשבבייובדבכיםנדבכים

"ההריסהבאה ;דמשיחא"עדיקבתאה"חוצפאמדיתלדיימגעיהואהריזן,
מואטוהדור ;הכלל"במובו"מובניםשאינםפרטיםעולפריקתשלהנוראה"
לחיי.םמשמעותנטולישהםהלכות,בדקדוקי

ד~א ;האלההדברםימוהמתבקשתדמ.טקנהאתהטיקגםקוקוהרב

טעמיםהאוגםנתוהירשהרבכדוגמתמקיים.נאה'וגםדושרנאהההי

הלכות.דקחקישלהפרטיםלפרטייורדיםאלהוטעמים ;למצוות

הרבשיטותשל-השוניעלוגם-הדמיוועללעמודנרצהאם
למשניותקוקהרבביאוראתלדוגמד,נשוה,זו,בטוגיהקוקוהרב;;ישר
נמצאשלאמטתבר,ויקוא.לטפרהירשהובלפיחש-מקזמו"איזהופרק

זובטוגיהשהוי ;האלההגדוליםשניאצלשוהשביאורהאתת,מצוהאפילו

בתכליתהיושהרבשלמעולמווחוקקוקהובשלעולמוהמצוותטעמישל
להטביועודאפשו"שאיהאמיווהואהנסתרמחכמתשאבקוקהרבהוחיוק.

עליוורזיהצעתהוחבתפיעלאםכיבינונייםלאנשיםפשוטהאמונהגם
 rשאעצמו,עלהעידהיושהובואילו ."עולם"שלבוומועומדיםשהם
בנוייםדיועלשניתונהמצוותטעמיכלולפיכך ;"הסדובתורתבקיד~א
אחתשיטה-שוניםשטעמיהםפיעלאףאולםהגנלה.חמכתיטדרעלרק

לכליודריםהםאלאהמצור,עקרונותאתרקמבאריםהםאיו :לשונהם

לשחיטה-לקרבנותהירשהרבשלהעמוקיםהביאוויםכלולפיכדדקדזקיה.
 _העיובכלאובעזהראכילהשיויים,שפיכתוזויקתו,הדםקבלתבצפוו,

קוק.הובבמשנתגםכנגדםישבאלה,וכויצאהאלההביאווםיכל

'והובהישרהובשלהמצוותטעמישביווהשוניהדמיוואיפואזהו

אלאהכלליים,בעקוונותיהווקלא-למצוותטעמיםנתנושניהם :קוק
תוותפיעלדמ.צוותאתהטביוקוקשהובאלא ;יהוהלכותבדקדוקיגם

היוםעצםעד-שיארלגדוליכלביןהיחויהאוהיושהובואילו ;הטוד
בלבר.גהגלהחכמתםיורעלהלכותהיןפוטילכלהמצוותאתשביאו-הזה

למשנתוגםדבושלבסופוגניעהמצוותבטעמיהיושהרבמשיטת

נזכותשאיננה-אוץ"דדרעם"תווהלשיטתקשורהאיננהוזוהחינוכית.
כללמדוהישרהרבשלהחינוכיתמשבתוזןו tאל ; i 11צפןבאגרותכלל

עצמה,התורה

• 

ראיה.נוולתבסידןר 14

15 IC ן.הקורש,חכמתהקירש,וררת

(ירושליםושיטתו"שמנתוהירש, '''ש"הרבספרראהאר ." Hואיגותצפין,איגרות 16

כתיבתלקראתלעזמיהירשהרבשהכיןובילהמזותנולרשימות 339-341עוב'תשכ"'ב)

הזוהר.מסםרוסיניחהבאותישםחוובספר
. 
שיוכלרכדיהילרםיאתלהכשירשי ... :ח H ,ביאגותמזויארזזרךעםלתורהרמז lך

11 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



ש"אדלחכמתאנשיעםבויכוחיו-הישרהרבכתביאתשקוראמיכל

שליטתומהיקףלהתפעלשלאיכולאיננו-לתורההגדולבביאורוובעיקר
 ;באגדהאובמקרארקאמוריםהדבריםואיזכולה.התורהמקצעוותבכל
אדם :המקובלתבמשמעותבתודהגדולשהואאדם.מראיםכתביואלא

היתהו Iשהדיואחרוני.םראשוניםובפוסקים,בש"סגמורהשליטההשולט

טעםאתמבארהואאיזלעולם :המצוותטעמיבביאורהירשהרבשלדדכו

הירש.הרבשלהמצוותוטעמיוהואילעצמד.המצוהאתיבארבטרםהמצוד,
הפרטיםאתתחילהלהצעיעליוהיהההלכה,שלהפרטיםפרטילכלהתיחיסו
הקדשורבינובמשנתהחל :פהשבעלתורהשלהמקורותפיעלהאלה
וטריאהשקלאאתמבארהואעיתיםסופד.חת"םוחידושיהגר"אלהגהותועד

משנתותמזאך ;בלכדפרקיםראשיבציוזמסתפקהואעיתיםשבגמרא,

הואכזבש"ס,שולטשהואוכשםבזיו.מבוארתהלכהתמזבפיו,שגורה

נהירההווקהמחלוקתכלקל,דקדוקכל·ואחרונים.ראשוניםבפרסקיםשולט
קלבסיגנוזמבואדיםכולםמדרשו,בביתנתאספוכולםביידו.וסדורהלו

• 

כבלמוהלטתשליהטעלמבוססיםהירשהרבשלהמצוותטעמיותמציתי.

והפםוקיגבה<ד:יש:םבטי

 rשאכמעטפהשבעלבתוהדהירשהרבשלשליטתולמרותאולם
קשה","רמב"םעליישובלאהמקובלת.במשמעותתורה""חזשויבכתביו

-ה Iבה Iוטחינתםהריסעקירתולאסותרותסוגיותהמתרצתסברהלא
התורה.מגדוליכאחדהירשהרבאתלפדסםיכולההיתההיאשרק

"סיבר",ההיהישדשהרב-האמתמןמקצתבזהישואולי-אפשר

אחריםגםיששהרי ;בתורהבגדלותולפגועכדיבכךואי!הרים"."עוקרולא
דומה,אךבחריפותם.ולאבבקיאותם,היהכוחםשעיקרישראל,גחליבי!

האנליטיוכוחוהישרהרבשלחריפותודוקאשהריהסבר,טעונהו Iשהנחה

נתנגדאפילו-למליםהאטימולוגייםביאוריו :רביםבשטחםימתגלים
גםהדברוכז ;מדהימהחריפותשופעים-המדעיתתפיסתנופיעללהם

-מושגיםלהגדירעלזיהיההאלההתחומיםבשנישלו.המצוותבטעמי
מיוגםרחוקים.ענייניםביזשוהצדלמצואאודומיםענייניםביזלהבדיל
לטעמיהסברזיכלאתה mשדמיוגםהאטימולוגיים,באיוריולכלשמתגבד
האנליטיתהחריפותואתהמחשבהבהירות·אתלהכחש"זיכללאהמצוות,

לאוהואשיראל,מגדוליאחדכשלהיתהשבקיאותואיפוא,נמצאשבהם.
לכתובכדי-אלהכלאתנציללאכזפיעלואף ;בחריפותוגםמהםנפל

תוהר","חדיושר

-בתורה"כ"גדולהתגלהלאהירשהדב :אומריםאנהנוכרחנוועל
אנהנוואי!בכך.רצהשלאמפניאלא-לכךמסוגלהיהשלאמפנילא

 :דיוקוביתר ;בכתביומפורשהדבראלאגרזא.סברהפיעלכךאומרים

תורה Hזוהיםא,ךאכמטרה.רלאהחיים,ייעודלקיוסכאמצעי- ...לחמםאתלהרייח

כלל.חדיושכהאיןארז·,דררבים

18 
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לכלרזב.פתחשהןצפון,באיגרותכברזהבבושאדעתואתגליההישרהוב
היושהובמשבתביןמגעלבקודתפעםעודמגיעםיאבחבווכאןמשבתו,

קוק,הובמשבתלבוי

אתקיפחהשהתווהבכך,·הדוושבואתואההירשהוב :אמובוכבר

-שםזעיושםזעירלקו,קולצוצוחוקים,לאוסףהפכההא"משמעותה,
ביסולאאףשובותהיסטוירותמסיבותהאדם,לבפשקשוובלאטעםבלא

וקיימולמדוהםאלא ;הועיוןואתהרוחאתלמצוותלהחזירהאחרוביםהדווות
משמעותבטולתמעשיתהלכהאךדזב.עשית,החיצוביתבצוותה-ההלכהאת

 :הירשהרבמקובןוכךאהבד.לעורריכולהאיבבה
. 

יהדותאךמלומדו.אבשיםכמצותמובתבבלתיהידותירשו"הם
• 

קיישה,חנוהטכנופהבידיהםבשאוההם ;רוחבטולתהיתהזו
 • 18חחח"אתכחלעיררריראן

 . :קוקהובמתבטאדומהובלשון
 ..ההידות,אתלחזקשעושםימהבכלההצלחהמביעת"עיקר

והמוח,הלבמןלגמירבזבחהאלקי,האוושבזבחמפביו~א

כאילו :"הפשוטההחודותאחלתקןוקעכשיופוגיםהכל
סרכןעלנשמה".כלאבכוףהעולםאחלהחיותאפשריהיה
חקיפםי,'דיביםמלאיםבזעמים,הפביםוכלהלב,תמוךהחסדאור

 . . ,"בופל"הכלכןעלועצובםי,קשים

שיטתאתמתקיףהיאביטהבלשיןהמסקבה,אחמכאןהסקיהיושוהרב
• 

מןליליתםהפיקי"כבראלהבימםי :"האחרוביםבדיויחהבהיגההלימיד
מבקשת.אדםשלי mואךעמהישים,לחייםנהיגעיתההלכיתכלתאהתלמוי
סעקווהלומדים ;הדוךמןוסוההווחתעתהכךמשוםעצמאיח,פעילות

שליקר"אוצרשהיאהקבלהחכמתאופילו Iוחמדורםי'נשונםיפכלפולםי
היתהבטהרתה,נתפסה"אילוכהלכה",הובנהלאוהחלמודהמקרא mר

שכל"היא,;אלאהיה"כךלאאךלירחוח, mהראתוהלחיירלהזורוכילה

והפכה-כהלכההובנהמשלא-חזוההריח,התגלמותאלאאיננהעצמה
את"לפתח :הלומדיםבפניעמדהזוברירהוקרכךלגשם",הווחאת

אוחהאללפטחאר-גוריאחיצוניבלימדו-ובשניניחבחריפרחהתלרמד
קוקהרבגםפינהדימהיבסיגניןהוגש'!אתוזב.דיבבתהקבלה)(שלחכמה

, . . . 

 :עמיאלגדיהלבקריאה

נארלניאניגם Iימשפיעיםיסיפירםתירהחכמיהיקוים"אחינו

אבליצייוני,כתבנייהיבנוו,פלפלנויחקרני,למדנייחטאני,
לקילנביאי"האמתלקילשמענילא·ערוזיאלקיםאתשכחגי

ח. Hי,.גרתזפון,יאגרית 18

פשוטה).(חרדייתייס pפרךמtכסה KהEכר :קוקהרכשללשונו • 18

19 M קלב.אינרתראיה,יבררת

, 19 • 
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חכמיוהחסי'ם",.הדציקיםלקולעולמים,דוחחחכזנימעולי
שףכיקולותבקול,והכויזושצווחווהתקוהע"והמוסו

נמשךו Kלאםוחוכיכשלהייתלדכושי IIהמהתלמדושלהנהו
דעח.מיםוקכלה,דחוכמתאמיאמיםמנימיםחמדילתוכו

פנימהמנשמתנוהנובעתהטהווההאמונהטוהרזניםהאלקים,
 ~ 20חרים"ממקורמשושרה

"נדלושכברמעדים",שנהיםכלשוםנ,ואפליובחכםנדוןביםהדברים

וחרב",יבשלבדוהמעשיהחלןבודנהו"ו ,"החלמודןבוהןבעש"חההלוכת
נדולהגודיא,פלפולהיאהטופיחשמטרחהלימו,דלשיטחמחנגדיםשנהים

הויחאחלהחזיויכולההיחהשהקבלהמוגישים,או,,דעים'שנדים. :מזו

 ;הנטחובחווחהמלאהשל,טחומחוךכודיעקיקשהובאלאהחוהו,לליןבוד
אךבאינטואיצהי,הדבואתהוגשיבקבלה,בקיהיהשלאהיוש,הובואילך
 ".וקבלהדחוכמתא"מימאהחלמדותוךאללמשוךיכולההילאעצמוהוא

אחלהביוביקשהו!} :ייתוהובההשקססקבלאשהKידבךוהלךךכןברשם
בלב.דהגנלהחווחפיעל-החלמדושלהםנימיתןבשמעוחו
שד~אכסיהישר,הובשלהלימודדרךאתנביוהאלההדבריםסיעל

טעמיעללטקירתוהקדמההKיזךאיגוחהעשיויח,באיגרתמתארהעצןבו

טעםכל :הטעןביםהבנחאלבהשהגעיהדוך,אתמתארהואוכךהמצוות,
ובות,שניםשלע"ואחרי-ומדרשש"ט .ך"חנליןבדושל"מסקנהד~א
ונשאלהמושגאחשנחםוטרבלבד ;ארחימאשויםבגמראצדעוכלפוטכל

מהזהבריוןהענןיישלגשהמןהיאמהדכאןשמעתימה :צדעכללנםו

משמעוחרמה !עליונצטררינרשהסמליהמעשהטיבמה 1המצרהשלהמרשג
 "ןהענייןכוונתפייעלההקשרסיעל-הפשיטה

שהיר ;מטרהלורנוחנתללומדאתגומציגההחררהלימודשלזושיטה
מבקשחהררחשהויבלב,דההלכהדיעיחלהיותיכולהאיננההלימודחכלית

אךבלב.דוצפטיביתבקליטהלהטתפקיכולהראיננהעצמאיח",פעילות"
חובהאלא ;גרדיאבפלפולIב"ירצותפעילרתלהרלבקש"לחערת"לווחלהאל
בר,הגלומתהרוחאתלהיבוכדי-ט"השכלאתלעדחהאדםעל

מצטיירתשהיאכפי ,הירשהרבלשכית u'nהמשבתןאפיאוהאיזי
בלימרדחשרהדךואלא-קודשבלימודיחרלליזנרדישילובלא :כחב"מחרר

-למעשההלכהמעולםנרטחהשלאוקלא-זךרשיטהעצמד.דון;רוה
 .הדרר,בחינוךהנשמחהאתלחארהירםגםלנרשקשהאלא

היוש,הובכחבימתרךמאל,העולהשהיאכפיהלדמו,שלדמךתךאכו
כבלחינואיחשהKיעד ,בפשטוחהמדהימהכה ,רטעזהמוסלגתכההKי

-ומצוךחלחוהוילדינרבחינוךמתלבטיםשאנחנרבשעהבימיט,מצKיוחיח
שלהיסךדיבמישגיהלכהשלומתובמשאמינימליחי'עיההקנאחתוך

ט"שעללעבור :בלבדאחדדבווקדשרהואהרי-אחדוחמסכחוח

20 Mוץלוחגדרלה,קי'ה:eתרס"'ח.הזביו
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• 

הי'~דיהעלוםשלהשייברתשכלבשעהברררה.רבהבנהבד'יעהרפרסקם"'

הלמה"1',כשררןבאיכרתחיטכןתכליתאתרורארתרלהבנה,לחךפ"'רתמחנכרת
ס"בשמיחלטתשליטה :ייחרהרבה ""צנועהבתבעיההישרהרבהסתפק

האי'Iז'להצוגמרפשסתכתביעהרלא !הלכרתיררפרסקימפרשירכלעל
הירש,הרבבכתבירלמדצאאישית.רבדרגמהבמרפת ,חה'בדמותאלא'בפנינו,
מזדקרת-פהשבעלתזהרמכמניבכלרלטשה-החלמזדיהלמדןודמות
 .ביפיה.ומושכתמפחה ,בפשטותהמקסימהורעננה,חה'לפנ"

ק.רהישרהרבאצלהה'השגתנו,לטורחמחוץהואשגםזה,רא'י'אל

הםהישרהרב·במשנת-ירבא"דאביי"הריויתהמםרה.אלבררראמצעי

המשמעות :מרכבה""מעשההואבמאתהגדיל/ן"הדברואיול jקטו""דבררק
ופוסקים.ש"סמתורמאליהעולהשהיאכס' ,ומצוותתורהשלהפנימית
איננהקטן"כ"דברופוסקם"'ש"סתפיסתאר :הדבךאתלהאמיןקשה

בפיורש.י'ועלמבוארתהיאאלא-הירשהרבכתבימתךרמשתקפתרק

הה'חתלבנ"ןהדרן"את :תוךהבלימדודרכראתמתארהואכרשהרי
ל,ררניויתררהבהירההקלההקסנה,במחציתרקלבדי,כמעסבליביליסללתי

 .'"דרכי"בתחילתרהנחנילפניריחףחאדכוכבורק ;לחברלישהה'יקרדידי
ש"סבל,מדו "חברותא..לו.הה' :אחרפיררשרקלהםשי.אלהדברם"'

ומאירהגרולהואשייות ;התורהשלקלה mקהטנההמחציתהשוא-ורפסקם"'

שלהפנימיתהמשמעות :והקשהכהרולהרזכ.חציתאלאותוהנחתה ..ככוכב

ומפשרוי.התלמיי
שלהמקובלתבמשמעות-תוהרחדיושיכתבלאהירששהרבהעוברה,

הלרמטתכיעיקרון.מתורנובעתהיאאלא'רית, pמאיפואיאננה-המונח

האיIז'רלזהואלא ;מחורריםבפלפולם"'לדעתו, ,מצס"נתאיננההאדייאל,ת
כרלההתורהכלאתהיודעאדם :הירשהרבמבשנתהתלמודיהלמדןשל
לתתמנתעל-כליהםונושאערורשרלחןרמב"ם,תלמו,דשמנה,מקרא,-

הפנימית.המשמעותאתלהם
כבודלוויסיףלאהמקרבלתהלמדנותעלזהשריחורדיע,הירשה'!רב

אראלהאםתחכם,יפול"אל :שומעיואתמזהירהוארי mהלומדים,בין
תראגר,אל ;שבכםהפשסנות mלריבוזואותלמוזכס,אתחישיברלאאלה
שהרי ;יסהמחךזזהפלפוליםגיבורישלכתורתםמבירקהאיננהתורתכםאם

 .:: 3'והוזיםי"האמתאיננהןכיןחיהםתכלית

לירמרעלל"ךזכ.הריבדברמשיםבלינזכרהאלההדבריםאתשקוראמי

 :שבזמטהתורה

מועילאיןבדברםיימחיסהוציאו ...הזחזהירמעשההם"רכד

צעיריהםואשר ,ממשבהםשאיןומתןמשאבהו"תלתלמודם

eנO בריתC1ייס.יוברתזפין,י

ברנ"'ם.החכםכנרהא, 21

 ."וWיMוגתזפין,ג,ר" .. 22

. 
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האדםכי ;אלודבריםאחרוהולכםיאמתתורתמזנחיםיימים

וכיוצאשחוקבדבריבוחרשהאדםכמוהאלה,לדבריםחושק
כי . ;שכלוומעקםמבלבלד~אהחדודבמקום '"השבושיםמןבזה

בלבולחדודבמקוםכירק ;זהבדברמפולפלהמבולבלאין
 ;האמתמעוותשד~רקלםילםולומתדמהמתחיסואינו ;השכל

כ~ " 1בעינאלחדדוייאמרבזהוכי

כאןנאמהרלאהאמתמןהרחוקיםלחדיודיםהמהר"להתגבדותאולם
הנד\גההחינוזשיטתעלהגדולההתקפתובמסגרתכתובההאי;אלאלעצמה

 ...למשנהעשרבןלמקראחמשבן ..לבוהוחשחז"לבמקום :אלהבדורות
הואכאשר .. : Uימיבןצעירשלדרכוהאיזוהרי-לגמאר"שערהחמשבן
קשרשישספק,ואין ."'גמרא"קטןהבערמתחילשניםתשעאושמונהבן
לימודתכליתאםשכןהמהר"ל.דייעלכאןהמוקעיםהעויותים,שניבין

שלבעלמדלגים :הקץאתלדחוקנטיהיישהשנון,החדיודהאיהתרוה
ללימודש'רעוובריםלפלפול,הילדאתמכשיריםשיאנםוהמשנה,המקרא
הלימדר.כלחכליתהואבדבריהשהפלפולגמרא,

המהר"ל.לשיטתדומההישרהרבשיטתזהבענייןשגםהדברומפתעי

-לפנימיותהכךאחרלחדורכדי-כולההתורהכלאתלעדתרקששאףהוא,
חז"ל.שלהחינוכיתהדךרעזיבתעללקונןשלאההייכוללא

 :צפתאגרותאתכתבבטרםעוד-חורב"" ..בספרהירשהרבכתבוכך

והיאולחיים,לאמתהאדםאתהמביאהכית Uהח'הדרךהאיזו ..
עשרבן ...למקראחמש.בן ;קדםמימיעודבמשנהכתובה

הדרךאתעזבולמה ...לגמראעשרהחמשבן ...למשנה
הבנ;ןאימחוךאהה, 1פהיעלהקערהאתהפכולמה 1הזאח

 !.ענשנועלבאנוכמהועד Iמדרכינורבותסילפנור rucמאמרשל

החיםי,מובזחקתתאיהבה-היהודיהמדעעיקרשהיאהתורה,

אולהספרבתיאללךועתההלב.מדיעיתגםדברשלובסופו
ש'ראלרוחאתלארק-בהםתמצאהכלאת :החינוךמוסרות

וחורתן".

הספרותיבמפעול-לסדיור"בביאורוכךאחרחזראלהדבריםעל
 :האחחן

במקראשניםשערהצעירעסקכברהלימדרשלזהבמהלך ..

אתקלטכברעשרהחמשלגילבהגיעובמשנה.שנםיוחמש
עתהההלכה.שלהיסודמושגיכלואתההיודיתהאמתיטדרות
הגמרא,שלקנותוהמטההוכחותהביאורים.אללעבוריוכלבנקל

המשנהבלימדרשניםחמששעטקמיהתורה.לימודאתד"גומרת"

ני. pמרשיילגc,תפואת 23

 • 551סייף )2

כה.ה,כנeית 25
• 
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יוכלהואלחלוטי!.זרלו 'iTיהלאבגמראהנידו!נושאכל-
-הגמראשלוטראשקלאכלאחריסזדיתהכנהמתוךעלקוב
שלנושהנוערהזמ!.יגעימתיתיר. Uמסקאתברוחוולקלוט
 "!ח I"הרןחנהתפחחרתןאת"עליהושיתותהאבותהוראתאלשייב

וזיאוימיו.בערובנכתבוהם ;הישרהרבשלצוואהכעי!הםאלה,דבםר
היאמה In"יזm-החינוכיתמשבתואתחתםבהםפטירתי,אחרירקלאיר
הפתחיה.מעי!

ת K"הוראלשבלאהנוערמעולם.הוגשמהלאהירשהרבשלזוצוואה
בסופו "כ3I' iמגאנחנווכא!הרוחנית.התפתחותואת 'iTעלהשתיתולאהאבות"

 .הירש.הרבשלטרגדיהמשוםבהששילנקודה,דברשל
רמ.צוותבטעמיהואהירשהרבמשנתשלהחדיוששעיקרהסברבו,כבר

הבראהזה,פירושולפיכךלתורה,בפירושומשוקעיםאלהטעמיםשלו.
התורהלכלפירשואלאדבר,שללאמיתואיננו,שבכתב,לתורהכפירוש
 :האבותהוראתעלחינוכםאתשהשתיתוקוראים,אלבופונההואפר.שבעל
למדבים ;בידססדורהכולההתורהוכלוגמרא,משנהמקרא,שלמדואנשים
הדרכהמבקשים·אךהתורה,שלהקלה"המחצית"עללעבורהספיקושכבר

בחודישיאותםלשתףכדיהישרהרבבDהאלהאלהקשה"...המחציתאל
 .משתבואתלפתחשייספ'וולמבקרים.לממשיכiכ"קיוהבםומהם ;תורתו

היםודשה'תההישר,הרבחירת :קשהמסקנהמהסקתמנוסו>יויכאו

לכלחחוסספרבבחיגתדבר,שללאמיתו ,היתה ,גרמבחיחידותשלהרוחבי
הישר.הרבשלשפתואתשמעהלאלגרמניהשמחוץהיהדותההיודי.העולם

• 

משנתואך ;הברוכותומתוצאותהיהחינוכיתמדרכולהתפעליכלההK'י
שפתר,אתשמעהגרמניההידותואיל,'בםביה.וחתומהנעולההיתההתורכית

 ;חדישויועלוחזרוספריו·אתלמדוהםמשבתו.להבנתהכלiכ"לההיולאאך
איננושאכ!-קט!דבררקשכחוהישרהרבשלהגדו;ךלתורתומכלאך
הרבשלהמצוותטעמיאתשלומדמיאולםופוסקים.ש"ס :קט!""דבראלא

שלומדלמימשולהואהרי-פהשבעלהתורהכלאתלדעתבלייהרש
עצמו.הספראתלהכירבליספרשלפירושואתלורמהוא :גמראבלירש'"

לאחריהשאי!עקרותהירש,הרבתורתעלעקרותגזירתגגזרהוכר

הרוחניתהטרגדיהאתהיטבריעעצמוהואביקורת.אוהתפתחותאוהמשר

קוראאר-מישאתיזכרו"רבים :ביתוחבוגאומר 'iTהוכרמפעלו.של
 1דברשלבסופוהתגשמהאלכלום-זוקודרתבבואה ."לספרי"יהיהלא

• 

מעטיםשהרי .קומתובשיעורלמבקריסולאלממשיכiכ"לא-זכהלאהירשהרב
-פלוגתאבראו-סחרילהייתאפשרוכלוםשביבהי.סהתורהגחליהיי
 1כולההתורהבכלשליטהבלאהירשהרבשל

שםבעלישראלר'חביריו.לושזכךלמההירשהרבזכהלאזומבחינה

תלמדיים.ותלמרייתלמדייםאחרייהג",והוא ;החסדיותתבועתאתייסרטוב
• 

 .זילפווי.בימIלישפעתי 26
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 ;בקימחםחמה-שהעניקיחורה,גחליבינה'םה"ם. mרבגורלמרבםנפלושלא
עלמרובהבחוספח-רבםמשנתעלשהוסיפרחס"רח,גרורהיואחרם

מפחחתהיחהכתוכל ;כיתרחולכיתילכיתרתהתפלגוהימיםברבותהע",ר.

מצטרפיםהחסיררחררכישלהשרניםותגרוניםהמיוחרח.בררכההחס"ותאח

עין.ומרהיבעשירנrבעיםלשלל
בתנועתגםאמורטרבשםבעלש'ראלר'שלהחס"רתבבתועתיהאמור

(התנועההמוסר,ש'יברתבראשעמררתורהגרלוימסלגט.ש'ארלרשלהמוסר
המוסר.שיטחבחפיסתמזהזההגבדלש ,שובשלכיייניםהחפתחה

תוהרבה'רותלהתפאריכולשהואספקאיןאלה.לכלזכהלאהירשהרב
שמום,.ירא '""''בלההיהדי-זויהדוחאדבכזותו.שקמהארץרןרםע

תלמ"ברבהירתר,לכלאו ;לתורהעיתיםוהקובעכבחמורה,בקהלהמדקדק
אתלהגשיםכללשאפהלאשהא'דומה,אדעדתר.אתה:לנהיגהיועדחכם
 ; "האבוחהוראת"אלחזהרלאהיאהירש.הרבשלהשחקים "1מקר"זונר
כלאתדלעת :חי"ם.שאיפתכלשזרהרבה,תלמ",םהעןנ'ןן.לאהרא'

הפנימית.משןנערתהאללחתורכ'י-כולההתררה
התורניתןנשנחיגם ,הוגשםלאהירשתרבשלהחיביכייחזונרהויאיל

החפלגולאמערנl'יודבריי.עלשהוסיפותוהרגדוליקמילאהתפתחה.לא
תירחשלשינוחאסכילותאין'משנחי.שלשונוחחפיסיחדןנ.ינl'גוחלכיתית,

בדירןההיחידיההידןת.בשמידרךוכוכביהירש.הרבההיאחדהישר.הרב

בחחת".זר'"היאייןוע.-

ערביתינרבמהמררתהפילניהראבררךשהקדשולכם"ועאחינר,ראתם

רהםעילנרחזקהשרעתםישמעאלארמתשהיאזרארמהבתרך

.ואריבינויתברךלעינושנזרכמואותנו,ולמארסלהרעמתחכמים

אומהרלאממנהאויבתירתרארמהישראלעלעדמהשולאפיללים",

ארתנוולמאוסאותנוולהקטיןארתנרזלזללהרעהבתכילתשהרעה

במוהמ.

תימואנרת :רוכב"ם

•• 
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זילכרשטרוםמדדכיאהיוהיכ

רכןכפנילתלמידככדד

לתלמדיכבויחולקין"אין :כ"אסעיףרמ"בסימןיעהיורהערורכשולחן
לאיזהפירש,ולאהשו"עסתםכבוד".לוחולקרבוכןאםאלארבובפבי
סדרכגוןבעלמא","כיבודשבקראלמההכוובההאםכאן.מתכווניםכבוד

או-ועודישיבה,סדררבו,בבוכחותהתלמדילפביקימהוהעדפה,קדימה

(אבותתזרה"אלאכבזד"אין :י'תרהרבהחשובמסזג"כבוד"כאןשישמא
רבו.בבוכחותגםבהלכהלתלמדילשאולהאםכאן,והכוונה ,)ג"מפ"ו,

הסימןכותרתהרי :עצמובעדמדברבשו"עזוהלכהשלמקומהלכאורה
כבודו",עלשמחלרבודיןהרב,בפנילהורות"שלאהיאדעהביורהרמ"ב

ט"וסעיףומןהזראה,כעבייןעוסקיםבכלל)(זעדא-'י"דהסעיפםיוכדיוע

T כ"א,סעיףעצמו,שלבוהסעיףהוראה).(ולאכיבודעביביעלמדובראילר
עובררבו"ראהלבין )'כ(בסעיףמלשמשו"תלמדיוהמובע"כלביןסודר
כיבו,ד :כלומר ,)ב"כ(בסעיףוכר"כררבבולימדתביליאומרתורה,דבריעל
ראי. tד Mול

דבריהםממקצתגםאבלההלכה,שלבפירושההאריכולאהשו"עמפרשי
גםמזכירסקל"א,שם,בש"רבהוראה.ולאבכיבו,דעוסקיםשאבומשתמע,

זאתשבכלמעיר,(איגר)מהרש"אבגליוןהתלמדי.בפביהרבשלקימהעביין

 Mעקיבברבי'מעשה :הפסחבהגדתהרבשםלפניתלמידשםשהוכיוו"מציבו

אע"ג :ל II'י'זאו,מ"הז f1בער"עאמרלתור"המצייןגםהגרשוואטפרון".ורבי
 '.''וכוקשאילאדר"ע,מקיl.בדגיטיןבתראבפרקהגלילייוסיר'אתמשוכיו

הוזכרשבהמ"ד,פ/'אמכותבמסכתעריכהלמשנהלצייןיכול'א Iהגשריההי
אחרתלדעהצייןלאגםהואמאדיראולםעקיבא.רבילפבישמעוןרבי

ע"אד'סוטהבמסכתכגוןהחכמים,שמותכתיבתבסךרלהקפדיששיבתוספות,

ועו.דבשבעין,איןתדו"הע"בך'מציעאבבאבמסכתוכןעזאי,בןתוך"ה

בהמשריבוארועודלמקום,מקוםביןבתוספות,שוביםבמקומותאלוביגדוים

אי"ת.

 :חד"משמעיהואלרמב"םהחזקה"ב"דיהבדובהההלכהשלמקומהגם
להקבילאדם"חייבביןזוהלכההרמב"םהביאה"חפ"התורהתלמודבהלכות

לרבו."עושהתלמדילרבו,עושהשעבךהמלאכות"כלוביןברגל"רבופבי

יתבררע"ב,קי"טבתראבבאבגמראההלכה,במקורהטיבבעייןאסאולם,

ולפבימשהלפביותעמךבה :שםהגמראוז"לכר.כלפשוטאיבבושהעבין
לפביעמדואפשר-ב)כ"ז,(במדברהעדהוכלהנשיאיםולפביהכהןאלעזר

מביןאלעזרדיע,לאמשהןאלעזרלפביאח"כוהלכו :[פירשב"םוכו'משה
לפביואח"כהבשיאים,לפביאח"כוהלכוכלום,אמרלאשאלעזרואפשרןלו

סרסאלא 1העדהוכלהבשאייםלפביועמךודברלהםאמרולא ] 1הדעה

ותעמדבהלמפרעכתובכאילו tךשרד-כלומר :[פירשב"םידשרהוהמקאר
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הנשאיים,לפניעמדראלעזררמקמיאלעזר,לפניעמדרמשהרמקמימשה,לפני
רלפניהעדהלפנירתעמדנהכתבדלארהאיהעדד.לפניעמדרהנשיאיםרמקמי

בפסרקלהקדימצורהאשינרלפיה"נרמשה,רלפניאלעזרילפניהנשיאםי
משרםאמרחגןאבא ..איש"רבידבריחשרב],ראשרןראשרזאלאלרב,תלמדי

רנשיאיראלעזרמשה ;[פישרב"םירשביזה"המדשרבבית ;אליעזררבי
'במקרםלתלמדייםבברדרחלקרביחד,לברלןששאלןברלן,לפגייעמדרהעדה,

כבידחרלקיזסברמרןמיפלגיקאבמאיכרלן.לפגיערמדייהלכררביתהים]
חשיביתייהדכלחילקיז,סברחגןאבא ;[פישרב"םהרבבמקרםלתלמדי

איןסבריאשהירבי ;[פירשב"םחרלקיןאיןסבררמרלהי]ינחיאהיארבשל
קשיאחילקין.איזרהלכתאחרלקיןיהלכתאהמקרא].מסרסהלכךחילקיז,
קירא,רביהלהידפלינהא-קשיאלאאהלכתאהלכתאןאהלכתאהלכתא

יקרא,לתלמדירבהי.להידםליגהא ;'שב"ס[םןוקירארבהילהיפליגדלאהא
לכליקראפליגהיארבגררמשהכבי,דאחריםגםלישחילקילהיגחיאידאי

לזה].זהיכןשיראל,

ל"איךמתייחסהרשב"סיאשהי,רבידלבריבפירושוהרישראינו,כפל

יכלשינ,'רבי",לםגיהתלמדישםמקדימין"איזשלבמיבזכביר"חילקין
בשםחגןאבאדבריאתלםשרבברארבהמשך,ארלםחשרב."ראשרן"ארשרז

שראלים-הכררגה-כביר""חרלקיזכיבמפרשר,ארמרהיאאלעיזר,רבי
באירר.צריךרהרברהרב.בגרכחרתמתלמדיבהיראהשאלה

הושב"םישטת

אבאשלרבריישאלרהראשרן,סבר""מראתמפרששהשרב"םהרא,תמרה
הראהשגיסבר""מרראת ;בפלרגתאהשניהחגאשהראאלעיזר,רביבשםחגז

האמררה.בפולגתאהרשאריהתגאשהראיאשיה,רבישלרברירהםשאלרמפשר,
 ;כאןבםשטרתזאתלתחאפשרלכאררהאמגםלכללים.בגיגידהראזהרבר

סבר","מרשלגירסהבגמראבכלללרהיתהשלאמשמע,הרשב"םמלשרז
סבררר'"חרלקין,סברחגן"אבא ;רה"גיעצמם,החרלקיםהתניאםשרונתאלא

"דיבספריהרמ"ה,לגביוקיימתשרירהתישארהתמלההאולםחולקין". rא
אתמפרשהראכןפיעלראףסבר""מרבגמראבמפררשהגררסכאן,רמה"

לדרכתה.קישיאהרארכן,ראם .)'ראשרן"סבר"מרשללכללבניגררהסרניא

מפושרקהאררברברירסבר","מרשלנירסההיתהלרשב"םשגםלרמררשי
לשרב"םההירברראיהנמרא).לשרןאתלהזכיר(בלאסבר""מרהראמי

לכללים.בנינררהסיגיאאתלפרששהכרעיחזקיסרריס"עתםילרמ"ה

סכר""מרגירםמסהלפניייקיבי'ייהי)ס,(כמדברהתררהבולהחייס"אוי ...כוכן 1

 :וז"לם"םהוא- :ק"גכיףי"גבפרק :שםשכתובמהאגב,ה. Hורמכךשב"סומפרס

שהמחליקתלהוכיחבאריכוחשםשכתוגהמלהביןזכיתילאכןקי"'ם.ברףז W ,בפרק

(כתר.)ימהנשעמתבחרד"המפיושבכרהואיהריזיית, pלהKיבסןגייתנןבבמרא

נו"ב.פיבסוזכה
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כיארהואאמבם :בוספיםקשייםמשוםהסב;טעוביםהשרב"םדבריאבל ,

"חולקיןאתמוצאהואוכציד'היכןאלעיזר,רכיכשםחבןאבאסברתאתלדב
התלמדייםבבוכחותאתיח,דכולםאתששאלו-לפביבואשרבמקראכבדו"

מוצאאישיהרביוכיצדהיכןבכלל,לבוהסבירלאהרשב"םאולםרובתיהם,

הרי :אדרבההוראד.בשאלתכיבודשלבמובןזה,בפסוקחולקין""איןאת

משה,אלולאהתלמדייםאלבראשובהצלפחדבבותהלכויאשהי,רבילפי
יותרעדוואולילתלמדיים,כבודהלקושבזהוייצאלהן,מצוישההיאע"פ
 ,בבפר.דשאלוםשלאהמפרשחבן,אבאלפימאשר

בהקפדתזרקאךמתבטאחולקין"כי"איןהשרב"םשסיבורייתכןהאם
נםשiסי i!אובדבריי,כרשממעלאזמרע"השלשמואתהלקדםיהמקאר

שאלה,ידיעלהכיבודעלבוסףכעבייןאוםלהחשוב,השםהקדמתשלעבין
דייעוכיבודלעב;;ן'רקאישהירביבדבריהשרב"םאתבפרשאםעודו:'זאת

עוסקיםהם·שכןהתבאים,ביןמחלוקתבכללאיןהריהרב,שםכתיבתהקדמת
מסוגד iבכיבאלעיזרורביכזד,בכיבודעוסקאישיהרבי :שונםיבענינים

במחלוקת,להרבותהכiחואיןלנמרי,אחר
, 

ההולקםיישםת

באשהואהספרי,עלהבציב""עמקבספחהנצי"בעלאפואייפלאלא
שסברהואאישהי"רבי :הרשב"םפירושעלוחולקכב"ל)בהעלתך, ' D(ב

• 

ומדוייקואח,דאחדכללפבישבאווכפשטהיהמקרא,מסרסכרומשוםחולקין,
תנא",אדיךיהוא"ולקדיאין,מ"סהת"קיהוא"ולקיןמ"סהש"סלשון

דויעים,אבואדיבגמראהבצי"בפירושלפיגםבושעבו,לאעדייןאבל
הרווחבולאדבר,שללאמיתובמקרא,חולקין""איןאתלמצואשיוכדציהיכן
"איןשלזודעהבעלהשcIויאשהי,רביבדבריהתקשיבוהרשב"ם ' Dל :דבר

אליעזר,רביבשםחבןאבאכדברימתקשיםאבוהבצי"בלפיועכשיוחולקדי",

חולקין""איןאתחיפשבוהרשב"םלשיטת :אחרבסגרגןזו,דעהכעלהשוא
אתב"שאלוחולקדי""איןאתמחפשים·אבוועכשוהמקרא",אתנ"סרס
כבוכחותותלמדיוששואליןבמהרבכיבודהעדרלראותאפשרהכדצימלם",

שבפירושוהרברמעבייןזבזה)מתכבדרבוורר.ילהשיב,שדיעהבחה(מתוך
מכבותאחתשכללכאר,הבצי"בבדחקכ)כ"ז,במדברדבר(העמקלחומש

 1אחרמשיהועםדיברהצלפחד

אבל-מן i(כ·לוקדםבו.בסוגייתפירושוכדררההידיאינרגהנצי"כאר
"מרככתכעלראהאטין,שלרבהבחשל"כ)רקדיכתבלםילאוריצאהספר

אזם" .ב"חולחת " iאשכב·טרושיאבהרםדדומשהרביהמכילת·א,עלזמ.שבה"
שיטתהיפךדמיסתםיבאאמיבא"ולולי :משלודררסלילתאגבאולםהספרי,על

דברנורמ"כ'סי'ר l/יולטורהתוספיתגשם '''נהשהביאמהלפיז"ל,הרשב"ס
 ..וכו·לטצםומושרבקובטהדיינופרסאות, ' 1תוךמהנ,ואשרותאפילו·מוכהק
דחולקין'ס"לע';כככיתו.אהרןפלביועמדוהמקראסרסדס"ומ"דומעתה
חולקין".דאיןס"ליושכין,היוככהי"מדס"לואידרמהני,שרותובסליחכבוד.
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פו"שרח Kאוולאהםואשונש.לדעח.לכוןוזכו Kהחו"הוהנצ'"בהו
רגוכ"הגםהדף.עלו'לנאבש"סלראשונהשנדםסהגולה,מאורגשרוםרבנו
ה'כוהע'קר'חהקוש'האחוא'לומושב"ם.לה'םךומפרשסבר""מרגורסכאו

באוםורגמ"המחץר-כולם"אחב"שאלו-חולק'ו" ו'א,,·מחבטאובמה
לפנ'כולםועמדוהלכוMשלו,להשמאלאחולק'ו,א'ןסבר.חבןואבא : Yמםח'
הר'כך.לפושאםשו~תכלא'ו ,בספו'וכךבגמוא,אבוג'רסחנולפ' !זחנה

אתאשלו"וכלםכוחבה"ורגמ Iוכלם'את"אשלו :לה'פךממשכתובאצלנו·
ובמקוםגבמאר,ונהשג'וסהה'חהה"שלרגמלומר,אםוא mההכמו !מש.ר"

ואכן .משה"לפנ'כולםועמדוהלכו"הואגוסכולם"לפנ'ועמדוהלכו"
• 

i שח'מובאותתשע"ג,בומזפ'נחס,לפ'שמעונ'ב'לקוט :ומצאנוכ'נו
 ';סופו'ם.ב"דקדוק' :הדברומענ!"כולם'!לפנ'"וגםמשה""לפני :הג'וסאות

 !סופו""וטעות :ומצ"ן :משה'לפנ'"כולםשלזוגירסאמביאבתואלבבא

רבהבמדשרגםאבל ...הרגמ"הפיחשלאוויצאלאעד"וב'מ'וגם
• 

לפלא-ובש!ולפנילו IIולו II 1II"ב :גווס ,פנחס 'בפ ,אתרעלוחנחווכא
דבר'עלהשוב'שם'רשראתIIבןשמב'אלתנחומא "ף "tnזע"פ'חשבעלעל
 Iא'שזrרב'

החנאם"..דבו'הו'ה!כ'ב,כשנתבונןאולםהגמוא.מפוש'דב'יאלה
 :למד'מוקשם"עצוכםהחולק'ם

Mישזl'יורב'ירב , 1 , ,·תם
• 

• 

אישהירביאםרגליי.-הבנהדרךאיבבר IIדורשיונהמקראססו ..

 .מזךה mנחרת IIדךרכללכאווהלוה'תהשלאה'יבזו,לנקוטהחל,ט
כ'מגדיזהדר.' ,הכחובםשטהEכ'דוא m " :דלע'להח'ם"אורבם'רשרראה
ס'חס'!בל,להעמדיודרדלומזאלא

חולק!'שא!'סובר,ש'ר"מאחר :הנ"להרשב"םדבו'שלההסברהוזך
בח'הושאלוםבולםלפנ'שעמדך ,לפשריכול U'IIהרב,בפנילחלמדיכבוד

ששאלוכפשזסו,המקראאחלפרשוכילכיו IIובמובן ;אלעיזררבישמפשרכפי

כאןאבל !'הוכקראמסרסו"הלכד 'וכךעלזר IIאחוככןולאחר ,רבנומשהאת
כמולפשריכולאינוזrש 'IIשרב'ד~אנכון :עוצהמתמזrהמחעוררתמדי
הואאבל ,חולק!'שא'ןסוברהואשהריה"בבזrמכולםאחששאלוא"ר

ובמקום !לבדווכשהאתושאלובבזrמ"הש'בושכולםלפרשבההלםוכ"ל
ורגמ"המחהוהרמ"ההרשב"םביןשונ'ם, IIה'מחלוקחרקלפב'בושחה'ה
מקבל,סוה"בוזו,בבקודהצטמםהתנאיםפלוגתתושתהזrהל"לעד'פאמאדיד,

• 

 :התבא'םלסברות.ברבכלהמתא'מה ,המקארבפ'וושזומע!,ונסחהבגמרא
(מפנ'לדבומשהאתאלךשוכולםב'םשייה'והדמשרבב'תוגו:ותעמדבה

לפנ'עומדיהלכואומרא"רבשםחנןאבאאישזr.רבידבריחלוק!'),שאין
ת IIלםר~צוךרושם '!אזונוסחהשלפי ,הואוברורשחולק'ו).(מפנ'כולם

 Iולדשרוהקמרא

טובויתרלכאורה'אשיה.רב''בטאחולקיןאשיןסברתואת :ואדרבה
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מאשרהרב,בפנילתלמי'יסמלפניתינמנעימשהאתרקששאליאימר,אם
רקאילםהתלמי'.ם'אתשאליכיגבמאר,לפניניזאתששעהכפיפישר,אם

-הרשב"סדבריהבנתבאיפךהדבריתליי-ילחליפיךהרב.בניכחיתשלא
ריתראישהי,רבישלחילקיך""איךאתלבטאמיטיבזהיזכתקבלפשיםפיריש
יראשיךלרבתלמי'להקריםרצהשלאמפניהכתיב,הקדימידלא"יהאימאשר
חשיב."ראשיך

אלעיור Iררכבריתמההי

בגמראקיבעתההלכהאליעזר.רכיבשםחנךאבאבדבריהבנתנישפרהלא
אלאאיבוזיהלכהמקורמיתה",חייברביבפגיהלכה"המורהכיןבשו"ע,
• 

דעתגםמיבאתרמ"בבסימךד'יבסעיףא)ס"ג,(עיריביךעצמיאלעיזררבי

רשית.נטילתמיעילהאינההמיבהקברביכילעיל,ד~זכרהשכבררת.יספית,
אמנםהלכ.ד.שלהיראהנקראמהבחרים,קריטרייניםשינםעריןבשלחך

אליעזררביבשםחנןבאא :שאתביתרמיצאיםאני ז"'דףסנהרריךבגמרא

נקראיםהםזאתיבכלימיי'),(אלרומתנבאיםהםשו,יעסקיעל~מר,
שהרימשה,בניכחיתהדברההילאביוראיישםרבם.לפניהלכהמירישם

רביבשםחנךאבאיאמריכיצדזאת.לייסיפריהישעשהלןבפיריש,נאמר
לקציית,-יזאתממש,הרבבפנילתלמי'כבידשחילקיךבסיגייתני,אליעזר
לתלמי'כזה"כביד"כשחילקיךהריןכבידליחילקרביאיןאםגם-כאמיר
בהלכד.כזיאמבייילנטייתתיתכךלא !מיתהחכייבאיתי"מכבדין"-הרבבפני

אליעזררבי-יסיעתירשב"םלדעתכילעיל,סיכמניהרי :קשהעיר
ר~א-יסיעתירגמ"הלרעתיאילי ;הרבבפנילתלמי'כבירשחילקיךסיבר
הכבור,העדרבביטייהראשיניםתפיסתהבדליראינייכך ;חילקיךשאיךסיבר

מהראשינםיאחדכל :בריראחדדבראילםבגמרא.השיניתלגירסיתבהתאם
תולקיו".,ואיואן"חולקיו"-דהייבןאליעזר,וגידבריאתכדרכןמבאררנ,!'ל
אלעיזר.רבישלרעתיזכהיספק,ששי-שלישיתרעתאיךאן

כ"זסיכהבמסכתזה(ימעיךע"בס"ירףיימא,במסכתמיצאםיאנייהנה

-מרבישמעשלאדבראמרש"לאהיתה,אליעזררבישלדרכיכי ,)ב"ע
מכיייךבמפירש,בהםלפסיקרצהשלאהעניניםשארביךבגמרא,ישםמעילם."

הריעהלהציל"מהי :הבאההשאלהגםמיבאת-מרביכןעלשמעשלא
(שם)מהיתיד"ה ;שם!,מאחננאל,(רבנזהמפרשיםמסבירים " 1האריזכי'י
 ;שסהריטב"א, ;שםשינלם,תוספות ;ברוררבנובשםרד"ר,תרם' jבשמן

- !עצמהבגמראבמפושרכןגירסיעקביבעיך-יעיר). ;פלךערןהער;;ך
כרייך :המלןדירלפניהחיתיאיריהאיריתהיתהאל,עזרלרביזישאלהכי

כבירשחילקיךהיאההלכההאם-ייאב""יאדיניהמלךבניכחיתאמרשאירהי
 ;במלכיתמיררנקראאיריהאיךכן,יאם !(דיר)הרבלפני(ייאב)לתלמי'

ציייהבדיךכך,יאםהרב,בפנילתלמי'כמדחילקין rשאהיא,שההלכהאי
במפירש.להשיבאלעיזררבירצהלאהזאתהשאלהעליגס !להרגיריד

סיבראלעיזרשרביבתרא,בבבאאימרתהגמראכציד :בריתרקשהדמעתה
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בוימא-הרירגמ"ה),(לדעתחרלקיןאיןארהררמ"ה)השוב"ם(לדעתחרלק~ן

אוינרהדברנראהרלאזלאארחרלקיםאםלשראלוי,בכללהשיבלא-
• 

,לקברע,אלר,סרגירתשחיביןמחלרקחרלחדשכעחלבראהדעחעלובחקבל
לקרחהבחראדבבאשהברייחארמכיררןזר.אחזרסרחררחהגובררחששחי

לנרירצאחהרי-פ"גיבמרחבחרספחאמקררהשבירמארהגמראמהספרי,
פזרר,דרדרביהחרספחא.לביןהספריביןמקים,בשרםהריכרהשלאמחליקת • 
רבישלרשיטחרדבריראחבאריכוחכאןמבארהחרספחא,עלדוד"ב"חסדי
שאנוהקטעעלמדלגהואלצערנו,אך,לשואל,ם.חשובהבאי"מחןאליעזר

כאן.בודנים

שויטתםררכםרקעעליוחר,רחבבהיקףהחנאיםדבריאחלראיחעילונ
הדברים.לפחרוןלחחורזוגשיהלנרחאפשרואולי

,ישM'הורשיטת

שלבדךר'המקראותאתאישהירבימפשרבש"ט,מקומוחוכמהבכמה

במפושר,הכחובלגוגילהלאעודכל-קילל"ואמו"אביו :לדוגמא"ציבור".
ויחר,אופרטםישניבכחובמופעיםיאםהרילחזר,ופרטפרטכלעלשמדובר

פרטלכלולאל"ציבור",כולו,הפרטםילכללהמקראשכוונחאומריםאנו
אתקילללאעודכלחייב,איננו-לבדואביואחהמקללכךומשוםבנפזר,

"לפנישלנרהמליםאחלפרשיכוליאשהירביאיןכן,אם'אמי.אחוגםאביי
שאלוכאלביהר,היישהם-העדה"וכלהנשאייםולפניאלעזררלפנימשה
(כ"ציבור")בהידכולםאחששאלולפרש,יכולשאינוומאחרהמם.האררק

לפנילחלמידכבודחילקיןאיןכיירמ"ה)רשב"ם(לדעחטיברהיאשהרי
המקרא.אחלסדט"הלכך") :רשב"ם(יכדברינאלץהריהיהר.ב

טיבריאשהירבירגמ"הלדעח :זההטברלפיאחרקישילנרניחראילם
המקרא.'מטרסהיאכךומשיםבנפרהאחדכללשאילהלכררלכןחילקין,

בבהימ"דהיישכילם :ייחרפשיטהלפרש,אחרתדרךאישהילרביהיחהרהרי
לסרטיצטרךילאדשרב"ם)אליבאאליעזררביכמי(בדירקכילםאחישאלר

הויבביהמ"דרגי'רתעמדנה :כךבערךכתיבהיהייבברייחאהמקרא,את

שאלר :ר"אאימרמשום'חנןאבא ;יאשיהרבידבריכילם,אחישאליוישבין
 . .לבדימשהאת'

בהמרתיאשיהרבישלרהבנחרלשיטחירהיכחהמקירלנינראהמכאן
יעשיהייסידיחהיאזירנקידההרב,בפנילתלמדישניחניםהכברדשליכאפון
בר.דניםשאנרהנשדאאתלהבהיר

ששאלרבכך,אליעזררבישל"הילקין"אתמפרשששרב"םהרארנכיןאמח
שדברבפירישר,פעמיםשחימדגשישהיאוכפירביתיהם,בפניהחלמדייםאח

שאםלהבין,יקלהרב".של"חשיובחרהיאזהשכלמפנילרב,"נהיא"ד~אזה
חירהשללאמיחהלכורןשויכלזרלזמרגהרביראחרבלימזרירהחלמדיהגיע

רחלמזיר"מבניחרץמתקנא,אדם"בכלהריעינה,הרבכאילילשיאליםילהשיב
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ג'!'יל,ם"ראיהרבהצלחתעל ,!,עמזהדבריאדרבא,ע"ב)ק"ה(סנהדרין
 .)א"עמ"הכתיבית(לפישג'!'לתי"
לפניתלמידלשאילרגמ"הלדעת :רגמ"השליסברתיעמדתיהיאאחרח

מתירתליהניתלרבליאפשר !ביזלזילהיא,נהפיךאלאלרב,כבידאיניהרב
יגםיהגעיי,ילןןניעמליהםהריכדילשםד\ראר_לכללשהגיעיהתלמ'!'יי

זהיכעיר,מציישהיאאע"פחחילה,'לרבילא )!(בנפדראליהםשבאם'כזה
 !לחלמ'!'לפניתאיןהרבשלבניכהיתיאבל :לרכיגםלתלמ,!,ככידמתן

הסיבריאשקרכירגמ"הלפי :ה"לרגמרשב"םביןלצייןש'הכדלעדדו
מפרשבנפרהאחדלכלילא "יחדצירנר'ל"מחכייןשהמקראכלל,בדךר
ש'שהכתיבלבינילהשכאןמנDיבנפרר,אחדכלאלשהלכי ,ן'!'ד 1כנ'!'י

 '.''נפל"שלישה'שכפסיקני :"לפני"היספת ,'!'עלהפרטים,ביןלהפרדי
כברמיוחרים,"לםני"שלמיוחדבפירישזן,סברהחאו.מטפיק t'ןjהולכאורה

אנך"),ב"חימתגם(היכאהצרפתיי'!'אללר'דבשציףראהבמפרשי.םהיזכהר
כןשאיןמהזעןד.צעמן,הנציבעמקפירש''',עליצחק""בארהמלבי"ס,

הנציב).עמק(ראהדקרא""ייתיראלדרישניהגאינביאשראלעיזר,רבי

לעיזר Kרביישםת

לביןכתראבכבאאל,עזררבידבריב'ןלכאירד_הסחירד_אחגם
שליחאין"בעניןישיטחי.בדרכילחרץניתן'ימאבמסכחמתשיבהיהמנעיתי

האומר :ברייתאמצואיסאבוא,"עמ"גרףקדיושיןכמסגתעבי;ח",לרנר

משיםהזקןשמאיפטיר.ישילח'יחייבהיאהנפש,אתלייהריגצאלשליחי
בחרבהרנת"איתיאירהי)(אצלשנמארחייב,שילחרי :אימרהנבאיחגי
שמאי,לביןהת"קכיןהמחליקתשלאיקימחיחשלששםבגמראעמין."בבי

 iלחלמ'ככידש"חילקיןהאי,הפסיקשממטותשמאידלעתכימכיאר,יבסיים

כמלכות.מירדההילאשאיריההיאסימן ,חייבריראםשהריהרב",בפגי

כלימרשמותי"אלעיזר"רבי :בגמראאל,עזררכישלרי Uכ'היא עי,!,
פירישעידמביאע"כ)ק"ל(שבת '''שרשמאי.ביתשלאישמאישלמתלמ'!'יי

"שמאי"מלשוי II"שמותימבאךס"רשבאבלכירכרהושחברין"שמתא",מלשין
שמטמותרבי,לדעתכיאלעיזר,רבישידעימכרין .)ב"עז'נדהשמיתי,(תדו"ה
הכחיבמשמעיתאתמכאראל,עזר,רביהיאגםהרישחילקין,היאהכתיב
אילםרשב"ם).לפיזה(כל"שחילקין"-יגי'משה"לפני"יחעמדנהשלני

רימא),(במסכתר~הלא-"חילקין"האישההלכהילימר,במרפשרלפסיק'
אתרעלא"המהרשדכריכאןיימתקיימהבמפירש.זאתאמרלאשמאיגםכי

ריצהההישלאאלאברזמ,להםהשיב..."דידאי :"ל iיע"ב)ס"י(רימא
אחר).באיפןמבארשהמהרש"א(אלאמרבי"שמעשלאכייןבפיחש,לימר

יאתשמא.יתלמ,!, ""שמיתיהמפשררשב"ם,לס'היאזהכל-שדיב
שלרבישלרביהיה(אשררגמ"הלפיאילם ," r"חילקאלעיזררביסברת
 1ילכדלעיל),ברש'''(כנאמרשמחאמל'היא"שמיתי"כיסיברד~א ,) vדש'
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אלעיזררביכיצדקשה,ישיארזאתעםאךשמאי.לדברילהיצמדחייבאיבז

והרילבדו),משהאתצלםחדבבותשאלו(שהריחולקין""איןסוברבב"ב

שרגמ"הולחדש,לבואסבירבראהולאזו.שאלהעללהשיברצהלאביומא
הארי",מדייהרועהאתלהציל"מהוהשאלהאתומםרשהמפשריםכלעלחולק

ואוריה.בדודעוסקתשאיבבה

בראההשובים,התוסםותדבריביןמקזמותבכמהשמצאבולביגודואשר
מורדבתוד"האחרתבמחלוקתתלויותוהןבאמת,חלוקותהןבזהשהדעיות

אורהישלהמרדיההיתהמהחולקםי,שםבתוספותע"א.מ"גבקדיושזי

מתבטאתהמרדיהאחת,לדעה :המלךדודבבוכחותיואב""אדוביכשאמר
 ;רש"י)דעת(וזודדרבבוכחותיואבאתדבריו)(בסגבוןכיבדשאוריהבכך,
שלהסירובעצםאלאכדו,דגפעיואב""אדובישלהביטוילאאחרתלדעה
יואבשםאתשהקרים-שלשייתולדעה ;המלרכפקודתלביתוללכתאוריה

המלר.לשם

חז"לדבריביןהגירסותהבדליאתזוכמחלוקתלקשורלבומותרגםאולי
כלהבמסכת-מעשהבאותו-דברדי,םוביןה:פרקרבהארץדרךבמסכת

דא"רכמס'רקאחתפיסקההמוחקשם,הגר"אגירסתאתוכןז!פרקרבתי

 :כליירבמס'ולא

למלכותשהלכוזקביםבארבעהמעשה :מסופרפ"הרבהארץבדרר

היושעןרביגמליאלרבן :הןואלושם.חבראחדפילוסוףלהםוהיההםבימית

רבי, :גמלאיללרבןיהושערבילואמרעקיבא.ורביעזריהבןאלעזרורבי

רבי, :לואמרלשחריתלאו. :לואמרזחברבוםילסוופוסםבישבקבלרצובר
עלוטפחהיושערביהלרהן. :לואמרזחברבופילסוופוספביובקבלרצובר
שלאלאארץדררזו:איןואומרבדעתו,מחשבההואפילוסופוסוהיההדלת.

הדלתעלוםתחעמדשלשייתפעםורגליו.דייוםביו,ורחץעמדשביהפעםחכם.
(גירסתגמליאלרבןמכאן,באיןואלומכאןבאיןאלושיראל,חכמיאתוראה

פילוסופסיר,יהמשמאלי,ור"עמימיגיוראב"עור"רבאמצע)ר"ג :הגר"א
"שלים :אביאומראםזישראללחכמישלוםאתןהאיר :ואומרבדעתומחשב
"שלום :אביאומראםשיראל,חכמיאתמכזהבמצא- !גמליאל"רבןעל,ןי
אמראצלם,שהגיעכיון !גמליאלרבןאתמכזהבמצא-שיראל"חכמיעליכם
הפיסקהאתמוחק(והגר"א "!כרשאור"גשיארלחכמיעליכם"שלום :להם

כ"ב)א:(מלכיםשבאמרלמדבוהשכיבהמןאלאלמדבומר"גולאהכאה)
ומשמאלו'!מימיבועליו,עומדהשמיםצבאוכלכסאועלישובה'אתראיתי

טלכיםשלםו-להםאמראצלם,"כשהגיע :באמררבתיכלהבמסכתואילו
מרבןולא :הבאה)הםיסקהאתמוחקאביוהגר"א(וכאןברשא"גמלאילולרכי

כספרמהמקראהילפותאשלפיבראהוגו!שבאמרמהגבורה,אלאגמליאל
גמליאל.רבןבפביוכבודתוארהחכמםילשארלתתאפשראי-מלכים

וכותביםבתרא,דככאהגמראמגירסתהפוסקיםשיבוככוובהאוליכן,כדמ

הרב':"כמקוםולאבבוכחותו,גםאלאבעירו,רקלאכלומרהרב","כפביהם
בגמרא.'אצלבושמופיעכםי
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רזבריגקראיםימדדישאלדדבסגהדריו,אליעזררבידבוילםגיגימאדיך

לגביארףבגיכחיתי,שלאארףי"ישלעלי"דקכשמאויובט,משהבפגיהלכה , 
איוכילגי,מיכחייםאליאליעזורבידבויאחהלכליקואפליגדהיהמשה
בקבלתלהתכבדיכילהיאהוב,בפגילישהבלתלמידלהתיריאיפופנםיבשים

עביויגםכבדרד~א-רכמיסבוכאמרו-זהידבוהקטו.מהתלמדיהשאלה

 !לאראיפופגיםבשים-להשיבאבלרבי.עמרינם

בשר"עמקיםבשיםמיבאיאינררבכחדיישגשמעזהשדברמאחר

יהגרי"שחירד,דעחבזהשאלתי-פשיטרתימריבכגואה-יבםיסקים
 .לכךהסכימרא"שליטאזירבך ,"יהגרשאלשייב
עלבירתרלהחמיראלעיזררבישלזרשיטהשנםהרי ,לימרחרצהראס

בכבדרילהחמיררמאדיךשהיא,דרךבכלרבילפגילהיריחעייזשלאהתלמדי,

גס- ) 1כבידליחילקאיטכשרבי(גס ,האחררוהקצהעדתלמדיאיתרשל

כמחמירמםירססשמאיאח,דמצד :רבישמאימתירתלקיחהגראיתזרשיטה
מט"י)(םייאאביתבפרקיימאדיךשבדיר"),הבגיובאמת(,,דחארתלמדיירעל

יפית".פביסבסבראדסכלמקבל"היי :שאמימלמדבי
רבי,בכיבדרחייבהקטוהתלמדי :ביבעיםהסאחדממקירהדבריםשבי

אליעזררבישלזרדר-אבפיתגשיהבדבר.חייבהגדיל,התלמדישרבר,כשם

וחכמיה.התורהכבודוכולההיא,תורהכולה

העדיוח Kלעיררלא Kבאלאזהמאמרכי ,ילהדגשילהרסףילמיתר
זי.בהלכה

שביעיתירושלמי

בס"ד

אי"היופיעתמתכחו,'ש

• 

ש mפירישעם

 " ,jונן:וjו "

הראשוניםגירסאותע"פמתוקןהירושלמינוסח )א( :כילל

הראשיגיםמפירשוימלוקטומספיקקצרפיריש )ב( ;,יל

"מסקנת )ד( ;וביריריםהערית )ג( ;ז"לוהאחרונים
חיולפי )ה( ;סוגיאכלבסוףלמעשההלכה-השמיעה"

צריוניסהש"מסירת-ציין""שער )י( ;גירסאית

הלכות.

כרמלואריהלוייהדוהמאת

אשילט"התירהגדיילהסכמתעם

פזלהייםבהיצאת
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עמנואליונה
, , 

 •תבואתועלאדםמערים

הןהוייומן,בניהןואפילופיוותמל,אהמגווהוהגיחשמתחבותגיא ..

ולכןטבלוואיהוישהפיוותמגיחההגמוא .) )1ט,(פסחיםמחוקנםי"בחזקח

טבו.ומוואיהפיווחאחמוציאהחבושלחיקוןשספקמכאןלהוכחישי

וביראמוודואיבחזקתהחבושלהחיקיןגםשהויזיהיכחהה mרהגמוא
הגמארמחיקן.שאיבודכורדימתחחמיציאשאיןחבועלחזקהחחאהחגיבא

 :ממשיכה
רלאאימיומעיקוארילמאהיאיספקספקאימאבעיתיאי ..

תביאתיעלארםמעויםאישעיארא"ואישעיאכו'טבילי
ןמיפטיוהאיכלתבהמתישתהאכרישלהבומץימכגיסה
העמשר".

• 

ואשיןבפוקהארשיביתבמשבויחבריגיםקשיויםאישעיאובירבוי

בפסחיםהב"להסיגיהבש"ס.אחידםבמקימיתימיבאיםמעשויתמסכתשל
הלכההםאישעאיובירבויאלא,בוכיתובא,לפיב.טי,כברהגםומבאה
(בבאוש'"צייןמאדיד .'א)הלכהה,(פוקביחשלמישםמיכאיכןפסוקה

רגיםכןכמי ."אשרעי!!וביעלחילקיםששיחטין)אבלר"הבפח,מצעיא
ארם.לאכליתגםאיבהמהלאכילהריקאאישעיאוביכייגתאםהואשיגםי

אתשיבמיציאיםאםחיזותוי"מהםושתחויבאםשיגיתשיטיתשיבןכמר.כן

שהכגיסהאילביתמחרשכביסתןלפבימיויחיעישםיהביתמןהתביאה
הואשיבים'גריל,לעילם.התביאהאתפיטותשלהבמיץהתבאוהשלהואשיבה

מזך Kשבעיית,ומסכתסמיסהבדיביהליוכוךסובמתחדשליים Yהבהשמיטהסנתת Mר pל •

וכווגסהאחרונותבשביסרז. 1Cבהחל"ותהומדרתלכלתמידיתלבתסומתלתתהךאיי

Kובמריםפרסוםזה. Kבנרשהתורנייםעתבכתבימריס Kהונהםעמטיסזה.בלימידרפייז

ישיכותתררה,תלמייישבכללזהשבניעהראויימןהליוכיראתיעוזדזהקידשנקונזינו

בארז.התלויותכמזרותקבינוםישיעיריםייהיוכולליס

I לםרסשישבירושלמיהש"'סבלבייוראהאישם,יונהרבינותלמירינפ"נוייןK לשוןת

פני ..בשםרהאאךהבבלי,לסין-ם yנולי,'"ומעייםבתבןדגזאדםונובה ..הירולשמי

ה.ס"ה,פיקברכותארז,ביכורי , 1בא,רשםם . K 'אברהםזךעירהאמשה"' .

וסלכרוגםאהייא,ם"'הברכותוaן,רקכנראהביררשלמימובאיםארשעKירבידברי

היסבידר,רתהירבבבליהמרבוtותרברתשהלכותהוכחהשונרכוtןקצובה"'הלכה ..

 .להיםךוכןכירושלמי,גזברולאאםאפלירהירוסלמי,למאיראי

חייכים"'פיקי ••כהזל"'חזברי,לרראהשםרזלייח Mלגcברכות,יהיסעפבירהא 2

כס.ס'י

ב,סן,מנחרתמקובז.תושיסהתוספיתמח,מזיע"בבאמקובנת,ושיסהרתםםות 3
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.ררבמ"סדבריב.רבנתלדיןהזההמאמרכחנתבזר.בה mבהדניס, •חררנםי .Kיר
א,ט,בפסחםיהנ"ל.רגמראפיעל

פיריתמלאיהמגיור,יהנחישמת"חברהגמרארבריאת'מפשר '''רש
בביתין mממובפיריתשמדיברמתיקנםי"בחזקתהןהרייימן,בניהןיאפילו

שהכניסהאישעיאכד'רלהיעבדאימרוהבית,ובתוךסמירחיןשהןיאע"פ
מלאכחןגגמרהלאהביתפניבראייתאך ,רממוחדשכךואתרשלהבמיץלבית

בתיךככרמלאכתןאתהחבריכשגמרטבלשםעלהיןלחולאלזםיויתשל
קבע,אכילתלאךכןלהיישרימוחרטבלשםעלייר\חייללאהלכך ; "Iההבית
כייןאךגירן,קביעיתלפניאפיליאסירהקבעאכילתשאמנםיף tilהשר"י

לםישעשירן,חבראחזקתסמכינןדרבנןאיסיריגביהיאדרבנןרקדאיסירי

מיריחלהםשנעשהבםיוות-תכיאהכאןמרוברשאמנםייצא ''''שרםיחש
כרביעשההתברא.ר·שבעללתליתאפשרזאתיבכלבגירןנמצאםייאףבבית

בךאחרעשה mהמירהרשיהיאילישלהבמיץהתבואהאתיהכניסאושעKי
שנעלהנית,בתוךשלםגיוןכפליאפילולהניח,אפשוזהלםיהבית,בןרת
אישעיא,כרבישעההגירן

 :הרמב"םפסקיהלכהגפרקמעשר,בהלכית
כהמתושתההיכדיבמיץלהכניסה,התביאהעללהעריםמיתר

לביתישהכניס'אחרימעטמעטיזוהרהמעשרמןיפטירהאיכלת
מתחילאינישהויהמעשויתימן·התרומהמןלעילםיפטור
הכל,לגמור

גםהרמב"סי cשל'ש jםיהדרבייןאילנההמ,אכליהרקמתירהרםב"ס

לאדםמיתרתקבעאכילתשאפיליסיברםישימיתרת,לאדםעואיאכילת
אסורה.עראיאכילתאםילישלאדםסיברםי'ישי

הרמג/וסדבריעלעמדיח)סעיףא,סי'(שביעיתזצ"לאישוןי,,,חזרן

לדעת"יהנהיהסבירלעולם"יפטורלביחישהכניסאחרימעטמעט"וזיהר
שאינרר"לאלאפיטרתזיוכנסיהלאושלהבמץומכניסהראמרהאהר"מ

 IIIהרסב-שן'"ח ..ל,אברכן"ישג""חדיושישם,הרא-ש O'ןnכ.טו.נ:חתיססות

n ". שם-סייM , מM ששורלראךןיהררהרכינו 'תרסשס,בוכןח,יריC , ההמייי]ן[יהזרות

ובזיע. Mכבהרונג'"'דחיזושישם.}ייירגיבו{יחירושי Kס,פסחיסהושב"יתיספות

 M.מזוהועבידהוכח

ה".ד ac '"םונעשיי"ייטףואמינתמשהפנישם,לבושקיד.ס"קוסל,אסיייעהיורה ,""סו ...

עריך,ךהלכהג,פרקזרקשעריזז,סןיאריהשאגת nשו"'א,יג,ביזהיהוס,.פני

ב,ז,חיל,ו , Pיזחבונcשז"ה,מזיהחינירמנחתב, " Hיומוש"'סב,פו,נדהלונ

שיa.חזיןמ",ח pהלהכת,שר,וטורכם,כח " 0ח-כי"םאפיקינו,יסידירדש pמ
, 

נפ, Pפוזמיעו,תהלכיתה,חיי,השלחך,ווךיח, P"Oאסייית Jשב'ב,סי'וונשוות,

וcוז,מ,דניזבי'",גארן ..כושםיס-יזהלכהומרקח'"כהתוופותזeיןיז,ס,יף

שמולא,דבו ,eולזe.בוכותלמשפם D,יניב.ם"קזהלהנבםוק"ריפותfלtן

יב.סייפסחיס,יוסף,מחנהקננ~ד,,מי ,משעונוןשם ,eוס,פסחים
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מעט"זירהשל .החבאיכלימר- ,"יאיכלמעטמעטייהר .אלאלאכתה.מר.~ימ
ירק .בביתהתביא.ה.עלrךרי"מחייבחרזראינוכזהבארםזשרקמרכחיעמט"

מעט"זורהאלא,ברכרתהבחירה"ב"ביתמרכאיכזאשרעיא.רבימתיר.אז
הכל"לגמררמתחילאינר"שהרינהסףתנאישיברהרמב"םלםייארכל."מעט -.. ' . 
אפיל,הביתשבתור,בפח,מעיצאבבאהגמראע"פאשי"ה"תזוזלמייזה

 .'תרי"מהפרשחמחייבתכברהקשיראםי)פיקרס(שםמלאכהגמרהתחלת
שלא '"ס,הע,זירההגר"א"ביאיר"בכנראהאשי"חזיז",שלםירשוימקרר
עםמתאיס .איגוס"הךמבבכיינהזהשפיחשהרגשיאיש"ה"חזיז .&ד Dסע' . -. . . 

שגגמררפירותמלאהבגמירהמריברשםשהר~"להבאט,פסחיםהגמרא,רברי

אילו.רמתרר"מ,פטירההמגררהכלהגמראלםישם.ינתמרחיבביתמלאכתז
חי~.ל,ר !1'"יאםתירץאי;ס"ה"חזיזיאיכל.מעטמעטזררהרקהרמב"ם.לפי

זהכעיןעיון.בצריךנשאראשי"וה.,חזזן /1 •••פלרותמקצתשהןראיירי

הרמכ"םכרינת.שז)סעיףצט,פרקמעשרית(הלכרת "העת"השלחזב"עררך
מעט.מעטיירהילכז'עראיאכילתלאכרלרקשמרתר

אבליארכל."·מעטמעטרזרה"ם"הרמבשכוונתהסברי "אשי',,חרזזוהבה

ופטורלביתושהכניסאחרמעטמעט"ויירהל"זרכאילההזכירלאהרמב"ם . . . . 

הרמב"םהכל."לגמרר.מתחילאינושהריהמעשרותומזהתרומהמזלעולם
מתחילשאינומראההתכואהכעלרכזהמעט"מעט"רזרהשלהתנאירקהזכיר

שהואמהאתפעםכללאכול,ורשלאשהרמב"םייתכזהזרייה.כלאתלגמור
כוונתאםלארצר.מעט","מעטאתלהכניטמותרולכזמעטעמטיירה

מהגמראטתירהאיזאזלארצר,להכניסוגסמעטמעטלזרותשמיתרהרמב"ס
הכניסר i:שהחלתלותאפשרהבית,בתוךמלאהמגררהשיאסגסבפסח.םי

זרייהבכללאוצר.והכניטהביתבתוךעט.ממעטזרהשלה,במתהתכואהאת
אךלטוף.ע,תרו"מהפרשתפטורנשארולכזהכלאתלגמררהתחיללא
אשי"ה"חזוזפירר'שלפימעט."מעט"זורהלשיעררהגררהאיזזה,פירושלפי

כנראהאכיל"אותהשל 'לשיעררהכוונהוארכל"מעטמעטל"זורהשהכורנה
 uלחסרלאוצר,רלהכניסמעטמעטלזררתמותראםאךארעי,אכילת

ליירההרמב"םשכוונתלפשר "אשי',,חזוזאתהכרחיזהגםאווליהשיעור.

לגמורהתחילשםאודלועיןים Kבקישוובירחיייןיס Kמןיע Mבכשםהתיספותלםי 5

ם lfהרמבשיטחאישייחןין ..הלפיהכל.עלתוי"'מלהפרישחייגהבית,בתודמלאכתן

מלאכתןלגםוריל nnה H(שם)דכהלכהפסקוכןהפייותבכלייןזהאלאכך.לא

..וזירהכמוץמכניסכ,ניזם Hהרמבהרגישולכןהבל"לעסרחייבלביתשנכנסיר nxם
• 

 ,הכל"לנמורמתח'לאינושהר' ...לביחרהשכניסחר Mזכ iסמניים

 :הלכ"לונגורמתחלייMגר_שהריהרפב-םרבריבולקמו ,."סשםהגר"."ר Wב ...רווץ 6

וש,וייזחטיזגיזוחליקוכוי Kותיונ 'ברשיפקסי Mלר,יי,שםככ"'מתיס'קוסי"ר-ל

 ,ן" Nכמשא"'(הכל,לגמורחתחילשקדםדבסעיףלקיחואהאבלבו"'שודלועיןין Kלקשו

אתחולי..מכישלהדיןהרמבאסשלםיב)סי,(דףנוסי'ייד"'ה"ונקישהביזוכי

מלוו:כה.גמרבכלנאמרפיקוסייהך"

36 
• 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



הכורנהיעיקרמדו"קשיעורשלתנאיכאןשאיןלומרוש" .זאוכלמעטמעט

התבאוהשלקטןחלקזוהרפעםובכלאחתבבתהתבואהאתלזררתלא
הרמב"םכוינתואוליהתבואה.כמותבגודלתלוימעט"ה"מעטור '3Iוהש
להכניסוומותרזהשיעורלאכולצורדאיןאדארעי,אכל'תשלור '3Iלש

 .'לארצר
איןרלכןלארצרומכניסמעטמעטשזורההרמב"םבכררנתהנ"להפירשו

שכדראשרניםאנרמרצאIכ'חדש.הסבראינר-אט,בפסחיםמהסרגיהסתירה

הרמב"ם.שיטתאתגםכדלפרשאפשררלכןאשועיארבידבריאתפשרר
תבואתרעלאדםמעריםארשע"דר'"רהא :שצהמצוההחינרד,לשרןרזה
במס'דאמרינןפסרקההלכהוהיאממעשרלפטרהכדישלהבמוץרמכניסה

מיהרהשלאוכןביתרבתרדערימהממנההעמד"בשלאמ"ריהאיברכרת,
בעניןהנראהזהרמעט.מעטלארצרונתןמירוחבלאמעטמעטזזרהשדאלא

הקשהאמנםרטרברת".בריארתאחדבקנהעולותהשמועותכלהדרד'ובזהזה

העמדתרבלימירוחבלישמדרבראשועיארביכררנתזאתשאםחינןו"ד"מנחת
החינרדבעללנרהשמיעגדרלשחד"רשנדמהאדחיי'ש,כאןאיןעריהמ,

סתירהאיןזהפיררשרלפימטטמטטלואצרכמוניסמעטמעטשזורהשחכררנה

בפסחים.מהגמאר

מעט"רזרהדבר'!"הרמב"ם.בעקבותכללבדרדהחינרדספרהרלדכד"וע

מעט"מעטלאוצר"ינתזההןספהאויל,הרבמ"םדבריע"פנכתבוובדאימעט"
עםהרמב"םדברימתאימיםזרובדרדהרמב"םבכררנתהחינרדהבנתהאי

השמוערתכלהדרד"רבזהבכרתבולזההחינרדהתכררןאוליבפסחים.הגמאר
וטובות".באירותאחדבקנהערלרת

ופסקארשעאירביבכררנתהרבIכ'בדיונIכ'

הנ"ל.החינרךדלבירלבתשרמת
מצאתילאבזה,הרמב"ם

~ 

"הרי :רז"לבלה,ברכרתמקרבצת,בשיטהמרבאהחינרך,דברי[כעין

להעשהולארב,זיבותבשקיםוהכחיהיפהארתהרנקהשלהבמרץשהכנסיה

כי'ןו iוחיובלכללבראלעולםלהאפשרואילערלםפטוהרזוהריימרוח
קבע".באכילתאפיוללגמריהותהרחירבלכלללבראלערלםלהאפשרשאי

כיאםהנ"ל,החינרךשיטתעםמתאיםמקרבצתבשיטהכאןהמובאזהפירזש

מעסהכללעשותשזעתו לכ.., : ) Kטז.כסי,(יףנוסי'עמשרותזיריימקדש ..ורהא 7

אףמעםמעםזזורהו-להרמב"סשלטעמונמייזהיכלללמעשרמלאכהזויוeדמעם

שבכלמשמעאמנםלאהדבריולפיכלל".מלאכהזה"יוזרכיכלזורהפםזיכלכ

שזרהכלזה"ולפיוז"למסייםדוד"ה"מקדשאךעי"ש,לקדרה,זוכרכלזירהפנום

התבואהכלשגמרעדכןנושהאפילוכלולגמורע"מהתחיללאפנוםובבלמנוםמעוכ

אמרניוגיובובובורחתהבתיהאכלתת g'אסאפליןגt"כלמעסר,למאכתזויוtז"גכ

גtתשהסביימ"הם",אמעשרות,ראשינה,משנהיראה ," Kאושע'כר'להנוביידילםא

עיהתחליכאשרכולםממורחיןשעכשיופירותלמאהמנורהשיתכוהרפב"םשיסת

שליס"גcויערכן Mזלמןשלמההרבמו"'רדברילהלןראהןאעמס,מעםלגמורמנת
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מעט.מעטזורהשלהתנאינזכרהלאמקובצתבשיהט
המחברהרבשפירש"ומה :וז"להחינוךעלהקשהחיטך"ה"מנחת

איבווכו'ערימההעמדתובלאמירוחבלאמיירידבביתאשרעיארביבוברי

זמןדכלומשערותבמשבהמבוארזהדבראושעיא,רביחדישדמאימובן

ן '1עצריך'וגםהתוהרמןנטבלאינוגורו "'עאומיחחע"ינגמרשלא
 ,שלפילמעלההוצעוכבר ."ש"עדנתמרח,דמ"רינראהשםופסחיםדמהש"ס

זלוזתמותר·שלה,במוץהתבואהאתהכביסשאםראשעיארביכוונתהחיןרב

המנחתשהקשהומההתמלא.שהאוצרעומסטמטטלראצרולהכגיםמעטמעט

שכוונתלזמרש'תרו"מ,בהפרשתחיובאיומירוח.עשהשלאזמושכלחינוך
זמו,אחרמירוחעשהאךוהזר"ה,הדש'האחרימדימירוחעשהשלאהחינוך
בחדיוישמבוארוכומעט,מעטלאוצרונתומעטמעטשזרהאחרי
שהכניסה"כל :וז"לשם)מקובצתבשיטהגם(מובאבפח,מציעאבבאהר"ו,

שבמלךואע"פלעולםפטורהמירוחלהעשהולאבביתוזרהודשבמת
לאחרלאתלראלאמירוחבקראשאיבומטוהר mמירלהועשהמכאולאחר
לאלתרבתמהרשלאכלוזרהדשאפילוברמץשהכבסיו,"וכלוזהרשרש

חיבוךהמבחתקושיתגםמתורצתהחיבו.ךכוובתאתכךבפשראםפטור."

ממורחים,תב,ואה-פירזת '1ההחברשלשבביתומשמעפסחיםשבמסכת

,מעט,מעטשזרהאחריזמן,לאחרבעשההמירוחאךבזה,מדוהשהחיבוךייתכו
 .לאוצר.התבואהכלהכבסתאחיר

 :וז"להב"לעלליהעירשליט"אאויערבךזלמןשלמההרבררבימויר
אפ"'רפטורלומרס"םלאזאיךמירוח""בלאמירחה",;,שלארמגיש"החיביך

בתמרחשלםשגירויתכוואיךיימו"בביהו"אפילותביאגםמירחן,אח"כאם
שכבררוקאדמייריבאמראםואףמעט,רקלזרותבתכווופעםובכלחאדם '1ב

מסתברלאשלםבגורןמ"מם, '1בבוה"בלברהמירוחורקמקודםבביתההי

במשבהראיתיאךהכל,למהרשבתכויותחלתועלספוווהוכיחבהכילמיתלי

לשיוע"כעי"ש",הכי,מםרשדכןהמשנהועמשריתקמאפרקראשונה
 .א. IIשליטד l/מו

יםכים
, 

• 

, 
בשארשלה,במוץהתבואההכבסתאחריתרו"ממהפרשתהפטורא.

המקיבלהפירושמעט.מעטזוריםרקבביתגםאם-הרמב"םלפי-בתוקפו

דעתאתלהתאיםקושיישזה ' D.לאךוראכל,מעטמעטלזירהשהכיינה
ש'הביתבתוךמלאהמגורהלגבישגםאט,פסחיםהגמראעםהרמב"ם

התבואה.אתהנביסושהבעלים.מפנימתרו"מפטוריםהפירותשכללתלית

יכוכגםימעט,מעטלזירהשהכיונההרמב"םאתלפרשאפשרשתל.במת

סמךישהחיביך·בספרבפסחים.מהגמראסתירהאיןזהפירישולפילראצר

זה.לפירוש

לשעותאיובאוצרכךאחרשגםמשמעהחיניךלשוומפשטותב,
לעשותמותרשבסיףהר"ו,כשיטתהחיבוךשכיונתלרחוקש''אוליאךמיחח,

הנ"ל.להגמראבהתאםוזה , mמיר
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צקיקי"בארהםהרב
• 

, , . 

 •ם nכרמכ nהראשתים"חבמיםןושל

.-
האמוראאוהחבאשםציוןללאמובאוחשברמב"סההלכוחכללבדרד

אמרו"הלשוןאחלפעמיםמוצאיםאבוכןפיעלאףההלכה.בעלשד\א
 ."הראשוניםחכמיס"אמרום IIהרמבכיתבולפעמיםההלכהפלניחכמיס"
ש'חורהשלמדהאשה :יגהלכהפ"אחוהוחלמודהלכוחברמב"ם'לדוגמא

וכו.'חפלוחלמדהכאילוחורהבחואחהמלמדכלחכמיםאמחוכו'שכרלה
לדרשושלאהארשובtנ'חכמיםצוו : ב"'הלכהב'פקרהחוהויסודייבהלכוח
ד:הל, "פרקחשובהבהלכוחוכןוכו.'בלבדאחדלאש'אלאאלובדברים
ועו.ןד_"הד'פרקחורהחלמודבהלכוח"ייט,הלבהח"כפרקשבחבהלכוח

קובעח.החקופהלאכיבמצאהרמב"םהחכווןחכמיסלאיזהבבדוקאם
לאמורא.ולפעמיםלחבאמחייחסלפעימס "הראשוביס"חכמtנ'הציין
"אמרוהביטויים,שגי,ביןהבלדש'והאסאלהלבטויtנ'שמעמותש'הםא

זהראשןנםי"חכמיסי"מאחחכמםו"

.,הנטויבמאמרי Iג'רייסיעקבהרבומ.הברסדידייעדמרזבעהיעל

ג"חשל'דכרד ,ש'ראל(דיגי "ס"להרמבחוהובמשנהארשונםיחכמםי

דומה "הראשונים"חכמיםהבטוימשמעוחכיליבראה :ז"לו .)נ-25נ 41עמ'
 ,כדשאמררחכמםיפעםאמבסשהייכלומרראשונה","משנההבטוילמשמעות

החכמיסאתמצטטהרמב"םרת. t11Cהכריעאחרוביסחכמיסשל "lהדביתאולם
שביןמהקשראומדברהיםלהרכיחאלאכמרתסהלכהלפסוקלאהרארשבtנ'

המוב"סכחבשאוחההלכהבגמרא,הדבריסהובאושבגינולבשראהדבריס
נחןנדחו,עצמםשהדבריםלמררחהראשונים.חכמםידבריאחהבאיולבפי

רכדומד.פליגילאכאןעדבשטיחראהי,מהסלהבאילפעמים

וסוגיותישהמאמר.בעלאחלחארבאלאהראשוניםחכמיםהבםיר

מצטטכשהרמב"סחכם.שלמסזיסמאמרשונהברצרהמבגיותחבלמודשרבות
להביאמחכווןושכהראסחסחכמtנ'"מאח"כוחבהואהעקיירחהסרגהיאת

אמרי"הבטןי ."הראשרניםחכמםי"אמריכיתבהוזוןהי mהמהסיגאיאוהי

לאח,באמצעה,דוקאאלאחלכחבתחליחמרסעיאגיוחארשוביס"חכמtנ'

אחכוחבחריד\ ,לחרכיחלנחזררננצאחראשאוחהחלכהכחבחש,מב"ם
• 

 ,הרשאונtנ'"חכמtנ'ב"מאררמקדימרכשד\א ,ה nהר~כבאחשממנורזנ.אמר

חכמיסשחלשוןכונחוכדבריו.ששממעסוניוחכמחשחבאייעי"שעכ"ל

כרבנןשההלכחמסוימחהוכחהאוסבראדחתהחגמראכאשרבאהראשונים

הארשובים.""חכמיםהלשוןח Kהרמב"םכחבלכןבחראי.

בוספרחדוגמאוחאביאזחבמאמריהדעח.עלמחקבלזהשהסברילבדמה
 ;"'נוייסחרבשללחסברוראייתמהווחלדעחיואשרהנ"לבמאמרבזכרושלא
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לעקורדיןלביחויש : 'דהלכהב'פרקממריםבהלכוחכחב-ם"הרמב
לעבוראועשהמצותלבטל'שעהלפיראואםוכן "וכושעהלפיאלודבריםאף
מלהכשלמש"ראלרביםלהצילאולדחרביםלהחזירכדיחשעהלאמצותעל

חכמיםשאמרוכדרדוכו'השעהשצריכהמהלפיעושיןאחרם'בדברים .. 
ם,"הרמבל"עכ ,הרבהבתרחשמורשרשכדיאחתבתשעליוחללהראשרגם'

אלעזרורביע"ררש"מעאל 'רהיהוכבר :מובאפהדף"מאגבמארוהגה
עזר",בןאלעזררבישלבגרישמעאלורביהסדרולויבדרדמהל'בןעזר",בן

השבתאחשדוחהגפשלפקוחמגין :בפגיהםזרשאלהגשאלהאחר",ן,מהלכין
אתש"ראלבגיושמרואומרמגסא'בןשמעוןר'וכו:ואמרש"מעאל'רגעגה

א'~ר·הרבה,שבתותשש"מורכדי'אחתשבתעל,וחללחורהאמהרהשבח,
בהםוחיזמידהןעריEכאדדייאמינאהוההתםהואיאישמיאלאמרהידוה
ליהדליחמשדמואלברפירכאלהואיחלכולהררבאאמרבה.םשימרחולא

 :ל"וזכשמואלג'הלכה-ב'פרקבחשבהלכותפטקם"הרמברכו.'פירכא
 'וכו .קטגים "'עולאגכרים '''עלאאוחן·עושיןאיןהאולדברם'כשעשרים

אוחםע'!שהאשרשנאמרטכנהבושישלחוהלשכחחכילוללהחמההמואטור
בעולםגקמההחורהמשפטישאיןלמדתהאבהם,שימות-ולאבהםוחיהאדם
איחשלכולהרביומאהגמראולפיע"כ.וכו!כעולםושלוםוחטדהרמיםאלא
מאמרממריםבהלכותם"הרמבהביאמדועקשהמשדמואלברפירכאלה"

הביא '('אוכשמואלפטקבעצמוהרמב"םהלאקשהועודדחחר.א·שהגמר
מבסאי.מןש /Iר.דעחאתהימביים

חכיוכסשאמרוכזרדכחבשממריםבהלכוחם"הרמבששלו!ומכהרמכא!
לפסוקבאלא- ,הרבהשכחותשש"מורכדיאחחשבת ,!,לעחללהתשאריiב

שהוראחמכיוןשייכחלאהפירכאכאשרמסויםשבמקהרלהזכיראלאהלכה
נאמרמנטיאכןר"שעלוהפירכאנפשפקוחבודאירקלהיעשוחגיחנחשעה

ממריםכהל'הראשוגים"חכמים"בלשו!הרמב"םהביאלכ!נפש,פקוחססקעל
כתבולכ!בגמראכדאמרברןפירכאלה"איחהלאבשבחההלכהשלגכימפני

מחורצתכ!וגםזה,עלשוהקהאחרוגיםחכמיסשמפני "הראשרנם'חכמיס"
איןשעהשבהיראתמםבי ,במםיאבןשוורדעתאתהביאאדי ,השניההקןשאו

לראיה,מנטיאב!ש"רדעחאחלהבא'ויכולסירבא
, 

ב.
, 

. , 

גיי'הלכהד'פרקחמורהבהלכותמהרמב"םראיהלהביאאפשררכ!

הםגזירוח'החורהחוקישכלפ"אעוכו'הקשרבהמחעלמערימי! rוא :וז"ל
לול,חןכולישאחהמהוכלבהןלהחבת!ראוימעילהבסוףשביארנוכמר
הטעמיםרובהבי!למהששהמלדהראשוניםחכמיםאמרוהריטעם,לוח!טעם . . . . 
עכ"ל,התורה,חוקיכלשל

עלהטמא,עלהטהורוהזהדחניא :ע"א'יידדףיומאבגמראאיחאהרג-ה
הללרהדבריםאיןאומרם''וחכמיםר"ע,דבריטמא,הטהורועלטהורהטאמ
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שלמהדקאמרה"נועקיבאור'וכרטומאההמקבל,םבדבריםאלאאמורין

ונוגעטהורעל,וומזיןלמזהההואורננןממנירחוקהוהיאאחכמהאמרתי
נאמראדומהפרהמדיניפרטאיוהעלירבנןר"עחדולקיןהריע"כ.טמאבהן

בדהבמסכתרש"יבפירושועייןממנירחוקהיהיאאחכמהאמרתיהפסוק

טהןרעליו'ומזיןמזהלמהזהבטעם :וז"לאחכמה"אמרתיר"הע"אט'הף
עכ"ל.ממני,רחוקהוהיאטמאונוגע

הביןלאשלמהשגםהרמב"םכתבכ"ופרקששריחלקנבוכיםובמורה

אמרתישלמהשאמרמהזהולפיהכללים,אתרקאלאהמצותפרטיטעםאת

אתאפילוהביןלאאדומהפרהשבמציתהכונהממנירחוקהוהא"אחכמה
רובידעהמלךששלמהביומאהגמ'אתהרמב"םיפרש '1אכןאםהכלל.

נבוכיס,במורהשכתבמהלפיהריידע,לאאדומהפרהפרטירקהתורהטעמי

לפרשוצריךהמצית.כלשלהפרטיםאתולאהכלליםאתרקהמלךשלהמידע
שבפרהשמדוברממנ'''רחוקהוהיאאחכמה"אמרתיהמלךשלמהדבריאת

באףע 'T'לאהפרטיםשאתמכיוןהכלליםטעמיאתאפילוידעלאאדומה

הראשונים"חכמים"אמרובלשוןתמורהבהלכותהרמב"םכתבולכןמקום.
דמבריהםחלקשהריהתורה,חוקיכלשלהטעמיםרובהביןשלמהשהמלך

אתאבלע, 'T'לאאדומהפרהשלפרטיםקצתשרקסברהשהגמ'חדו,םי

המצותבכלנבוכיםבמורההרמב"םדבריולס'התירהחוקיבכלע 'T'הבלל,ם
אדומה.בפרהרקולאהפרטיםאתע 'T'לא

יעים 'T'לאהתירהשבכלנביכיםבמורההרמב"םשכתבדמהלימריאפשר
רחיקהיהיאאחכמהאמרתישלמהשאמרשמהמכאןומשמעהפרטיםטעמי
במדבררבהבמדרשלזהדמקוריבראההכלל,עלזאתשאמרבהכרחממבי,

יאתוזעובדייאאיליןזכאיבן ' l/דאתאחדגוי:שאלד'פ'י"ט"פרשהחקתפ'
אותהוכותשיןאותהושורפיןפרהמביאיםאתםכשפיםכמיןבראיןעבדין

אומריםואתםטיפיןוג'ב'עליומזיןלמתמטמאמכםואחדאפרהאתובוטלםי

מהלבובקנהדחיהלזהרביני :הלמידויליאמהשציאלאחרוכו'טהרת,לז
הקב"האמראלאמטהריןהמיםולאמטמאהמתלאח"כםא"לאומר,אתה

חקתזאתדכתיבגזרתיעללעבוררשאיאתהאיגזרתיגזירהחקקתיחקה
טעמה.לדעתאפשראיאדוהמפרהמצותשעיקרמכאןמזתכע"כ.התורה

משמעהגמראלפיחולקים,והמדרששהגמראבראההמדשרדברי,לפי

טעמיאת rהבלאאךהמל,ךשלמהידעאדומהפרהמצזהשלהכלליםשאת
מצותשלהכלליטעםאתגםע 'T'שלאבראההב"להמדרשלפיאךהפרטםי,

אחמד.פרה

היתהשלרמב"םשזבמוכיחההראשונים"חכמים"אמרזשלזזדזגמא
אגדהדבריבהבאתואףהראשובים"חכמים"אמרועלבהסתמכומיוחדתכוובה

הראויימןהראשךנים","חכמלםלשוןהרמב"סהזכירכאשרהיטבלדייקשי
הזה.בלשוןהרמב"םהשתמשבהםהמקומותכלאתלבדוק
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סופדיהםועלספדיםעל
• 

ארבדמשהד"ר

• 

דנריסכרי-התורהעלדיוקיס

הופמוד"צפרופ'הרבכתב ) 3 . 3 . 1914 (תרע"דתצוהפשרתה'בוים

 :מ"א)שלבו,חפשי(בתרגוםלאמורשבקלו,זצ"לוולףפבחסהרבאלזצ"ל

 !מאדהבכבדוולףדר.

בראשית.שלא'לפרקפרושךמשלוחעלהלבביתתודתינאקבל
שללרעיונותיועממילבושליתולבסיונךכחד""יישרברכתוכו
בלשוומנוסחשיהאלחומש,פרושבחיבורולהתחילהירשהרב
יראה.לידיושיבאיבפשלכלשוה

הופמו.ןשלך,

אתהגרמניתבשפהולפרשמפעלואתלסיםיוולףפנחסהרבזכהארמנם
ול"שמות"(תשי"ז)ל"בראשית"פרושואתלראותואףהתורה,חומשיחמשתכל

ה"דויקים"הופעתלאחרשנה 20כ·ועתה,עברי.בתרגוםמופעיםי(תשכ"א)

זכותשכ"ח)אלול 'ד(המחברשלהסתלקותולאחרשניםוכ·סןלבראשית
הפרושאתהייבוהחמשיי,הכרךאתולהוציאהמוגמרעללברדומוקיריובניו

המופלאהדמותועלמעטלקראאפשרזהלספרדבר"ב"אחרית .'דבםירלספר
הספחתימפעלועל(תרל"ד~תשכ"ח),חייופשרתעלזצ"ל,וולףהרבשל
ספק,ואיו-לתורה.בפשרנותוובמיוחדתורה,בהרבצתברבנות,שיטתוועל

 .שלובהפצתםבהדפסתםבעריכתם,שסייעווהאשיים,הגופיםהמוסדות,שכל
בויתר.הכנהולתודתנולהוקרתונראוייםהתוהד"עלה"דיוקים

לאואףכולוהזההמפעלאתלסקראלהבשורותממטרתנוזהאיואך
הקוראאתלהעמדיאלאכוונתנואיו . m 2המבהרבשלאשיויתואתלהעךיד

וולףהרבשללפרשנותוהאופייניםיהקוויםמוכמהעל-ההדגמהבדרך-
לאחרונה.שהופעידברים,לספרב"דיוקים"משתקפםישהםכפיז"ל,

בהינאתזז"ל,יילףפנחסהוכמאתהתורהעל 0ק" 1ד'הפררש"םדבר'ם."טפר 1
• 

ספרייתי, :הראשית(החפזהחשלייח.ייו, nיררשלםזז"ל,רולףהרבכתבילהונאתהקיי

n ,4349 ,"'n -א(. 

אלהקוראאתנפנה..ובוים",הכרךשבראשדברייא"ךית ..כהמוזכרעלבנוטף 2:

ז"'למרבקמשההרבשלתשס"י),אדרכ"ז(שעיים,ז"לאריערכןמ'הרבשלמאמריהם

(הניםה,שלים".קלו 1cהרבויכליא ) Xתשל"שבםו' Iתש"לבסלי K ""~שערים.
 .)""לשתב'אזרכ"ג ;תשל"',אלולי"ם
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חכיניחשלישנכיןאלנמנילעיל,המיבאז"ל,היפמןדר"צשלבמכחבי
זצ"ל,הישו'זב''י fישלפרישיעלהחב~סיח :לפניניאשרהפרשושלהי~יד

• 

P יילהרביחיחמימהברירהמגמהההגשה,יבדרךבסבביןיםשטיחססיוחIC ז,
ח. Uבכיולדעוחילמצייחלחיהרהלימדאחילקרבםשיס

פריששלממקיריחייאחדאלאהירששלפרישישאיזאמליי,מיבןאך
ז"ל·היפמזדר"צשלבפרישייהקיראבתקלשועלצדעכלעל ".סיק,.,הד"

זאב""בחלחבעלזצ"ל,יילףזאכהרבהמחבר,אבישליבחדייש,.,אח,זמצד
חז"לפרשביחאדניעלה"דריקים"מכיססיםכצפיי,שבי.מדצהחירה,על

 ,'''שריבעיקר-הביביםימישלהמפשריםגדיליעליבמדשר,שבחלמיד
אליביהקריבםיחיקרים,שולפרשביםשלבכבדהשיהריעל-ירמב"ןראב"ע
 ,)ג"פר(סיפרהחחם ,')'געמיד :(למשלהגר"אבצד :ריחררבהזמזקרבת

 o"בחלבעל ,)ז"ית(לגר"בחיבה ..בעל ,)ה(שמיעה"יביז ..בעל ,)ד(המלבי"ם
תמימהתירה ,)חל(דברהעמק ,)צ"ח( "עבי..מבחחבעל ,)ג"ער(אשכול"'

עיקב ,.הבלשזאת ,)יל(בחיראל,היר'המדקדקאתכאזפיגשים Uא(שלח),
אח ,)ה"סש(הראשיבםי"..דיריתבעלההסטירייןאחחל"ב)(חי"ח,ברס

כתים,כעלי·שולרכביםשלאריכהשירהעודר )ב"ת(כרל,ברר"אהחיקר

ששמעחדייש,שלשמץכלרקלאאימרםכשםלהכיאהמוזברהרבהקפדישכן
המיזכריםהאישים,עשריחמכיזשבשאל:השאליחאחאפיליאלאדהי,מאזמפי

ברואירדיסףהרבאתא IIןיל )ד"ט(/ל Iזארנםרידי'הדבאתנזכירזה,באופן

רע"ג), ,י"ס(אבסבכראפרים ,.את ,)ס"כש(קפלןא"א,ר.באח ,)ג(שלםי"א

 ,)ג"(ערברט ' 11דר.·יאחחמ"ד).שע"ס.ב,"(שמכירחכב"ריזזצק ,..את

לברכד.כלוםזכר

הרבבבי, .. :משסחחיכביבשםהמחכרשמביאבאית,למיבידעמייחדחן
 1Iי l!באביעזרבבי"בשם ,)ט IIשניכן(שפ"ר, ", ..העירשליט"א,אבהרםיוסף

בןזאגהרבש"נ"בשם ,)ג"יו(עו'ה"הינדלאמרתרעיתי"בשם ,)ר"מת{

 :קיראםיאבי )א"ע(אחד~במקים(לייי).זצ"ל"יילףייסףשלי'

לשםשאלבי, '''בציחקאכרהםבכדי-'ייר) ,ה(יגי'יביחלמעז
כת mמיהפסיקשל 'ברש'אכבריהרי , mיבלמעזצוירמה

ארבה .. , ...יאמחך"..עדבךעלגםימיסבחמלאכהשביתת
מקיםההיהרש'אלiנ,..כמיך".במלתהיאלשאלהשהחשיבה
אבלעבדית,מעבידתיאמהעבדררים mמששאכןלחששו,
בשבח,בה'להעסיקםשרוכתרא'ימרהייחי .,:בפשאכלמלאכת

חייבתיאמהעבדשלהשכחמניחת-..כמיך"באמרכזעל
 ,כשלך,שלמהלה"'ת

כפשסיחיחשכייהמעייזהספר,דםיטביעלמשיך~ד nיחןשלחיטאכז
כשכבריבאהבה,ביחיאח~מבהיגעמיכחיךהיישכהמחכר,דר.בשלהאצליה
כהערצה.איחי~יכבםילקחןשימעייחריכלשכקהלחןהבחיםבעלייבכדרי,

, 

שלם·נינו.סכטפיהעמידפספיאת·-סיגיירםבינרת-תמידננייןוליאךמגסי 3

ט

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



• 

בסוזT' ' 'Tל·ה IIבבכובותולהשקפתשמם'ל,ראתהלומדאתלחברהמגמה
-העי'בי'חעמדוחי'אחהכחובעלמבססשהמחבראימחכל ,בי'חרהמובהק
 .ועדוועדווג.וייםאלהיחסבהגדרחחיבוך,שבאלוחוחברו,חרבוחבעביבי
אדםחייבש"לעולםהרב,לומדד) ,ב"כ(טמ"יחקם'הקם"הםסוקמז

מןהמחבזריםאבשיםכיחוחאצלבו 'Iאואכז ...לעצמואדלוגכלארשיח
שלבסיסעלחסדלעשייחחברוחאצלבוש"אבל ,לאחריםלעזורכויהחיים

רפ"ב).(ר"פהרעי"אהבתחובתהדדיות

לחיקוןחבועוחמיבילכלביחסהמחברבוקטוםסימיחמפוכחחעדמה
אחלעשותהפשוטהאישאחלזרזמסוגלותלאומיוחמטרותלא ..... :החבהר
שלבו,-(ההדגשהל "M II'ד'האתהתורהחהאקולק'1בב"םהב"סלאחובחו.

הםלכם")(,,וטובהפרטיתוההבאה(,,תירשוז")הםרטיהרכושדוקאכי ,)א"מ

 .)ח"ע(ולמוסר"וח '1rלחרהדוחIכם'הם •
הבעחחוךפתרונואתמוצא •כ"א) ,ט"כ(נצביםבפשרחםשרניקושי

לבומגלה"ואיבו " ...האחרוזהדור"ואמראומרהכחובאחרח.םסיימתדעה
עמים ' Dמ ,שומעם'אבוכ"גבםסוקרקהאחרוז.החרשלזןאמירחןתכז

האוס' ' Dלאיז, ...מהםסףוסוףהביזזהש"ראלשדורהדבריס,אח ,אחרם'

לגביהבכובהלמסקבהעצמםבכחש"ראלו "Vיבשאכזלכך,סכויכל ,הש'ראלי
-הזT'ןדישהסבלתחליה!ז'מרואחירםעמם'שלגחלזT'ם ,סבלםמשמעןח
משוםעדוהייהלאהתשובהברעיוזכאשר ,אזאו ...לובאש'ראלבאשמח

יעלהאזקר ,' 'Tחימדיניכפתחזזרם',בפייובגז,הואאבלדתית,ה "Vחב
 . .)ד"םש(הש'ארלית"האוהמבתךולדיוז

לש"ארללא-חועלחחסרחאינבההנכרעמיבתןובגלוחש"ארלש"יבת
לארץמארץלעם,עמםאוחםלסובב _ ... ),(לייב,"ס"ובבנהןלעמים.ולא

שירכשוכדיהעמים,כלועםהאבשיםעםבמגעלהב!ז'םכדיל,בשה,ומיבשה

במצריםגםשלהם.בי mהרקניינסאחלהסו "Vןיצר"וייסאצלשטובמהכלאת
בימיריחר,ובחדשהאברהםשכימיהעתיקהבבבלשחשכוןמהלמדנו,

אצלללמודכדימספיקחכמיםהייבוהזT'דויח.במחשבההשתזרהתלמו.ד

הסוחריםשלמנעםאתחיפש '''שרשבספר.דהמאוריםואצלשביוןראריסטו

(כךוהגלקנטדלבריהקשיבואשכבז~די 'Tוכולדחו,עירטרואש ' 'Tשביר
אשר ,חרבוי'תוייסרהעולםאחככשש'ראלעם ' 'Tשבהסםרםייספר .)ל"צ

 .),"כח(האלילס""עבדוחעלהזT'חח.מזיקלטושהכביובמעטהחגכח,
בחינתמירבית,בפתחיותא!נ"ואחגלתוולףהרבשלrזהנוכיתשטיתו

המדרגהבעלהאדםד~בי'תרהטובהפדגוג ..אבל .'שאמהר"ממיהאמחקבל ..

• 
לכאוייסיכןזהלבאררלביתשומתהסכתרהך.ני"מונקמיכלא 'ר"דיי, 4

 Iבחישייר ,·-כמטומניםכשרם,להלן.המיביאם

5 tומבמבי()הווX איניבילדוישעזםםו} .... , מ'~( ....גזר..לרחאתכהרחבהרcלוK םרי

ויקהקונר",כנקורתלהלחם Kיינהמחבראיןזאחלעומתהמודרני,הדמעיהמחקי

"נו Xוריקזכהוכוחזמכייהואראשךנים"')גבלושר K ..לכיחםיניי,א 'בI,(גב Kדרד

שם. 9""1האפולוג.',הלומםל 'II,מדח,אחמקבל
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שיקרלבלימאלהים,כרמבנםירכ,עשיםטרביםמעשםיגעל(שר\א)המרסרית,
ש"רייעהאלאזאת rא ,)ז ,ר(לבביד""רשבבתםצירתההתרהרראם ;יתיר'~
 ,)ד"ם(חרץ"כלםילמלחמהבחרצהזרריסרדיתשברבה

"איןארמאלדהם//,כמובנםיהנעשיםטוביס"מעשוםלחייבאיפואשי .

"לחםהמצרתאתכיבתההתררהראםמחשבה",בליכרלןהמצררתאת'לעשרת
דבריםעלירשעזבין"להם-בקמץזלאבחזלם,"עבי"-ג) ,ז"ט(עבי"

סיבתרעללדברהאי"מצררהכיבכד,ארתברלימדההרי ,),רל(םסחיםהרבה"
 ••(רי"א)מחשר"םעםכלהמצררתשלרטעמןסיבתןלרעבן"שירכיההסטרר;ת"

האשהעלאחהמצדבברת.חברדבעביןגםלמחברישמאדברורהעמדה .
האשההיאי"מבהילהובחן",כיופי"בלבוש,-החיצוניתהןפעתהאתלטפח
גבריםעיסרקי ...תחםשהםבעהגברלרתאתהעוגרדברכלכמרהגבר,דמרית
(רםייב,הגבר"אתמקדמיםבשיםעיסרקישאיןכשםהאשה,שללארפיהמזיקים

לקייםשי"רשבבתם"מצותאתאחר,מצדאד .)'''רכרגברכלייהיה"לאבפררש
 ! .••בהעמקהלימרדכלומר"ולמרתם':בהלקיים"איןררק'לבת,ביחסגiנ

• 

כדיהnגרצרתהמצוותמערכתשלרייעהואותההיהדויתגספרותרייעתארתה

הזאת"התורהדברי'כלאתלעשותושמרואלקיכםה'את"ויראו ..•ת Itלקיים
בברתיבושלוהלבהררחשללחיטכם-עצרבםשייכרתאלה ,)ג"י ,א"ל(

 •.גם")לזברבביכםאת'אותם"ולמדתםהפסוקעל(קמ"ז, " ••.גביבושלכמו

לפררשהאפייביתהפרשביתהשיטהשללמהרתההשראלישאלבצדקאד
להםמששמשהפרשרוהעמדרת,הרעויברתרלאוהדעותהאמרברתלאשכוזר, , 

כיצדלהבהיר,הראההכהראלא'מןל,והמיוחדאתלהגדירכדיבהםיששרפר,
איההפרשרזומבחיבהמצא.אשראתגושמצאעדבכתוב,הפרשןהתבובן

לו.יאהה"רויקיס"שוםלשמך,
שלרברתמאותמכילרפרושומרכיביו,כלעלבכתרבדייקזצ"לוולףהרב

• • 

ותחביר,דקדרקשלומסורה,(אותוית)כתיבשלתרפעותאלהמתיחיסותהעחת

לכד.דוגמרתכמהלהביאבשתדלבכלל.הלשוןשימושושלוטעמיםביקדושל

להפעיל"בלילעשרת,להביחפיררשהיו"דללאההפעיל"צורת :כת'ב-
בלא )'ל :ב(בו"הערכנוחשבוןמלרסיחוןבה It"ולאכתובכןועל(לב)

 .)ג"כק(די"מאחיזתאותם,השמטתיאלאאיט )ז'" ,ם("שארלכם"וכןוי"ה
י"ב)כ,(שמותימיר"כראיון"למעןבאמרשביתרוהדבררתבעשרת

מוסיףוהכתובו"ו,בלאאירכיןהואהכתיבט"ז) :ה(בראתחבןאדבשררר,ק
המלאהכתיבאתלבארכדי(זר)תוספתבאה"כאילולד."ייטב"ולמען

לאזןבאהחסרהכתיב :אחחתבמלים .)ה"ע(הראשובים"שבדברות"יאריכוו"
המלים.תוטמתע"יהבגרמתהלשרןאריכותאת

,מולבמסורה 'ב"א) ,א(,מול'לתיבתהטיריםבטללהערת :סמורה-
משמעותוולףהרבמכביס ")בה,(יהרשעשבית'שיראלבביאת,מלרארידסוף'

 :דבריוואלה ;בהתלהעצמוהטוריםשבעלמזושרבהרעיונית

הים-סוףביםעדמוכאשרהעםשד\כיחהלבלאומץבדומה
אתמלכאשרהיושעגםהארה-מאחורריס.והאויבלפבחים
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בזהרהפךהאריבים,דזב.לכיםראחדשלשםימרלבעדמרישראלבבי
קריעהשםשבאהרכשםלקרב,כשיריםבלתיצבאראבשיאת
דזב.ילה,מעשהאחרכאן,באכךשיראל,אתלהצליכדיסרףים

דמגשירא mישארלאתלהרשיעכדייג-די)(שם,ה'צבאשר

 .)ה-ר(באתי""עתה

שדוי'לרשחאידבלתיעד,רגכהרבפסרק"האשיו":ציותזסגביןדקייק-
רבר,דעתעלבזהחזלקרהראחידי,עברכצררתרולףהרבע"יבתפסתג) ,ג(

ד"דירקים",בעלאזמריחוי,עבר"לשוומקיר.צזרתבהשדאהז"ל,היפמןרד"צ
האזיבחייליאחרשדדפרהבדודים,ישראל'חיילישלגבררתםאתלהדגשיבא

 .)ד"ל(שבריים"שבירלאהפזררים
בסתדנסיףהמעדבזאת )'פעמזדג,ר,(למשללדניםמהיידהמעכדאת
תלייא)עמ'כשית",עביתשמבתייבעט,שיררזן"רשימןבפסיק(למשללביכה
גםשלדעתרבראה,רלהלומזסגרים,מאמריםכאוששיבהבחה,רבנרמסביר

זר.לתפיסהמסייעיםהטעמ'ם

 ...רשמחתם ..."ראכלתםבפסרקהיויללרשןדניםמלרשןמהעדבאתגם
חיבהחיויכל-..ללמדגר :באמררמחברנרמפרבסז) ,ב"י(בכוד"כאשר
 .)ט"בק(רבתיכם"אתם-משפחתיבארשררשימחהכללמברכת

החתםבעקברתרבנר,מדייקח) ,ב"כ(הנרפל"יפל"כיהלשרומצררת-
מסיריתמסביררתבהםשקיימתבמקרמרתרקחלמעקהעשייתתריבכי ..סרפר,
ממעקה"פטרריםלהתםעדיילישכחידלאבמקרםראלירהברפל':בפילת ..בעביו

• 
 ·.)ג"פר(

אהב ..ל "-אתאהב ..ביו ,"-לשנא ..ל ,,-את"שנאביןלהבחיןשי-
אהבהמציין "-לאהב ..ריתר,מקפיהשאנהמצייו "-לשבא .. :(רמ"ח) "-ל

האדםשלעבייבירתחרםאתמציינתל-החיסתירתשכןריתר,מצימצמת
עצמר.ארתררלא

 ;כגכא,(שרמתבפש"תחתבפש ..מכא)(יט,בנפש""נפששרבהכןכמר .
..משרםזרממין,עדיםלפרשתדרקאמתאיםהדאשרןהלשרן :יח)כ".זריקרא
שקר"עדרתסמךעלבהאשמהאםכיממש,אבדבהפסדמדרבדלאכשאו

 .)ה"בר(

הסבר.כמיבן,טערן,-צפרישהיהבמקרם-ההירבר ר'"העדד-

החיברר,בר"רפרתחתאיבהיב) ,ג"ל(שבדכ![רהחידי,השבטד~אכבימיו ..

רביתהמשכביםהולרי,שבטשלברכתיאלקשירהשברכתרמשרםרזאת
עבדותגםאדמתרעלבעשתהרממילא ...בבימיו),(שלאדמתרעלהריהמקשד

שלאבכך,הברכרתשארלכלמטגדתבבימיוברכתגיסא,מאדיךלרי".בבי
 .)ח"סת(ררהביתכרלהרהיאמעשי,דברשרםבהבאמר

 ז."ל(רגר'''עיברכהתהלאבמרתרשבהרעשריםמאהבורמשה ..בפסרקגם

ראהירמכאן ,) ...כהתהרלא :במאר(לאהחיבררר"רבהעדרדזב.חברחשז)

 * .)ח"פת(רמתר"האדימשהשלגרפרבצמבמדברזהסיפא ..ששד"י,לפררש
בבדכתח)(לייג,חסדיך"לאשיורKדיד"תדימשבצררףהסדרתמרה-
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,תומם''קודמים"בישראלאךותומים.אוריםעלמדוברהמקראבכלשכזלוי,
'(אבותלחכמהקודמתויראה ,")לכש=(ל,אורים'ומסרית)מעלה(=תממיות,

יכולבשיארל :לאמורשלמעוז,לנזיפהדמזמשוםאDיוא(כאז)"שי .)טג,
 •.(תס"ו)המוסרי"מעמדועלששומרמירקמנהיגלהוית

חז"לובזכרידבריםספרשלהראשונם'בפסוקיםהחלבטורבים-

"כינ/דשמועה':"יביזבעלשלקשר"תואתהשארביזמעלהמחגרנועליהם.
בעודרבמ;'זוהזכירםהדבריםאחסחם,לפיכךא'לפסוקרש"יאומרזה

בפסוקיםוזאחשונים",חטאם'עלמפוושרתהעםאחמוכיחמכ!שלאחר
שלשחאחוולףהרבמשווהאחר,מדצ- !וערוטו,הא,בפרקיםמרובים

הלשונוח.

 ,)'א(פסוקשיראלכלאלמשהיכראשר

 ,)'ג(פסוקשיראלכניאלמשהירב

 .)'ג(פסוקאליהםאוחוה'וצהאשרככל

העם,לחטאילרמוזרקבקשרבנומשה :זהאיפואהואהמחקבלהפחח!

ורק ,)"'כ:(במ'המורים"נא"שמעובאומרוכהוגזשלאשעהבעברשכ!
הדורהםשיראל""כל ;ועודזאחבגלוי.חוכחחואחאמרה:ו tl 111יכאשר

הצעירהדורהחדש,הרוראך ;רמוזהבחוכחהלוודיבעצמו,חטאאשר

כחלללאברוהרשפה"נחוצהלהם-שלחאריוהודורזחישראל"),(,,בני
 .)-f'ד(עמ'ושרק"

הרבאךהמפורסמוח,מ!הואהמקראטעמישלהתחביריחפקירם :טעימם
בחחוםשהמומחיםחדשים,כלליםכמהמצעיהחורהעלבפרושויזצ"לוולף

הבנתם.בפיעיריבוםזה

הנופליפל,כי ,)'פעמ'-ג ,ו(מאד'תרבו!,ואשרהפסוקיםחלקיאת
שט"ן),עמ'-י"ג ו,"נ(יברכו'בשלמתו,ושכברפ"ג),עמ'-ח/ב I(כממנ'ו

מוסגרים,במאמריםהמחבררואהתלייא)עמ'-ט"ו(לייב,בשיח'עביח,שמנת

מוסגר"מאמרהואפטוק)לסוף(אולאתנחתאקטזזקףשכ'יהמשפט"חלקשכז
 .)ו"טש(

מאמרט)(לייג,כולושהפסוקמראה,האומר'שבתיגתנרש"םטהעםגם

 .)ו"סת(האו"מוסגר

במשהולגודובדיבנראה,בו,ששירכעי,לטעםנודעתאחרחמשמעות
יא) 1, "ב(והאיש"חעמד"בחוץהפסוקעלבו,המוטעמתהמלהשממעותאח

בבאולאצמיע,א(בבאבי"'דשלחילרגות-"והאשיכדיוע,חז"ל,דרשו
 .)ג"יש(ברבעי"מוטעם,"הואיש'לבךבהתאם .).ג"יקבטעוח,שצויי!בפיקמא

ברביע.מוטעמתבז) ,ב"ב(המאורשההנערהשבפרשת,צעקה'חיבחגם

אלא,הנערה,צעקהאםחוקרים, rשא 1,מלמ,הדברה"דויקים"בעללדעח
ברצון.עשתהשלאמניחיס,כלומרשצעקה,נמחיים ;"בשדה"חיההדבראס

"בעיר"הגערהשלהיותהעובדתעצםהריבעיר,ההיהדבראםזאת,לעומת

בבחינחהיאוהריהאשי,עםבדבריםנבנסההסבמהבלאלגמרישלאמוכיחה,
 .)ב"צר(צעקה"לא"אשר
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אחשפרשרהספרי),בעקברת(ההרלר '''רשערלהספריעלתמהררבם"
תם,"כשאתה :מורכגכמשפטיג) , /nl(יא~לקיר'הועםתהיה,תמםיהפסוק

 ...בחמימרחערמ"התהלר :הדגשהביתרערדאר,(ספרי)א-לק""ה'עםחלקד
לדעח .)'''שר(רלחלקר"עמרחהיהראזבחזביזברת,קבלעל,רשיבאמהבל

עצמא.'משפטהזבקרא)טעמי(ע"פתהיה""תזביםבמל,םלראןת"ישרבנר,
 .)א"מר(זה"תזביזברתמזבנהגלתוצאהנחשבקטןהזקףהארירהנאמר

הטעמחרדשןרהננמע,זבןרלאנהריל,לזקףדריקים""בנרזעחיחרהחיבה
רעשררתרלהדגשי,להבל,טבאהזההטעםלכר.שגרמההיאאשכנזבנרסח

כר.עלזבעדייםשלפנינרדבריםבספרבאררם"

היררןאחאעבראשר,עדנאזברחשברןזבלרסחירןאלרבנרמשהבדברי

ש"משה-הזקףרטעם ,)ט"כ )ב(לנר"נרתןא'ה'אשרגדרל)(בוקףהראץאל
ארצרשהריבארצר,שיחקערישראלכילחששולרשאללסיחרן,לומרררצה
 .)'ל(להם"מרבטחתאיננה

-לר) ,ב(לפנינר'א'ה'נתןכהל,חאנאמרסחירןעלהנצחרןרבתארר
 .)ביי(ל "כלשהישאריחבלאהכל"כלרמר ,גדרלבזקףהבל,

מכההכרהרגדרל,בוקף"מרטעםג) ,ג(ערגלגביהנאמר,רנכהר'גם
 .)דל(מרחלטת"

קויםכברההבםחהשחלק"להבליט-וי"ג)י"ב ,ג(,נתת'יבתיבתיכו
 " ...מהםשובהלהיות"עליך-ד"ר) ,ת"י(,אות'הובתיבת ;י) l!(ללמעשה"
סיזבן"מעיןהוקףמהר;הב) )כ(המלתמה'אלכקרבכם,רה,הרבתיבת(רזנ"א),
אצל\ריעאתל\שאיןדברכאןמתרחשית, Jכחהגב\ל,"לדי :כלרמרקריאה",
המדינהדמ.לחמה,תחילתלפניערדלביחםנשלחיםחייל,ם-אחררחארמרת

חריבשלבעשייהשלרם,בעברדתהמצרייםאלהאתצבאהמשיררתמשתררת

 .)ז"נו(החיים"

הגדרל,הזקףזבצייןט) ז,"כ(לזברים"א'ה'עשהאשראת"כזררבפסרק
 ;(שד/וג)הרמב"ןוכדבריזי"בצידההפותחותהמצויתיתרכמו"מציוהשלפנינר

פררה,שרשארתרעללכראהעתדיהנרתרעהפרבחאררנצבם",כפרשתראליר
בספרתכהיהכהבריחאלרחככל,שבבט'ףהזקף ,)ו'"ט,יי,(רלענה'ראש

 *(שםייר).המזהיר"הרציניקיליאתמריסכאיל,"כ)(שם 'ריזההתורה

זבזבש.שלפרשנירתבעירתלפתרכדילפעמם"כהםשי-סגנונייםדירקים
דררלעברלשיראללתתרהמראביםעשרבניזבאנרבמדברמספרלנרכדירע

בניל,עשרכאשרברגל"אעברהרק ...בכסף"אכלהפסרקיםאחארצם.
פשרכחכ-ט) ,ב( " ...הידרןאתאעבראשרדע ......רהזבראביםעשר

אתלעבירלעניןלא-עשוכניליעשר"בשארהלשרן:ה Jברש'"כבר
• 

עלמרסב-היןורחאאערבאשרער ;רזבם"אכלכמרלעניןאלאאצרם

בדרכרמנסחראר ,'''רשפיחשאתזבאמץל"זררלףהרבבארצד."אעברה

מתקשרחזהפסרקשלהראשרנהזבחציתר-ליעוש"כשאו :באמררהזבירחדת

השניהזבחציחר-אעכושארער ; ...הקרדםהפסרקשלהראשרנהמחציחראל

שבישלחלקיהםכ"ח.פסרקשלהשניהמחציתראלזבתקשרתהפסרקשל
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ב·א"ב"א"בסררכלופר ,)'ל(וערב"שתיבמעיואיפאומסודריםאלהפסוקים

רעחולסוףידרבולאשום·שפההלרווח,בליהדבמחבואתלסייםבוכללא

בעמרוהשליט.מלפבישיצאההיאששגיאהלבו;היהשבדמהאוהחמברשל
כזה.עיוו'ב,צרריה"דויקים"מובפרדבושבהםפסוקםי,שביעל

"כמו :ל"זזזלדףהדבאומרב) ,ז."(כ 'יסיףלאיככו,ארבעיםהססוקעל
עיוןצרריזהשפירושטועןאך "הירש)(הרש"רלהכוחויוסיף IIליכנו,ויסףילא

ברירהירשהדבש'לבאיריוהנה, .)א"כש(יסויף"רלאיכנן ..כתיבסוףסיףשהרי

ל,לאבדומהארבעםי,כיבויוסיףלא =יוסיף'לאיכבוארבעים, :לגמריד~א
שבים.ולאחד IIמשפטולפבינו ,)א ,ב"ב '(שיוטמא'עלרעודבךיבאד<סףי

השגתיכןיעליסיף",ולא"יכבוב"ריוקיס",שהודפסכפיאימר,אוניהכתיב
המל,םשסדרלטעבה,ואשרכזאח.ו"ועללהסתמךיכולהאיבהוולףהרבשל

הרי-דחזק)פרזשבראההזאכן(זשעלהישרשללפחשומסייעאיבו
"ארבעים :המתברהרביוועהמרצעהבאורלגביתקףבשמגהקיימתורטענה
עלהין."להרבותלזאל-יכבז)שאר(אדבעיםלהכזתעלולשז~אמכזת

מפחחגלו,היתוכחהמחוכםשבשמעחהמחלזקח,בגדעמוקיםרעיובות

חולהר~א .)א,ר"'( 'למחעיביכםניןקרחהחשימוולא,הפסוקבבאורהמחבר
מפליאההתחברות"משוםבהששילמת', Iשבתיבתהדיעיהבה"אאלהרעיוגות

וט, f ,(ייקראלנפ'ש'שב"ישרטהידעיהלה"אבדימה ,ב)ו'(קפידרש"פשטשל

להחפשריכול,למת',לבפש,'שנתיבותהקמץאין ,ריעיתבזמיטבלפי-חכ).

החיסלחיותסמוןהטעםשבהםלשמרת,אפייניהואאלאהדייעה,כה"א
ביןלפה,פהלטרח,לע,דלבטח,(כגוןהפסקשלבמעמרכשהםביחור-,ל

וכוי"ב).למיםמים

.. 
בביוזכובקבר,דובבוחשפחוחיושחהייבהזצ"ל,וולףפגחסהרבזכה

לבושניתבהלכ,ךכלנווזכינו ,חוצהמעינוחיו "1להפשהשכילוומוקיריו
יחןומיאליהם.הורגלנושלא ,וידקיםבוולדייקבכחזב rלעיחשדההזדמרנח

לכבודו-להםהראויההחפוצהאחהחורה"עלה"דיוקםיכרכיחמשתוריעו
וילמדובהםשיעיינואלה,כלשלוחכמחםיראחםולפיחוחהרגולהמחברשל

 !בהאבהאותס

.4!I 
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 ."שטיין·בינסשמחה
, ' 

, .. 

" . " , 
תקופהשלסיומה

• , 

• • 

חד Kספררק .) Kה,(בראשיתאדםתולדותספרןה

 .הסמיםמןתורהזןהריההיסטורית,האמתת Kמגיד
• • 

• 

יזכט,רבריסדיוקים" ...

רב'הרה"גמאת"ד'וק'ם"ספרשללאורוהוצאתותרגומומבצעס'ום .. . 
בתודלותגדולפרקשלס'ומומהוהתורה,חומש'חמשהעלז"לוולףפבחס . , . 

הגרמב'ת,בשפהובע'קרהבגרמב'השבכתבמפוארפרקהמקרא,פרשבות , 
תקופהאחר'ברשםשהואבעובדא,בעוצהזהפרקשלהמ'וחדתמשמעותו

המקור'תה'הדותמןוהתרחקותהדרדרות,.שלה"השכלה")(תקופתארוכה

על-.'ש'בות-תורהמרכז'ה'ועודאמבםהבוצר'ת.באוכלוס'הוטמ'עה
עלהמבוססתהמקובלת,בדרךהתורהבל'מודהשק'עהברם,גומב'ה.אדמת , 
ללכתשהמש'כההקטבהבשאר'תגםב'כרתה'תהומפרשיו,התלמודחקר

• 
 .האבותבדרך

ודבוקהקשורהבגרמב'ההבאמבההיהדותשלהמחודשתעלייתה~אשית
ח'זרקלשמה,תררהלימרדשלכפרלהבמטרההמקרא,לפרשברתבהתסמררת

התב"ךבחקרעסקרשררבםרמסית'ם,מדחי'םמרלרחסרבהמבפב'ם,דרת 'iTה
הגריי.המקרא'מדעשלהמסולפרתבדרכ'םהעת'קה'שראלרתרלדרת

, 

שבכתבערךהתררהבהדגשתראש'תהבישראלמרדתבועתשכלידרע,

המ'ב'םהלכובדרכםרהב'תוס'ם.הצדוק'םבכךהתח'לושבע"פ.התררהלערמת
רג.אוביסבימ"הבלכיחיןישלהטפתךיסודהיתהזךהראשונים,הבזצרים-

המתבולל'ם.המשכ'ליםשלגםלמרכסלדרכםה'תהכזוהקראים.במשכוראחר'ר
מס'נ',לנרהמסור'ם'נראמונתוביסרדותבתשבע"פהכפ'רהבכולן mהשהצד

וב'רשר.באמתללומדיהמתגל'םבתורד.כתובtכ'יו:ומוזים

כברולענה,ראשפרהשורשביצנ'בראוהגחלהכבסתאבש'ב'מ'כבר

עמ'םעלמקובלותלהשקפותבהתאמההאמונהע'קר'אתלהסב'רהתח'לואז , 
ההרכחהה'תהוחכמ'הם,שר'הםהעמ'ם,מלכ'בקרבפרסומםלדעתםחזק'ם.

רעיוגיבסיסחיהיס,דרכיוצדקתהשקפותיהםלאמיתותהמכרעת"המעדית"

עלבשלטוןבעזרתםלזכותובע'קרבע'ב'הםחןולמצאהבו'םאללהתקרבותם
והלאה)ק"פע'כ"ג(ח"אהראשובtכ'י""דורותבעלהוכ'ח(כברירושלים.

מס'לותלמצאכד'משהתורתעלשהסתמכופול'ט'תמפלגההיושהצדוקים
הו).הערהה'עמ'שםעיד(עורהעםללב

כלפ'מכוובתהיתהבע'קרהמלחמתםאלה.תבועותבגדחוצץ'צאוחז"ל
 "ע(כוזבותדעותמפ'צ'פושע'םהרחקת '''עבאמונתםתמ'מ'םלחזקפב'ם,

המטרה,עלמעידותזובמלחמהשמקורןתקנותיהם .)חי",.,כט,דב'"דזיקtכ'י"
וכ'והמ'ב'ןמשקלקל.ווכו'ברכותחותמי"כלה)ט,(ברכות :במשנהא'תא
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ולתורתוב"הלה'הנאמנtכ'המקדשביתבאילפני-אומריםשהיו Uהתקי
קומו-הקראיהעי"~לחזקרצואותםוהבא,הזהבעולםבהשגחתוומאמינים

העולם".ודעהעולםמןא'ה'אתברכו

חלאםאפילוראשון.יו"ס'ברמצאי'נעשיחהעומרקצירתלכך,בדומה
אתכנטובמוצוי"ט,העומרקצירתאיןאומריםשהויהבייתוטיםומפניבשבת

• 
לאהתוכחוטה.)(מנחותגדול"בעטקנקצרשהיא"כידהטמוכותהעיירותכל
במטורתאמונחולהביעששמחהצבוראחלחזקהשתדלואםכיהבייתוטים,עם

וחז"ל.הנבאיtכ'

פתחון'נתנהבתורה,מטוימחפרשהשלנכונה)(בעצםיתרוהדגשתיש

 ):לב(תמדי :אמרוברבים.אמירחםחז"למנעוע"כלמינהיםלמטיחיםפה
- .וראשיחה" riהדעיקרשהםלפי-הדברותשערתבוקרכלקר,אובמקדש
'ישראל';אמונחשלתמציתהשהיאשמע".קראיתעם"ידוי'המשנוית)(פירוש

"'-' J 'כtדו.דבריםדויק'(. • 

"חציונוית",הכתותבתרבןחירבניראחריהשני'הביתימישבסוףבראה

תורתאתלעשותכדירבות,מצותעלשויתרוהנוצרים-המיגיםבמיוחד

שהתיאשוגויםבעיניובעיקררופפחאמונהבעלייהודיםבעיניקבילהמשה

'בחקופהמצוות,לעולמוכניםהויולאהגיעולאטהורהולאמונהמאלליהים
עי"מטיני,בתורהבאמונחםבנ"ילחזקשלמיםוכןרביםחשבוזומעורפלח
הםכימאמין"):"אניהכרזח(מעיןברבtכ',וים-יוםהדברותעשרתקריאת

• 

כלאיתגלהיו Jאמיריעשרבאליך :ז"לכמאמרםמצותתר'''גכלכוללtכ'
להנהיגבקשובגבוליךאףכדמשוסב)צ,יתרודשרב"י(מטכ'אוריתא.פקודי

• 

 ',)אי(ברכ'"תרעומת-התחכמוח"המינים"מפניבטלוםשכבראלאכן,לקחת
למשהנתנולבדםשאלוהיאעדותדברותי'שליום-יומיתקריאה :שיאמרו
מסינ".

בןמןבשבתבמיוחדבכחוביס~עיוןהקראיהאחחז"לשהגליבומצאנו

ובשבתליבאמשכאבכחוביס-המדרש",ביחביטול"מפניברביםדרששהחכם
זבחודהחזל,ימזתכלבמלאכהשעטוקי!בתיםלבעלידרשהדזשרי!הזי

מלקרותלשמועלהםוט~בוהיתר,איטורהלכותלהםמוריךהויהדשרה

זוכעיןהגבלהמוצאtכ' Uאאיןזאתלעומתקיח.)שבת(שר"יכtבתובים
אדרבאדי.)(חגיגהכמtכ'"אדםשללבו"שמושכיןבאגדתאוק <Iלעיבקשר
 ):די(תמורהבשבתא"דאגדתאבטיפרא"מעייגאשהיור"לועלר"יעלמסופר
 '.''הקדשותשלםהדבר r"שעןשזקיומתרה mהללימודחרויקבכר(ראי

לשמהבתוהרלעטוקהאדםאתומלהיבהמעוררתהאגדהעח)ד"השם(שר"י

והיתר."איסור"הלכוחולקייםללרמדיקרבודאגדתאבספיראהעיוןולעשוחה.
מערטלומת,ורח,ובהלכהבגמראמקבילעיסוקבליבכתובtכ'קריאהזאתלעימת
נכרים"ובלידי :המליצועלהיםבאויר,פורחותבמחשבוחלהסחפקחיים,

ואינםפילוטופויתועצותבמחשבותעצמםמספיקים- .)וב,(שיהיעשיפיקו"

מהלומדזוסכנהלמנועכדישם)דוד(מצודחועצתההתוהרלמחשבתחוששים

מעמלקהמחשבהמחייבת"התררהאמנם :ה"ריןקםי"בעלזבזהירהמיעלו-

• 
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חו"בסג"י ,הר ,במעדמוכו'מח"בובלחי'קר ! 'Tלדכונחהאי!אבל~השקפחיח,
במסגרחבראשית)לספר ,(זבבואוכו'והכלל"הפרטחובחעללהגוחש'ראלעם

שלןהרעיונ"םהסיפור"ם,,לחלקיםנודעחחדת 'Tמחשיבותתמימה,ה'תורת
אמיחותגילי"עלמבוססתעולםלהשקפתהאדםזוכהל,מדוםאגבהחורה. . ,.-,. . ,.,. ' . , 

 , ... " . .- :ל"חזהזהירועליהםהאדם,בדזביונוחשיסודות!כוזבוחלדעותבניגודדלעילא

"שבר"והאפ,.יקורס'-=, "ה"דיוקIב'בעל ,ומוסיף ,"לאפיקורסשחשיבמהודע"
 " .)םש(במשמע"האראף

, ' , • 

כל,לכןבח ,רגיליםהלומדיםבקרב ,"אגדה"למושגדמויקיחהגדרהאיז
"אגדתא"-למשעההלכהלבררבאיםשאיםנובמדרשיםבתלמדובפסוק,ן 'Tד

תלזביישכלאומר'הויהגהד)עררז"להנגידלר"שהתלמידמביא(השו'
מהילפ'בדעתושראה'ימהלישנזדמןמה"כפי·ידלרישלמרשיכילחכם

יזביסרחיכחהדברי 'בין,מפרדיהכתיבכברבעצם .)םש(הדעת"עלשעילה
אל"הנאמריםיד;נהיםמציחלבי!ישואל"כל"אל'רביניזבשהמרצהאיתם
אא,דב'דייקים "ע(יקביעיםרמגדריםלימידיכלליסדרלפיש'ראל"בני
לגלותוב.יניס iמוכדמיחיםעיררהאגדהשלזהאופיה !עקאדאאראל).ה"ד

' .. , 

 'מגלה)ר"השם '''יבושיג.שניעות(עי'דופי.שלאגדותע"יבתירהםגםי
 'ם iלהךלכסכנהבחזקתהיאכרימשיםיצייניםחמרוריםחסר;ךהאגהד(דרן

חז"ל'החנגדימסי"זנים'יבזנקימיחשבזמניםהסיבהזידרן.זבורהבל,ב;ך

האדםמכירדיהעלכימא,דשעריכיהאחריםחכמיםלעימחלימדוה,לעצם
דהןרש"מעמ'א"תחיות y "מהדספךיכל(עי' .העולםרהיהשמארמיאת

זן,ערהמנילקדםברציני "ה"דייקIב'בעלחז"ל).בדבירזהבניגדובפרטיח
 'ששסיה"מיב!וטעם,ניקיד ,יתרבעהתגבכלבכתוב,פרטבכללד"קמשתדל

כמו ,התורהשמתשללרוחההאפשרככלעמוקלצלולאוחנוזבח"בתזו
 , .)םש(מתורתן"נפלאותואביטהעיני"גל :שנאמר

עםבישראלהחורהשלטוזתחתהחתירההתחילההאחרוניםבדורוהגם

פ."שבעבחוהדהעיסוקלעיזבתליזבודהעררוהדגשחהזבקראליזבדוקדיזבת

ר"התנכבדואתלכאורהשנה) 200כ'(לפניבגרזבניההראשוניםהמשכילים

כוזבזבטרדיחם,רוב.ינים"ש:,חרעומתלבםצפוגותגילוזבהרהדעארדרשו,

נחשבותכזרותאשרמסוימוחזבצוותלבטלזובדרןקזיוהםגםמאזקדומהים

תלמודירעיוןעללכאורהשיטתםביססוהםגםרוב.ינים,וכמוהגוים.בעיני . , 

הרםתפקדיוהואהלא-העמיםבקרבוהנביאיםההידותמחשבותהפצתשל

 .)'וכו·הגלהלאר"אאוזברר"ה :מ"ופס'(עי'בגולה,ש'ראלעםשל
' , 

כלליולפיעברזיתבאוחיותוהדפיסוהולגרזבניתהתנ"ראתתרגמוהם

להעדיאבותינומסורתעלזוהקפדהבידיש'-דויטש,זבקובלים ...,השהכתיב

ולהארי"_תוהולהרבזיחשבולאדברשללאזביתו .הסהורהכונתםעלבאה
זבודקםתנאיהיתהשדייעתההגרמנית 'השפהאתש'ראלבנינעריללזבראםכי

השפהפרצת'הזזבן.במרוצת'האירופאיתלתרבותוכניסתםבגויםלהתערבותם

הזבונישזבדועדשובלבלימאדרביםרבים,זרמודרובעצום,לשערהתרחבה
הגיעו.
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יג)יג,(רב'ר"ריוקים"בעל,יריעלמוסברתתלולהירידהשלזותוםעה
 :ללמדנות, mהנועירומדיחמסיתשקר,נביאזו.אחריזוסדורומצותשלש

דמותאתלמ'עטנדישלהםאת-"הנביא"-'ר;חאנשיעושים"'תחיהל
גדולהשפעהבכוחאחרהיםמחזיקיםאחדיםשלטונה.ולזעזעהתורהחוקת

מהלךשלמה,בקהלההשורהאתמקלקלתוזושהתעשרו,משםחהקרוביויתר,

 , iאשכניהדותירדיתשלההיסטוריהלספריכולההתדדררותשלזהעצוב
המדורנית".התרגותבעלותהמדלניתכלואחריה

' . 
יעצמהרבהחיוביותבעלקטןלמיעוטהנאמנההיהדותהיתההבשאריםבין

מאירלאורתורה,למרכזישןברבותקהלןתנהםכובזכותןעלאית.רוחנית
לבקריםהמתחדשיםהחדשיםבתנאיםהעולם.בכלהתודהלנאמנידרךומוהר
חוקיםםיעלהמתקייםני mרמוסדכלרחםללאההורסהמודרניבעולם

ומבליטעצמיותועלהשומרציבורוכלידו.עלומקובליםמהמוכריםשונים , 

הסובבו.העולםלביןבינוהשוביאת
• • 

נגדבמלחמתםאירופהבמערבשיראלגדולישלהםרשבותתקוםת

שהציתעשןותמרותואש'בדםהסתיימההמתבוללים,ותלמדייהםהמשכילים
שחורהאשגביעללבנהבאשימ"ש.הגרמניהצוררהצרישראלבבית

יחידיידיעלתורהדברינשרמובישראל,טובהחלקהכלכמעטשהבעיר

תהיהובירושלםיציוןבהר"כי :נאמרעליהםההריגה.מגיאשנמלטוסגולה

 .)'הג'(יואלקורא"ה'אשרובשרדיים ',האמרכאשרםליטה,

היבררןל, IIזוולףפנחסרביהרה"גהיהקראת'אשךקודשמשרדייאחד

-חישיראלעםאכן, :הכרזההואתורהחומשיחמשיהעל"דויקים"הגדול
מאותלםניעזבואותהשלה,לאכסבהילומדיהעםיחדהחוזרתבתירתוחי

כשנים.

(יאיליהקידש.בלשיןהיפיעאךהגרמבית,בשםהבכתבעיד"דיוקים"

ע"לתוכה.היבאיאובהשכתבוכספריםזכהשא'"אמרודאכגיןעלגם
יהתשיבותהשאלותבסדרהגרמניתלאסכילהשייךעידהיאכג).ב,השלחןםאת

תיה"קבשפתאותם"שיקאריהיוז"להמחברגעגיעיאבלהקםדני,ובדויקן
"עמני"לכללהתאימייכדיבראשית)לס'(הקדמהעמני'!כלאתהמאחדת

צירךלםיולהרחיבלקצרולהוסיף"להשמיט :לאורהמיציאיםאתהמחברצוה
עצמןהשאליתבאיתןמתלבטאיניכייםתורההלימדהצבורכיכיים'!השעה
 !' ...באשכבזהתלבטובהן

במידהקבעהדלורותיו,ישראללכללפירישלכתיבהמחברשלזישאיםתו
להתרכזהמויח"באיםייהספרשלחיידוה:,דיוקים'!ישיטתו'שלתיכבורבהאת
הניחימקיםאךאוחרונים,ראשוניםהתירהמםרשיכלעיסקיםבהםכדויקים

בםרישישמתיהעיקריתלב"תשומת :עצמיעלמעדיוהמחברבולהתגדר
לנ"לנוסףימצאבספרהמעייןהדקדיק'!שלהדקים·יהבימםיהטעמיםלהבבת

ימצאיעודבםרשה,הפסוקיםוסדרבפסיקהמיליםסדרבהבנתנםלאדויק
ייתרות.חסרותעלמבוDסיםנםלאיםרעיונותבסםרהקורא
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 , :אליילשיטיחחגמאיחלהלן
• 

לכםהבי :כחיבד"ניםלמנויבקשר :המיל,םסדרמשעמית . Kא.
לאתיספחלכאירה.נראת"אנשים"המילהג)א,(דב'יכי'חכמיםאנשםי

כל"עםאנשר"ם")(,,אש"ים"אנישיית".במיבןאנשיםימסבירהכרחית,

-יראתישתהאהוא,הדייןאצלהראשוןהתנאי.הרילאינטליגנצהי,התבי~ה
בידינים.י"לחכמםישמנילמדיותרמי(מכאן ."לחכמתיקךןמת-אנישייתי . . 

 .)ז-,ב.סבה'הו Dברמב"כמרבא
, 

מסיפר:כןלפנייכי'ההיא"בעתה'אל"יאתחנן :הענינים.סדר Kב.
תתקבלאםשהריהפי.ךלסדרמצפיםה"ניאניכוי'ציתי"יהישיע"יאת

אתמאפ"ןזהסדרברם,יהושע,אתלציותצורדאיןנא""אעברהתפילתו
ה'מציתאתק"םקודסשבי.האמתאהבתואת'רבנומשהשלענייתנותו:

נענעויילארץליכנסלהתחנןהתחיליאח"כלמנהינדי"שועאתמינהב"ה,
ההיא).בעתד"הבנפסיקשם(השי'רהמםיכאrזדעלייהאר\בעמיםעחיד

 ,המקראבקורתמזלקשד,במעדכד,עמחזואסכולהשפשרניהזכרנו(כבר

המסירת,האמונהאתלחזקלהםנודמןכאשרברםאיתה.ישירמייכוחנמנעואד

ספר.שלמהימנותיבמייחדלערערניסההגו"המקראמדעהחמזווה.לא
דברים).לס'בספריהאריחלקאתז"להיפמןדר"צהקדש"זה m(לויכדברים
עדיתהאישאירעו,כפיהדבדיםשלהכתבעלוהעלתם :המחברמעירכלפהי
המדרשבדרבי 'ע(רביני",משהשבדידבריםספרשללמהימנותותשיבה
לאמר).דב"השםהמובא

• 

אזבהמשד·?אמר."ההואבעתציתייהושע"יאת :קצהרדיגמאעודב.

אתמסביר ...הראת""עינדהכתובהשמד 1הבטחהבאבמקומילציייזכר
 Kלדיגמיהיהעיניימראהכיהנעשה.אתלראדתיד~שדעאתצותיכדלו,העני!

הארץ.כיבשרבעתייעשהלאשר

, . 
איהמדוברבעניןמהדברלהיסיףבאמלאכתיבל,"זהמחברלדעתג.
מוסעית.הבנהלמנועאילמעטהבאהחסרלעימתמסוםי.פרטלהדגש"

 • :לכדדוגמאלהלן

מלאבכתיבכאןבאכא)ג,(שם"יהושעו"א.

הגבירה.מפיחשובלתפקדישהוסמכה ...חשובה

יט,כשםלד"תבדילערים"שלדש :נצטוו '''באדש"יבהירדשהחרי Kב.
רכינומשהע"יערםיג'הובדלישכבררמולמא,בתכבנאמהר"שלוש"ב)

אש"ייתשל·שם ...כפול

מזרחה.הידרןבעבר •

-"שלש :כתיבמקלטערימציתבסיים(שם)ז'בפס;קזאתלעימת
לכלבמליאה mהמצנאמרהלאזהכמקםוכילד".תבדילעםיר-חסר

מאימה.כאןנאמראלבהןלנקלטיםיבקשר ;פרטיה
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יע""\חווטבחוב!המקואטעמיבדושחה"ד"קיס"שלשיטחוד.
דהגמתה.

.' '. . . . . .. . 
 " ...דג.ויםח K 'K 'היכריח"כים)(ש :הכחובמקדיםמקלטערילצמוח . \1

אפשרהאצרוחגו"מדחשהאחרילכאורה :זכו "וישדחםאצרסאחלךנוח!
היא ,כרם .כמייתרת.נראית "תםשייר"המלהןוכוישיבת :לרשוב.דיההי

להשיג.(כדיחרבוחסולאארצסחושואסוקלהדגש",גדולבזקףמוטעמת
• • 

מבוטטחחברהבהולהקיסארצס,לקדשחזכו )הגויסאחא'ה'יכריחזאח

זקף(הטעסמקלט.ערילמצוחומשמעוחערדש"אזורקהחורהמסוריעל
•• 

ג' 'בזהומטעמחהמילהא.ז.המקראטעמיבחוד "ה:,מלכיסבי!במהנגדול
• • 

ומדגש"העצמהבפניעומדחהיאש"כת.היאאליוהמשפטבחודבבלעחאינה
• • 

 • .לקורא).נראהחמ"שלאבפטוקמרכזירע"!

לעורררוצהאלאבלב,דמפרשאינו"דיקריס"שטפרנארהב.
• 

כי ,בטפרכלשונ!אינ!המובאוחרוב ,זה(בגללעצמית.למחשבההלודמאת
יטחשאחלהארות ,כפולהשמטרחהדוגמאלהל! .)הכוחבהנבתכפיאם

לו.קרוב 'T'חלמ '''עשיטתוובצ"ול .הטעמיסבהנבחהמחבר

זההרי '/רחיה ?.1שיביסרשא"יכי' ,"י mמהשינן.סאשרהרחצדברוזה"

מעותשמטניר.מאיבול"זהמחברואחבחתא).קט!זקף(בי!מוטגרמאמר
א"שליטוולףאיי'הרננבופירושאחמביאיבבפטוקלעומחוזו.רג.דרה

האחררןרבעו,'(מרבחהמקארטעמילמי- "אותוונחנו" :חמחלחקבקשר
בחנאםו .- ·עצמובפבישמפטחלקזההרי .)עצמוברשוחהעומדמלדהרא

 ,חחלרהבכוונהבצרחח"בשבמצאוהרא ,הדסנראל ' 'T'באוחויחבומטו"מםו

אנרמפטוקנרבירור.זקוקיסעודאלה(דבריס .הדסנואל ' 'T'במצווחואזכי

הדסנואלבידושמצה\ז)ה,רוחצ 'ה(להמיחו,ח"ביסדיןשביחלומריס
• 

רע"שב ,א(שסהרוצח".אחימחהואהדםגואל"יט)לה,(במ'באמרכבר
• • 

ח"באינואדהדס,גואלעלמוצהאמבסלהעיר,שרעוד-למלדבמשבה

 .)בא,שסבכד,ח"בהב"דלהרגו,
• 

אי 'T'במזרוצחשכםל,הכחוב,מדגישמקלטערימצותשלבטויהמ

והצילו,,(להצלחוחרבהעודכלפ"אי! )והלאהא ,ושם( 'T'למזקרב;אפליו
ה\דרדההושוגגשזכוחלכף uלדושרהרצחדברבורעכאשר ,ברס .)"הדעה

 .המקוצרםו)דנבר"'ל"זהמחברהחכררןלזה(ארל, ',''חושמהיגוטאשר" :לכך
• 

-לבנהוסלמטורואפםושהומוריסלהורםובמ"חדחערלתרבהטרפ
היארזרממשבפטוקככתובםוהתררהשלהבעליסרע"בוחיiזאתהום 'T'חלמ
דבריעלסמתמכיםאנרושוב ,דורכלעלהמוטלחד",ינוכיחהחובהבעצס

• 

מטרחד,-מטרתראלחדשדורכללקרבעלוי" :טפחבט"סז"להמחבר
אתלהכיר ...ההטטורהושלדרכה :דרד"אח 'T'תמלראוחעלויעל-כ! . . 
המטהרשללםו 'K''Tהאלקראחשלדהנועראתלחבדבחובחדלהכיריזעודך,
ימםו".רהארכתלדייטב"למע!-הטופיח

• 
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עמנואל'יונה

מגילהמטבתעלהנחירה"נ"ניתתמוהפירשועל

.. 
• 

לטהורהסגרמתורטהורביו"איו :המשנהמובאהבח,מגילהבמסכת
וטומאהשילוחלעניז"הא :מפרשתהגמראוצפרםי."תגלחתאלאהחלטמתור

קרבז,לשוםזקוקאינוהסגרמתורשהטהורהמקובלהפירוששויו."וזהזה
ל~כאנמיקרבוליכאדתגלחת"וכיוזזב)(ד"הבע,דיבומת '''שרפירשוכז

 ""פרקצרעת,טומאתהלכותמשנהבכסףוכוקרבו".כתיבתגלחתדבהדי
שהוא"אתח)הלכהא,(פרקמגילהבירושלמיבברייתאמפורשוכז .'הלכה
קרבו".מביאאינותגלחתטעוושאינואתקרבו,מביאתגלחתטעוו

של,(ההדגש;תמובאבח,מגילההמאירי,לרבינוהבחירה"ב"ביתאר
 : ).עי,-

מתורלטהורשבעה,לשוףהננעשכההכגווהסג"מתןןטהןרכיךאיך

מננען,נתךפאזמוואתדלבוכשעךאונפשיוןתןחלטשבכרוהואהחלט,

בדיםמביאמוח.לטשמצורעקרבנותשאיכלהאוצפ;ריס.תגלחתאלא

בגדיסבבכוששויםיבימביאם.טהורשיצאהמוסנראףטהרתן,

ופישריחיות.צפריםשתימביאואינןשערוכלמגלתאינןבאלטרבליה.

שבעהמיגהשנתרפאשהמוחלטוהיאביניהס,אחרהבדלהמפרשים

למנות.צייךאינןסחןרשיצאוהמוסגר

מוחלטשמצורעקרבנותשארכל"דא;המאירירבינודבריתמוהיםוהנה,
טהוךשרצאמוסגרהלאמבאים".טהורשיצאהמומגראףטהרתי,בויםמביא

, 

רבינולפיואיליקרבז,שוםמביאאינוכלומרובתגלחת,בצפריםחייבאינו

מביאאבלוצפרים,בתגלחתמצווהאינואמנםהסגרמתורהטהורהמאירי
טעותכאוישהאםמביא.מוחלטמתורשהטהורהקרבנותושארמצורע!!שם

 !אחרבאיפוהמאיריאתלפרשאפשראוכזישיטהקיימתו Kהעתקה

'ושי r:חעלבהערהאמת"ה"שפתשלחתניתמהאלהירי Kהמדבריעל
הרבזהעלעמדיכזשם.שדה"ב"מרומיהנצ"ייביכובח,מגילהאמתשפת
עלתשל"ה),ברק(בניאריה""מנחתבספרשליט"אטיבולסקיאריהמנחם
 .)!"צקעמ'ב, ,ח(מגילד,מסכת

במסכתלדברייבביגודהמאירירביבופירשבע,דיבמותהבחירה"ב"נית
שלשראהשלאויבהסגרימתירטהירשיוצאמצירע"שכל :שםוז"למגילה
במגילה.המאירילפירושנמאןמקירישנוידר Kמארקרבו."טעוואינו

מלוכיל,הכהויהונתורכיפירושאהמירסקישמואלפרופ'הוצאי,השט"!בשנה
מגילהמסכתותעל ,-הרמכ"םשלדירוובוהרי"ףשלהדיועהמפרש-

 :וי"למלונילהיינתזרביפישרבח,למגילהבוכירושוקטן.ומועד
ואשםחטאתשהםלסהרתוימןחלטמצורעשמביאהקרבנות.שכל

תגלחתאבלהסנר.מתוךטחןךמביאכוכמוןמנחה,שמוולןגועולה

ואינןהחטלימתורנסהורבוהגיןאלןטחןרות,תיותצפוריםושתי

י. ...הסגרמתןךבטהוךנרהגין
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התלמודמכוןבהוצאתמגילהמסכתעלהבחירהביתהופע"תשכ"בבשנת

מהדורהשל,ט"א.הרשלרמשההרבמאתוביאוריםהערותעםהשלםהש'ראלי
ל IIהנהמאירידבררמובארםזובמהדורהגםפארמא.ךרכתבע"פהופיעהזו

המאירישלזהפירושעלשליט"אהמהדירהרבהעירלאהפלאולמרבה
אלההמאירידבריהראיתישניסכמהזהקרבנות.מבאיהסגרפתורשהמהור

תמהו.כןראווכולםת"ועיה"קבירושליםכאןתורהולומדילרבנים
"תורהבעלשליט"א,כשרמנחםהרבעםזהעלדברתיקצרזמןלפני
פשילירוחםהרבשלהספריהאתבשעתורכששליט"אכשרהרבשלמה."

כשרמנחםהרבלרס"ג.המצוותספרעלהגדולהפירושבעלזצ"ל,פערלא
קניגסברג(דפוסמגילהמסכתעלהמאיריחחישיאתליהראהשליט"א
מהרבהערהשםנמצאתואכןזצ"ל.פערלא'ייפהרבהשתמששבותר"ר),

 :וז"להנ"ל,המאירידברידיעלפערלא
סי(מויקעיישזיו,שניהםסהרתך,בינםלהביאשמותרבקרבנותריל

שמךולןג'מצורעאשםאבלמקדש,ביאתמהיסופ-כיברמביםעיב

שויו.אינוזראישמינישכיוס

שהכוונהפירשולכןהמאירישבדבריבקושיהרגישזצ"לפערלאהרב

בטו,קטןכמועדהגמראההסגר.בזמןקרבנותלשלהויכולאינוהמוסגרשגם
בפרקמקדש,ביאתהל'ברמב"םמובאוכומצורע '''עקרבנותשילוחאוסר
אללביאהראוישאינוזמןכלקרבנותיו,משלחאינומצורע"וכן :יאהלכה
המוסגרשגםהמאיריכוונתפערלאהרבלפילהקרבה".ראויאינוהמחנה
הטהורכמוקרבנותלהביאיכולשובטהרתווביוםקרבנותבשילוחאסור

מלוניליהונתןר'פירושאתלראותזנהלאזצ"לפערלאהרבארהחלט.מתור
אפשראימלוניליהונתןר'דבריאתהמאירי.שלהמקורשהארלמעלההמובא
זצ"ל.פערלאהרבשהציעכמולפשר

 • 1מלוניליהונתור'לדברימקורקייםהאם

פיי,ילאיויהלל,יים,יולמהתדעלאכיו nמכייםתתהללאל

א)כז,(משלישפתי,זאלנכ.,
; 

בדיך.מחרתךשאיווכךכךאעשהמחרלימרשבחבעצמךתסבבאל

אליךישיבולאבערכברהעיברששלה,הזמניםאמריהמיסריחכמי

יאמרואילי.תגיעאםתדעלאהעתדיהיל,ןהיאיהנההעימדעזו,

יזהיהעתדי.הזמושמךעללבטלהימיהםלהפנותשלאלהזהירזה

אחריזהיבהםהזרשיהללךמעשיםעשהכלימריכי,'זויהלל,עניו

אבללעשית,שבלבומהעלהאדםאתישבחילאשהזריםהמעשה,

עשה.שכברשראימהעל

המאייימנחםובינןפיושו
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 iז"לפדירמושלמההרב

 •ברייאריצחקרישלבמחשבתיהמשפט

האלוקיהרצוןהתגלמותהאדם,עבורהיא,התורהבר'יארשלבעיניו , 

צרוןעםרצונומזדהההתורה,מצוותאתמק"םוש'ראלהיותהחושים.בתחום

התפתלויות.וללאתקלותללאהעולםשלההיסטורiז'מתגלגלתמעתההאלוקים.

שלשותביןשיסועאיןתהום,ואיןשבראיןהוא.הרמוניהכולוהעולם

הלאלנפצו.שאיןליfז'דוהתחברהשילושהעולם.עומדשעל:זםהעמודים

חד".וש'ראלאור"תאהואבריר"קודשא :חכמינופתגםשלהעמוקהמובןזה
זההiז'חהדש.בכוזריזה,עיקרילמושגאגבבדרררקרמזשלנוהמחבר

שלשביסודההנכ"רתהמיסטיתבנימהלהודותרצה,לאאושפח,דמפני
הוחזקהבריתרהאותנטיתהנסתרחוכמתשבהןובאץרבתקופההשקפה,אותה

בסימבוליזםלמשלשראהשלוםגרשוםפרופ'ומסכנת.מסוכנתבהזיiז'
אתבצללהעמדימכווןנסריןהירשרפאלשמשוןר'של"המלאכותי"
דבריעםביחדהאשמותנכדונגדהעלההקבלה,שלהמקיריהסימבוליזם

מיסטיםינושאיםמאסיביתבדררשהחזירכרעלאותובררהואברכה.
האשיםהוא ;המערביתהאורתדווכסיתהמחשבהשלתוכהלתורמובהקים

המחברלנומגלהאחדבמקום"רק :אותםוהעלםישהסוהרכרעלאותו
 .'בקבלה"שמדוברבמפושר
הרמשמעות"םהקשיםבדפיםאלןנשי.בספרהמע"ןהקוראשלהרושםוכן

והעולם.האדםהתזרה,ביןס "I1הלבירזרמוקדשיםשכזלםהרבעיי,הפרקשל
שלהש'ןהאריסטוטליכמזשגברויארמשתמשהיחסיםאזתםלסקזרכדי

עברהואלכזל.דיועםיזהמקזבלמזשגשלהסותריםהגילגזליםהצורה.
התפתחתמדיהואומניפזלאציות.תיקוניםמיניכלהפ,לזסופiז'בתזלדות

איתזלהציבהואנועזשלעזלםכרימשיר,זכןמראש,לחזותושאיןביכוזן
דברהסכנה,לקראתלצאתחששלאשלנוהמחברהמציאות.להסברכבסיס
הביטז"םזכל"צזרה"במלהששזשרםשכל"םלהטוטיםגזדשלפנינזשהביא

דעים Iמאנולעיסריתה.גבזלשאיןהגרמניתבשפהממנההגנזריםהמרובים
I 

זה.בלשניתעלולדומהאזמנזתיתבהצלחהלתרגםביכזלתנזשאיןלכר,
אותוהמנחההמחשבהאתיתרהבנאמנותלהעתיקבצנעיזתאיפזאנשתדל

תרגיל.

מסתמרשעליהםבראשית,לסיפורמפתחהמשמשיםפסוקיםבשנימקזרה
 :ג) ;אה,(בראשיתזהםרקזבות,לעתםיברזיאר

ג.ד 65עמ'תשל"'ם,סכת ; 88 79עמיתשלים,חשריהמעין,השייח •

 G. Scholem, "Politik der Mystik", Jucdlsche Rundschal10 Berlin ,ה Kו 1
 . 51גליין , 1934
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עשהאלוקיםבדמותאדםאלוקם''בראם "1באדםתולדתספר הז,,'

 " ...כצלמובדמותוויולד'שנהומאתשלושם'אדםוהיי ) ... (אתו
הזה"הספרמתרגם:הירש,שלגירסתואתמהבשינוי'המקבלברואי.ר

בדמות-זההאותוצירהאדםאתאלוקיםבראבוביוםהאדם.התפתחויות ~

) Gleichnis ( .בדמותו-הולדיכאשר'שנהושלושיםמאהבוהיהאדםלאלוקים
דמות-שהמלההואמקרהשאךייתכולאכילכך,לבשימו'בצורתו'!הזהד,
הראשוווכאשרזהה,לדמותנכדיאצלהופכת'הירשאצל ') Aehnlichkeit (חמה

אתהמלה'מגלהתבנית,שלהמקובלבמובו ) Gestalt (ב"צלם"משתמש
לגרוםעשויזהדברהשני;של'בפיו ) Forlll ("צורה"שלהפליוסופיהמובן

התיאולוגיםששנימאחרפירותיו,אתישאגםאוליאךלכאורה,למבוכה,

'אותנו,המעסיקותהמיליםשתיתירגוםלצורךשוביםבביטו"םהשתמשושלנו

כדמותנו'!בצלמנו'אדםבעשה'אלוקים"ויאמר' :כו)א,(בראשיתאחרבמקום
הראוי ) Huelle (בלבוש ) Stellvertreter (ממלא-מקוםלנו;,נעשה :וכתבהירש
 ;לנו"אדם"נעשה :מתקווברויאר .") Ebenbild (אלינולהדימותשנועדלזה

 ,") uns' gleich (לנו'זהה-;שיותושלנו- ') Huelle (לבושו
אלהמותואחריכןוכמוח"ו'בתקופתלעגדבריהמטירושעליוהירש,

העברית.השפה,לרוחדופויוצאתברגשיותחונו"מדעית",בבלשנותהדוגלם'
מלייםשל-גנאישלטעםלואיווהביטוי,-ולג"ם 1הקירםטביתהריו

התיאולוגהי ..בתחוםמלהיביםוחדיושיםהבהרותתמידמביאיםומשפחות'מילים

התנ"כיות.הואנתרופולוגהי

,צלםשמאלית).(שי,"ןושלמהצלםהמילם'עומרותמשפחתיתבקירבה

הואאלוקים,כאשרמתלבשבושמאלית)(שי"ן(השלמה)הבגדכביכולהואאלוקים

מנוכחותומהדברחושיובאמצעותלקלוטמסוגלשהאדםכךבעולם,מופעי
שהאלוקיםהצלםואמת.,חסדצדק,אהבה,שלקריטריוניםלפיבפעולתוהמתבטאת

,המבוססבכיטוינשתמשאם,האלו<,ית.לאימננצהיאותבאמתהואבאדםהטבעי

-הנותו" דצמ".,....הצלםאתהנותוהאלוקים,שמבrוינתנאמרהמהר"ל,תורתעל
"מצד-המקבלהאדםמבחינתראילומהותו,את,המסווהבגדהואהצלם

 .'אותוומכוונתלחומר,ככודהמעניקההאלוקיתהצוהרהאי-המקבל"
בגרמניתלמדי.מעורפלתו Iהגדרהוצו.םדמיוואפואמשמעותהדמות, , , 

הילשלמקורה.השווהתמרנה , Ebenbildבמלההמושגאתלתרגםאוהבים
לפעמיםואףמרמז,ד'מ-מ)לשורש(הקרובד-מ'השהשור,שבחריפות'מדגשי

נסמוךאםלמקוהר.בניגדרהיאדוממתהדמותדומ"ה.שלן "1לרעבמפורש,

הפחותלכלאחתמבחינהסתי~ה.כאןאיןהמלה,שלהאטימולוגיהמובןעל
לברו,'ארמאפשרזהדברזהם'.להיותלזה,זהלהתאיםוהדמותהמקורחייבים
מתאימההאדםשלהשיות :כו)א,(בראשיתל"כדמותבו"בתרגומולומר
 , .-. . . . ,"יח"הואהאדם :ז)ב,(בראשיחחהי"לנפשהאדם"ויהיאלוקם'.שללזו

, .. .. , 

2 cיהוExil. La 'lheologie diaJectique' du ו'Neher, Le pliits de ~ Andr 

, 148-153 , MaharaJ de'Prague. Par;$, 1966, pp 
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האלוקם".ילודכןוכמוהבריאהילודהואחופשי.כלימרסובייקט,כלומר
חופשי.-ואף-על-פי-כןלבריאה.כןוכמולאלוקיםביחסואובייקט

התפתחוויתאת,קובעזה"ספר :לאדםמהותואתבגלותומכרזי,ה'דבר .
'אדם ;לעצמובדמות-זההאותויצרהאדם,אתאלוקיםבראבוביום ;האדם

התורהמקשרתבכדבצורתו."בדמותולדי tדכאשרשנהושלושיםמאהחי
 mדןראתופיקדתפיתחתשהיאלפני-חיי-אבושלהתפתחרייתגורלהאת

ההיסטורהיהפול,טי.לשלטוןמיהחשרים,לשעיבודמישבכנעואדםצאצאי
מדיהובאזייהאדם,אתה'דברמצאואיד"מתי"אם,לאשרתוכלהיאורק

לבםבמעמקילחיות'יכלולאבדוןההולכיםאלהגםלו.נשמרהואמצבובאזיה
בצלמוהאדם,אתאלוקם"בראוכאשרהויתסיני,הרשרהאדיהרחהווהיאת
אותו.ציר

צורתבצורתי,ולאאלוקיםבדמותורקאדמדוברשכאןמעירברויאר

להכיר.המסוגליצורהאדםמן'עושההיוצרת,הצורהבפעולה,הצוהראלוקם",
אלהיהצוהראתלהכירלאדםהיאנותנתעצמואתהאדםהכרתעל-דיי
השכינה.גילוישלהצורותאחתאיפואהאיגםהכריאהחכראיה.כפופח

האלוקי.הצלםאתלאדםהמעניקההיא

'האיהתורה. ',הדברכאמצעותמתגלההאיהבריאה,לתכליתבאשר
צורהבתורחופשיאינוהאדםכה.תלוהיוהיאהאדם,כחירותנוגעת

כתרראלוקם".עםהלזדהרתורסחוזהותו,דמותו,כשלחופשיהאראלוקית,

בבחיבתהיאשביימצרצפוי","הכלבבחינתהיאהתורההבריאהחוקת
האדס".ל"תולרותפתחוההדךרנתובה"."השרות

אינוהחירות,ציורשהאדם,שומעיםאנוכאשרהפתעתנוגדולהמהאד

כהבראם"והארץהשמיםתולדות"אלההתולדות-ההתפתחווית.נושאלבדו
• 

אינןאלהשהתפתחוויתהמחבר,מדגישוכדלדיי.קצריד .)דב,(בראשית
, 

והנהבראשית.משעהאחריורקאדהתחילוהןעצמה.הביראהעלחלות

כאשרוהאץרהשמם"תולדות"אלה-"כהבראם"לבטיויברואירשלתרגורמ
הןכהן,נוכחיםשאנואלההתפתחויותשנבראו.חאריכולמרנבראו,"

שנחתמהאחירככאירההמרפעיותהצורותבןיאשרההיסם"התפתחוייתלמשעה

אתכהםמגלהשהבורא-היוצרגילוייםמהוותכולןהןהבראיה.פעולתעצם

מיעידושהוא ,) forrnbare Schoepfung (להתפתחויותניתנתשצורתהציירתו
נוצרת.וצורהייצרתצוהרשלסינתיזההמגשיםהאדם,-המשותףלבנם , 

אר m ,הייתהווייתו,כצעםהאדםעל-דייונקלטתמתגלההאלוקיתהפעולה
 • •הויצרתהצוהרכהם,נוגעתפעולהשאותההקטביםשניאתכקרבומאחד

לחלוטןי.דופןיוצאיצורהואהאדםהנוצרת.והצורה

שלבשהההתגלותמועןגםהואהאםאדכפעול.התגלותהיאההתפתחות
גילויורקאדאינההתורהאדהתורה.וזאתלו.להימסרכדימלייםשלכגד

כתורלאהבראיה,אלהאולקיהצרוןגילויגםהיאהאדם,אלהאלוקיהרצון
על-דיימסוייםלכיוןרכיונהשכברנוצרת,כריאהבתוראלאלעצמהבראיה
הבורא.רצון
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• 

'רציואחלקבלימיכבהפחיחהלה'יחהחייבחבר'אה,איחהשלהצררה-
באשרכשלעצמה.הבר'אהעלהמרטל ) Sollen (הרצר'מהיהראתאליקק
איתהשלהמנתההחופהחובה,היאמשרנצרה,לבריאהמיועדת·היאלתודה,
היפכחמזהוכתצואהלתורה.מוקדםתבא'בעצמהשה'אשבוצהד,כר'אה
כשלעצמה.הבריאהעל-דיישבוצרההבריאהלצורתיותר,גבוההבדרגההתורה,

ומאהכההחורהלמעואלאהראשובהצורתהאתהכר'אהק'בלהלאלiבעשה
לבר'אהוכרובולוג'הג'וב'באופוקודמתשהתורההואהד'ושמוכראל'ה.

אללהוצאחהבהכרח'קודמתשהחוכב'חכדרררהפשוטה,הראשובהבצורחה

אל'הפשוטההברא'המושהמעברכעוד'אולם .) Zweckgedanke (··הפועל
• 

מעשהתואהבריאה,בהתתפחןיותהארשונההתחנהכלומר'הבוצרת,הבריאה

המוכנההבריאה,השתעבדיתכלומרהשביה,התחנההריובעצמו,בכבודיהבורא
זו.חדשהצורהאבוש',חפקד"'הואעצמה,עלהתורהצואח.לקבלמעכש"'

 ) Thoraform (רפ'זם" 1ה"תורה"מהנורא,על-'ד'בוצרהשככ'י'הברא'השל
האדם,מעשההוא-זהבועזחד"'רש-לשוו ,ל.תרשו.אם-הכר'אהשל

שותףהאדם .'אחוולהזדהותבוראהלרמתלהגעילשאוףהחייבתדמותבתור
הא"והשפעתוהכרח'תהשתתופתוצדד'.באורחלאוזהבראש'ח,למעשה
לאמפ'ר'.מעבר

של'אר'ח Iהברהס'סט'מההקמחאחשבחבומאחר'ברור,לבובראה
אחר.בזההמופ'ע'םהאלו,'קהרצוו.שלאספקט'םהו.הצורותשכלהבר'אר,

הצורהכווכמוה'א,אלוק'חצורההחורהבאלוק'ס,וחוצאחםשמוצאםזה,
בראשיתסםראתהפותחתהמשמעותרת,הקריאההבריאה.שלהראש.ונית

אדם"בעשה :כו)א,(כראש'חרב'סבלשוומובעח.האדס,לבר'אחומזמ'בה
בסווהסחם,כבדושללב'טו'רב'סלשוואוחהבחרגסאס .כדמוחבו."בצלמונ

האוחבט',הארסהאדם,בר'אחלמעשה,מסוכר.חהל,רמ'ל'סבאמצעוח
הבר'אהשלה'!צרחהצירה :אומב'סשב'שלמשוחףמעשההואהאמ'ח',
הרף.ללאמתמשכתהבר'אהפעולחואוחה .'והתורה

• • 

האדםעלברברוהחדש,הבוזר'בספרוו-ז , nלתהליםברויארמרמזפעמיםכמה 3

תחתסתהכל ...תעטרהןוהדרמאלוקיםמעט"ותחסרהו :האלוקיםאתהפייטומהלל
• 

מבזילההמוסריתשהחירותמדגישתהליס,ספרעלבפיךךשךהירש,רפאלשמשוןרגליו",'
• 

הרוחביה"כובד"כלומךה"כבוך",אתלןןנותנתאליקים,עבדיר Kרשהאדםבין
. 

 ..הטראבסצנדבטאליתתכליתהאלה :lIהבריאתלהובלי

• 

 ;דאם"נעשהלתירהאמרהאדםלעשיתה Nהקב...כשרזה :גפקידי,תנחומא,ראה •

יוםהשי"ת.חחדלא"למה :המחברבןהגהת,אא,טןב'ה,דכעtט,ה , rכ"שרביה ,.,

שלמותואיןכיהאמתלפישנברא'ת 7(באדםאינושהדאםלפי ...האדםת Itלברימיוחד

[שלשלמרתוכי ...תכליתםהיאשמציאןתםהנמצאותכאשרהבריאהבעתאתינמןא

לאררהיהדרתאמונתאפשטיין,י'(ע"פעצמן"להשליםנדיוובהשתילותותלידהואם]

 . ) 13הע' [ 09 ·עמי , H·תשב"ירושליםייוננו,בעיות
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ה'וצרחהצורהשלא",ודהאח·כלקודםהאדםמגש'םiבו "1ק·בעצם . . . -. . , . 
בחוללוכרלהמש"ח"בהואמאח.ד~ורםהוא ;גוצרהשמקדוםהבריאהעם .. '. --. . . ,. 

של .זוד'גאמ'תהשקפהעל-פיהבריאהשלהחוק-היוצרבתורהחורה,איחוד . . . 

לעציובהג:חנח.צורהבכוח.גשארתארנוצרה,שכברהבריאהעםהקוס~וס,

) s-formable חtra (. 
• • 

ה'וצרחהצורהאיחודחוויתאתתוןכ,בתור· ,'חשהאדםבעודמאםנ
• •• •• • • • 

ג'לו'שלהפעליהאספקטאתלהכירמסוגלושר\א ,הנוצרתהבריאהעם . .' . . 
רמאט'ב'ח Uההצורהבפגי'סחומהגשארח .'עצמואתמכירכשהואהשכ'נה, . .-'. .' .. .. . . . 

פ'גו-.בפעולהלדיואותהמוסרהבוראכואםאלאהתורה,הזאת,ר,ביראהשל . . .' ,. . . . 

-- .- . . .ה' .דבר :ששמהפינומינרלוגיתוב"צורה"השכינה,גילויששמהלוגית 1מיב

מעב'ר-את..גם;כמובוכוללובעל-פהבכתבה'דברבאמצעותזהגליוי
• 

הזההאיחודאותדויקאלאאםה'דבר:ומהיעצמו,הו.דבר :רהיינןהמחשנה

הבריאהשליבשתשהצורההמוכיחאיחוד , 0ניצרהשכברוהבראיה,הצורה ~של

התגלוח ,אחרוח 'Dבמ'ל . 1ולהגשמתההתוהרלגילויהכרחימוקדםשלבמהוהר
דבח.לג'לויבהכחרקדומח 'Dאלוקשלהבריאה

האי .כיהאנושית,ההכרהלהשגתמעבר ,בשארתלעצמהורה,חת !נטהע ,אל
 .מישאלעצמה,הבריאההיאשלהשהמישאהאלוקיתשמאלית)(שי"והשכילהמכלול

• 

 Mשה'·הזורות"',ים p מ... ," toposeidon "הנשמה, ,אתאריססושלהגדרתי .השדו::י 5
שלתרבופו-(כמונקשלהבורותגםה Mרהפועל,סכישלהאךיסטוטליהמושגיס,ר

ה j7 'יז g(ם'םיtואסזכי,להמסתפך }. 30Sעונ' 68.סרק,אחלקרפחי..ת Jל{בוכ'סמזרח

7 ,XII ( : החסיכרפערלת.אתהמחשבהבשררן.וכגשיסהפילעהשכלב!באויות...היר.. 

 ..אםתימזרהההעווניסזורתאתלעזמר Mהורוכסהפוילאלהכוחמןובזאתו,

כי ..המחסגהעצמם,הןהמחשבה,שלאובייקסוהןההבנת,בתחוסאשראלהצירות'

 nחייבוהיאלה,מחוזה Itהנמזרברעלרירימרשפעת.אינההתהוותה.בעצםהחסיבת,

ארתרבאובנייןברויבאוםן.מטביר.איבואריטםו ..סלה,'האוכקייטאתמעזמהלשאוב

שהריה Itרנארהטביל,השכלועלתפיטתולתחוסנכנסהראיר Kלאוםגהפועלשכל

ביואיר ....יח lהרסC1והעילהםצעןת Kכהחוז,ובואליניהנאהלג>רקיח.תכונהבירראה

נעוריייובימאזשהשוביוDסקאיןוe;ךאריטסו,שלכחיבוריוכהחמרהעייןלא"לבםח
. . -, 

האריסטוםלית.הפילרסופיהאתיהרריבלבושהלבישאשרהרמבאסכלימוריוניוסוףוער
• 

מעשית, .רתיתפילוסופיהשלתקצירשהואנחל'אל,ביויאר,שלהאחררן".יבררו

לרמב""ם,תררהמשנהמתוךובאמריםילכולו'מבוסס
• 

היהודיתרפיההפילוססלמיסםכרעירןהוא'לאנושותעיקריכקריטריין Hרבר Hהרעיון 6

תרגרסלשהארימת.במסורתברירותבלימיסמובעבברהראהביניים.יונישל

ובכייןחהי".)לנפסהארסוהייחםיייוחנשובתבמאייוימח ... (זכ,כרוcשיתארpנלרס,

נשמתאבנאפךהיונפח .. ;אךנקליסמבארשבלית-, ...נשמההיאלארםהניחבתזישנססה

 :לי 1מילס Uתירהפסוקאתלתרםבישמ,חהאולי ....ממללאלרוחבאדסיהותדחיי

נןח",לחייחיה,ל~םש[שייחכולוהאדםויהיחםיי,בשמתבאפירשבפחלאחר ..

הדבר. :העברת-הוכליההכרהבאמצעיתנונעהאנישירביןהאליקיניןהחיבךר
• 
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לעומת .'ש Uאבנישלוהשכלהחושיםשליט'תלתחוםמחוץהגדרתומכוחהנמצא
כדיבמילםי,והתלבשהשהתכווצהזותורהלאדםנמסרהתתגלותבדךרזאת,

השכילהמכלולמאשרירתראינהבהכרחוכךהתקשורת,למערכתלהיכנס

ללאנשארההתגלותמעשההצורנית.הבריאההאישלהשהמישאהאלוקית

נוסח-שלבצוהרהמופיעההתורהזאתההתגלות,תוכןאךעל-טבעי.ספק

פונההואהמלד.שלהמדויקהמובןבמלואסראנסצנדנטאליהואאיןדברים,
 :התלמודיהפתגםאתלהביןשיכך .) erkennendes Ich (המכיר"ה"אניאל

 .'ב)לא,(ברכותאדם"בניכלשוןתורה"דברה

ואלוקיםלעצמההבריאהכמובדיוקנסתר,במצבנשארתלעצמההתוהר

לגלותו.באלאה'דברשלמותו.עלשומרהאחרוןהסודובעצמו.בכבודו

שינסהלפרדסמחץרהעומדלאדםלוואויאותו,להסתירממשריהואלהפך,
 , '1המסוהואתלהסרר

(חגיגהשבתלמודמפורסםבמאמרמקורהברריארשלזוחמורההתראה
חכמיארבעתשלתסר-התועלת,יחסיתאךהנרעז,נסיונםעלהמספר ,)בי,ר

בריאחזרעקיבא,רביוהואמהם,אחדרקאלוקים.סודאללחדורהמשנה
בלאאךמסיטיקאי,להריתהתיימרלאשברויארברורהמבצע.מןושלם
העיקרייםהיסודרעליניתעל-לדיקלההשפעההפתותלגלהושפע 10יודעין

שלותפקידהאופיהעלהערותיוביןכאןטובהדרגמהנמצאהקבלה.של
בהןמשמשיםוקאנטשאריסטוקאטיגוריותבאמצעותאותןמנסחהואהתורה.

הקבלית.במסורתלנו,נראהכךלחפש,שיהמחשבהמקוראתאךבערבובהי,

סברתנו.אתמחזקותאחרות,רברתביןשנלקטומובאות,שתי

ש'עור.קורדוביוך,משהר'והשייה ; 332בומ'החדש,הכוזרי 19Sעמ'אלישע,ראהך

וכמו ...התררההיאבממציאםוקשרםהנמצאותכל"ובביאות :כגפרקתורת,קומה,

קטן pחללהשיגהאנוסיבחקנמנ(ןהיאכךאלייהקיוביסהזבריסלהשיגשנמנע

הדבריסא.פרקכז,סנורד'זנונ'ט,פרדסםגהשורה ;נחינה" , Hyוזלתהתורהמו

שחיכךכיר"שבתגשמהעלייו",..לבושבשםהחורהאתהמכנההזהרמוהמובאים

אליגו·,
• 

בפירושוביוחר,מובןנתןאשךעקיבאלר'בניגודהרא.ישמעאלוישלזהכלל 8

חדשיס,וכלליסרי[יםמהםוהסיקובבגינה,בניקודבכתיג,דופןירצאלכלהמקרא.

תורה..זברה :הנוסחהומכאןהמקרא,לפשסעירנותחוםאתישמעאלרניזמזם

שלבאטפr;ילר'ההשמ'טמןתורההשל,י,א.(ראהסןדכלבהאין ,'"םד Kבניכלשרן

לגלותםשאפשרסודיתבקיוסמכיר[בןכ'טבמורההרמב"'ם .) 5עובי ,' Kהדורות,

K ליובויחריK חאדלכלביתןאדם"',בניכלשוןתררהו"רברההייתאךיקשה,ריך

היא :ייתרעובוקובונןזהכללנושאברויארשעבורמתבררשסחית.יייעהלהשיג

המקרא.בדברהתורה..התנשמות"ת Kמתרנם

םגראהלתורה.הרמב"'ןשלההקדמהדבריאתר Kברו'מ~סס , 101עמיבמור'ה 9

כר.א,[בןכיםמורהוגםליראיי",הי..סרד :"כה,תהלים

המבלה"']ר.- ! Kדייקר x[ל 10
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אתהמעצבהאלוקיהרצוושלכצורההתורהאתלנומתארברריאר
להכרההניתוה'בדברמתממשתהיאשלבסוףעדשונות,ברמותהבריאה,
רהמ~טה-אמפיךי.האמפיריבמרבןהאנןשיתהיצירתיתהפעולהאתוהמנחה

במערכתאשרהספירותעשרדוגמתצורותעשרברויאראצלנמצאלאאםאף

שלהצגתםבמבנההקבלההשפעתשלברוריםסימניםמתגליםהמקובלים,

בראשית.מעשהשלבי

תורה;אותהשלהפנםימוכמהאךרזיה,עלשומרתלעצמההתורה
קורדובירומשהר'האנושי.השכלשלהקליטהלתחוםנכנסותמרצוו,שטושטשו
 :התורהשלהלוך"וחזורתנועתאתמתארלב,פרקסוףקומה,בשיטור

ההיאהמאמריעשהלמטההאורבהתגלםכר ...רוחבייתסורתורת"ייהיה
עדלפניםופניםעליונהובחינהמציאותלווישלדורוולהוכחילייסרהנרצה
הםהפניםואותםמאמרלהתפשטהעלויומהרצווהוייתותחלתאלהגיע

ממטמונים."ויחפרוהתורהלדברילמחכיםהמושגים

(בהעלותךלמדיפשוטותבמיליםהתורהעלדומההשקפהמבעיהזוהרספר
 : )]אקנב,תרע"ב,[וילנא
ספוריןלאחזאהאתאאוךייתאדהאראמרכ"גלההואיןיאמרש II"ר
ורזיואינוועלאיומליודאורייתאמליוכלאלא ...דהדיוטיומליו .בעלמא
עלאי(.

לתתאישראלאתקלו.מתקלאבחדתתאהועלמאעלאהעלמאת"ח
מלאכיועושהד)ק,ד(תהליםבהוכתיבעלאימלאכילעילא.עלאימלאכי

מתלבשילאוואיעלמאדהאיבלבושאמתלבשילתתאדנחתי(בשעתארוחות.
יאיעלמא.לווסבילולאעלמאבהאילמיקםיכליןלאעלמאדהאיכגויגא

עאכ"ובגינהוקיימיןכלהועלמיןובראלהודבראאורייתאכך,במלאכי
יכיללאעלמאדהאילנישיונהנידמתלנשאלאואיעלמאלהאידנחתתכיי(

דחשינמא(איהו.דאורייתאלבשואדאירייתאספורהאיוע"דלמסנל.עלמא
אחראמלהילאהתורה"לעצמה) =(ממשאורייתאאיהולנושאדההוא
(תהליםדודאמרכךנגי(דאתי.נעלמאחולקאליהיהאולארוחיהתיפח
 ...דאורייתאלבושאדתחותמהמתורתך,נפלאותואביטהעיניגל :יח)קט,

לנשמתא.ינשמתאוגשמתאוגופאלנישאאיתלעליא,נמיהכית"ח
• 

לנשמתאדמקנלאגופאדאישראלוכנסתלנושאאינוואלי(וחיליהוושמייא

אורייתאראיהישרראלתפארתדאראמר(גשמתא ...שרראלתפארתראהיי

נרא".ראאחדייכלאקדשראעתיקאאיהודאלנשמתאונשמתאממש.

ספוריםלספרבאההחירהכישאומר,ארםלאוחואריאמרר"ש n :הסולם[תרגוס
• 

עליונים,וסייותליךביס yדבריםהםהחררהזברישכלאלא ...הדיוטודבריבפשטות

[כבבי]למטהישראלגשקלך.אחדבמשקלהתחתוןינוולםהעלייןעולםרראה,ביא

ובשנוהרוחרת.מלאכיועושהבהםכ·חרגעליוניםמלאכיסלמעלה.עליוביםמלאכיס

כנויזבלבישמתלבשיםהיילארםאהזה,נורלםשלבלבישמתלבשיםלמטהשיררריס

וםאאוםת.סבללאןהעולםהזהבנוולםלנומודיברליס] = 1יגלוהיילאהזהעילם

כשגליה,מתקיימיםיהםהעילמות,כלואתהמלכאיםאתשבראההתורהכך,במלאכים
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:p הלבושיםבאלומ'תלבשתהיתהלאםאחזה,לעולםשיורהכיון.רבמה,,םהאחתל

הזהספוורעווכלסבול.ולם P:היכולהיהלאהרייט)ורבוינשהםהספוריםהזהשבעולם

דברבויאיןממשתורההיאהלבוששאיתישחושבמיהתורה,שללבושההךאשבתווה

ואביסה,עינילגדידאמיזהמשיםהבא.לעילם.חלקלויההיולאריחו,תיפחחא,ן

 ...חווהשללכושה,שמתחחמהלהביט]נדהיינומתוותרבפלאות

השםים.לנשמה.ונשמהנשמהגוף,לבוש,·שי!סלמעלה,היאכןאףיואה,בוא

שהיאהנשמה, .המקבלהניףהיאהמלכות)[שהיאישראליכנסתהלבוש,הםאליינבםא,

לנשמה,ונשמהממש,התווההיאישואל,תפאיתשזישמארבוהנשמה. ...ישואלתפאות

בזהי,']זהאחךזרהבלקדיש,אעתיקאהואזה

הגראהכפילעיו.בילטתברייארשלהתירהתפיסתעלהזזהרהשפעח

המפחחאח Uלמספקלעילהמיבאשהקטעלימריחירההעזהמשיםבכראיו
ישארל,זכגסתשיראלביוזהttמטה"הסיטיר.היההיסטזרהיביוהיחסיםשל

 . . ."לבריאירחהישהכיזיישלהשדרהעמידאתהמהיזים

, 
זצרןו.הירזתהזק, . 7

... 
משמעותכלהיתה.לאוהתורהההיסטורהיהטבע,דןראלוקיםלגיל,יי

עןר.שיאםבעל"חירוח.אומרהוזהבעל"אחרייח,ציור ..אל Uהזפאילמלא

דיזקאמתבטאהיאהחומר,גצחייחשללומשגבגיגודהבריאה,לעריוו
האגושית.החירותאתלתרכולהכגיסמצימצם,וליאמקוםבהלגליחבאפשרות

מיפלג,מעמדיבעליחדיימבגבוומהייההטבעהיהקדמוו,העולםהדי,לוא
בלחי"במבע.יבהכרחויצא"מו"הכללללאבבי"האדםכלעלמוטלשחיקו

בריאה(וכלמסויםזמובפרקממבישבאצלאואליקים,דייעלהעולםמשבברא
הסיפיח,הצוהרמוארהעלייבההחביבהמוהפועל,השכלומהאצלההאיהלא
רצונו,אתצלמצםהבחירההבוראבדיישמורה-הגיברי)שהיהימההייה

ולחיריתהלרציגהמצימצם,חחוםקטו,שטחלפגיתכדיחירותו,אחלדג.ביל
האדם,חיריתהאישתכליתההתיהר,מצהירהלכוברויתיו.שבויהמפיתחתשל

 '.אותו"עשהאלוקיםבדמותאדםאלוקיםברוא"ביום :מבואדבריבמעיו
בעל"חירית,שהואזה,לבעל"חייםמקיםאיזאליקיםשלהצמצים"מרצוזבלי
הבריאה.שלהתפתחותהבהכיוגתלאליקיםהושותףלאליקםיהדומהחייםבעל

גחאליקיםבראשית.מעשהשלהששייהויםבדמדימיבוצעזהצמצום"מרציו

בראיור,כיתבאליקים",שלזהצמצום"מרציז"על"ידיממלאכתו~זשבת
 !הסיגתדיה"היאהאדםילא"אלאלביוללא"אל.הביראה"בתיר"טבע"בעשית

אוםתהסברשלבארתנטירת·ספקמזנילהןאשםהנ"ל.במאמררשלום,לגרשוםבניגוד 11

 "בוויאו,על-פיהמושגים

 70. 69עמ'וסבע,בר'אהבתורהעולם ; 99עמ'אל'שע,השייה Iאהיכראשית 1

הילכיןסינתיזהככיכולהואשהאדםברויאר,שלבוכיוכיתביסאהקזוהבהערתו .2

cרהלרK ,מני""םהנל)אנלבן(יבמיהמהו"'לזאלהמחריל.ממחשבתרמזלגלותישל

ךמה" Kהאר,חעלההיסטוריה,עלנוויארהשקפתשלהינסיסכמהרקלא
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• 

צוונולוכ'לוכעול'כלרהאדםהסדקים.ביןמתגבבת·כמוהאדםחויות

אפליומראש,קבועאיבושרצונואומרתזאתא'ןארמסייימים.בגבולות
גםהוא·הריסיבה,א tרהפועלאלהירצארצרןכלאםזו.צרהבמסברת
·הטבע..לחיקיהמשיעבדיםשלולא'בסטיבקטםיבהתאםריצההאדםמסובב.

שר~אבדימוילאתלייהבלתיאיבבהאיפןשבשםרתביבתי,לפיריצהגםר~א
ילאלעצמו·העילםאתתיפסשהואבתפיסהולאהאמפיריהערלםאתדממה

אלאכללבדןראיפראאיבההצויןחיריתעמי.לקייםחייבשך~אביחסםי

מזישיבהבדןרלמעשהלרצרתהאדםמסוגלאדיכיחיררת-כביכרל.אשליה,
כןאםאלאתשרקה,רקהראסביל.איפילויש ;ברצהרצובר !בהריצהשהיא

עילםלמצאיותבtז'סכחיפשי,עצמיעלמצהיריגםעצמואתריצהר\א
האי .החיחתהדברים-כשהם-לעצמם.עולםלמציאותבחיסוכןיכמוהתופעות

הארשוב'תפקדיההיאחירית,בדרןלצרות ,ילרצות ;עצמיאישוששלנעיין
האישיות.של

ר\אחופשי ...האג'שלהעצמיהאישישהיאהרציןחירית"
איגייאבישליאתה':לעצמי'העולםאולהמיחש'הערלםאלהאימר
הרצרן !בשלטואיבוהאגישולטשבאמצעותיהרציןר\אחיפש'

) gewoUter Wille ( הרצין ;העולם-לעצמואלהאביאחמסגיר

) wollender Wille ( האגי"לרגליהערלם-לעצמואחשח'. 

הרצין

שלר!
הגרצה

תחצה

.. 

) VolksgeistJf ברכךםנ,אלא ,)יK (הסינתיות-)האמצעשלהפירההמושגלגו,ה

זהלמישגהקדשיבהר"בירהספרופיןהאמירייי pהמהפרקלKבנחןםנCבזא uלרי

תפיסח ..בהקסר nהמ~ניינו,הערותלקט P ,ון Itכנציג .) 68-56(עונ'הגולהבארבספרי

ןכללי7IננCע ..ר,.אפשרי.וסי...מקומןה~א 'אזמ,,ה... :ברויארוסלהאדם'כתןר'סינחוזה

nK הכלכוחcמהירחולי.באהאמן,שלהוביסאפיןיכוחןלכל",יחסייהוו

הפיזיהעילםוtת ':זמע Kה,פרחחזיא'סופיבחהליןבי.וספוגביטבולבםיזי.שקיע

שמשה~הלתיוחחייבלסבע.בחיסושהדאם,כיייןהמיסאפיןי,העילםלובגי

..כיניהם :הבאהההעדהאתלולייחסכלניטיונילנוה Kנרלישראל,ביחסרהיה

 .משםחמזברשיםלםרהאחר,האחךניןסקישר,אפן,·ירפעי Kלםאקש,ךלכיחנר Rל

מסהשלייערדרעלתררתרח Kלםתחלמהר"למקרסכאן ...האמרשםחלKהאחך

 ....השכינהלגליןינךי •.היהרבךכהמןבהק, 'ה,אמןעאישהיהשונהשכןמפזעי.

התגלותברריארוסובעיניר Kהרהריןךרה,מתןוסלמ,שהבתורהבריאה.פ,סה
• 

אמרםןבעולםפיצג ,התורהזתיאתתיםאכשהראהאדם,מעסההחיונ,.אלאלרקית

ר:םtאמצע.היהשמשהכמראמצעאיפוא,הרא,האדםהסנ,.אל ' PהלMיהגליוישל

 , Dieu parle aux homnJes. La theolog;e jll;ve deדרייפרס,תtaיידוךםנ

le Maharal de חo וrevilation 3e • 1969 • Paris ~ Strasbourg 

 73-57.,מי

Prague. 1. 
• 

הרזין, n '('"נללסנתיאר.נרןהיהתחב ,קנסיאנינהייות _ 3ג'-מ,החדש,הכןזך'נ •

ך Kהשמפם,שלוההיכררנוהימהזרוןשלהא,סינרוניהביןלהשליםכדירק ac,לו
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החיחת.היאהחרפשיהרצוישלהחידיה,זזמיטיבאצהיחמרטיבאצהי,

ואופןפנ'םבשוםלערבא'ןהח'רות.אתאלארוצהשא'נוהרצוןהואחופש'

פועלשהואמפנ'לא-חופש'רצונ'החופש'ת.הבח'רהעםהח'רותאת

ה'א :רצונ'שלמי'הא'נההח'רותאחרת.לפעול'כולוהח'אחתבדןר
כלהחלטה.שכלכךשלו.המטהרשלו,ה'חי'האונ"קטשלו,המוט'באצ'ה

משחרר,מעשהאלאלהיותיכולהאינהשליהחיפשיהאנישלפעילה

החיריתאלהנטייההיאקאנט,פיעלהאדם,שלהחידיהינטייתיהיית

) Freiheitsneigung ( '. 

התופעותעולםהכרת-ידיעלההכרח.היאהאיתנטיהמשחררהמעש

הצחלהא'ןאךעולם.אותואלנח'סושלוה"אוטו-אמנצ'פצח'"אתהאנ'מבצע
עצמואתחושףוא'נומהכרתנומתחמקהואלעולם-לעצמו.ב'חסכזאת

מרגש''ם.שאנוהעמוקא'-הס'פוקהרגשתה'אמזהוהתוצאהשכלנו,לחק'רות .

אתלהכ'רהחשקשפוחתשבמי'הלדעתאנונוכח'םמעש'תמבח'נה
בהדרגהשלניהאבימשתחררההכהריעל-דייהייתהאמפירית,המצאיית
לנורמותהטראנסצנדנטאל,תהמצ'אותאתלהכנ'עתשוקתנומחר!כ'המלחצ,",

שלהסופ'ותהשלא'תןבמחסוםנתקלתשה'אלהשנראהמפנ'תבונתנו,של
עצמה.

'צאשהואו"גחןהאפשר.'בגדרהואהעולם-כד'מו'מכפ"תתשח'רור .
אפשר.'כבלת'נראההעולם-לעצמושלהכל-'כולהכוחשח'רוראךלפועל.

הואשבגלו'זהוכשלוןשבאפשרזוהצלחהב'ןהב'גודמצל",.הואוא'ן
בחא'רןזהפ'לוסופ'ממבו'-סתוסמוצא'שכלוםהאבשו'ת.הטארגד'הס'כום
הד'וקולמעןבפעולה,אלאבהכרהאותו'מצאלאהאולגלותו.ש'תדל

"הרתומה".בפעולה :באמר
האב'א'שושאלאא'בההח'רות,בק'צורדה'ברוהרצו.דשח'רותלומר

אש'שוכע'קרזהה'הלואפשוטה.טולוג'ה Iטאבאמתזאתהר'העצמ',

חצרוב'ת,מס'בהשלתוצאהמתשוקה,"תרהרצוןהח'לאהעצמא'ת,הא'ש'ות

שופנהוגcר.בוסחרזונייתספיגשהיאלחשובשניתןמרבזיכהמקוםלרזוןיימערהוא

רבות,מבחיברתמברעתהשפעהעליוהשפיעהפיכטהשלשמחשבתךלנונראהאולם

הרזוןאתהעמיד Nהואףפיכטהמאר.תיקפנילעתיס Kשהוהסגנון,מבחינתאף

באזמעיתההרר·יה,זס Yבחופשילהיותהרזוןח Kמציבהואלמעלהררגות.סולםעל

צרמחותהאלההצוריתבלהרזון.שלהנחותןתלזיריתעמלהמתרומםבלע-תבונהרזון

(כלרמרוכבשוה"הארץאח"ומלאו :כחא,בבראשיתהכתיבמיבןי cללשלוט,מנטייה

הבלטחמזה,כתוזאהנשלם.להיותימסירובההיסטוריה},עלושליסההטבעעלשליטה

המעשהחייגעזמי,אתהאדסהכרחלמעשההיאהמוחשיהעולםשהכרתמאחרהאני.

 .החדש,הכוזך'של 355-351העמודיםמןהאבי.אתלאששפיכטה,טועןכךהאנושי,

ריוניס.זליליסעוליסאחריס,מקומותמהרבהוגם

 , 268עמ' , 82,סע'ף Anlhropologlsche Reח exlonenקאנט,ה Kו 4

Vlachos '209עמ . 

ע"ימובא
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 'העילםביראשבהייחימפגיהוא,חיפשיאליקtנ"סיבייקט, C!ילאיביקיט
סיבייקט,בתירהזההעילםמילתמיציבד~אימוחקקי
כןאםאלאחיריחלכלללהגיעמסיגלאיגושהאדםאימרתזאתהאם

יקיציגיפוחזלחיריףעדלהפליגצורךאיןןולשווהאואליקיםבעצמיהאו
של'לאובייקטתפקדייאתלצמצםשלאהאדםציטךרספקלאלאדזה,

 ,עולםאותושלכסיבייקטעצמועללהכריזחייבהיהיהואהעולם-לעצמו,
מקומי,כמלמא ,אליקיםכדמיתאלאבררא,בתיראליקים,בתררלאאמנם
אחלעצבעלייהיהידמיתי,אתיעצבשהעילם-לעצמיבמקיםלבירא.כשיתף
אלאשאיגההבירא,לתיכביתבהתאםהחפתחרתילסיףארחילהבאיהעילם,
 . .ב.ווערהר

השילםלחיקהמצאייתאתלהכניעבלב.דעיןלמראיתגערזתזישיטה
שילבש,היאמעשהאיתיימטבעמבצעי.לגבימשחרר,מעשהזההריעלהי,
למעמדאיב"קסשלממצבבההמתאץמזהמעבירההכרהמעשהזד.רצהר

האםממנה,איתניחרותשהמריתיהאמפהמציאיתהכרתארלםסיבייקט.של
שלהסידוגיזיותילקאטכלימרלחיקהין,תחשויתיגישלהשתעבדרתהאיאין
מהאתמכגיעיםשאניההכנעהדרךתמדי,תעבירהשתחרריתגיזתכליתההס

להתארגןחייבלפייסדראיתיעל,י.השרלטהפרטיהחיקאללניחשיציבי
האבי:ההכדה.חוקיבחיכגיטבעריםמלדיה.כיברכ,נמצאכדימי.יהעולם
לחיחחי.מגיעהמכיר

שבה ,הסכימהייחר.מסיבכתהעילם-לעצמישמליטתההשתחררית

רככל'כקלות'זיממציאותבבי.טביעהכברהאמפירית,המצאייתמשתבצת
משתבצתהמציאית-לעצמהאיןזאח,לעימחבהכרה.צירךרקשי .להשתחרר

, 

, . 
 :'י.אבןתכמשנהחר'משןנעירמזנמצאהבוראבתוכניתהתווהסלזולת.סישה 5

יכחיב ..אחד,קביןתורההןואלןבעילמוהיאבררןהקיושליקנהקניניםחמסה ...
• 

בראני,וןכי Kהייה-קנני .")ככ , n(משלימאזמפעליןקרםזרכוראסיתקנני 'ה , 

עםמזהה ל"' rחשפסורתהחובבהאתמסנחבמשייהספיניהפרקהארפי.התרגוםלפי

שהממשבהכמי nבי"'ס,למזשהקרמהשהתייהכביריררימזתשלניהמסנההתורה.

 : "ג,בןח Kהשייההחררה.התגסמותקוניםלשמשכויהעילם Itבנרליסבךלמעסה.קיים"
• 

Jנורע"יתירהיחבהחמרה,כלילהםשניחןישראלחביבין ...אוונרהיהעקיב]ארבי

חורתילםכנחתיםימח pלכישנאמרהעדלםנבראשכוחונרהכלילהםסניתןלהם

ב,זר"הבריאהמעשהאחולבונררלהובשיךאיפואנקראהאדם .")בד.(משלי",זבואל

למ,ןהרשאית,ב,זרתבראטית,ה,דיםאתברא(היכ,א,רבהכרישאתהשרוההתררה.

 '''סרםגראה ;כל)ראשיתסהיאהחררהלם,ןהתורה,כ,זרתכלימרהרשאית,

 . Mגtכרסוtית

הר.,רולרקים.ורליוc ,זבר.שכדי,רהלאוקים,..כי : " ,חטןוסאח'ברעומליוו,םניהא

שהרא,איזהדבר,שרםגםוכייפה,רונמאביילה,"וחלנוךלםיוכללאיפהחיקייכי

כשרזה-מושכלחואיריאהשון Mרטפרסלםינזסלםשלאפבם,בייאיבוהונוחשיםןונ

 . . ....המישכלהערלםאתמקזזםר I 'הזה,הנראההעולםאחלכררא

~ , . ' 
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אותהלה~ניט,ע-לנוובמאמצינןבפעולתנולה.דת "Y'Iהמבטכימהספונטאנית
 . .להוכה.

אתו, "3Iבהכנהעולם-לצעמו,עלשלוהחירותאת-לכבשונאלץהאני

אתעצמועלמקבלרצוניכאשרלתורה.דה"נו'לן,המתאיםלחוקהעולם
מקבלהוא'כאשר ;האפמירילעולםבז1"םובחירותהוא'ווכהההכרה,חוקי

ההכרה .'הטראנט-אמס'רילעולםביחסובחיחתזןכההואהתוהר,חזק'את
'כד'ולתמ",.אחת'ניתנוחוק'והעולם-בתור-תדמ'ת.שלהטבעחוק'אתמגלה

לאחוקהיהתודד.עולאתעל'ולהט'לאצטרדהעזלם-לעצמו,מןלהשתחרר
חכמיגוהחוק:בצולהכ'דהמוחלטבדצוןמתבטאתהח'רותנזטון.אלאנ'תנו
אומרתהבר'תלוחותשניעלומרש'מה.ציו'יתבדןרזה·סיודרעיוןן "3Iהב

אלוק'םמכתבוהמכתברמ.האולק'םמעשה"זהלחזת :ט)לב,'(שמזתהתורה
,תקרא לא"',:ב)ו,'(אבןתלז'בןהישוערביופמשרהלחזת".עלחחתהזא

 'מ'אלאבן-חור'ן,ללשא'ןהלוחות),עלחרןתה(החירותח'חתאלאחרות
 , ,תורה'!בתלמודשעוסק

טובבתשעלהיםהצ'ר'םחאדהמהווהטענהעלברו'ארחחרפעמ'םכמה
שהתבובההטבע,שחוקימההעולם-לעצמו~לפ'הא'"התוהר :כולהמחשבתו
שהרצוןצי'ב'ם,חוקים'הםאלה ..התופעותעולםכלפ'הםאותם,ג'לתה
 . ' ,אותם'".הולדיהאלוק'

'בול;:לאהאדםעמדתו.אתלגבשהאנוש'הרצוןח"באלהחוק'םלבבי

שב'ותק"מתאדםבכלאדזאת.שירצהרקנחוץלהשתחרר.בקראהואחופשי.
שלבמצבבהכהרבשארהבתההרזוןהרוצה:הורצוןהברצההרצון :הרצון

רזונןאתליבהשהברראמואהזייה,כדבריותונשארהלאלחירדתלהג("היכרלת 6

 ,'חבגבורותיעייןאיתוהמחר"למביעמרשימהכדרדהתירה.מחןונו:עית- Kב

מלכירתבשארמשועבדזםאגוהריהיזיהאלניהועילמהמקשים..יס :םנcםרק

ישראליצאוכאשרכיהםהבאיודבךימלכירת.משארמצריסמלכותשאנרמאי

מעלתם,מזזחוריןביבלהיותבעזמםואויסשהייעדבעזםהסוגקבלומזמרדם

ודברמעלתם,עוםזמרחורי,בנילהיותראריסשהםלישרלאמית nהמעלהוזאת

חוריןכנישהםהזאתהמעלהישרלאעלערייזכיכללעצמיזנךיכלסלאקמרי

ממזריסישראלאתהואבריךהקדוסשהוציאאחרכיבמקרה,השעבודעםבזעם

מלמכתליתהיוואתםשנאמרמלכיםאףאלאעודולאחורין,ב-ניוcותם(ו)נתן

שלהמשיחיתהשקפתן-ישראלנצחגרוס,בנימיןגסראהקדוש",וגויכוהניס

תשל",.תל"אביבוהגאןלה,הגלןח'על-מפראגהר"'ל. nה
• 

שמיס·חקותולילהיומםבריתיאס"לאה'אמרכה .. :כהלג,:;רמיהאתלהביןשיבך' 7

שלהדטרמיניזםעלמוכיעיםהחיקיםהתורה,עלמןביעההבריתשמתי",לאיארז

ל g'העpוכ·רבר,בפירשוובלריןהיירהזביכפתליהרבגםנוהסזהלדניבןהסעכ.

 .) nבכ,-שמית(השררה "ין"'.משמעו...אליקים :התירהשלהרמונותהלימיםשליש
כפה,היאברוךשהקיוששהחיקים,שנדעכדיהארזואתהשמםיאת M'נרלMרקםי

 ,כתררה.הםחוקיסהטבע,לע

, 
'1 :: • . , . , ' .... , 

" , 
. ~ i -נ: 
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זהסי IIדוחמשיסרעלהשחחרחח. mכהכשראףהחזההצררןכדר. 'Yש

הןארחזים 'Yהמנרח mשהככמי'הכהבני"אגרשכלשלבתזדערחי'ם.מתבצע
 "רחשרקד.הכרה

שתירקפתרחרחהאדםלפניכילערלם,זהשיסרעיחקייםלה'דוחמחזו
מרלהןוש "IIשלפחררנוחשחה'זהערלם.האלהחאוהערלםשלילח :דכרים
פחרחחכחכרנה ,הנצרההרצרזאתלחסלשמתדלתהראשונההצרון.תנודרת

נמשכת.והוחמההרוהצ.הרצרזאתלבסלמנסההשגה'לתאודר.הנורמת.עןר
חסרמר.החירותל IIהררך

באופןהמקבוהיהרדיהאדםהחיררת.דרכיפחרחרת.הה'דיתבמסגרת

מתנהגהניגלה,החרקצירית IIבולבצעכדיהעולם"לעצמו,אתחד"שממעי
ם IIלערלם"לעצמו.משרעבדר IIנש IIהוזר,ברירהדרחההראאםחופשי.כאדם

ה. 'IIהברהשלמתבעמשהאלוקיםשלמקרמראחממלאד\אבה,דבק IIהר

והאי"הגצרההרצרז'שלהדטרמיניזםביזהבחירהחרפשלפניעומדהאני
 .לחיחח.בדר 'Yהשבין ,הרצוההצרוזשלדסרמינזים
יכרלהאניאזי ,בחיררחרררהצ ,חצהבמאתהאראםארלם
ר~אהיפררתר IIלהגשיםהסכמהחודדקכיהאלרקים,במשפט
חופשי.היא :סרבייקטשללמעדמערברהראארבייקטשלהמצבמזאלרקים.
הרצוז.קייםאכןזאםבעצמימאשראחרבדברירצהשהרצרזבכללהייתכז
 .'ירצהד~אהאליקםיבמשפס

לצריחאלא
שללשיחפי

• 

• 
• 

 • •(םיף)

. ' , . . 
• 

• 

• 

• 

• '. . 

 :הרזוןלפניהפחוחההברייהת Kבוייאומחוcרבהלירי 361.עפ'החדש,הכזורי 8
• 

כיבםלה-סי-,.היהוייח.כמחשכהפרנקיסיטידותיסחופשי,וeו,בדלהיות

 ProplJelll;que phifoנ ophique. Philosophi- .הבל.ר Rוכויס.תהלגיוניתניןנה

Jche ' Propiideutik · Pans, Ed. de· Minuit, 196), Presentatton de 

: ac שGand ...ינןהרנוו ...שירזה המeיוהוeהפיוחיי:וםיילםיןחדיפתוכןוM I לM 

הרןי, atשי~ביכלווברחופסי.ושישארבפעילתו'חימשייהיהוציןנחורסהרזין

 .!, ;יס. pאל ' M"ל .להיותיכולינו K".וניכרס.ליוהרזון .",ל Xוניכרס Kה
• • , 
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. '. . 'טרייכ '

• 

גליןנןתא-ריט,בכריהמאמריםרשימת
• 

• 

תפחרכשם

יעקבהרבאבדייר,

ציחקהרבאלדר,
• • . 

יוסףהרבאפפלע,

משח ,",ארנד,
• 

זציל '"'הרבבמברגר,
• 

זציל '"'הרבבמברגר,
• 

זציל '"'הרבבמברנר,
• 

זציל ,",הרבבמברגר,
• . 

ז"למ"אחרבבמברגר,

מרוכיהרבבחיאר,

כי Iמןהרבביוראר,

יעקבברונר,

אזעלרהרבבזירל,

מאירוונדר,

אימהרבזילברטשרוס,

קעיבכובכי,

שמואלביץ,

יהדדהפרופילוי,

יהדוהפחפיליד,

דדומצגר,

'באידגןרחרבנבנצל,

צייובךספרך,

יונהעמנואל,

יונהעמנואל,

יונהעמנואל,

• 

תעפדרהנוילןהמאמרשם , 

אמהרילת Uבההחכמיתושארהותרה

בוההנגותיובמברגריירהרבמנהגי

בהשיסבפירןשרשיילשדרכןעל

דבירםכרך-חתירהיעליידוקים

מירככיםאלתריגיםהנתגדןת

, 
א

אדתרהחדיישו

ב .תיהרחדיושי

בועןגסיחיךמלחמתאחירכליםטבילת

אזצילבמברגריידהרבתודלות

גזצילהירשרפאלשמשיוהרבשלמשנתן

דזצילהישררפאלשמשיךהרבלשמשנתן

גבנעווירעלרשיאכילבגרטיב

אצויעותיחלכןתרקידום

גהירימבשייתהנזכרהודריגדיליכך

 ,רכןלפנילתלמדיבכדו
גרתכיבדפיסלתפאיי,המדקשביתצירת

אבטילווהילכןתהלכןת

37 

30 

63 

42 

16 

24 

51 

56 

3 

7 

15 

1 

54 

49 

25 

68 

54 

 ... . . •הלימדודרךעל
44 1 ... 

ן 1 "ג .ותכילהתמהיהתותרה,תלמדופצןת

 45גהתורהלערבאיעבפייביאורים

בהזהבזמוהמדקשביתבניך

בנימיךאץרשי

יתויצחקפ'יעםגהירציהלכןת

רפאלףדירמדתירת-המנהיגשפר

ג

ב

ג

. , 
 ,בתואןתלעאדםמעירם
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65 
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העמדזהןו'לנ ,המאמרםםrהמחונםוי

 56דהבחירהיביביתתמוהפירישעליונהעמנואל,

 79א .בראירריצחק "'שלבמחשבתןהמשפטזיל'שיהרבפדירמן,
• 

 65בבריואריצחקרשלבמחשבתןהמשפטזילש'הדבפרדימן,
••• • 

 ל",ש'הרבי Lפרדימן,
, 

ברויארציחק ""ולש 'במחשבותהובשפט
. .. 
 58ר

גגבישלארבמשחבתנשואיםלעמהר-למשחהרבוציראל,

 , 33גהתירהולמדרעלובהריל'משההרבצויראל,
, 

משההרבצויראל,

מאידר-רקוב;;

מהריללפיהמרית'תקןן ;

יסיכיויםשכניתמקרא,שלפשוטןלימדר

 6ר

 73א
, 
• , 

דוהכללח.אנייזיל·ני,בר,וק
, 

 6ב'אהיר-כ.גןרמקארלשפשטןויההזןהבוקופרמן.

 33אבמזתהחציצהכעניןתשובהצזילמי"חרבקרגוי,

 50י'תקופהלשסיום-התוהר·לעידוקיםיבונםשמחהשסייו,

• , 

• 

• • 
• • 

, 

I 

 :ז:דליוןנכהםשתתפםי "
, , 

בוקבגי , 13הללבית 'רחצווא'ל,משההוכ

יחשלים , 56עוזיאלהוברח'בוויאר,מודכיהוב

ירושלים , 6אביבחריוח'זילבושטרום,מרדכיאהרןהוב

ירושל,ם , 26צפנהי ' mעמנואל,י'נה
, 

, 

ירןשלםי , 53הפסגהרח' ,יקןלדצקאברהםהרב

ירושלים , 3ברויאר,יצחקרח'ארנהמשהר"ד

ברקבגי , 4זכאיבן,רח'שטיין,בןםבשמחה . , • 
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, 

'חזסלים , 26צפנהי ' mעמנואל,יונה : 'ו'Kח Xההעוןו

יחזסלים 13טלונםי ' m ,"ז".ררכ"דפוט
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