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 .ם nהמלנילפטירתשנהימאהמ Uתשהשמיטהשנת

מאה :הזההגיליובמוכזנושאיםשניעודמזםשונים,בתחומיםלמאמירםבוסף

בשנתהשנהראששלראשוויום(נפטרמלבייםלולבושמאיך!הרבלפסירתשנה

טלובה.לעינוהבאהחשימהשמיטהשנתלדגלמיסהשיעניניתרימ)

בשיסגאיוצרופה,תויהדלמעןחתללאחםולבדווו,יחדיהיההמלכיימ

כילמדוותפיליו.ציציתהלכותלעהחייםאצרןתספריכךלעשמערימכווכפוסקים

לשעותעלומואתקנהיו mלכפיךשוווחדשהדריסללניםוכוחבניאיםהר,ות

מכךלהתלעםאיןאךנאמו,ןהרךןכיתבכלכמעטנמצאלתנירפירושןודלוחה.

הנפלאפירושןלעמדלגיםבמייחדלתני,.פירושואתהיוסלומדיםמעסיסשרק

שבכבתתורהכיוההדוקהקשראתהמלנייםהוכיחבוהתורה,שלההלכתילחלק

שאיןמכךנובעהמלבייםכפירושיהלומדיםשמיעוטיתכךפה.שבעללתורה

שבעלותרהבלימדרהבנהןתרה,תלמדושלהזההחלקאתסותיכואוימעייכים

שבכבת.בחירהקיםיייד;וידןקיםמתוךפה

בהלכותיה,יעיניםשמטיה,עניניכאמו,רהוא,הזההגילוןשלהשניהנושא

שבייעת,ידנינקייםהמדורניתהחקלאותשלמסוימתמעשיתבביעהiולכתי 1יזו

למאמףםהוכלבי-םלעמאמירם 1ב~ישירקשראיןכמובןשמיטה.מצותוריעונות

הסתפקלאהמלבי-םויסדוי.אופייניקשרקייםשאכןלנונדמהאךשמיטה.בעביני

שנה.וחמישיםוכאהלפניהיהדוילרחובשחדרוהרסנייםיסדוותנגדבמבאקים

בקשריסדריתהבנהבדעבנת-,,הבוטדייעהבדעכדע,לוחסבעיקרןהיהזכהלבי-ם

ישראל.לותיבקההררשטתהרמתבדעצדידוכוהפשבעלותורהשב=ינתותרהביו

ווכקיימיה.שימירהרבויחסי.באופורבהלתהדוהכיוכינוזכתהשמטיהמצות

למעןהלוחמיםלציבור.קיומהתדועתלהחדיראפשראםבכרספקהטילורבים
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שמיטהלשמוראיךלהראותבלישמטיה,מצותבקיוםרפייולכלהנתגדוהשמיטה

קומץה-זזותנפלההשמטיהתורתקיוםבעדהחיוביתההכהעוה-פוררני.תהבתשיובת

שמטיהמצןתשלמישעקלייסחתרןמדוגתתשבקעשנותחידרםוחולציםרבנים

המשעיתהרדךבשזנירהת.רביסאתירגםבפינהםשהעמדיההמדררניתבחקלאות

להכחישאיןשמיטה.מצןתקיוסלהתרחבןתהמכירעהנווםהיתההיאהיחוני,ת

צרייה,להתפחחןתהביאה.נדע-שהררךהוכחשובאךטקונ,תלאביעיתטשתח

עליה.לחשיבהיעזןלארביסשנהששים-חמישיסלפביאשר

כשנתייםלפניחשבןמאתנירביסישראל.זנודנתעלכעתעובירםקשיםימים

לעםןחןחהכידמנה,דהתבשטתחזנוירםיעןותיםתתקןארשלמשמהלשהגענן

אלהשטחיםבכללהרדווותהגענו Uבאדלרנ-רהבחרתיהכלכליבטשחחשדהרוך

בטחוןשלרבהתחישהלנודרישהלמיד.קלישהנוהנכסףלשלוםהטיכןיואלין

נלדמטובים,ובמעשיםהתורהבילוגדונבגיר ,אןכ!טלובה.מתפניתלהתייאשלאכיד

רכןתבים.בניאיםחיהו,לעהזנלבי-מלשהנאלפבפשחיןתייעןשביועתמסכתבזיvן

איומות.תלאותלעיוובעררקשהירתרבתקיפהחיהלמבי-מ

איכהמגילתמלעחץר ,,-בתכלעלפירןשכבתהםלבי-ם :מענייןדבריהנה

להעמקיאוחנומלהובילהזנלבי-םנהזרןילואעזrה.לאלכרהסיבהקהל.תומגלית

השקפהמתוך-לפסימיותלהביאביהעלוליםהמןטעיםהתנ-'פקריבאיתם'"מדר

טובלעשהלחיובי,לאוי,מחשבןתינןיעקראןכגםנפהנמודצק.תבלתיכיללת

אתלראותנשתלדשכותכנו,הוביסהחיובייםחללקוםנפנההיע.למניתעזהוע-י

ותרה.לשאורהל,קלהיהרכזתהאפשריוותאתוננצלשכתקופתנוהרבהאור

ישראלביתלכלטובהןחתימהכתיבהבברכת

באץרתיםכישוביסהאץרשבתלמקיימילשוםשבתיככדת

המערכת
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זצ"לנקלס tד tח"הרנהערות

ת tע Itטנאןטtחזןןסיעל

תמוזירושלםיד'יראיכוללע"יולוירתווניקיבץ-ב"העמק"

ספרעלוהשגוחהערוחל,קוטיפורסמוכ"חחוברחחשל"ח
ייסףחייסרביצ"מהגהז, IIחרצנתששביעית,הלכותא IIחזי

הגאוושלחזו"אםפרמשוליבלקםו-זצןק"לדיבקלסהלוי

I עולעגיגיהםלמקוומחהיםםוררוהוהשגוחההערותל,"צ''' ., 
חי"ר.יברובצבי

אחמעתיקיםהריגוהדבריםעללהעירמקוםובשארוהיוח

עליהם.העדןתינןומןסיפםיוההשגיתההערית

כהבאקלמו

K , סק"סזיסי'א"בחון" T זללהמרומסכםIf אחהעולםי"ב"ייניסה
לעגיולשתנםהשוגיםהמיגיםמחיחםםילפירם.הפירות,בבש'ולהפרקםי
 :שםמאבראתרוגבד"המעשר.

ומשבחיהולןאלאגגמרשאיגול,גו Iאלקיטהבתרלכו"עאחרוג

את:דר,בדיךסד"לכשתבלהמםותיזהדוכ :הגרחי"רזהעלוהעירבחמיבר,

לשבעייתהגכבסששיחאחריג :להלוס"קבאותושבאמרלחמכיובחו
 'ותוס ""ורשד"הראבולדעת ,במעשריתוחייבשביעיתבינהרגהר"מלרעת

 ,סמררוהייבוחבטהבחרהולכיושביעיתלעביו

חוס'בזהיארמחלוקחמרו,ביאר 'ה P"O ' 1 "בסםחירר_כלכאוואי~
לרעחממש,לקיטהבחראוגדיול,גמרבחרל,בו Iאאיבירק,והרמב"ם

גדיולוגמרלפגישלקטושבירקוכמובוהגדיול,גמרבחרל,גו Iאהחוס'
שבעייחו"א I(חבקרקעיוחרמשביחשאיגוהואגדיולוגמרקובעח,הלקיטה

משמ,לקיטהאלאגגמרמהגילאם"הרמבלרעח .)' 1כ"ז

 U'IIשויכו II,והרמב"חוס'ביוחמלוקחאיורבאחרוגכתב,זוומכחלןקח

ול,גו IIלחוס'ביום"לרמבביולכו"עכ"עכמחובר,ושמבחיהולךאלאגנמר
ממש,לקיטהבחר

לשלש'יח,משג"בגכגס-למעשרוחבקשרכאומדןברומפורש
, 

מעש"שחל'יהארב"ך·ס"הרםבשביןבמחלוקתמדובראתרוגר"הובהשמן

הארג"דכשיטתבעניז 'וחוס '''רששיטתגסומבאיברבריםמרוידןה"ה.פ"א

חו).קייםב IIל '" 0סנדהריןגם '(וע ,.,ק"ס 'ז " 0בשבעיית

בחרללכתהחמריוהרמב"םלדעחלשביעיח,מששיחבגכגס IIר\והבדיוו

ןהראב"דחוסי '''רש·לדעתבמעשחת,לחייבוואעפ"בבשביעית,לקיטתו
שמביעיחובגכגסלשביעיח,מששיחבגכגסחגטהבחרשבעייחלעגיוהולכים
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~אןא'ןולאמורשב'ע'ת.לעב'ןחבטהבתראזל'בןהד'עותלכללשמ'ב'ת
סת'רה.~ל

. 
 ,אתרוגכמואותןשמק'ןשהן'וחברות'יימוןתפוז :גמארתפוזה"דםשב.

קהשמן'ופרוקרומ'הן,ח'ק'הןובח'לוקבקל,פתן,הפר',בבג'ןתו'ןשמהןוגם
ג'נהו.דאחרוגדמ'באבהןלהסחפקש' ,המק'פובקרוםמק'דבוזל

m יקמפשסקלהמסותר.זהרכר :ד"הגרחיזהעלעירi י'ה :עדרף'
מספקולל,תןוחבר'ובתפוזדח"ש'בןכתבז"טק"ס 'ז "בס ;כוובתוז.,תפו
הן ,לח"בולרב'ע'תומשל,ש'חלשל'ש'תשב"משבהובמעשר ,אתרוגד'ן
בס"ארא'לן.םר'כשארגדו'של,שאוחבטהבתרוכןכאתרוג,לק'טהבתר

• 

, 

כפריהיאהרוושביעיתובכנסבששיתשחבטחדךשבפריכתב,ב'ס"קכ"ג

דבר.לכלשש;ת

ל'זולצר'ןכאןגםכ"עו ,לק'טהבתראזל,בןגווגאכהא'באתרוגוהר'
שב'עת.קדושתבובהוגלולק'טהבתר

• 

ביעיתשלהנכנסיתשששליבתפיזו,"טק"סא"כ'יסעוודיו :הסגירלרשי
א,"והגרד"הראב 'תוס "'שרדעתלעולסמון ,חבטהבתרוללכחלהקל,ש'

'תששד ,'רשכאתרוגתפוזאםואף .חגטהבתרב'ע'תשלעג'ןאזל,בןדבאתרוג

• 

. . .. 
בין ,ס"יירמבעלהחולקיםןניםשהראזלדעתכייו ,מיתרתביעיתשוהנכנסת

ב'ע'ח.שר'ולוא'ו ,א'לופר'כשארר'גואסב'ואחרוג,ר'ולחפוזחג'ם Uאם
שב'ע'ח,ד'וולוא,ו' ,א'לופר'שארר'וולש'אםהואספקם"הרמבולדעת

קדושחלגהוגשא'ומרןוהכר'עשב'ע'ח.י'ןול'שואז ,אחרוגד'ולוש'שאו
לשמ'ב'ח,משב'ע'חכגכגסוגסלשב'ע'תמשש'חבגכגסגםשב'םשת'שב'ע'ח
לשב'ע'ח.משש'תבבכגסלהקלואפשר

דפיררתהדברדקריב ',גבאותלהלזומובאו, Ifדס"קט"ו 'בסישכתביממה

לדעתלהחמ'רשראו'רקכתכששםקשה,לאדאתרוג,מ'גאהןותפוזל,מוו
יהללונמיביסאחרי-ביסישארהר"מדבמחליקתכתב,שהבאנויבמח ,מ IIהר

ראשוב'ם.אשארלסמךואפשראתרוגמ'ושהםברורשא'בי

 <; :כתנ ,ומתרה/ Iד "העוליםסיבדיב"ז"יקיים 'מ 'נסיב.

ראתרוג.בא'וכהוותפוזל,וכוורות'רםהדבריקריב

רףשבrtי'ז.'·רשרלם'~אילס"'והrרשו 'כם~יזיט ;ר"הגרחיהעירזהיעל
וט"ו .תרונ IQלק'סחןלאחרהולכ'םרבו'מןב'םו;ן'א',כשחבחזירו'זרוקב.א

 'זמס" 'בבאותהובאשבמהלע"ןוכוונתו :ט"רדףזכז,ולי :'כ'ארףלט'ל
הוא "רעיןןחקר"יבמהרירת(ס"הושךלרעתגכיו '.בק"סב"כ 'ןסיט"ןס"ק

סתיהרוא'!-כרורהדבראי!לתזו"אאר·כאחרוג,ר'בילימוןתקפ"א)בעמ'
 Iבבאותשדב,הרנוכפיבדבר"
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 :כתבאבל,ד"הי"זס"קט'בס'יר.
מןלוקחיןאבלוכו'החשודמןבשביעיתל,קחאסורוירקוחביריואורו

משיםבוואיןרכו'ספיחיןאיסורבושאיןבשביעיתזרעואםאפי'הנכרי

בביעור.וחייבשביעיתבקדושתשקדושאלאמשומר,

פריד"הבח.רףלקמןפשסקלמהסותרזהרבר :הגרחי"דהעירזהועל

קאתניאלומרהבכריןמהלוקחהשיראליכולהשריפהקר,הניווביטורהדונ
רבינובשםםירלואיהר"שכמ'ש:ו ר'''בבהלשאתטייי rדכ~י,ולאנבארכמוח

בוטר. rטנבר"ה :קנווברףצז.דףשביטיתכבמכתז"לזהקןשמשון

• 

בשםע"בקנוובדףהר"שבשםע"אצ"זבדףמביאהרש"סהשגתו.הסבר

ביעורדאין ,) 64בציוןמהגליוןתקצ"חועמ'ת"פעמ'רעיון(חקרהזקןהר"ש

קאמרומציממון,שלעביןדהויהפקר,הבודביעורלדיעהגוי,שלבפירות

בסדרפסקמרןאםוהבהבהדיה.דיבאלאשיתעויימציתדלאגבראמכחאתיבא

לפסוקהיתצרידהפקרהוירביעורכ"ו)סס'ימאוחרות(במהדורותשביעית
ההשגה.זוהי-ביעורדיןגוישלבפירות'דאין

בבעלימובאהזקן,והר"שאלה.דבריםמצאבולאלפביבודבר"שובציין
 ) 102-104עמ'(עי"שמפל,זאיוסףר'בןשמשוןר'הבולאורב,ןהתוספות

מפלייזא.יוסףבןלר"שהרש"סכוובתואולימשבץ.הר"ששלזקבווהיא

המבי"ט(שו"חהמבי"טע"יגםמובאיסהזקןר"שדבריאמנם :ולהשגה

שמשוןרביבועכ"ל :ושם)(שםומסייםכ"ג)ס'ירוכלאבקתכ"א,ס"ח"א

(סי'רוכלובאבקתשלו)(סי'המבי"טבשו"תהפעםעודמזכירווכןז"ל.הזקן
(וכןבשביעיתדמתבעריןישןמקובדריסאיתאהדבריםשבתחילתאלא .)ה"כ
גוי.שלבפירותביעורחובתשישהיינוכ"ג)סי'שםר.רכלבאבקתגםצ"ל

בשמו),בכס"מגםומובאה"גפ"זשו"י 'ה(קורקוסי IIבמהרמצאנוומפורש

אגבראגבראדכימרןעלקשויאכאןואיןבביעור.חייביןגיישלדפירות

 .בדבריוסתירהכאושאיןוכש"כקרמית.

 :כתבאתרוג,ד"ה Tי"ס"קט'כס"'ה.
הבכרי.מןאוהחברמןליקחשיבשמיביתלמצוהאתרוג

שיראל.הארץמטםטריףנכריאשיןהוא rו, I\ט :הגרחי"דזהעלוהעיר

 :קבו,ובדףצז.דףבתחילתית I\שביכזנםכתז"לסירלואיהר"שכרכרי:זריין
קבייתן. rלטבור'ה

, 

שבעייתדמימוסריןאיןותקצ"ז)תפ"בעמ'ועיון(חקרשלרש"סהואבכון

דזנחללואפילו :מיסיףעצמוהרש"סאבלשציין.במקומיתוכמבוארלגוי,
גריס(כדיכו'ביעורבעיאבשדותתביאהכלתהמכימקוםמכלבמעות

 :איתאוברש"סהגליין,גי'שהיאעויון""חקרועיין-ברש"סהברחי"ד
ששיתפירותשיכיןקמליין,טובהדעצהשםומשמעיכו'),כלתהמכיעורו
משיםכלל,בדרןיכילאינוסעודותג'ממזוןיותרמגוידלקבותלשמיבית,עד

• 
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איואבלממושכת.לתקופהיקנה.אםביעורחייבומשוםשבעיית.רמיiגומר
ע"הוישראלשבעייה.רמילוליהובליגויאצללקנותאפשחתשאיופיר·שוו

שם).רבתו'סד"ההוס"קי'סי'(חזן"אאותיקנסןפיריתיימשמרהיאאם

המשמר.מע"הגוירעףידוומזמינה

 )"סו"סט'(ס'יולרריב"דשביעית)(דינישל"הלדעתענין.שלולגופו
שביעיתבקדושתשבעיית,פירותתמורתנכרילרישנמסרוהדמים,תנפסים

תדמרתאצלושיקגהעצתוולכןלשיראל,ויתויחדורשמאלשל"הוחישייניו

האיסורדלרריב"דלשיראל.ויתןשחידדרלחוששאיןכו,וכייצאכשראוכלי
לקנותאףאיסורהייהוהולפיבקדושה,ברמםישיתמשלאדהנכריהוא,

שמוסריםהדמיםאיןמ"ג)סס"(ח"אמהרי"טלרעתאךוכלים.בשרתמורת

הכריעט"ז)סוסי'הארץ(מצוותוכשערי-צדקשביעית,בקדושתנתפסיםלגוי

כהביר,הלגרמ"בי"א)סוס"קבאר-שבעג'(נתיבהשבעשגתדעתיכזכדעתן.

(ח"אהשמיטהבספרטוקצינסקיהגרי"מכתבוכןהאחרונים.הכרעתשכןוכתב

פ"אוהתרומה(המעשרגרןסברג Tוהנרח"שם) 6יבהערהד'סעיףב'ס'יט"י

בכרי.בדינתפסאיבדברשזןי"ךס"קי/סי'זו"א nועייך .)א"כיבהערהס"ן

ולאממנו,לקנותמותראךגוישלבפירותקדו"שששיכתב,שבעייתובסרר
תמורתם.רמיםלגוימלמסורלהזהרששיכתב

~ 

p 

ביעוך.קידםעדייךהאואתרוגשמיניתובתחילתכתבי"זסס"קטוכסי'ל.

האתרתימוואתילקיהט,תכרלבין TIIרבא,זחבזכאהך :דג.תרי"רדהעלהועיד

שביטיתקרושתבןהראירשבבאילןחםודבדיובשראובבשטייתנתלק\םשלא
להאר II1השמיניתשלחבונצזבא,שרה iזנןלחיהכלהרהברקרביןפישוחכ

רב.טיור.

משבעייתהייצאשאתרוגמ, ffהראבלסר"ה Iיס"סז'ס"חזן"אע'

ז'בס"וכנפסקחנטה,בתרואדלינןכלומראילנות,שאךבכללהואלשמינית
לשמיניתהיוצאכאתרוגחנטהכתךאזלינזרלכו"עשובעיית,ר"הט"זס"ק

שסוכםפסוקותבהלכותי"חפ'בריששביעיתאוצרהשלםציוןבכרםגם(וע'
(ח"אסיקציבסקיהלגרי"מהשמיטהיבסםרזצ'ול).פרכסהגרצ"פהסכמתע"פ

ברובאתחגביעירשזמזשחקרסלנטהגר"שמתשוכתהביא ) 4הערהפ"ט
שבט,ש 11חהיאחשבםי

-, 

~ 

שבגמרהגיישלשביעיתפיריתאיבשאלהיו ח"'בס"קט'כס"ז.
שכתבמהראיתיאח"כבד"השםיהביאבמעשרית.חייביושיראלע"ימלאכתו
לגויקניןושיכסוריא,אר'"ריזמררבנןשובעייתהזהרבדמןסה"תבשםרג.ך"א

מעשר,'וב nמלהפקיעלגויקניןישמעשרלענדיגםשביעית,מריזלהפקעי
לדינאונמצאשיראל.בירשגנמראףלעשךוצריךאינונפשךממהכןואם
 .לעישוךיצךויאינו

• 
למהסותרזהרוב :הגרחי"דזהעלעיר i'iן

• 

למגקטישעלהוראתאז :בדה"לכחכישם . 1ICיתאר
זר'הנו.רףלקזזנפשסק

• • 

לעשרלהצרוי'מרןחורמי
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-, 

קדושתבהזולנד~גשיראל,בדיונגמ"זהנגרימזהנלקחיזשביעיתםיחת
עי"ש.שביעית

ןא .'זסס"קנ'בס'יהאמירע"יגסתךט'סי'בסוףשהמאירכיותנן

בשבהתרי"מחריבדאיןס, l/המבידלעתניטההדיזבעיקידמרויראה,הריאה

ריפפתשההלכהאחריולמעשה :י'חום"קט'נס"כתבשכבראלאהשביעית.
יכן',שיראלבדיכשנגמרלהפרישישרהרמ"אע IIהשוע"פבוהגיוראנו

ובס"המבי"ס.וכדעתלעשוריצרדישאינולדינאשנמצארזהדבריםובהמשך
ומצאכמבי"ס,שהכריעונמצאואמדיךכב"י,שהכרעיוהמדשהעדיובמהדןכ'

שביעית.קדושתבהםשיובכונהזוועדותלהפרשי,זצרדיבכובהזזדעדות

וכמהדורותש. ....קדדנהזלנהיגוגםלהפרישט ....ןהמב, '''ככחומריהכריע,לייבא

עיי"ש.כ'סיובסוףבאריכותמרךמדבריע,ריהוסיפןמנישלאחר

~ 

, 
• 

ל"ססיכתאמררנןוגהךאי :כתבבסיה"רבחסח'כד"הר'ס"קו'בס'יח. .
שעיזרובתפשרזלאשביעיתקדזשתבואיןשלבעייתהבכבסשישיתלדזלבב'

בששיית.גדלשהייהשצרדי

שהלולבהשיעורלפשו 'Cלזשהצריךהיהלא :הגרחי"רזהעלוהעיר

שכבע-יתלצמוהשכר II,ושזלולכואתוהש"כויודעיםהשכלכשישית,גרל

סחליידמדליקצצוהווקונארשישית,שלכשםב'טיולאהררהאבדיולותהילת
הKודיעוודברודמתר,שיישתשדבלהשיכזההדישבע-יתשלידיהלהאר

שכיאיי.התמריםככלגידולזדרךכשז

ותוביבשיןשבהבכלשמתחרשןידללוביןמרןכתבר'ס"ק "בסי'והבה
שבייעתכפירזתחשוביםחדשםי,פבםיוד~אחריותשבעשיםאוונופלםי

שלדלולבע"ב,ל"סבסוכהאמריבןדבהדיאזהוסףיר"ה.אחרכשצזהמין
שצרךישיעזרזבתפרשולאשביעית,קדושתבזאיןלשבעייתשבכבסששית

חשיבבשישיתלגדולהתחילשאםמזהדמשמעכלומר-בששייתגדלשהי"
דעצםילהידאיתלמאןהאילןדבעץזה,לפבישכתבזגמז-ששייתכשל
דלםימובבתאיבהוההשגההשרשה.בתראזליבןשבעייתבה!בוהגהסקהשל

 .שביעיתדי!בואי!בששייתכמצוזתזלשיעורשהגיעשלזלבבראה,דברהי
הרי 1סיכותבחוה"מהגיעאםדיבוומהלסוכית,ד"הביןהגיעאםדיבוומה

והואלגדול,.שהתחילהואהשעי~רלמו!לולב.חובתידיבז'זצאיםזהגם
אחוהאליןבעץאזליבןה"נחבטה,אחרבפירותשאזלינןכמזשם,באומת
בשבעיית.אובשסייתהתחדשותןבתראזליב!דבללוביןזכלומרהשושה,

, 

• 

דישא'כ"וסנהדריןכתגז"לההמרש"א- :כתבססק"די'בסימןט.

שבעייתבקדושתאינםהא'לןענםיזהנההגפן,בעבפימשומרקצירהאיסזר

לזנ"דואפ'שבעיית,קדושתבהםאיןהסקהדעציזעודששיית,שלשה!מםני
דומאיא'בןפירזתלגדלהעומדיןאבל'להסקה,העזמדיםהיינזדקושןי,זחן

שאיןכשםבובוהגשביעיתשאיןוכלבהן.בוהגשביעיתאיןזלכו"עדלאכלה
שמומרלקרצרשמזתרבשםמשזמר,שלקצירהאיסזרבךאיןמשומרמשזםבז

__ -.L- __ ~L.-' ' •. " •. ' 
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זהעלוהעירמאוד.תמוהיםל"זא"מהשרודברילשביעתי.שנכנסששייתשל

הלולב'וושמםוהאהבפובענם'קצ':ו-ושור IIרז"לההמר'ש/אכותת :הגרחי"ד

קרושתבהו II'ב IIהביתת IIבוהולכבולבאיוהלקןםםIIששבדהעהדלזי

ללקןם IIושכבמ.רףסוהכבסמכתברמובחחנםחכתרכוהלניך III1שביטית

ולבךבכךןקצירהורךוהו"לועהלזיהלולביךטםהענףאתלקצץורוכר
בשמומר.םאור

בהםישהלולביםזהעל,זאםש,ר"הברחיכאזש "1'חגדולחח"שדונ.ה

בהםחלו"זשהםהענפיםקצירתדרךאותזקוצריזהפקרוהנםשבעייתקרושת

דיןלענפםישיואעפ"כלשמרן,וומחרהפקרואינםקדו"שבהםאיןובענפ1ז'ן

קח"שברם.איוראםקושיחו,החזו"אבעלהקשהדאכגוו\על-משומר
וע'קצירה.ור Oאיבואיומשומרדיובהםאיןואםמשומר,דיובהםאיז

איסירבהםאיןקדן"שבהןדאיזדכיוזהמהדש"א,עלהקשהשכברשר"ש

ישיובו.פרששלאיתבלוי"ל.יף oוהוכלל,קציהו

• • 

, 

אותו'מט"ביושג"אעשבעייתלשואתרוגיו :כחבו"ק O ,.,בס"'י.

שדע"ובתגבהווויצאיוויו Oנאהפירוחאיואותוומשמריזור Oבאיבשביעיח

וס!הביעורקודםהוא

ערב.ר"הנה.רףלקומשכתכלהמםו,זרזהוכר :הגרחי"דוהעלוהעיר

הפקיירלאהבעליםעבר ;בזה"לכתב-כ"זסס'ישביעיתבסדר-שם
ואפירלאוכלזואפוראדםלכלהפירוחנאפרוחשניםבשארביוחחזיקכרמי

לבהובתו.ליתגו

לאסורשהכרעיהמםשמשמעבדבריוששיהחוז"א,בדבריהסתירה

בכמהבאריכוחנח"נה ,משומרוהחירשהקילשמשמעבדבריושימשומר,
גיהערהתרלייזבעמ'ח"נועייןחקרשביעיתבמס'שכתכתימהרעימקימות,

 .ואכמ"ל

פרדסהיןשמוכויםיאותן :כתבואתריגיו,כסיה"ד fוס"קי"אנסי'דא.

פקעהח"סהלעדחמכירה.היי"ממחחםבלאמשיםכוהשזעבייםאףלנכרי
וב"מו: 'סילעילכ"וכמשזהעללפזבוךשקשהג"ואעשבעייחקדושחמהו

שיפמוכי.מיעללהםיש

• , 

, 

 .;ושוב'''בעובראזאהלכהפ"סשב'טיתבירושלמ"'י ;הגרחי"דזהעלוהעיר
לסמךמוםIIורבורפוץרזכיקריוהכ/בוככללהראיומכהכו'יבשימםתאסורב

טן.וףלקומשכתבכהמםיוווטי"וסותריואלוושכרייוטווחדר,היתרטל

טח/ש. "בואת

רשיד."כונסיע"יע .'דק"סג"כלס"'הגיינהז"עדףלחזן"אשיציוימה
יהמלהפקעי.לגייקניןושיסוריאכדיןז"בזהאר'"דיזפה"חדלעח :הלעיר

ולאמכירההיתרעלדיושסמךלמרול"וחס !,ושב"ילעידבאזהשיןי
בהלכיחזהעלשכחבחימהוע'משימר,שהחירלמהסניףרקכאזכתב

 . 101הערהמ"העמ'חש"ד)(ירושלםיקרקעותשמיטת
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שברשיאהי"גפ"השן"יבהוהרמב"םבדברידזכ"זס"קי"גבסיויב.

רהאיסורמרןופ"לשכיר,ולאלאלעכו"םשביעיתפירותמאכיל,ןראיןנאמר
זאח"כמדרבנן.יהיאשביעיתמפיריתחזבפירעיןדאיןמשיםלשכירלחאכיל

נכריםר"לשביעיתפירןתהאכסניאאתןמאכיליןם flהרמבדכתבדהאהסביר
וא"ר :התם[ואיתאאכסביאלרבותעמךהגריםהא'פ"גרמאיי'דכראמר

בת"כ.הואשכןהביאאפריםובגל,וןהמלייר].-גוישלאכסניאזואלעזר

איסורראיןונראהמותר.אכסניאלעכו"ם,אותןמאכיל,ןשאיןאע"גור"ל
לחלקסבראראיןאסמכתא,וקראאכסניא,הותירומררבנן,אלאבכרילהאכיל

עכ"ל.ןצ"ע.בדאררייתא

ל IIזסירליאוש IIהרשכתכמהאשתמיטתיה- :הגרחי"רזהעלהrןעיר

נרטרלאלנוישכיטיתפירותלץחכ-ילשררילטכין :קנורףשכטייתכססכת

טוי"ש.לאחרםיולאלכםרכ,זיכלאכירןמטותולמסורליתןכאלכמההמ,

,ויזהר :ברש"סןאיתאלאחרים.רלאלכםאיתאה"י) Iאפרק(בהרבתן"כהנה

לגויוכ"שסעורותשתימזוןכריעראלאשביעיתדממילע"היתןשלא
מאכיל,ןבפ'ראמרינןוהאבת"כ.כראיתאלאחריםולאלכםרכתיבשאסור
דלארשריהואלהאכיללגוי,שביעיתפירותלהאכילרשריה"א)פ"ג(רמאי
לשיטתווהרש"סעכ"ל.לא.בדיומעותולמסורל,תןאבלמבהמהגרע

אםומסופקנילאחרים,ולאלכםתו"כלרבריאותהומסמיךה'אותשהבהרנו
פ"שלומוסרביןהרש"סומחלקגמורה.ררשהכאןהיארלרש"סלומראפשר

רווקא,לאולרעתושאכסביאוכנראהאותו,מאכיללביןשביעיתדמיאו
-ולשכירך : )ז"ה(בהמשךשםשאיתאתו"כרבריברברויואיתפרשי

והנההאכסניא.אתלרבות-עמךהגריםהנכרי,מן-ולתושבךהנכרי,מן

מבהמה,געררלאלמרשהר'אסמכתא,ודואיעמךהגריםמןהלימורלרש"ס
ארם,אוכלמאכיליןלגויכךלההראוימאכלמאכיליןשלבהמהכשםכלומר

מאכילין :הי"ד)ה fl(פהתיספתאמןשהואברורהרמב"םדברימקוראמנם

פירותהשכיראתולאהגויאתלאמאכיליןואיןשביעית,פירותאכסביאאת

אושביע,שכירשנה,שכירחדוש,שכירשבת,שכירהיהואםשביעית.

שביעית,פירזתאותומאכיל,ןעליו,מזונותיושקצצו

ורבריבלשונר.וגםבתוספתאאיתאשברמב"םההלכהכלשמקורהרי
לגוישבעייתפיריתמוסריזשאיזפיו-לאחריםולאלכם :הראג"דפיותו"כ

מלךשלאכסנאינמיאיתושבו,שכירו,היהכןאםאלאלאכלם,כרי
כראב"ר.פירשלאשהרש"סהריעכ"ל.לקמז.איתאיהביעלין,שמזונותיהן

העוברישראללאכסניאפי'שה"ז(אףכראב"רמשאנץלר"שהמויחספי'וכן
כפשוטהתוספתאוע'בתוספתא,אחרתגירסאלושישועי"שלמקום,ממקום

9 

• 
 .החזו"אשלפיר,רשןיסרדרזההרמב"ם,דגרימתפרשיםווכגרהים .) 560עמו

מאכיל,ןשאיןשמפרשדמישכתב,בחידושיםלתוס'יחזקאלחזוןוע"ע
למעטשבאלאחרים,ולא-לכםדתו"כהאייפרשמררבנן,היינוהנכריאת

באבקתהב"ישפירשוכפיגוי,שלבקרקעשגרלובפירותשביעיתקדושתראין

פאתשפירשוכפי'ייא,אותבהררשילאחריםולאלכםהאיכ"ר) "ס(רוכל
במלבי"ם.גםועייןכ"ט,ס"קכ"גבסי'השןלחן
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• 

שפירשמ"כ)(סי'מפרנוביו'רבינוביץ'יצחקלר'יצחקבוכרע'אמנם
ובאלזכות,בשביעיתדיןלהםשאין ,לנכריםולאלכםד"הראבשלבדרכו
שכלשפישר,אלאמרן,אחזזויבדררגוי.לאכסנאישהוחרהעמרהגרים
בעניניממאריבסיףשהבאתימה(וע"עאסמכתאאלאאינןא.דלדרשות

 .)ב"חיעיוןחקרשביעיתבמס'יהפקריעיר
• ; 

בערשהושבעייתז"פובידושלמיבמשנההחזי"אדןב'ק 1/סר I/ 'כסי'יג.
לעדותמכשיריהדרהר',לירןשלמיש 1/הרדגריומביאשבעיית.בפירותסחורה
ומסביראחרת.אומנותל,בישסחורהלעשותמתירוכןאחרת,אימנותלובשי
דמשוםאפשרהוא,אלאאומניתלובשאיןלעדותדפסוליהא :דברייבסוף
בשייבועיסקשאינומשוםא"נבחטאי.שהפליגומפניהואסחיהרשלחטא
דסנהדריןבסיגיאמשמעיכןהעולם,צוררבכללשביעיתסחירתשאיןעולםשל
 .)ג"ע(כ"זשם

דאהמרבאר )ד"ה( "' eז"להרמכIב"מדכרי :הגרחי"דזהעליהעיר
רי mםכאלכקוכ,וcיחשובאקאלאי Mק Mל Mרה Mל Mי"מביתלואשיז Mית Mד

cכיורתםוהריזשהזלבווייטיאזילו CM1בטיז,ככללטחתםולים eשכיטית
 ICוישהתהילוושככיעיתםביליםיישכיםדיהשהרבעשככל ICל ICשכסיית

םולים eון:ד,בשסייתשלשלהןשהפיריתלרההמזקיבזבי ICהריcכיורתיליתז

,טעםשז ac,ל ICד'הז :קרידףשכיעיתכםמכת "."םירלוcaיהר"שnםוכלעיית.
דחםפ:כושעלחיד"תעלםטכירםימדסז'םור mהכצעהcaרשנוהטםפבי

עי"ש.

דבבלי.דסנהדריןבסיגיאמשמעדכושנתבאמהלהשיגשבאוכנראה
מובאם"הדבריםאבלעולם,שליישובומשוםהנימיקשםמביאההגמראאמנם

בקיביא.למשחקבקשרישירות
Iכמריחיבריבית,מליהבקובאי,משחק :הסדרלפיזכרי tדבמשנהרהנה

לןשאיןבזמןאימתייהזוהר'דברימובאלםואח"כשבעוית.וסוחריויגים

ה'ידהר'דבריבקוביאלשמחקכקשרמוזכריםובגמראהוא.אלאאומנות

יונים,מפרחיי :הואהדבריםסדרוברמב"םעילם.שלישיובימשוםוטעמם
אלאאמנותלותהה'שלאא tירנזכרשרםבקוביא,משחקשבעיית,סוחרי

אסןחריגםיהודהר'דברישימחיסשבעיית,סוחריד"ה"מנכהןא.ןעי"ש

אסוחריגםהוא,אלאאימנותליתה"שלאוהואם"הרמבדרברישבעייח,

מיחיסשאינו ,'''בכמדברליביחזרהשכם"משכתבשםמז Iבלח 'רעשבי"עית.

עלוי.יתמהיונם",ימפריחיבקיבאיאמשחקאלאא tראלאאמונתלו rיא

שפירשהספר)וכעמ';"-88 '8רעוכ'(לסנהדריולוכאיריהבחירהבכיתרע'
אסוחריגםיהרדהרדברישמיחיסהירושלמיהביאאר " IIהבכדמכ"גברמב"ם

ם"הרמבדברישמסביר Iלס"קר"לסולחן"מהגר"אבביאוריגם 'יעשבעיית.

רע'שבעיית.אסוחריר l/דדבריליחסשאיזוכבבלי, ,היךושלמילדעתבביגרר
ככ"מ.שבקםא) IIעה II(כתקדמיהאיה IIברלברבעךרד

:ן

-~ 

-, 

• 

 • • . ] Mרכ.ליןוככ[המךש
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• 
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אריאליעקבהרב

בשביעיתבחממהשתילה

~ 

בבחיהסתליהלכולהררנות mtהסינסנהובתפתחתלחקלאןתשהוכנטוהחדיןשיםיכן

ייששתחתיומהקיק'למגרימנותקשהובז,מהםשי . pםלםס'ך Mזכוכרתסןםיי Jזמיחה

בנתיידי'יס,נחנאיסהשתליה,היתרכרבולרוןמקרםיש ''''לניגובנותק..ינןשהפועמהם

המקיבלתמהזררפילן Mעדיפהזישדרןיחכןמסיימתבדמההשמיסה.כסתנאכלהזוניחה

קבהיפני,למיהודיםקניה'יף Jלההמזוהשלובהס,םלפחותמערביס,ייקיחרכישתשל

מתוזךתובותריסבייקותשיימיש-זוכדרך ....עוביחדונייקנה..ארשאנמרובנכריס,

שוניטה.דינישימךידתייםבחקלאיםמברברתתוניכהשלפשךות Kיש-כשוניטהיהודית

מתג'''ונהלי ''' 0רובכ'"ם(,ייןכיותרהנעלהבזורתהזרקהמזךזרתקייםשמיםכזהיש

זההיסנהלמ,להשאיןגרולהמ,להמזר.למעלהזובזיקה,יסמעלןתשמונה : ''""ה

לכריןתיצסר,שלאזןייואתלחזקבדימלאכהלווממציא '"ישראלבןוהמחזיק

 .זהמאוב,מ,קרסזיהלכתיתפKש,יתלבי,"לשאןל).

-• 

-, 

JI ככתזרסיה'

שנטעוא"'וינאיר'בשםיוחב!ר'אמרה"ב)פ"א(ערלהבריושלמיא.

כלאחתעשרעשרשנאמרהעמשחתמ!ופטורבערלהחייבהביתנתןו
ובשבעייתשדה)בכללאינושביתל"(ירשבהשבהשרה j',היוצאזרעדתבואת

(שביתזרעלאשיךוכתיבלה,'שבתראהץשובתהדכתיב ,(=בעיה)צריכה

שדה","בכללאינרביתכיזה,אתזהמכחשייםאץר""ר II"שהדאלהכתיבים
משההפביוכתבבירושלמי.בפשטהלאזובעיה .)"ץרא"בכללהאואד

לחומרא.שספיקא

שהרמב"םכתבשם)(ערלהפביםוהמראהזו.בעהיהבאילאהרמב"ם

בשהדהעוליושספ"יי!להלכהפסקוכברבלבדלספחייובוגעתשהבעיהמפרש
אסורה.בודאיזריעהןאהבית.בתור !.העולילספחיי!וק"ומותריםובירבור·

מדוברשהריגרוסברגזובדלחבוךר'עלויהקשהף) '(עמהשמיםתתורתבספר

המראהשלבתירוצואי!כו,ואםספיחי!.דיואיוובא"'!אבילן.ביחשלמי
הירשולמי.שלזובעהישהשמיםם"הרמבעדתאחלישיבבדניפ"בםי

שהזורעעיזאילהברב"צכחבא)"קמעמ'ד'(כררוהונרינה"וב"החורה
עוברר Kשדה,איבווביתחזרע,לא iדששבאמרבלאועובראיבואמםנבביח

שלספקיומהוכרשאםדברוי,עללחמוהושיתאה.שובחהשבאונרבעשה.
 :פישר )'ג "ס(קוקלהגריא"ההאץר"שבת"לאחרי!ובקונטרסזהירשולמי

שונספיקוחלירזהוספקהעשה,לעבי!רקהואהירושל'1כשלספקיושכלא.
אחלחזק'בא'ייהאץרושבתהשלהעהשאםה"א)(פ"הבכלאיםהירושלמי

הלאו.על·-:להוסיףבאשהעשהאובלאו,מאשרויתרבעשהואיובלבד"הלאו
שאי!בלאו.גם·אם·:עובררקהואוהספקעובר;בדואישבעשהלתיפר,אוב.

, 
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שבלאיהראשין,כפיוישבאמרשאםיהלפייבמצאבעשה.מאשרפחיתבלאי
שספיקאלימרמקיםשיבעשה,עיבראםרקהיאיהספקעיבראיביבדראי
עיבראםהספקיכלעיברבידאישבלאיהשניכפירישבאמראםאך ,לקילא

 .לחימראטפיקא ,בעשהגם

 oתליייהעשההלאישביןהיחסשליהשספקלימראילימקיםישיב.

שבאמרמקיםכלאילעאר'אמראביןר'דאמרא'ג'מי"קבבליהגמראבטיגית
שלדעתכלימריפרט.בכללאיתידביןאיותעשהבלאיפרטבעשהכלל
 :הארהלאייסגביוכללכלשיוהיאהעשהכשטגביואילעא ,.םשכאכיו 'ר

שיםהלאיעללהיטיףבאלאיהעשהשבפרטמהאלאבכללאיו·פרט,בלשין·
שהתירהבשביעית,כחרישהמלקיתשאיוהסיברשלדעתיידאייזהיאיטיר.

שבאמריהאיסיריםארכעתעלביסףםרטשיםשבעשהככללהיטיפהלא

מלקיתששיהטיכרשלרעתייאילי .יבצירה)קצירה ,זמירה ,(זרעיהבמרשה
בפרטישהאסיריםלעףילהיטבאהששבעהכללשהאיבעייתשבבחרישה
פ"אהרמב"םבלשיו(עייןליקהאיביבשביעיתשהחירשבפסקלהלכהבלאיין.

כן.ראםחעשה.בלאמאשרייתרבעשהשאיוונמצא )'ד'-אחל'שמיטהזנהל'

לאגםיממילאלאיאיסירבייאיופטירבישהזירעבבית,לזריעההדיןהיא
מיטהשהספרועייז(זןבעיהס"הךמבמיטשהכרמשיםואיליעשה,איםיר

 .) 3הערהג"פח"אסיקיצייבסקימ/להגדי'

בשאלהדןפ"ט)עמ'א'אית(קי"אהארץ"ב"שבתעצמיקיקיהגרא'''ה
 )'אצ'ב"מ(המהרש"ליכדעתמהתירהאסורהבשביעיתלבכריאמירהאם

משבתחמורהאיבהבשבעייתלבכריאמירהשאוה"ר~ט,עלמוטלשהאיטור
הסמקאתהלתקיקהרבשובת.היאסיףיסיףהואםעלמיטלשהאיסירמשום

באמרשהלאי ,הלאיעללהיסיףבאהעשהאםבכלאיםהיחשלמיבשאלת

הקרקעעלבסתרבלשוויהעשהתדרט"לא"שרדהאדםעלנוכחכלשיו
מפבימהתורה,לזרועלנכרילומראסורכ.רבאמרשאםאהץר","ושבתה
 Iויא ,הלאועללהיסיףכאלאשהעשהבאמראםאךהקרקע.עלחלשהאיסיר

האדםעלבאמרשהאיסירמשים ,בעייתשבלזריעלבכרילומרמהתירהאיסרו
לזרועלבכרילימרמהתירהאיסירשאדיהכריעיא mשובת.סוףסוףווה

-שבפרט.מהאלאבכלליאיוהלאועללהוסיףבאלאשהעשהכלימרכשביעית,
 ~לפטירובאישהכלשיןאמר·נבלאיהפרטשכיין ,ביתלעביןהדיוד\אכן,יאם
רשמאריתרלהחמירבאלאדאו,יןשבלשבמארפ"אעשבעשה,הכללגם ,כית

הלאי.
בזמולפחיתבביתזרעיהשלזההיתרלהלכההביאיהפיסקיםומגדילי

הארץשבת ,השלחןהפאחהםהלאלקילא.יספיקאמררבבןששביעיתהזה,

ראירייחא).בשביעיחגםמחיר(האחריןהשלחועותר

ששבעייתז IIשבזההמיבריםעלחלקא) ,ב /Iכ '" 0(שבעייתאשי",חזין ..דר
נדאורי;חאהיאהספקשלעיקרישהריכיח,שלזהבספקלהקלשידרכנן

משיםבביחבקיבשאיביבעצ!"'להקלכחבהיאשגםאלאלחומרא.בייאזליבו

• 
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במפורשאיסורוהוזכרולאמדרבנןהיותרלכלאיסורונקובשאינו rשעצ

למחותשאיןרקכתבג'אותכ"ו(ובס"לסמוךמיעללושיהמיקללכןבש"ס,
בבית).בקובשאיגועציץהמתדרבדי

כשתילהמיתרתתהיההיאשאףבחממהבגושבשתללהלעייןרשזהלפי

ר. riה1ילכלהואבגוששתיהלשלזהאיסורגםכינקוב.שאינו rבעצ
להלן.שמבוארוכמולגמרישמותראומריםוישמדרבנן,

ומשמעהשבה"ראשערבעדבתיס"עושיומ"דפ"בבשביעיתויעויןג.

לעשותשמותרק"ובשבעיית,כביתלזרועמותרואםאסור.עצמושבשביעית

הביתדע"ןהבית,עש"תשבשעתלומרודוחקבית,עש"תשלזותולדה
מותר,שהמעשהמצבנוצרהביתיית Wעסדיםעםירקאסירוהמעשהארנבי

לשםאלאשאינהבתחילתוגםמותרהמעשהסוףשאםנותנתהסברהשהרי
איסור.איןסופו,

גדרעשייתהיאבתיסשעשייתב'ג'בע"ז nוהך" '''שדשיטתואמנם

פירשהרמב"םאולםהאילן.השקאתושםנקבםיעש"תאוהאילןסביב
מהירושלמימשמעשכןכתבוהר"שהאיון,עללצלממשבביתשהמדובר
האיסורמהקשהולשיטתםמחמתן.גדילההויאצללהעושהביתשפירש

עלקשהבעיקרזמותרבביתלזרעןאפיווהלאבשביעית,ביתבעש"ת
פירשמדועבבית,לזרועמתירשהיאבדבריושפירשנומהלפיהרמב"ם
 ?'צלעשייתהיאבתיסשעשיית

גםאלאתקרהרקאינושביתהחזר"אלסברתהרכחהמכאןרלכאררה
אולםבית,להיותוהפךשדהמכלליצאסגור,מבנההואכאשרורקקירות

בשביעיתבתיסעשייתהאוסרתוהמשגהממיז,L..ביתבגדראיגהגרדיאתקדה

גמורבביתהואהירושלמישלספיקוואילוגרידאתקרהדה"נובצל,מדברת
תקרות.גם"!:ולל

השלם,ציוןכרם(ע"ןבלבדבתקרהשמסתפקפרנקכהגרצ"פדלאוזה

 .)ל"טסי'הד-צביהשביעית,איצך

שבמשבח )'ואותכ' I(סדאחרבאופןזומשנהמתרץעצמיהחזו"אמיהו

כזהרביתהגשמיםאתמרנעאינראךהשמש,מפנירקהמגןבביתמדובר

שלהביתכךלאעצמה.בשביעיתאסורהואולכןלצמחיםתועלתרקמביא

להסתפקישולכןרועץלהםומשמשלצמחיםהמזיקבביתשהמדוברהירושלמי
הואלצמחיםהמס"עשביתלומרוכוונתוכזה.בביתהזריעהאתלהתיראם

שדה.בכלל

ע"פהמשנהאתלתרץשאפשרמשוםהןמוכרח,אינוזהתירצוואך

גםהמוקףשלםביתהואבתוכןזריעההמתירשביתעצמיא IIהתזוסברת

הגרא'''שלתירוצוכגוןאחרים,תירוצ'םשעריננעלולאוכןוכנ"ל,בIכחיצות

לביתקדמהכשהזרעיהאדלתוכר,לזחעמותרלזריעההביתקדםאםשרקקוק
"אדרבההאסיור,אתמתררשארנורקלאוהכיתשכרערתדרןהזררעהעלחל

13 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



אי ,)'ג Itקי"הארז(שבתהאסיריתמהמלאכיתאחתת '1להר\םיעצןמהיא

מפ'רשרמסקנתןש"'ע(אמית'דעלמד'פחותקטובב'תהואבמשנהשהמדובר
זה).

לצמח'םהמז'קב'תרקהואלה'תרשהיזכרשב'תהחזי"א,סברתילעצם
לארצניטבעישא'ניאקלם"'יצרתשהחממהלימרש"להם,המיע'לב'תילא

עלילההטבע'לאקל'םהזקוקיםהטבע"םולים '1'שלגמאזרייתכוהחירףבעיבת
יל'ם '1'לגרקתיעלתמב'אהיהיאהרב,חימהבגללבזק,לגרםרהחממר.

ילכוזי,יבעינהזהבמקיםהטבעבדררימקימםזמנםבנ'שא1יםמסי'מק
םהלכIIות'.המקיםילאהםכט'המקיםשלשמיהואשדהשהר'שרר,בכללא'בה

כקששתיוה.כ

שגטיעהחישד )ח'/ל I(עמטיקיצ'ינסקימ l!להגריהשמיטה",ב,סםרא,

עםשת'לשרןכ,עב'רערלה,מד'ורא"תובשב'ע'ת.לכתח'להמיתרתבגיש'ס
ממשריאלאמחשר,ערלהשניתמיבהאיביממבי,לת'יתשיכילגשיעירעםרי

עםה "pשבטמשמעמזהלראשובה.השתילנטיעתמרגעערלהשביתt!לםיר
השמ'טהתירתבספרגריסגרגהגרח"ז '1עלהוקשהד. "Pבטשהמלאיהגיש
אסירה,הבטיעהא'ובערלהלשב'ע'ת.ללמידאםשראישמערלה )'ט(עמ'

בטיעהמהגיש,לחייתשיכיליכללא,איחדשהבטיהעזיאםרקהיאיהשאלה
תהיהבגיששבטיעה'תכוילכואסירההבטיעהעצםבשביעיתאיהיא.ש"בה

אסירר.בגשרנטיעהרבדאיימדרבבואסיהר,

כלל,נםהס'אינהגנישנטיעהאםכשאול_תלייההמחליקתשישרהונה
שא'נהנאמראםחרשה.לנ'1כסהנחשבתשא'נהאלאהיאה "pנטשמאאי

הנט'עהא'וית "pבשביגםמערלהשביע'תשנלמדלימרישיעיקר,כללבט'עה
אר " iחרשה "Pלבטבחשבתא'בהשרקבאמראםאדכלל.לבטיעהנחשבתבגיש
ערלהלעניושרקלימרש"בטיעה,שמהלשעצמהבגישבטיעהגםבאמת
שא'בהית "Pבשבאדהראשיבה,מהבטיעהערהלשניתילמביתלהשמרימיתר
שמהגנישנט'עההבטיהע,מעשהבעצםאלאה "pהבטשניתבמנז'כללתליהי
 .אסוהר.ילכונטעיה

בסיטהורבנוקב "Pבןאליעזררב'במחלוקתתלו'שהדברלומר "ש(

שא1יימשםרהמלחמה,מעירג'חיזראיניימבררימרגיבשלראב'''-ב'מ"ג,
הרכבהשגםשמוםהמלחמה,מעירכ'חוזרולרכגוכרם",נססאשר"האש"בכלל

מחלוקתםהשנה)ראשמס'רש"ר"ו "ע(הרמב"וולעתבטעיה.כילליהברכה
יהנהח"ב.ילרבנומערלהפטירימברירמרכ'בשלראב'''בערלה,גםהאי

המנרריהנוטעמיכא 'בע"גשבשבת(אע"פממשה "Pכבטאיבו~הרכבההברכה

יכפ'תיולהאלאא'נובערלהיכובשב'ע'תאראחת,מלאכהכילוסהמרכ'ב
המח"בתהאיהנט'עהראב'''ולדעתחדש,א'לוכאוש"אילםלהלו),שמבואר
רבבןילערתפטירית,ערהללעביוה, "Pבטשאיבויהרכבההברכהילכובערלה
חשר.א'לוכאוש"סיףיסיף"בערלההמח"בהארחשראילוכאויש"היאיל
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פסורממבו,לחויתיכולאםלכו"עאלאמחלוקת,מצינולאבגישבנטג1'ה
זמרכיכשמכרידדאמרשלמאזלזמרש'זהלפימחדש.ערלהת Uשמלמנזת

מערלהפטזרהבגשרנטג1'ההדיזהואנטיעה,כאזשאיזמשוםמערלה,םטזר
למאןאךנטיעה.נחשבתאיגהבשביעיתשגםלומרישרשפירבסיעהשאיבהמשום , 

בגושנוטעחדש,אילזכאזשישמשוםכערלהח"כומרכיבשמכר"דאמר
הדכרוכשכג1'יתכאןיששנטיעהיתכןאךחדש,אילןכאןשאיןמשוםמטיר

מערלה.םטזרילכזכאזאיזחדשאילזירקכשבת.כמיאסזר

כאוםןירכנןראכ"ימחלוקתאתפירש )'גסי'(זורעטל"ב"אגליאדכ. .
לאבותזלאניטעלתולייתכשבתגסנחשכיתוהרכבההברכהלראכ'"אחר.

בשבת,אאלתילדיתדיןשאיןזמכוין )'כע"ג(שבתהתיספזתזכשיטתמלאכה

לכזיאמר)ד"הא'כ"ה ,(בכזרותהתוספותשכתבוכמיאחריסכאיסזריםילא

מערלה.פטירזהמבר"יהניטענטג1'הבכללאינןבערלהזהברכההרכבה
שס)(שבת '''רשזכש'טתלאביתבחשביתבשבתגםכרכה mהרכבהולרבבן

ממש.לבטיעהבחשכותבערלהגסילכןה"ג)פ"זשכת(הל'יהרמכ"ס

ילאנטג1'הבשםתלזיערלהשחייבכנראהסוברטל"ר_,אגליגםאולם

גםשלדעתואלאשבת,מלאכותבד'ןערלהריןתלזיזלכןחדשהאילז:מוית
מחלוקתםיכלנטיעהכשםתלויערלהשגדרמודיםשנרהםרבנןיגםראב"י

בשבת.לתולדותאולאכותבחשכותוהכרכההרככהאםהאי

וכיההברכה,הפסקתמרגעבהברכהמונשדמועדברוי,עלהלעירש' 1

הזקן)(אילזמאמהההכרכהאתשהמפסיקמסתכרזלנטיעהבחשכתזוהפסקה
וצריךמהתורה.נוטעאיסורבזהאיןגידול,תוספתכלדבבריאיזבשבת,

היותוגםנטג1'השםגםערלה,לחויכנחיציםיחדגםהדבריםששנילומר
, 

קובעתאיבהבלבדהיאאילםלנטיעה,נחשבתאמבםההברכהחדש.האילז
ההברכהשתהיפד,עדוקאיתלימתלינטיעהודיןלאמו,מחיברהענףעודכל

הערהל.שבותמניןמתחליאזורקעצמו,ברשיתהעודמחדשלאילן

אדכאן,יששנטיעהלומראפשראילןובובגושהנוטעזה,הסברלמי

לחויתממש"והואמהגישלחיותיכיליהואשמאחרכאן,איןחשראילן
בגושש'שביעיתלעניןוכןחדש,אילןכאןאיןלקרקע,חיכורךאחריגםממנו

ערדמהגדל,שהאילןרבזמןכעבורשהרימסתבר,אינוזהאולםזורע.משים

יונקלאככרהאליןהריהנטג1'ה,בזמןלשרשיםמחוברשהיההקטןלגושש'
שנפסקההברכהכמוחרש,אילןכאןישכןואםמהקרקע,אלאממני,'כלל

שהניטעהואאיפיאוהמסתנר Jערלהדיואזעליזיחזללאזמדזע'מאמה,
כמוסיףאלאואינוועומדנטועהאילןשהריכלל,גטיעהשםעל,ואיןבגוש

ציוןב"כרםשליט"אאויערבדהגרש"זשלמאמרונוע"ןגטוע.לאילןעםר
ואילד].ל"זמעמ'הילוליםפריהשלם",

• 
• 

• 

, 

עלמונתהיה )'''שרבקוג,(=עציץפרפיסאהאיבןםייאשבתובמסכת

חייביהאי '''שרופירשניטע,מש·רסחייבקרקעגביעלוהניחריתזיותגבי
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כתבווכןמהסוגיא)ראייתו(ע"יישלתולשדדומהמשוםאסוראלאדוקאלאו
וביןליתיד,ותמקרקעמעבירשביןהדגישאשריובהגהותשם.התוספות

מדרבבן.רקאיסורוהמקריםבשבילקרקע,מיתדיותמעביר

בהשעלועפרשלגבשושית :כתבה"ד)פ"חשבת(הל'הרמב"םאד
עלהנרחתולש,משוםחייביתדירתגכיעלוהביחהמהארץהגבהיהעשבים

שכןדאורייתא,לחיובוכוובתיזורע.משום-חייבהארץעלוהביחהיתידותגבי

(ועייןבלבדדאורייתאבאיסוריאלאדרבבןבאיסוריםעוסקאיבופרקבארתר
לדעתו).הסוגיאמיישבתכיצד ,.,לכבבשואי

משרםהארץעלגבש,ושיתבהבחתשאיןמסתנרהרמב"םדלעתגםאד

ולאיניקהתיספתאלאכאןאיןשהריתולדה,רקאלאזרעיהשלמלאכהאב

הי"דזמבהלהגר"מהוצאהמלאכתעלחיםי"ב"תוצאיתומצאתיממש.זריעה
עובראינוהמזבחאצלבקובעציץשהמביחכתבלופטבירשהר"א )'ח(בס"
נטעיהתולדותדיןשאיןא"להדי,ה'מזבחאצלעץכלאשרתלדתטעבלא

תולדותשאיןא'כ"הבבכורותהתוספותהבחתעלמברססים[דבר"זהבאיסור
קמאבבאמקובצתבשיטהכ"ץהמהר//ללדעתאךמשבת.חוץאחדיסבאיסןרםי

בקובעציץשהנחתויתכןהתורה.איסוריבכלתולדותדיןשישמשמעא'ב'
אסורה].תהיההמזבחאצל

(עמ!השביעיתאוצרהשלס",צייןכ"כרםשליט"אאןיערכךהגרש"זאמנם

א"להיך"ה'מובח.ל II' "שנאמרהמובחאצלנקובעציץהנחתלאסורכתבס"ב)
הגרשז"אאףאיתןבנחלאדלאסור.מסתפקהואנקובשאינובעצץיואפילו

ולאבוייעבד"לאבושנאמראע"פנקוב,עציץלהביחשמותרמדוהשליט"א
פעם[ונשאלתילשביעית.הדיןוהואזריעה,אינהבקובעציץהגחת-יזרע",

סיבות.מכמהיותרלהקלמקוםששיונראההכנסתבביתעציציםהנחתעל

מקורה.בביתנטעיהדרךאיןב!נקרב.לאלעציץאולינחשבתהרצפהא!
ואינומעטלמקדששנחשבמשוםרקהואהכנסתבביתהנטיעהאיסור '.ג

דרבנן].איסורוהיותרולכלממשהמקדשכבית

נטיעהשהיאמשוםבקובעציץמהבחתחמורהגוששנטיעתיתכןכיואף

שגםמסתבראולםהקרקע,גביעלהיאעצץישהבחתבעודממשהקרקעבגוף
דרבנן,רקאיסורוובשבעייתמלאכהאבולאתולדהא'לאאינהגושבטיעת
החזו"א,לדעתאפילובביתלהתירהשיבמפורש,הוזכרלאשאיסורוומכיון

בבית.נקובשאינובעציץבטיעהשהתירכמי

שאינובעצץיולאבביתהזריעההותרהשלאולומרחללקישכיואם
במפורש,האיסורהוזכרלאובשביעיתדרבבןרקאיסורובשבתשגםנקוב,

האיסורשבשביעיתניתבתהסברהמדאורייתא,בשבתהאסורהגיששתילתאר

במפורש.האיסירהוזכרשלאאףדרבנן,לפחות

• 

אפיל,הגשרשתילתלהתירכתבטיקיצ'יבסקילהגרי"מהשמיטה"וב"ספר

חשבהבצאתבספרגרוסברגייז mוהגשיראליהגר"שמו"ר ,.,לעובחלקולכתחילה

16 
• 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



גםאךדדבגן. ..אםל.יילגמרילהתירמערלהראהישאין ) 15הערהג'(חיזר
• • 

שיילכןבסבהרמסתבראלאמפירשהדבראיןדרבנן,הארסריםשללדברהים

נאסרהיאשאףנקיב,שאיגיעצץיבביתלהתירשישכפיבביתלהתיראילי

השנה).דראשפ"קהמא;רבעל(יע~מפירשמקירללאמסברהרק

הסברהמאשרירתרמסתברתבגיששתילהלאסרריהסברהמאחראך
להתירזיסברהעללסמיךשאיןנראהלכןגקיב,שאיגיבעצץיזריעהלאסיר
שלאמחייבשההגייןגם,מהגרספים.סגיפיםבציריףאלאבביתבגוששתילה
במשנה,רגמני.בשביעיתהאסיריתהתילדיתמכלייתרקלהגיששתילתתהא
דמיןבשבעייתגאסריאלישכליקיטמין.ימזהמיןימאבקיןמעדריןכגין

ייחרטיבהעץיחפחחזיבשתילהברדאישהריאילגא,לאיקמישאיגןתילדרת
במשתלה.גתיןהיהבהבשקית,מאשר

 70-80לפניהלויה l/הגרבהירהרככר

תחתנטיעהשל·האפשריתעלז) IIכסי'תר"צ

במלאכהלגכרראמירהדהייבידשביח,ששברת

מןאסררהזרעיהלמעשה,
כלדאררייתא.ספיקאבכלל

ציין",ב"שערי(מיכאשנה

למדנימדבריוגרי.עו,יאוהל

בחממה;מיתרחדרבגן,
.. 

בכלליםמסיימיםיגיזןמיםשתילהואילןהתורה

ימיתריתמדרבגןרקאסיריתהמלאכיתיתר
• • 

נכרי.י IIעבחממה

שהברילנכרי,אמירהדייעלהםעליהםלסמוךשישהנוספיםהסניפים

הבא.בפרקשיתבארכפיתגאיעללגכרירמכירההשתילה,אחיעשה

l יבוא]יימשך

, 
• 

עשותוהרתבה,בברירההלכיתשיברןמעשה,רילימביאתלמדו

המצות"אלוהאהבהההכרהאתמביאיסבהן,מחקרוהרבותספריס

יאירהאומה,מכללותרבותשגית"מאיתבשכחואשרהתלויות"בארץ.

מופיעתורה,שלמפרטיהופרטפרטובכלואותאיתשבכלד'

הלוכתיכבדון'דצקןיהכרתפרטיהן,בכלשמירתןחשקאתימעירר

והאדרתה.תורתןהגדלתלפיומתרבה

עמ'יג.האח'ל.שבת'הקדמה :קיקהכהוא"יהינ

• 
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 ,ילדנסוייסףהרב

כשביעיתעבירהלעוכריייע Oמבעניו

הי"י]סניאל I!יינהל'ותשיבהנתבםב

ת"ןיךושלםפעח"ק ,ה"תשנהשבועותחגאסריך"בס

ו>חשדת"ה

ןכ"בפיהןכ"הרבדברימרלזבד;<ואשררב,לעונגליהייושחחיי חר<;'
כלםי,להםיחקנוילאעבירה,לעיבוילעייואסיוזה"ימפבישכ'מ"יפ"ה
דבויועלבמייחדשיעמידמילע"עמצאתילאהבה ,"ס I':ללקלקליאייאלא

הכל,ם,אתיקלקלאלאכל,םלהםיתקזשלאכונתיאיזלעב"דארהאחריני.ם
לאתעשה\לאשבשבבלבדזולאאר ,עבירהלעיבוייעזורשלאכונתיאלא

לקלקלראויאבל" 'שכוזה ,העבירהבבצועלהםיפריעגםאלא"הס,עיזור
בןכקיםלהגיהאפשרלהביהרשותביתבהארםזממם,בבצועל"ר ,"להס
אלא ,במכיותזאלאהשתאעסקיבזכליםבתיקוזלאשהריכלים,-כלים
כדילהםזפירעילקל Pיאדרבאאלאכלום,להםיכיזילאיתקזשלאכזבות
קאפחהר"יתרגוםלפיהו"םדבויהםזידרךיעל-העבירה,מזלמבעם
מהגדמא,להיפרכלימובהיפר",'בעשהאלאלךכ,שיזמיםלמהלגררם"רלא

ח)"מה"(במאסירלמהקישיחוד IIיע
• 

שעבדוע?יר tDעבודהמעותשצר"בפירוש

לעזרואסרוין,"רלמהכבןשעבדרבפרעלים

שארמרב"בעהלמעותלפדוס
• 

מדיבר Kהובאיסור,בשביעית

תתזבירמרע"מלקיםיב"לבעה
הגה-ד."אתועבירה,עיבדימסיעישלהאיסררלפגינדחהזההאםשכרו,

• • 
פרההעביוה,ופניבסויעהואשהמדרבומשמעהמשבהלשרזפשטרתואשית

ממבו"אתזכ'בפיה"ממ"שהואלארכר,'זרעיהלצווךפירותחושיה,לצוור
תוגימושובה Iכארגם ,"אסווהאוץבעברדתליסקר l!שנ,זהפועל,םשכיוות

זהולםי ."בשדותיעהובריםהפועליםשכרממבו"שאתזשכ'קאפחי"רשל
כיהאסורה,העבודהאתלמטעז"עיהואיכולמעותלולפרוטשממאזכל

מלאכתם.וקייפסאילימרוטותמעותב"לבעהשאיזלפעולםיכשיתורע

היאכפועלים 'שהתליש"א,הרמל'מספרי)ר"צ '(כעמשדייקתימהילפי
• 

ה"ואפעסקיבן,המלאכההחחלחלפניכ"אהיחר,למלאכתאיחםשצרדי
לפרוסאסורבאיסור,לעבודהפועליםאתשצר"בפיחשבעה"בכשאוןכר

יתכןמזהעצמוימנעשאםשנתבארוכמו ,לרעוזרהואשעי"ז Iכיימעותלי
לעבו.דהפועלםישימארג

הריששברי,חחןביירמשלשאלהבכללכאןאיןזהמכלחץראבל

בלמשיםעיבךיב'בעהאיז )'" 0טושלוס"מ/'(חו'ע Iבשןהיאפסוקההלכה

אצלשהמחהואילרליתןמעיתליה'יזלאשתבערארתבערלא 1'רכתלךי
אךדינר,לבעה"בשישכאןרא"כעי"ש.עובר,אינר.יכי'ליליתןשרלחני
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אתלחחשכ'לושולחגי,אצלמהמחהוגדעלא .לפועל.ם'ל,חןמעותלו '1א

השולחגי,אצלשחפוסוע"יעייףלי.דביאולהםולומרלפועליםהדניר
ל,כאשבחעללאןמןמשכרזגתודכעה"כהיכאדגםשכ'שםבקצרה"חידאה

 • '1חלבבליעבורלארשובלמשכוו,וקאפ~הזינריהאא"כחל,ן,בלאיסרר
במעוחויחרהםומרצויםברה,רלפרעלוילבעה"כל"נחיאלאמאי,אאל-

לקלקלדאוי"אכלהנ"לרכהד"מהמכוון,גופאזהא"כזהב,בדינומאשר

המנעיהמשוםכושיזהשכלהעניו,אתלהםולסברלהקשוחכלומולהס",

פעולחם.בבצוע

ו 1Iשבח,לחללכגןןאסווה,למלאכהסועלבשוכרבכלללעייןשיד
לשלםלחייכןלזה,נזקקיםב"יידאםולגזןל,להזיקואטןכןת,אילנוחלקצץ

 '1בעבירעסקלנואיועבירו_דלברשלחישאיןמפנידשמאשכח,לסועל
עכשיו.בהרלעייןמושיניהסנאיואיושכרו,שיבקלעבוחלהשחדלזה

מצלרזמלןאיטיזהרביאנק Qפטחצביהרבמאתקחאה
'1IIירזצי'ן,בנימדוטר יאנIII לם'

אדמתעלהחדשיםןהמתישביםהקדושהארצבןדירהיקירםלאחיבן
 ,עילכם.וברכתןעילכםה'בןעםיהיהאבית,אץר

 !מציוובקריאהבזהתבבי

הובאץר,התוליוחבמציותחיילםלהבגיריעחשאחביתרנאעורו

הנלחהתפקדיאתיבכירבבחובוהבהבקיומו.יהוישביבובלמייו
נליתשבותכאלפייםאחרי-זכיבואשרכזאתלעתעליברהמיטל
יהנשמותעבקייםבממדיםלבגילםבוביםבביםבשיבתלחזית-מרה
לעמיתשאייפריכםתתנוענפכםישראלהרי.יאתםהבביאיעייי

ילהשכיללהביוהאץרתורתעללשקודאיפוא,התעורריישראל'.

למדןולשמרה,לבעדההזאתהחירהדבירכלאתילקייםיעלשות
זהיבים.פרטיכלמשפטדשריהיטב

היזל'לםפחאוצר-שהלםציוןכים
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קיליוצייובודדדחדב

• • 

• 

בשביעיתאחדותמלאבותעל

ןהשקאהעידןדזמירה,,ריעה,"רשיה,

חרהש"א=יור

בונחלקומררבנו,אומהתורהבשב'ע'תאסורהחר'שתאםבענ'ו

הלןשביעית Iבהלהשלחןבפאתועייזהרמב"ם.בדעתגםוחוקליםהפוסקים,

לשבותעשהשמצותה"אבפ"אהרמב"סשמבראממהשלכאורהשכתב'או

תשבות"ובקצ'רבחר'ש"ונאמרוכו'ושבתהשנאמרובו'האץרמעבורת

לוקהרא'נוב'בסע'ףשכתבממהוכוהתורהזבואסורהר'שה mרס"למשמע

נשאר,עשהרמצותמשמערכו'הזמ'רהאועלהזרע'העלאלא.התררהמו

וכומרבר'הומררותמכתאותומכ'ושהחורשר'בסע'ףאח"כממ"שאבל

רס"למוכחתולרות,וב'אבותב'אלאמהת'אסורדא'נר "בהל,כתב
שלהפסוקהביאלמהקשהןא"כתירהאיסוראףבואיזובחרישס /Iלהרמב

. 
טיברראיזסיבררהרמב"םהנ"להםה"שומסרקתשבות,ובקציר II"בחרשי

• 
 •הרהשיטי"כעהש"אחפ

וחרשיהסיברשהרמב"סמביארב'משנהשביעיתבם"ביו"טזבחוס'

{בערבשריבןלאואמאי nיא"שםןז"לסופריםמדברררקבשביעיתאסורה .. ._ . 

בשביעיתתרווייהורהריהשדותבכלזיבולכמוהאילנותבכלעידןרשביעית]

רמבירוחריהששמ'טההל'בר'שהרמב"םשפסקכמרסופר'םדבר'עצמה
• 

םופר.םי
• 

ואחר'מהתורהאפורהוחריהשהרמב"םבדעתסוברהר'דב"זארלם
מביאולמהחייסמיםסםרבשםשהקשהמההנ"להםה"שאתשמברא
סופריםמדבריאלאא.ינהוחרישהפיסקהיאוהריבחריששלהפסוקהרמב"ם

זאתלתררצ'זצ"להשלחופאתספרבעלהדבו'גע :הר'דב"זעל,רוכתב
ספקבל'לפענ"דובאמתמררבנו.ה'אר'שה mז"ל;קרמב"םדס"לוהעלה

תשבותובקצירבחרישמןמ"עמראורייתאהיאדחרשיהז"לם I1להרמברס"ל
שבע''תעלרבקצ'רבחר'שהא'דקא'וס"לזאתעשהמצותבונ'אדהאמפרש

• • • , 
שביעית).הלכותרישרדיב"ז(בית

השואלמעדריןד"הי"באותמ"בשבעייתבפ"ברע"אבתוספותועיין

זומתניתיןהאמר"ס,שהיאחרישהעללרמראפשרשאיין"טהתוספותעל
נפקאדתרס'דס"לע"כבמקדשבזמושלאאףאסורשב'ע'תתרס'דס"ל
מפררשהר'וא"כ ..וכו.'אשב'ע'תדקא'תשבותובקצ'רדבחרש'מקרא

m 'כתבשמ'טההל'רש'הרמכ"םרכומהת.'אסררלשבע''תמשש'חרש , 

הר"-וא'/כתשביתובקצירבחריששנאמרוכוןהארץמעבודתלשבותע IIמ

 , . . .. . .Yז Iהמימאלרפמורש

אמנם Iב~הובר I!'ת I!בשב'שהושרהרמב"םבדעתהמלךהשערעדתגם
דמרבבו.רקאסררrזשרשרשדעתרמב'א Kהוהרמב"ובשם,
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סשלהומב"םדבעתשכתבשיכ"רקי"במצרהחיברךבמבחתגםרע"!

בשעה.ערובים,החו"'ייששו

שכתבאוקיי Oז"יסימושבעייתא IIנחןרעייו

דים Iלאפייהרישע"דווביויו Iלרביו'הוכ/תסאיהו

 .ש""ע ,"לארכאושאויעל"לרקיואוי
אסירהדחרישההאיהרמב"םשיטתהפוסקיםררבשלפילסבסיאפשר

כךהסרבויםפרסקיםסיף tלוערדישכאושהבאנרממהחץרכימהתרוה

תויש.ר"מרהיל/בזהו

בל K n "מהאסררקרם
• 

הגוב'''ש, IIהרשהמשגה,המרכבתח,"הפרקןרקיס, " flהמרוהםהרזכב"סבדעת

 •רערר,

שאיז'כזסי'ודישכהסוסי'שביעיתבחז"אעריין

חשמל.ארקיטרו '''עהמרפעלתבמכרנהרחושיהבבהמה

• 

חרשיהביוהבדל

I הoץsשיברבצעץיMינ,ב

למלךבמשנהע"ו ,נקובשאינובעצץיבשביעיתלווועמותואםוכעני!
אתומביאבאויבותנקוב'ושאינונקובעצץירי!אתשמבאורביכווםיבפ"ב

יקוראמבראשו-כספינהשבעצץיחראחניגרסיבןדשםד"פבזננחותהסרג'י ., -
עץ'ושבספינהבא!יאשקלאאעצזיעצזיקורא,ואינומביאאןריותנאי

 .כ"עחוסשלבספינהכאן

 :שיטתםמבארהואולמסקנאותוספות, '''שדבדבוישמפלפלואחוי
בעי.לא·חרסושלנקיכהבעיעץשול '''רששיטתא,

ישלבקיבהבעיחרסישלשםןהרשב"אוגיטיזק'בם: 'התרסשיטתב.

בעי.לא 11'1

נקיבה,מהנילאעץושלנקיבהבעיחוסדשלבמנחותהתוס'שיטתג.
 . '.ש""ענקיבה,ובעיבדינםשוויםכולםועץדחוסהראב"דשיטת.ן

כמחובר,שיחשבכדינקובשהיהידבעינ!דהאלמלךהמשנהכתבעוד

 ,נקוב,שאינואףאיל!בונטעאםאביורעםי,שלהואכשהעצזידוקאזה
ה' 'הלש"מעןמהל '''פבהרמב"סשכתבממהלמדזהדברדזכי.כבקוב

הוילזרעים.כאוץשאינודאע"פבערלהח"כנקובשאינובעצץישהנרטע
נות.לאילכארץהוא

כשלאדוקאהראדמי.נתלשו'נקרבשאינוהעצזידמהשםכתבעוד

רעדו- .מחרבודיןלהםשילחנץיצאראםאבל .לעצזילחוץהענפםיציאר
יהטעםבנקרבדינםנקרביםינם Kשאףאדמהובלינל'iלםידבלל"בשהמחדיש

 ,כמחרבו'דוינםמהאתיובקיםהנקיבהקייםאףלכו ,להנקבנוחיםשהםמפני
קטןשושרבכדיהואכמחרברשחישביברהעציץשצרדיהנקבושיעור

מוטכם,זכרוהואדערקצי!פ"בבסרףכדתנן

נפ"קהירךשלמיאתשמביאאס"קכ"ג 'סישביעיתאשיבחזווועיין

וע"זאפשטאולאבב'תבגדילםיבשביעיתנרהגאםלר\אדמבעאידערלה

נקטיניירבנןבזה"זדשביעיתילדדיןב"בס"קא'כ' Iסי/ש Iכמאחכתב

 ! Kכ ,גזורובנילארגםז"ללהמחכרל"דפשוםהח!"אכתברע"זלקלוא
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 םכX.1'חחייבולאבמעשרדגםהראכ"דדועתוכי'ןוכו'מדאורייתאי'תר
א"החזאכללקולא.דהברטתםבדרבנן,והנדיוןשביעיתעלניןדואיועדלתו
בארורייתאהטפקר 'pערכיוןל"דימוכעו Uא'דדידלןלכתבלעי'חקלו

טםיקאטפקששילדצדוגםלחומראאזל,נןלדדיןגםממילאלחומארראזל,נן
ש. tעווולהחמיר

תקיתתחתוטוופבקובשאיבודעץיצדניאה(שם)א"החזכתבערוד

ג"ואח '.וגוביעיתשלעניןנ"שאבעצץידגזררמצינודלאטס'להקל "בtוכ.ית

והרא"שוהר"שד"הראככדעתחרטכשלוביןעץכשלביןלהקלששיכתב

כעומדיכש"כלזערים,לאאכלכנקובחרטחשובבאילןדווקאערלההל'
חשובלאמםילהוציאקטןרנקבהארץמןיונקשאינואכןשלרצפהלע
בובקיאיןאניואיןמכזיתפחיתיהואקטןכשורשהיהישלאיכלבדנקב

הנופותיצאושלאלהזהרושיביררח,משקיןהוצאתגס'עישורקבדי'ק,
המנהג.אדילבררששיועיי"ש,בחוץ.רלאבביתודוקאלעצץיחץ;ז

,!!לנתדבשרא!יסהר

אטורההאיבאםהאחרוניםג"גבהנחלקות, uאילבשארזמירה rבענ

ימהמהתורהדאטורההאיי'טףהאמונתדעתמדרבנן.רקאודמאורתייא

רה"הכרםרנקטכהרהאלאהתכרבדיכרלאתומירלארכרמךהכתרבשאמר

 ' Dדףב"בבל"זם"שרבגדמפשרמהתורהכזמירהדאטוייאילנותלשאר .

 .ש"עיישבעייתהלבדה"דע"ב

בשכיעיתדכאןפשוטנראהשםשגתכח"שכמצ'ינוך nהמנחתדעתיכן

שידידזמירהוכי:לגמריכוצרככללדהםודימ'יומוטקהגדורעלחייבין
גםכ"בתוומרכינןהכרםעבדותאטרהיהתורההאילנותככלוהןכגרםהן

 . nיכהרהמ"גאן,כר"םכמכיאראילניתשאר
סאירהאילנותבשארוזמירההיאט"וס"קכ"אכס"'החז"אעדתאזלם

שאראוחדגרםאחדכמ"שה"ככפ"אהרמכ"םאתומפרשופרבנורק

אלאכאילנותשכיעיתדיןשאיןנאמרשלאלשלולרקכאןדכוונתראילנות
לכצורמותראילנותשארגן,אומרוכשאתהתזמורלאכרמךרכדכתיככגרם

איטררכללכהםדאיןגי'ןמדרבנן,גםלאטורשידיואיןוכו'הבוצרםיכדרר
אילנות'שאריאחדכרםאחדכרם,דכתיבג"דאערבינרהקריס mילו. rעבן

תימהדזהכזיומרמלקיתייכ mכחנתואיןאכל-האלין.עבדותככלל
המקשדכזמןכעייתשכתסרפתהתירוואךרזימרחדוקאדאו'ייתאזירודדא"כ

'V ""כם"קי"זבם"'ש'. 

וה iמכחיניךועייןבמכילתאהגרטאותכשינייגםיהדכרתלוירכעצם
כן ,יכרונטשתהתשמטנהוהשבעייתהפסוקעלהמכילתאאתשמביאר"פ

ככללהוזיתהכרםוהלא ,האוכרהמכילתאושלוןולזית,דילכרמךתעשה
כאיץשיצמחכ"מכוללרנטשתהתשמטנהשאמרהפטוקשראשכלומרה'י
להקשי ,הל Kכשתםיהכתובפיטןולמההאדמהפירותכיןהאילןפירות rכ

כפירוששהירול"תעשהככרםששיכמווללמדאילן,מינישארלכרם
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עול"תבהםוסי ן'" \Iשארכלכןכמותבצור,לאנזיר,.,ענביאותעליינחכב
שלההיקשקאיזוגרסאלפי-זה.עניןעלללמדוזיתכרםפרסולפיכך

גורסיןשלאוסיאבלזמירה,לעניןולאבצירהלעניןרקנלרםאילנותשאר
ההיקשוממילאתבצור"לאנזירויענבי..ואתנכתבבפיחששהריכמכילתא

• 

וכו.'בזמירהגםהואלכרםא"'נותשארשל

לעילמשכ'(לפיגיזםרשלעניןשפסקמהי"זס"קכ"א '"סבחז"אועוון
כתופ"ןווח-רזירבל.ניטש.דרבנן) תונ'"!!שארדג!'םרס"ום"ק

וכו:הפסוקםיבפלוגתתתלויבמנעיתןוישכנפסדלפעמםיוהואמואמופנק
פירושהםשכבעייתקילוןמיהמתירןיולדעתמו"קברוסיהריסב"אשמבאי

עיי"ש.שרי,הכלפסדיהדבמקוםהריטב"אשהביאהראשרן

עבדוהכלשלקולשצריךמזהירשהחז"אולכןבד"השםעייןאמנם
ואםאסור.החחהאלאשאינווכלהעץשימוחחששבזהוסיאםעובוהד
ולנכשלזבלחייבםיוכןפעמים.שחילשעוחאסוראחתבפעםלהסתפקאפשר

השרנ,כלליםפקילאאםואף ,בשבע"יתולנכשלזבלציטרכושלאה"רקדום
למעט.חייבלמע"וטידאפשראמיכל
l"'1 1 "\' י ~ lr _\' , 

• • 

:",לנות iתחתווייור

ז'הל'פ"אהשלחןבפאחעייןהאילנוח,או'הגפניםחחתלדערובעבין
כבראםדוקאהדייבווי"א-הגפניםחחתועדוריםשפסקהרמב"םעלשכחב

האו.וזהאסורמחשדאבלוחלפורלחזורמזחרתסתםהגפנםיחחחנחפר
בןידמחלקשר"יעדתבאירששםב'בס"קשעייןצדייובב"ישר"יעדת

דכלסובר ם"במ.,,אבלע"ב,'דףדדמ"קבגמ'בעוגייתכמולחדתיעתקיי

שרי.ולכןהואלאוקומיהגפןחחתע#ר

חחתגומאלחפורדהייבולגפנםיעוגייחועושיןהרמב"םכחבס'ובהל'
חדתידאפ"'ומשמעמתירגםאילנוחבשארדה"הומובןמיםבוליתןנחפן
אבלמועדתניןהייבו'דדףבמו"קדמחלקהדאמזתר,עמולםבעשושלא

 .בחדחיאפ"'ומוחרבשבעיית

בעתקיי,יהאכחדתיהאב' 'דק Iמ'נד"הוכס"קז/ Iיסי'א'/ Iכחזןעיןי

ותקיוןבחחלהועשייחןפסויאבמקוםאייירהעוגיוחשאלוהחז"אומסברי

כדאמרחזרשתולדתוא mויו"טבשבתדאורייתאמלאכהכולןהמקולקל
מתחלהלעשותלאאבללתקןשריבןפסןיאומשוםה"בשדבתפ"זביחשלמי

בתחלהסוד'שבשבעייתכMלבמעורמשבחיבווהבהוכדפשר"י mטושמום

בשבעייחבאסרולאשבחממלאכוחחורקשבעייחשעבודתמשוםדווניית

הכשרהםעווגייחלצמחיהאולזרעיההקרקעאחהמשבחחמלאכהאלא
והלכךהריטב"א.בשםי"טק"סוכמ"שהאישבחלאועצמןהןאבללמםי
והאפסןיא,בליכאואףמ"שלצוןחשנהבסוףפא"בשבעייתעוגויחעושין
אפשרלעחיקיחדתיביןחילוקוסיבשביעיחדגםשםלעילי"ברשדכחוב

איבו.בשר"יהכ"מולגירסחרש"ימלשוןאיבו
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שכבגץיתהשקהא

• 

קיןשדמ ""הבל,,ימיטהמשא"!כם";נ.רמנעייזבשבעייתהשקאהובעגין

תביאהדהשבשימיכלחיושהלביתידכייבתםיהחאריברםישויהאילברתדשה
• • 

ויהשלחביחקי!שמזר 'הללשאש<ברש"כמ ,לחי!שהבביחרקמחיר

צר"להשקיתהשמיחרלחי!שהבביחהאםהאחריביםימפחםקיםבשב!ז'יח
כרגז.להשקיחמיתראיהאיל!ייטפדשלאכדיעדרקצלמצם

נתשמ 'נס(מובאדאותז"כסי'ז"לרסקיןל"מהרירג.אוןת"בשועויין
רש"יבדבריסתירותכמהשמצאהאחרונים)בתוס'קע"אבדףא"חוסף·"

כתבאיקימיה"כדב"עב'כע"זכיאילבא,ארקימילשבקראלמהבקשרז"ל
מרתרגםעי"זייכחשוהאיל!דהיכאימשמעשהיא"מכמיתיחקלקל"שאל

רמשמעימית"שלאהיאבעלמאאילבא"דאיקמיכחבאבליבד"הלהשקיח
גםרש'"פירשיכ!אפיר.ממש,להמיחילאלהחקלקלגירםרקאם·ד.מדה·

םסדיאבהדא"תמותרםיליוסתימ"רש"יפירשע"בג'ןבזמ"ק··בסוכה,

הדדיבהדילהידחבידכי'!שםימפיקיכי.'דסתר ICפס'!יסתםפאילןוכשובס
להשקוחמוחרשבמועדוהיוח ,ובשבעייתעדובמהשלחיןביתלהשקותדמןתו
יאבשאלוגספסי.ארכסתםפוcיל,שככיעיתנםוסתרפפד'אדאיכאבמקום

םפד'א.הואקבושילאאםשיפסדמהזיטאיכלמלטויארבאפסדיאבזיל!
ין nלשהביתקיןשמכךידלםי,"הגכ'הי'בדכ'ק"סז"יס'יבחז"אערןיי .

יהיובהשבאחתפעםדה!יזימירדזר!ז'החמיאהיי' ·לאאה·דהשקבשבע-ית . . 
יבראה ,ישריאהאיעבידהלאיחדירשהיאהשקאהאבלחשוביחעבידית

כשבתיעיאלארינןשולאיאיידיתאהשקאהגםדאיר"תאתידליתד"דלמ
 '.יכיהטפדמשיםשריאכילהיאפמכתאהןתילדיתד"ילמ ,הזהבזמ!דרבנ!

• • 

גמימתניתאדאךךייתאתולדותדלמ"דבגמךאמשמעהאמהיושםומסיק
• • 

אב"יהלאדרבנ!ע"וכיהשקאהא"כהשקאהממעטיאיקאמרמדאיר"תא
ז. i 'בזה ·בשביעיתאמר

• 

שכתבם"הרמבאתדמפרשי"דס"קכ"אסי'החז"אשכתבבמהועייז

דאי! 'יכועץכליימיתימליחההאחתעשהשלאכידהשקאההיחרבטעם
יבשילילאיובשנהימותאלאלעולםפויתעשהולאהעץדתיבשהכוינה

כלוימיתסייםשמהלטעםהיאמליחההארץתעשהבש"ומ 'וכופיריתיר

אב"ש·ממהזהלרא"ביאמיהבאה.בהשלהאחהפטדכאואי!אבל ,ץbן
ק"המיבבזמ!כ"יאז"כזהרקקיתשהלהיחראי!כ"יאדאיר"חאתידליתסובר·

לחזישהבביתיח iהאילבלואיחי!שלביחעץכלרימיתהשקאהאסררה
דכריזההרבעיית ·שגחעדייצהךשתירולהםיתיהרלאפריעציכלימותו·

ש."עייל"חזהזכיךוהורלאהכחובהזכירולאלמהבנסתקיימר t'ראםנמנע
יעקררהשדהרםשמדאיהפיררתמשיםקאהשהדמתיריוא"החזיממשוי

רדאיאלא ,פיררחלהפסדדחיש<יב!ע"כאלא 'רכראעראחכחרשילאהפיררת
i>ימררפירוחהפפדרעלהפירותכליפפדרהשביעיתדבשבתהרמב"םכיינת

• 

סוס"קשם(א"החזכתבתפו"זיםכגרןהדר,םרילגביוכןש."עייאילנותהפסז

האילבית.בשבילשכ!רכלהפיררתיופסדישלאבשביללהשקרת!שמרתרטו)
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עמנואליונה

תשבותוכקצייכחייש

(במסכתחז"ללמדותשבות"ובקציר"בחרש"כאלהבשמותמהפסוק
תשבותובקציר"בחריש :שב!ז'יתתוספתדיןאתד)משנהא,פרקשביעית

שביעיתערבשלחרש"אלאשב!ז'יתשלוקצירחרישלומר '1צראין-

רבישביעית.למוצאייוצאשהואשביעיתשלוקצירכשב!ז'יתנכנסשהוא
לפיהעומר."קציריצארשותקציראףרשותחרש"מהאומרש"מעאל

הנ"לבמשנהקמאהתנאבג,קםןובמועראם,השנהבראשהמובאהבר"תא
ש"מעאלרביחולקועוד)ר"ש, ,'''שר(המקובלהפירושלפיעקיבא.רביהאו
ישמעאלורבישביעיתתוספתעלמדוברזהשבפסוקעקיבארבידעתעל

חלהעומרקצירתל,לכאשרעומרשלקצירלהתירבאשהפסוקסובר
ד)משנהא,פרק(שביעיתצדקמלכיבן '''רהמפרשים,ש"נםאךבשבת.

שהפסוקמודהישמעאלרבישגםשפרשוא)ס"קכ "ס(השלחןאפתבעלוכן

שביעיתתוספהבעניןלאאךשביעית,בענינימדברתשבות"ובקציר"בחרש"
שכךסברהשולחןפאתבעלכשב'עית.העומרקצירלהתירבאהפסוקאלא

מסינילמשהמהלכהשב!ז'יתתוספתחיובלמדאחדשמצדהרמב"םשיסתגם
ברש"הסתןמזאתבכלאך ,)אהקםן(מועדש"מעאלרבישיטתע"פ

מוכחומכאןתשבות"ובקציר"בחרשיהפסוקעלויובלשמיסההלכות
 .'שב!ז'יתבענינימדברהנ"להפסוקישמעאלרבילפישגםסברשהרמב"ם

בודאיתשבות"ובקציר"בחריששהפסזקסוברעקיבאשרבייוצאזה·לפי

ונשאלתחלוקות.הדעותישמעאלרבילגביואילושב!ז'יתבענינימדבר
"ששת :נאמרבפסוק ' 1בשביעיתכאןשדמוברכפסוקרמזש"היכן :השאל.ה

25 

רבישלפיור"'וסרוס'''כמיהר""מפירשי)מוסבה , Kפרק(שבי'עיתהמוסנהבפירךש 1

שלםיררשךלפישבת,זוחההעומרשקצירחשבית"ובקצייריוס nמ"כלימייםישמעאל

למשבה.בפיךישןשפירשכונובחיבורוכתבלאשהרמב"םלרמרישהשולחןפאתכעל

 ' Dללזה.נ:ירןאיןאוליאךסי,עמ'מפרשיםשיסת ,א'" nיוסף"ב",ונשנתהעלהוכן

כולליזהמצרהשלקצירההיתרלימריםהנ"לשמהפסיקישמעאלרביסברהךובב"ם

הך"זנפירושביןסתירהאיןזהלפיבשביעית.העומריקצירתבשבתהערמוקוורת

הלכהז,פרקוסקליםהערה"ב"קרבןמפירשוכןשמיטה,הלבותברישלדבךייבמשבה

רלז'ח.עמ'שב:עיית,ירישלמיונקי,קרפ'יראהאדהשלחן.ובפאת )'"וח"כ(ר"הא

במרעיהגמראמסקנתיעתילפיבבייןן.והקבלההכתגבעלשלירכןתמוההקבת 2

שקבירתהייןואליןהרמב"'ס,פסקוכןמסיגי,למשה;ןלכ;ןשביעיתשתוספתגקטן

ובקצירמ",בחרישזהייןללמךיצורדאין(ולכןאחרמפסוקילפינןשבתיוחההעומר

ובשבתפשוטומייייוצאמקראאיזכן"םאוהקבלההכתבבעלומסייםתשבות").

הדאםמייעיקרשהםוקבירהבחרישהאפילןבשיבתהעבויהלאטורמשתעיעבמו

אנןאיןיהרמכ"סהגמיאמסקנתשלפיכיינתיל. Hעכמלכאות",בשיוא.שכןימכל
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, 

(ראש '''רשחשבוח",ובקצירבחרש"חשבוחהשבעייובויםחעבודימש

ג"אעכרחך"דעלוכחבזהבקושיהרגישלומר)צרךi'איןד"האט,השגה
דאיקאיאשביעיחםיפהיחעבוהימיםששחדכחיבקאיבשבחדקרא

יחכןלארש'"לפישוו'!מימלאכותשאודאסור,הואוקציוחוש"אשבת
 '''שואסוחח,ובוחמלאכוחבשבחשהוישבח,בעגיגימדבוהסיפאשגם

לומוש"גו mכעלאךשבת,באיסוומדבוהפסוקשתחליחאמנםמדרה
 .'''שרשר·פירעלהקשהאיגרעקיבארנישביעית.נעביגידמברהפסיקשסיף

של mההכעלאיגרעקיבאובידןגאותאפוקשבעייתוע"קבתס!ופוח
שלוקציוחדישלומוצרריאין-תשובתובקציו"בחוש"שםהמשנה
הואיתוראדמכח"משמעוהקשהשבעיית"עובשלחושיאלאשבעיית

שבעייחחוספתעלדקאילמדושדמנ"לליקשהאבלשבתעלמוקמינןדלא
אע"גדע"ככחבע"אט'דףו"הובשר"יבואשיח,שבתתוספחעלקאידלאמ

 ,קאיאשבעייחסיפהיתעבודימשששחדכתיבקאיבשבחדקואדושיא

עידיןומ"מעכ"לשוימימלאכותשאודאסווהואוקציוחושיאשבחדאי
בתוספתלאסורהתוהורצתהלואשבתתוספתעלקאידדלמאקצתליקשה
איגרעקיבארבילפימלאכות'!בשאויולאוקציוהחוש"המלאכתוקשבת

ש"בחושייתכןאךשבת,בהלכותמדבראינוהפסוקשסוף mהכאמנםשי
שמדובוזמנייןשבתבחםופתאחדותמלאכותלאסורבאתשבזת"ובקציו
זו,קושיתוחיוץלאאיגועקיבאובי !שביעיתבעגיגי

אפקי'"מאאיוהוסיףאט,השנהיאשהיושע"ה"פניהקשהזהכעןי

מנא mוגליגופאבשבחמלאכהתוספתלעניזא'גוקמ ,אשבעייחמשבתלקוא
בדבובתורהמדהשה"משוםוהייגו ..לכדלהו,הדיןוהואובקצירבח,"ייש

מקוםההיהיושע"פגי"דלפייצא'!כולוהכללעללמלדהכללמןשציא
חוספתעלללמדגובאהייתוראךשבח,עלמדברהפסוקסוףשגםלומר

ד"פגיבשבת,האסורותהמלאכותכלעלגלמדומזהובקצירבחרשיהשבח
מלאכהמזכירההיהפסוקאםלומררקאפשרזהשהסברמתרץהיושע"

לכולהו",הדיזוהוא"לומראפשרואימלאכותשחימוזכרותכאןאךאחח,
עקיבאורבייהושע"ד"פנישלקושיותיהםאחמחרצשאחחנשאחרוגי
א,חקליוסף':משגח-שביעיתמםכת"בכמובאשוגש,באיפנשאיגר

כשבתהנוומרקצירתלהיחררלאעקיבא)(רבישבי$יתלתוספתלאזה,לפסוקזקיקיס

איןהסאכן,אסוtפיל,אךכפשוםי.זהפסוקלפרשאפשרולכןישמעאל)(וכי

תוותם ?הזההפסיקבמשמנויתישמעאלורביבזקיבארבישלהלימידיםאתלהכביי

וקזירהחרישהאפילרלאכירהפסיקשכחנתבהסברילרוןישכוכמר !עליהתהאמה

בשבחח,יסהמאיכורללונודאפשרהםא . nמלאכןשא:ריונכש'"כדKםמייקיערשהם

הלכןתברסיהרמכ"'םמדבר"לחתולםאפשריאיךדאסיריםוכחיכהבישולוסםג

לשניתעשהוזs rלמיר pנמחשבית""יבקצירבחריש Hהפסיקעלשהסתמךשוביטה

לפסקייובניגידהגמראלמסקנתבביגידזהפסוקהניאומב'"םהאםהארץ.מנווכית

דאחרכובקום
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(ד"האט,השנה,ראשלנרערירערויראהס.דסאעמ'אחחניםתסרפית

שבעיית).למיצאיהריצא

"ששחהפסיקשתחילתמההגחהויצאיםשהזכרגיוהקישןותהפירושםי

להיכהיצוררש'ילכןשבתבענינימדברתשבות"השבעייובריםתעברוימIב'
שר'"פישריכןשבעיית.בענינידןתשבות"ובקציר"בחרש'הפסיקשסיף

השבעיייבריםתעביךימיםששתמשמעי"יכרשםהתיהרעלבפירישו

אסיריהקצירשהחרש'שנהש'לרשהתרתיהימיםששתיעבידתתשבית
דשרכה)(רקיראנאמרכברשהרישבעייתשליקצירחרש'לידמ Tצריאיו
צרריאיז(ר"המשבהדא,פרקבשבעייתהר//שפירשזהכעיזתזרע",לא

מדברהםסיקשתחילתילימרהפסיקאתלבתרקישישש'נרלהידיתש"לימר).
הארץ.בשבתמדבר·הפסיקסיףיאילרבראשיתבשבת

ז"להליימאיררביבשםמענייוםירשומבא'ב)ח,(מכיתהריטב"א

יימיםהשמיטהבימינדרשקראדכילהמפרשז"להליי"יר"מ :[אברלםהי]
בענינימדברהפסיקתחילתגםז"להלייהר"מלפיהם".שניסכאוהאמורות
יבריםגאילתי]תההיימיםכמיבשים[כלימרימיםששחיהכיונהשבעיית
פיחשלפיתשבית.יבקצירnברש' ,תשביתהשבעיית]שכהננכלימרהשביעית

תיספתעלללמדבאהפסיקיסיףשבעייתבעניניכברהפסיקתחילתמדברזה
דכ'דאע"גבעיביבכיןזה"יאיו :זהפירשודחה(שם)הריטב"אשבעיית.

אבלעשרר,איימיסגזאלתי,תההיימיםכדכתיבשבהבמקיםימIב'קרא

בהדלנייאין ...ימיםה?יקרילאיכרכרבייםאייכרכרמנןישםכשש'
הר"שבגליוומובאהזה,הפסוקעלהלןיהר"מפירושכעיוז'ול".פירש'''אלא

ששת"יפי' :שבIב')שבתיתלעניוואם(ד"השבעייתמסכתרש'סירילא'י,
הרש"סאםסםקישניךאימים".איחדשאיכרמקאמרשבIב'ששימים

םירושי.בגל,יןששריםמהבעצמיכתב
אחלקיעריןחקרבספרשל,ט"אכהנאקלמןהרבהצעיאחרהסבר

רעזר-םה).(עמ'אחלקיעיין,חקר-שכעייתבמסכתימשםקק-חיח)(עמ'

הםסיקיםשמית.בספרדליפרקכגפרקביןהשייאהעלמייסדהסבריעיקר

לךבפרקכיעדיאלפסיקIב'מקביליםמשפטיםבפרשתכנבפרקיסעדי

-מובאות,כגשבפרקמצייתשעשרמראהמדיוקתהשייאהתשא.כיבפשרת
במםורששנזכרהשמיטהממצותחיץל.דבפרק-אחר,בסדרקצחכיאם

תשכות"רבקציר"בחרש'הפסרקשסיףנאמראםל.ךבפרקלאאדכג,כםרק
שםעייןאלד,הפרקיםשניבןידמייקתהקבלהש"נהשביעיתעננניידן

שבעיית,לעניניתשבות"יבקציר"בחרש"שייראמנםזהלס'הדברי.סבפריט
בראשיח.בשבתדמברהפסיקשתחילחאף

מלאכהאיסירנזכרבתירהרביםבמקימיתביסף.להסברמקיםש"יאילי
לה'שבתהשבעיייבירסמלאכתדכלערשיתתעבידימIב'"ששתכשבת,

שבתהשבעיייבייםמלאכהיעשהיימם"ששת ,)'"םכ,(שמיתא"להיר"
לכםהייההשביעייבייםמלאכהתעשהימםי"ששתטי),לא(שםשבתון"

יבירםמלאכהתעשהימים"ששת ,)בלה,(שםלה'שבתיושבתקדש,
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הא;דלהמקומוחבכלועדו, )גכג,קראי(ו "שקדמקראבחוושבחש ' 'JIהשב
כא.דלושמותיככג,מיחש ,כתורהמקרמותבשנירק"מלכאית.'מוזכרח

ימיס"ששתההיחרלגביחיוביכגופולא ,"מלאכה"כלישכחמצוחמונאה
יככג,כשמוחכשכת,מלאכהאיסורכלפיולאנולאכתך"כלושעי,זחעבד

כאן .תשכית"השביעיובירםמעשיך 'ד:נ, Iתעימיםששת"מירחדתלשוןנאמהר

איסורלאצולאימיסחששבעבודההיתראצללא ,"מלאכה"מלחמוזכרחלא

תטכוימיםחשש .. )כאלד,(אשתכיתשפרבסוףוכוביעי.שהבויםמלאכה

ת 1מצאתלהזכירהצןרדאתהסבירך"לזחכמיניתשכרת".ביעישהיביים

בעייתשוה"שמיטהמצותאחךיםשנאמרהבתשמצרת ,משפטםיבפרשתבתש

יזביסששת"מר tבזזהאחרימידוכן.'עמך"אניונייאכליונטשתהתשמטנה
פירשדכז .שםב"מכלתא"ל"חזיאמרו:עבות" nהשביעיוכיוסמעשריתעשה
שבחחעקרלאהשביעיתנשנהאף-חשבוחהשביעי"וביוםשם '''שר

בהתנהגלאשבתקרויהנהשהוכלהואילתאמראלשממקימהכראשית
Sיתשנראבתש /l • 

בחשבמצותכאומדובר ,מקראשלזטושםכאןלמדונול"שחזנדמה

ימיסששתלעניןלא ,"מלאכה"מלתרהיהתהזכירהלאילכומיטהשהבתשב

בחשמתמלאכחעבודות,מיניכלכוללחמלאכהמלחשבת.לעניוולא
השמיטהבשבתשבתמציתאז,כהזכירההתירת ."ובכרםבשדהומלאכות

..ששחהבדילכמדרשיושב'"'מכילתאבשםקבבסי'יבכב.שמיחשלמה,חווהוראה 3

 "יהשכ'ייסמלאכחךכליעשיתחעכודימיםששחרמשנאללמכמעשךי.תעשהפימי

תאהשאיןכשעה .למאכהבלעושהשאתהבשעהאלאחשובאתהיאןיבילוסכת,

 Kהפכילתלפי .מקים"מכל ,תשבותיהשביעיבייםירמליימתלמנחן,-למאכהכלעישה

ימיםששח ..והפסיקהסגיםבשאר,\שבח,\חחולימביהרברותשרח g'בהפסוקמיבר

כיכפרשתהפסוקככרובתלימריוסוכןהשבינוית.שגתלשלחיבימימעשיך"תעשה

 ,"מלאכה ..מוזכרתלאשםגם[וסהריתשבות",השביעיוכירםתנובידימיסששת Hתשא

סרףגםולכןבשבת]מלאכהאיסררלעניוילאחולוסיבמלאכההיתדל~נין Rל

 .שביעיתבעניבימדנר "תוסברחוכקצירנחריש nהפסוק

רשיה ''; U'הרבפירושראהאך ,"מלאכה."יאסורכזבולא ) Jטיתמש(המןכפרשת ..

רממ~לרישאפויתכן nכו Kלהמלכריסבאלאתורהתומשלפנילי)טן.ר(נמיבל"ונ

שהאיסירזחןהירשהרב ,לרובישאפיה ,הוצאהא~סורי Pראלא ,במרהבאסרילאותילש

שכפירושנדמהבפירושו.שי"גו ,תורהכמתןרקבאמר "מלאכהכלתעשהלא H"מקיף

שלאמרכיחכה" Kמלכל Hאיסו,הזכרתשהעררלעילהנאמריםלדבריםהדכחהזה

 )במרהשכת(מצרתכשבתזוםירותהמלאכותכלשלאמפניהמלאכות.נבלמרובר

 .)יח J'(שכ'תרובותרמלאכותהבללאחרלבי!ב'ם 1שפנימוא

ת·רינר rmכזכרית "'ויt"הזייכאשי...נחחשככך,ב,סנהדייןבפז,שבתראהאך

ריעוזהסבתיסורי"לכלעסךן Jברהמסכמוהובעשוברהוכאלרה,מכשכחונזרחל

םינידשמעןשכמוהחז'"לש'כיינתכהפר,רתמסז Uרמבראהאד .המןפרשתלפבי

המלאוכהגלעלנצםייאלהןכןשבפרסת'"תכןזהפיל .איתנילצרותהאהקנח'דעוס

הרשר"".שכתבכמו
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עושיםאיזהחולבימיגםשהרימעשיר",תעשהימים"ששתהוכירהולכז

השביעי"וביוםרקבוכרהשמיטהבשבתשבתבמצותולכןהמלאכות,כלאת

העגלחטאאחרילד,נפרקאכה".לזנכלתע'זz..ה"לאלהזכירבליתשבות", . . 
שבאמרןהבריתדבר"עלהתירהחזרה ) jכאם IIןהםוג'ן"הךמבבפירושי(ראה

לאתשאכ'בפרשתגםכג).(פרקמנJ'פט'םבפרשתיבכתבותירהמתואחר'

רביוסתעבדוימים"ששתשגתבמצרתולאתזלבימילא"מלאכה",הוזכרה
• 

כמיבשביעית,שכתבמציתבןדברהפסוקשכךמרמןזהתשבות".השביעי

שגםשיבמרגישההתירה~פטלם. tןבבפרשתהמקבילהפסוקעלחז"'לשאמרן

מיגבלותחולבימיגםהמןתרןתשהמלאכותאףשבת,מציתישגהבשביעית

אך ,"תשבותהשביעייבייםעבור Iוימים"ששתבאמרלכן , 5בשביעיתהן
שבאמרלמהבוסףי'זכלומר ."תשבותובקצ'רבחר'ש ..כאזהוס'פההתורה

את·פרשיחז"להשמ;טה.בשבתשבתשמ'רתהזכ'ראשרהפסוק,בתח'לת
עק'בארב'שלוקתלהמז;ה'טבמרבתבולכןבשב'ע'תשבתעלהפסרקהה,לת
שגתעלמרברהראשיןתלקיאשרהפסוק,סיףכוובתעל'שמעאלורב'

• • • 

באאןלי·אושכת,בעניניהךכהךהוסיףבאשהסיפאייתכןבשביעית.
• 

להוסיףתשבות"ובקציר"נחרישבאעקיבארב"פי',שביעית.בענינילהוסיף

להיספההכוונהישמעאלרביולפישביעיתתיסםתדהיינושביעית,מצרתעל
. 

הרספהאינשבת,מרר-העקצירהיתרהפסיק,בתחילתהמובאהשבתמציתעל
• 
 .בשניעיתהעומרקצירתהיחרשכיעית,מצותעל

ימיס',,ששתהםסוקשתהילתמביססתמסורתלחז"להיתהזההסברלפי
הפסיקכמובשביעית,שבתחיובעלמדברתתשבוח"השביעייביםרתעבוך

משמעיתעל'שמעאלירב;עק'בארב'ב'זהמחלוקתמשפט'ם.בפרשתהמקב'ל
• 
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הראשין-שהתלקמהמסירתאיפןאנובעת "תשבוחיבקציר"בחרשי

סוףכוובתעלמחולקתהתעוררהאךבשב'ע'ת,שבתבח'ובדן
. . 

את,ךעיבדל('סחננ,ךשהחורההנח,ךמתיךכראיילהביואפשרכתירהרכיספסוקים 5

ואילרסמחה,גאמרלאבפסחלמהסרטזדבריםספרת,התובעליפירושראהדאמ'\ת,

הערמרספירתהלבותרוקח.וראהפעiכים.שלושוכסוכותאחתפעםנאמרבשביעות

(שם Hלאהליךיהלכתכבקר..ופניתהביטויטעםועלהעומרספירחת-זבזןטעםעל

כשנחשכתבמוןתלזלזלסאיןמזהירההחיוהי. I ';כגםיכךיעי.ריעורז)טו,

רישהיקוירה,רהיזמזריעהבחרישה,הארובה,דיתובעבהשבתשביתחעקורהשמיטה.

לשמןרשישלהזהיריש,ךשניעית,נשנהמךבנטיןתהאלןעבךדותכלכאשררנו.'זרי,ך

השמיטה.כשנתהמוחרותעבידיתכשארשבת
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טיומוזאב

והשביתההשמיטה

, 

בפשרת :השבע<יתבשנההתורהעוסקתספרקבשלשהפשר"ת,בשלש

אלימפשריותאחתשכלזכייז . 1"ראה"ובפרשת"בהר"בפשרת"משםטים",
"שביע"ח"עינינולגבדמחגלוחשונה,בסגנוןשבע<יחשהבבפניטובציגה

;ןיני~

שביחהכשנתהשבעשנתאת,ךמצ"רות ,"בהר ..ו "..משפסיסלרעמת

 :חללוטיןשונהתמונהבפנינומגלהראה" ..שהרייבולה,הופקרתהארץמעבודת
י'ומשהבעלכלשמוסהשמיטהדברוזהשמיטה.תעשהשנםישבע"מקץ
דברזכהויבול.הפקרתואיןקרקעשמיטתאיןוכו.'ברעהו"שיהאשר

חרבוח.שמיטתזהשביעיתבשבחהשמיטה

,ב,משסDיס"אופן,ובכלויבולה.בקרקעשתה"ןעוסקות "ו"בהר"שמפטים"
כולסע"יהיבולנאכל "ב"בהרואילוהאץר,וחליתעמךלאב"ניהיבולניתן

ביתו.ובניהביתבעלכוללבשודר,

אתוסאפתאךצראתתזדסשניס"ושש :במרכזהאדסעומדב"משפטים"

הכלסובבב"בהר"זאת,לעומתוכו.'ונשטת'ה'תמשטנהוהשבע<יתתבואתד"
 ..לה.'שבתץראהושבתה ...הארץאלתבואו"כי :במרכזהעומדתהאץרסביב

אינםהאדםעלהאיסוריםוכו.'לtץרא'.היהישבחוןשבתהשבע<יתובשנה
הארץ,שבתיתמחמתאלא

השוניתהכריניתאתכנראהמדגשייםהשוטחהפרשיךתבזיהרב.רלםי

אמונהמתוךעצמאית,כיחידד,פרשהבכלנעיןיזלכןהשמיטהמצותשל

להאזיןנדעאםיותרשלמהתהיההפרשיותאיחודמתוךהעולהשההרמוניה
עצמה.בפניפרשיהכלשלומיוחדותהחילודה

.--
זר'במצוההעוסקיםהפסוקיםובשניהשמיטהטעסעלללובודניתןמה

הושבע<יתתבואתה,אתואספתאתךאתתזערשנםי"ושש !"ובשפטיס"בפרשת

תעשהכןהשדה.חיתתאכלויתרסעמד,אב"ניואכלוונטשתר"תשמטנה
לזיתיד,"לכרמד

J םשבעייתכמשגתהתש"' K וכקזי,"כחרישתשא"' יכ...שבפרסתהפסוקאתמפרשוכ"ד

טבוריספשוסופיי«יובפירוס, Mלשהרכר M.לוסמיסה.יענין Mהואףתשבות".

 ל"' rחירנריםגובאםנ, .דמברהכתיבכשכתלא Kכשביעיתהמטיקשל U'בישאיורנםו

הכתובכפננהודיוקםירמזדםעלמכןססיםודנריהםהמקראותבפשםימקירוסי

זה.בגייין,מנואליונה "חוןן.ניוסלכמאמרייעייןכךונילובלשונו,

להלן.כררעל ,'"להקה,"לזמיחבהקשךהשמיסהשנחמוזכךת",רליר"'נפךשת
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השמיטהלמציתהמרכזיהטעםר\אעמך"אביונייאכלי JJש Jלהצעיבראה
אביונישיאכלוכדיהיא Jונטשתה/תשמטנה"והשביעיתכיונתבפרשתנו.

לבריריהנטישה.השמיטהשליהמטרההתיצאההיאהאנוינים"אכילתעמך.
ונטשתה"."תשמטנהבצוותההתווהמתכוונתלמהבתח'להלהב'ןשיהדבו,

 ...אוךצאתתזועשנ'ם שש,,(האץואת 1ולשמוטלנטושאנומצוו'םמהאת
והשניעיתתובתאהאת(,,ואספתהתביאהאתאך ,)"ונטשתהתשמםנהוהשביעית

השב'ע'תבשנההאם :אחולשון .' 1שת'הןאתאוראוונטשתה"),תשמטנה
שלאאבומצוו'םאוולשמוט,לנטושאלאהאוץאתלזוועשלאאבומצוירם
 1ולשומטהלנוטשהאלאתבואתנואתלאסוף

ושילזווענאסונאסוו.הדבו'םששנ'מפוש'םוהושב"םהומב"ן
פ'ווש(מקוולנוטשהועל,נוהתבואהאתלאסוףנאסווכןהקוקע.אתלשמוט

איזהופירושםבאכילתה").ןבטשתהבעבודתה"תשמטנהבמכיותאארליזה

לפישהריבלבד,לעבייםהדאגההיאבפרשתביהשמיטהשטעםלימראפשר

'שעד"ןארהשב'ע'ת.בשנההאוץאתנזועלאמדוע'ובןלאזהטעם
הפסוקהמקואות.לפשט'קוובנואהואשוןשבמבטזה,בופושלע'וןמקום

!אם )" '1לו'תלכומרתעשה"כן :נוסףבט'ומו(וקתבואהבדשהמדבו
תבואתהאתלנטושלצוות'שמקוםמהלווועה,שאסוולאץותמ",טתשמטנה

מווכו"בהו"בפושת(אמנם 1בשדהתבואהכלא'ןוווע'םא'ןאםהו'-
לאקצ'ווטפ'ח"אתמדוגששםאךקצ'וה,א'סווולאחו'ווו'עהא'סוו

כבונאטוהאםשם,להוה'ומקוםא'ןתבואהקצ'ותעלומאנםתקצוו."
אפשוא'שובמדבו,הכתובבספ'ח'םכאןשאףנאמו,ואם ).ד 'I!הוו

שנוועהשדהתבואתעלמדובוברהפסוק,וואש'תשוומו-"רנטשתה"לרמו
קצה ',"פסעלרלא

'תשסםנה Jשבאמראםהיטביתישבלזיתיך"לכרמךתעשה"וכןן.עי,ד
והו'תהכוםתבואתאתשגםמתרסףוכעתהשדהלתבואתמת'תסונטשתה"

גםמת",ס"תשמטנה"שהצ'רן'והושב"ם,הומב"ןכדבו'אםארלנטוש.שי

להב'ן'קשהוו'תבכוםהו' :''!"ת'וללכומרתעשה"וכןפוושמהלאוץ,
זהיאהארץשמיטת-השביעיתבשבהשהשמטיה

(,,שמטרומשל'טתרמ'דרהוצאהמקוםבכלמצ"ןשסטהשושרער,ד
 ;בטר,דבריב- ' Jדיומשהבעלכל"שמוט ;יו,ב'שמןאל-הבקר/!

ל"ארץ",מתחיס"תשמםנה//אםוהולפיועוד),לג,ס,ב'מלכים- J.,שמסוה/

; 
• 
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ןר Kלחיםנ·,לחטוסי Kיזוכשבעייתיעבוד Dשגישש ..סשפטים" ..פרוסתכתתליתופכי

שמבחינהאלאהסבי~יח,לשנהמתיחסונטשתה"ש"חשמסנהלטעוומקוםישת, Kז

לתבואתרומזתשהשביעיח-יתכןואילישנה.ונטיסגסמוטכינרלהביןקסהפרשנית

-השביעיתהתבואהאךשלך,והתבואןתרזך Kאתתזר~שגיםששהשביעית,הוסנה

עמך.לאביוניינטשתהתשמטנה

השבי,ית,ר(בשהנ)המלייםלצמדחרת Kקזיורנירתהינו Nית Yןהוסב' ..וסיתכן,כןכסי
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איננוכללחה 'J7זרואיטורמשל,טחך,זלהוציאההאזראחלהפקירשישרםושו
שהתורההריתכןאתה","למתחיס"השמטנה"אםזאת,לעומת . Sכאןאמור
• 

 .הפטרקבראשיחהמרזכרלאטוףהפרכהבדירקשמשמעוחרבפעלמשחמשח
ולושוחר,לשל,טחךידר,לחורהחבואהאחאוטףאחההשניםבששח

(הנטישהלעניים.ומפקירהוחך.ומרשמי'ךהחבראהאחשומטאחהיח, 'J7רבשב

"אל :בחהיליםכזלמזמורוהשווההחול,ן,שנוחבששלאיטוףניגודהיאאף

לאבבניגרד IIםנcיפנייה'עזבונייאמראניכישיעי,אלקיתעזבניאולתשםני

םראף.)אלאעזוכולאונשט Kלה'ולאם,

לחבואהרקמחיחסונטשחה"ש"חשמטנהנפרשאםיפתרוהבעיותיתרגס

בפרשתנואמורלאכללזריעהואיסורלעניים,לנוטשה "Vווספה Kלשאנסר

ללמדנובאועיקדההעניים,מבטמנקודתהשמיטהמצווחעלהמשקיפה

הדאגהומבחיגחלעגיים.מפקידהאלאחבואחךאחואסףאיבךיח 'J7שבשב
שהךיכשמרטה,ריעה iאיסירכיר iלהאיןמשפטיםבפושתהמודגשתלעניים

למעבס.יופקרכולווהיבוללזרועמותרהיהלודוקא,חרבההעגייםטובת

..ויחרם :הפטוקהמשךמשמעוחאתגםאול" , rבבהמאור,כעקבות
השדה.,לחיחעמדבריגי Kלדאגההיגההשמיטהמטרת-חשדה"חיתתאכל
כיוללזאת-לעבילהטיבוקאיגהשהמטרההחורהלבומכהירהככר

בקרבבולטבועהמטרה,עיקריותר.ויעילןתפשוטותבדרכיסלדאוגהקב"ה
השהדחיותמשנזקקיסויוחרבוזלח.ולחמורלסייעהחוכההרגשחאח

 .'ולהעביקולהביקואבןנזקקיסמטוכבו,ל,בוקוהאביוביס

כללעבינואיןהשדה"חיחחאכל'~,,ויחרםויטעןאםדיבואשלאוכדי
ד(,אהכלהכיחמבעללהפקיעהינהמטרתוכל-אאלחיםי,לבעליבדאגה
החורהסמכהלכךצרכם,כלהענייםלקטוכבראםגסיח, 'J7בשבשדד~מיברל

-
ספת Kןארזיאתחזוגושניסשששבת,בשרשהשמישהיהמתאיםזא,תל,רפת 3

והשמושפעילןת,הפסקתמצייןשבחהשרטיכו!ובסשת,תשביתובשביעיתתבואתהאת

התורהמשתמשתזהבשרשכן Kרןךי~ה.יסור Kלמתכרוןשהכתובובבהריהיהבר

נפסיק(כלולרביפכוכקוןניתיבאיםרה .......בהרבפרשתיהזמירההזרינוהאחסהר UCב

כשבת.מלאכהכלשעיתלפטיקנן) .הטוכןך

המפרוסת Iינימלסקל"ינוכשתהמלקשקש,..תשמטנהאב. pכמו"בגמראעייזאר

בפרושיהרמכ"'ו.העירשככךאלאהארץ.מעבןיךתשגיחהבחובתונטשתה"תשמטנה ...

ולהביןמלנסןתמטוריםאניאיווממילאהיא,בעלמאאסמכתאזזישדרשהזה,לפסוק

ההפקרבדרמהיזהמפטיקלידוכ Kה"פ"רלפאההירןשלמייאכןמקר.אשלפשיטי

וובחיברתלארץ)(רלאלתביאהמתיחסותונטשתה"'.תשמטבההמיליםולשיטתובשפיטה,

ולנרטטה.להפקירה

בבל . 11הירהלהלןראהלכלוי"ת"ם.שבעייתירית iilבליתןשאסירלםד,ניחן-ל .4

מעזמהואכלהלשדהשנכנסהמבהמהשביעיתפירותאכילתלמגועח,כהיאןואפן

הקובעמפסוקנןנלמיזהדיןבתוספתא).ימקירוה Hהפ"השמיסההל'רבמ"'ם(ע"ן

 ..לאכול-תבואתהכלתהיהכארזךאשר,לחיה.,לבהמתך :כמפירש
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ובלדעיראשוןכנימוקבציינההשבעיי,ביוםהשביתהחותבאתהבאבפטוק

לזולתהדאגהוהגר".אמתךבןוינפשזכmורךרשןויבוח"למטי :זולמצווה
השביתהועלהשביעית,בשבההשמיטהעלבצוותהפרשתנועיגילבגדנציבת

 • Sהשבעייבדים

•• • 
• 

, 

"משפטים",בפשרתהאמוראתכמרחיבהלכאורה,נראית,"בהר"פושת
בכללחלןטין.שובהבלבןשהשביעיתהשבהאתבפניבןמציגהלמעשה,אך

הסרשהמדברתזאת,לעומתברמז.לאף \Iהשמיmכבכזרתלאהפשרה

בשביתתאלאקעטקינןהאדםבשביתתלאכאןואףשכיתה.עלבהרחבה

לה.'שבתתאהשוכהתלכםנותןאביאשרהאחאלתבואו"כי :הארץ
תבואתה.אתואספתכרמךתזמורשניםושששדךתזרעשניםשש

וכרמךתזרעלאשדךלה:שבתלאחיהיהשכתוןשתכהשבעייתןבשנה

שבתתבצור,לאנזירךענביואתתקצורלאקצירךפפחיאתתזמור.לא
ולאמתךולעבדךלד ,לאכלהלכםהאחשבתןהיתהאלח.היהישנתון

תבואתהכלתההיבארךצאשרולחיהולבהמתךעמךהגרםיולתושבךושלכיןר
לאוכל."
 1הארץבשביתתוהבצירההקצירהפוגעותבמה-

 1ארץלשביתתישרעיוניתמשמעותמה-

שבת"והיתההפסיקלאירוהבצירההקצירה.איסירשלכיונתימה-
זלאכלה"לכםהארץ

אלו.בססןקםיהמעייןבםביהניצבןתמרב.עריתמקצתאלו

שבחהאץרישבתה., , 6לה'רשיוכתהקרושתהאתמצייתבהארץשביתת
;fלהשבתלארץיההישבתון"שבת ,"'וI ", זהההאץרשביתתשלימטרתה

; 

הבריתכספר .כולהמשפסיסבפרשתמרכזינירהיבםלחלשוהדאגהלנזקקהעזרה 5

נוסאיס~ניניהבמרכזהפרשהמעמריהמפזרים,'!יאםתעםישראלבניעםשנכוח

הפרשהפותחתלכו.ריח. nלפוסעבןדויאעהתשזההעםבגישללעילםפהקרובים

איסןרתאדמגישהפעמים,פספרמכןלאחרtבבונזכריסשחוזריםואמה,עכדכעניבי

הנר,לחיצתעלואסרתכמצריס,העסהתנסהכהםהחייסתחומיבכלכזזלתהפגעיה

וכו.'לבאיוןועזרהלעבירא;םעלרמצוהויתוםאלמנהענויעלמזהירה

אמרהמהזנפני-רנטשתהתשמטנהוהשביעית nבמכילחאמזינרשיזנטהלענין

והשביעית"ת"'ללענייסומחלקהובכביסהאניהריזענייסאותהשיאכלולאתורה

לאסוףשניתןמשפטיםמפרשתלהסיקיכרליסהיינו ,מפורשליונוולולאוהחנווטי,

שס).(עייןהשמיסהנחימטרתהאיו Iסהרילעניים,ולחלקהלביתנוהבתיאהאת

הדיוטמרשותהפקעה-הקויסהמשובעותהס.חופפיסמושניסילהוייסגותקדושה 6

מקוישיםחפזיםמקודשים,מקימיתמקודשים,לזמניסהשמותףגכוה.רשרתלטובת

לשמיא.אחרתאיזךבמירההשתיכוחסהיאמקרדשיםאישיםואף

• • 
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 1קדושתואתלצ"ןה'אאףשנועדההשב'ע',ב'וםהשב'תהשללמטרתה

גבוה.לרשותה'וםשלוש"כותו

שמושו'כולתאתמגב'לההשב'תה 1שב'תהאצלקדושהענ'זומה
קדושתוושל'טתו.מרשותוהפקעהעלה'אמורהובכדהאדם,שלוהנאתו

שלקדושתה . 8החומר"םלצרכ'נוזהם "1בהשתמשותנובא'מתבטאת'וםשל
קדושתלכד,ובדומהובכוחה.בהמשמושבהנזרותנוה'אאףמתבטאתהאץר

כ'!להאדם,שלוהנאתזמע'מושובהרחקתםבטו' '"לבאהזקדש'ומקדש
קדזשתם.ומחללמזעלחול'ןלצרכ'בהםהמשתמש

שפשרתנוכ'וזןכולה.הפרשהאתמב'נ'םבמצ'נזנלד,זובדרדאם

ש'כאזדנוקאמדועבחורהארץ,לקדושתכבטו'השב'ע'תהשנהאתמצ'גה

הארץשב'תתכלאכןזאםהארץ."אלתבואו 'כ"בתנא'ולפתוחלהקד'ם
 :הקשההבטיישלמשמעותיאתבניןלהן,השתיכיתהאתלהביעמטרתה
 ."ל'השתכהארץ"ושבתה

שמב'עהשהרע'וןכ'וזןכאן,דוזקאהשב'ע'תלשנהנסמכהה'זבלפשרת
משנהמענ'קה'ובלה'ובל.בשנתומזשלםמפותחבפרשתנזהשב'ע'תהשבה

; , 

, 

,.ויברך :לקרישהשבתשביןההדוקהקשרעליעמידנובתירההשבתבפרשיותעייןך

טז),(שמותלהי"קדש"שכחון , Cב(בראשיתאותי"'ייקדשהשביעיייםאתאלקיס

לגם"היא..קדשניהשבחאת,.ושמרתםכ)(שמותלקדשן"השבתיוסאתזכור ...

וגו.'רגךילה)(שמוחלה'"שבתוןשבתקדשלכםיהיההשביעי..וגיוםלא)(שמית

אוםתתקראי,אשרהימועןי"אלה"אמר"בפרשתהתורהצרויאחנביןזאת,לאור 8

 1קישמקראייםקריאיםביזר ?למעשהזהצייימתקייםכיצד-קדש"מקראי

תהיהקרשכמקראירםשקריאתצפריממלאכה,כשביתהמתבטאתשקרישהכייין

-פבחם" ..ביגםנ"אמיר"'גם-בסךמקבע,דריואכן,מלאכה.באיםוריקשירה

הראשוןיומולבגיכךתנושו".לאעבררהלמאכת"כלהפרושקרשמקראקריאתלחיוב

שלוהשמיניהראשוןייומיהשכהראששבועות,לגביהשביעי,ייומופסחשל

רנויוןלנימאפשרכן,כמוהכפירים.יוםרקהואזהכעביןריפזיוזאסוכית.

המוערמקרישתגרילהיי"סשקרישתלכדהכטויהקרושה.ררנותאתלהנרירזה

נרולההשבתקררשתהמינור.חוללסאורימעברביואסשנוספרהלמאכהכאיסוריהיבו

היפקעהובכךעבורה,מלאכתרקולאמלאכהכלנאסרהכהשהרייוווסמקרישת

 !'שהריהשבת, nקררשמעלמתנשאתהכפוריםיוםקרישתהאדם.שלמרשיתייותרעור

כוללחרמרית,תינול·תכלממבולהפיקואיזם jהאלצרכישמושבכלאסירזהיום

o 

 .הכפוריםכירםקרשמקראנולבצררתהמרוענכיזהאמור,לפיוכר.'רחי'!השתיה,אכילה,

שהריהמיערות,כבשארתנושו"לאעכורהמלאכת"כלהפרישאתהתורהמסמיכהלא

כפרושלהסמיךישואותוהיום,לקרושתהנוליוןהבטויזהונפשותיכם"את"ועיניםת

פנחס"' ...כפרשתהדברברלםיותרינויראמיר", ..כפרשתהתירהעושהכךקרש.למקרא

נפשותיכםאתועניתםלכםיהיהקרשמקראהזההשנינוילחרש"וכנושררנאמרשם

מלאכהכלעשיתאיסררהראקרשלמקראוהפרושהכסוי-נושו" nלאמלאכהכל

הנפש.נונוינוסףלכזקררםאך
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א'ושובאדמות".עלהאדםלששליטתואתבשוללוהארזלקדושתתוקף
זאתעםיחד ."הארץלי"כי-לצמיתותקוקעות"למכורהביתבעלא tר

זכותגזאתומפקעיעליה,הישובהעםקדושחעםהאוץקדושחאחהיובלשוזו

מארץהוצאתיםאשרהםעבדי"כיבזולחנואובעצמנואףולהשחמשלשלוט
 .~מצרדם"

, , 
I ז• j 

~ ~ '~ j 
..L: ... ~נ. 

ואמםנ,האץר,שביתתבמטגותהובציוהקציואיטוויפשואחנביוכרר

האדםמשמושהפקעתהדייעלהארץחשקדואחלצייוהשביחהמטרחאם

שבטוהילר,וומיבהאזרלשמכוחהחלתועהפקחכלשנאטוהברורומהבאתו,
ובכציו.בקצירא tרהבולט

פשריותשביומיוחרתכפילותעלהקשויוחכלחוטרבהשמאליהוכמובו,
ומחבווג'טא,מאידרמדומוחטחירותועלגיטא,מחדו"משפטים""בהר"
כבטויהשביתהמצוגתכאו-רעוחהאחאחתמשלימוחהפושיותששתי

לזולת,מד,דאגהכחלקהשמיטן,מופיעד,שםואילו ,הארץלקדושח

לםכהאזרשבח"והיתההפטוקאתלהביו Uעל'מוטלעדייושאלא

רע"וועםמזה,והבצ'רהקצ'רא'טורעםםיהדברמחשיבםיכציד ."לאכלה
תפתוו Iבעהיגם !מזהד,אדם,שלמשמושובהפקעהךמ.תבטאד,קדשוה

זמירה,זועיר,אסיורדייעלגבוה.משולחולזכותבובאזהשפטוקנכיואם
גבור.שלחועלוהונחוהדיוטמרשותויבולההארץהופקעוובצ'והקצ'וה

לרלאכלהלכםהאוץשנת"וה'תה ;להטבאנומוזמנ'םזהשולחוולדי
האזריבוללא-ווכ' "עמרהגו'םולתושברולשכיורולאמתרולעבךד

היאש "הארץ"שבתאלא

 .' 0לאכלהלבושניחבה

להועדיהמחיבג,שביעית,פיחתשבקדושתהועיוויובהרזאת,לאוו

השיוככלחול,ו,מנהגבהםמלנהוגומונענולאכילהדוקאאלופירות
 ;מעילהבגדרהואוהויושחה·כקדפוגעכתבואהאחושמושכלבעיננו.
 ."להפטדולאלאכלה ,טחווהל,לאלאכלה

האיהאזר,ביתתשבהתקשדותהאחרלהתביאה -

,.קדש ,"'שבהםישיהחמשבתאתקרשתם"ן :שיבפרקדווסההמושגנזכריולכבפרשת 9

כנרהאאך-קדוסהסבה-הזמןקרושתעלכאומרובדאובםנרכך.'לכם"תהיה

מתגליתהקיישהעליה.היושבהעםיקדושתהארץקדו\סתהיבסומרכיביההקרישהיר pמ

קדושתמתבטלת"מםהקרושהמרכיביכסליס,ליהיושביהכשאיןאךהיובל,כשבת

השנה.

10 I ההלכתיהמעשיהנסייהאכילה.והיחדהק:זירהאיסךךכיןליחסהר,יוגיהבםייהר

יערוCקניךתובי(מטחרית,קזירה-ר'ס Jוהקבדרןקזירהביזבהבחנההןאלכך

 .אכילהלזורךס,םס'ם

ראהאדם.לאכילתהראייסשכי,יתמםירותכהמההאכלתאיסורנוב,גםמכאן 11

 . 4הערהלעלי
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השבע''תבשבהקרושתהעלולהקפ'דהארץבתשעללשמורמציהרהדאם
"כח'שלאהמאובהואח ,האזר"ל, 'כ"ה "Yהי'אתלתועדתולהחד'רכד'

 ""יללעשיתכחלדהגו-תן"היאה'אלא "הזההחילאתליעשהדיייעוצם
ואתחוקות'את"ועש'תםבעקבותבאלשבע"ואכלתםפר'ההארץ"ובתבה-

לכם".ברכח'את 'ח' '1ב"וצהואה Kהחבוומקורחשמרו",משפט'

 ,והקללה ,השביעיתבשנהמעבררהנשבותאםדווקאירביזהיבול·הברכה
תשבתאז" :בובעבודתפוסק'םבלת'מאמצ'םבשק'עאםהוקאתפשהחל,לר,
 ... ."שבתותה'אתוהרצתהאזר

מתבטאהחסדוהאמרגה,החסךהןהשביעיתהשגהשלזרויןתהישתי

באדנותובהכרתבימתבטאתוהאמונהוהו'תור.הבת'נהב'כולתלזולת,בדאגה

בר'ותה'.עלובהשגחתוהאזרעלהקב"השל

 ""משפט'םבפרשחהודגש-שבשמ'טהלחברואדםב'ובח'בת-החסד
 .זהשא Uבהמכרע'בריהבהגווiגקת

בפשרתהורגשה-'ת "Yשבשבלקיבואדםב'ובח'בת-והמאובה
אלק'ו.כפל'האדםחובותבמעגל,כולישסובבהקדושהספרבס'ום"בהך"
והשביתה,השמיטהיריעתאתלהרחיבאלא ""דבריםלסמרכעתדבתרלא
משותפת.מטרהולקראתאחדרע'וותחתשתה'ואחלאדחואול'

שבפרשתהשמיטהבחיבתשלכהרחבהראה""פרשתבואיתראשין,כמכט

בשמ'טתגםאלאהקרקעבשמ'טתרקלאתתבטאלזולתהראגה .""משפט'ם

 :שמ'טהבלשוואלאשב'תהבלשווהכתובבוקטלאלכך,ובהתאםחיבות.
השמבעלכלשמים :השמיטהדנךרזהשמיטה.תעשהשביסשבעמקץ"

אתלה.'שמ'טהקראכ'אח'יואתרעהואת'גשלאברעהו.'שהאשךי'ו
זאתעםשזT"ראלאוכו.'·י'ך"תשמטאח'ךאתלךה''הואשרתגש,הבכר'

לבבךעםדברה''הפולך"השמר :האמובהבח'בתבפרשתב·וומרגשת

האב'וובאח'ךע'בךורעההשמ'טהשבתהשבעשבתקךבהלאמרבל'על
לבבר'רעולאליתתובתווחטא.בךהוהי 'האלעל"וקראלותתוולא

משלחיבכלמעןשבכלק'ך·ל Kה''ברןכזההרחברבגללב'לובתתר
1יכיןדי" :! I • 

וכמולהשגתם.הטבע'ית'בולפעולותהפורב'חסעומר'םוהברכההעושר
ירבהעישרניכרהארמה,מעבדותשביתהבעקבותדויקאיתנרדשהיברל
חובות'ו.והשמטתלעב'הבת'בהעקב,ווקא

בוכחיפותחתהתירההפרשה,במרכזכאזאף"מדביהטמיןוהרעייןזהפסוק Iג

 "ה'ברנן..לונען-לוננה Kילליתרםלגרללרירנתינתיהשלישיתכשנההמעשרד.נואת

לכגלכילי"תןנתון..הIסימסהכפרשתיםונשוכה ,"תעשהאשריך'מעשהככךריאזק

המסייםבדי Yלעבדהענקהבעביןרחיתונתמעשך",בנך'ר pאו 'היברכךהזההזכי

תעשה"'.אשרבנז'ך pאוהי"וברכךכהבסתה
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ובשמ'טתהתבואהבשמ'טתהמתמצ'תלעב'דהאגהלזאת.מעבראר

 'ד'על-הכנסתוממקורותהב'תבעלנתוקעםבכדבדבאההחובות,
מטרהלקראתחותר'םהדבר'םושב''גוש"."לאא'סור ' '1ועלהארץשב'חת
אחרר'צחואתלשנהמפס'קהעש'רהשוטפת.מהשגרהצ''אה-משותפת
שנהלת'והההזדמנותלעב'נ'תבתזאת,ולעומתממון.וצב'רתרכושנות

ה'ומ'ום,'השוטף.מעסוקםמתפנ'םשנ'הםומזונות.פרנסהדאגותללא
לפתותהשבעשנתאתל,עדשונה,לכווןומרצםזמנםלהקד'שו'כולם'

ששלקראתרעננ'םכוחותבבפשולצקת'ראה,ולשאובאמונהלאגור ;הרוח
ודרש'ותהפרנסהטדרותמחמתזאתכללעשותמהם'בצרשבהןהחול,ןשנות

הגוף.

אנורוא'סהשבע,שנתשלתכל'תההשמ'טה,שנתשלע"ודהזהושאכן

בבואהסוכותבחגשהמיהטשנתכדמערשב'ס"שבעמקץ : "לר'~"מפשרת
התורהאתתקאר'בחראשרבמקוסאלק'סה'פנ'אתלראותש'ראלכל

וגרךוהטףוהנש'םהאבש'םהעםאתהקהלבאזנ'הס,'שראלכלבגדהזאת
לעשותושמרואלק'כסה'אתויוארילמורולמע;ש'מעולמעןבשערויאשר
ה'אתליארהולרמוש'מעו'דעולאאשרובב'הסהזאת.התורהדבר'כלאת

ה'רדןאתעובר'םאתסאשרהאדמהעלחם"אתםאשרה'מ'סכלאלק'כס

לרשתה".שמת

ובספר"שמות"בספרהכרבואותםוהשב'תההשמ'טהלהשגימעבר

ההנטיס:ותפיעלהמתנשאתהמטרהאת"וכרים"ספדלבימגלה"ויקאר",
שאותהכ'יתמ'מהלשבההעש'רטדרותוהסרתהעבידאגותהסרת-הללו
תורתו.ובל'מודה'ב'ראתלהתעסקותשב'י'ם ' '1עלתבוצלשנה

Tו

"במר~ןנפריששנכתבכפיהשביעיתכשנההסיכותלחגהכתיבמתכייןבפשטןת. 13

שלבסיומיכיובתן"ראה",בפרשתוכזכאן,שגיסשבעומקץהשמיטה".שנת

בפרישאנומוצאיסכןהסמיטה.תהיההאחרונה,בשבהדה'"נו,שניס,שביעכל

האחרונהלשנהאלאשביסשנעלאחרלאכרונתישביס"שב:ע"שמליץלדבירמיהן

אשרהעבריאחייאחאישתשלחךשנוסשבעמקץ .. :השנינויתלשבה-השניסשכשבע

דבריסומג"ועיין-יד)פסיק(שםמנומד"חפשיושלחתךשביסששיעברךלןימבד

כרבריהשמיטה,סוכותהיאהשוכיניתהשבהשלסוכותדיוקאזאתעםשיחדאלאא,טו,

m "'שבמתבטאת-שביעיתשבהשלכסוכותרלא-כרו,וקא ,לn בכךהשמיטה

לאוזרות.הפירותאסרףסיוםאת ....ה,.סוכן,תכשארמזייןשאיבר
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בחבריעקב

ון tצשת tדו

רבעיאמכלל-להאיןדירוסהיא"זיין

א)ל.השגה(ראשדרשיה"

, 

11 

ארץכלםיחובתנושלצוין':"דרשיתשלהעניןעלולדברלכתובקשה

חלקיכלאתמקיפההיאביותר.הרחבבמובוכוללת mמצזוהיכישיראל,

ובבסתר.בנגלהובאגדה,בהלכההתוהר,

 ,האומהלאביהעולמבוראמאתהראשוווהצו ,הראשוןהדבורזר\למעשה

IC .בדדסIt אבךיומביתוממולדתךמארצךלךלךאברמ,אלד'"יאימר :ע"הבינו
ארןא".אשרהאזראל

m בספרומבארזצ"למאוסטרובצההלויחייאלמאיררביהצדיקהגאוונה
מצותזרחיכיע"ב)כ/'ו Iדףהתורה,עלחנינא(מהדוראחכמרם"עיני"מאיר
ארץשייבתמצותלי,"ונראה :השארביןלשונווזהאלאע"ה,שנאמרהעשה

מארצךלךלךלו,שבאמרממהאאע"ה,מזמועודעשהמצותהיאשיראל
לועשהמצותהיתההנהגחל.לגוישמואעשךאראךאשרהארץאלוגו'

מזמןעודעשהמוצתשהיתהמילהכמצות Itוהישיראל,אזר'בלהיןתולזרען

אאע"ה".

1 

דורש"צויןשלהחטאבנונדבקחמדה,בארץשמאסוהמרגל,ם,חטאמאז

בהאשרזו,רבתיממצוהלהתחמקכדיהתחכמויותמיניכלמוצאיםלה".איו

לעניומחדשיוםבכללהתעוררמחובתנואולםנפשנו.ופדותגאולתנותלוהי
על,ו.החופפיםוההסתרההתעלמותבגללדוקאהזה,הקדוש

במקדשניטלהלולבההיבראשונה" ,א)"על'(דףהשנהבראשבמשנה,
שהיאזכאיבוויחנןרבןהתקיןהמקדשביתמשתרבאח.דויםובדמינהשבעה

א"סבסוכה(וכושםובגמראוכו'".למקדשזכרשבעה,במרינהניטללילב

ןממכותךילךארוכהאעלהכיקראראמרלמקדש,זכרדעבדינן"ומנלו :ע"א)
-ז) /tר ,'ל(ירמיהלהאיןדורשהיאציון ,וtקראןנדחהכידו,נאםארםאך

אןמותןל"קראןהפסוק,במקוממפרשהרד"קוהנהדרשיה'!דבעאימכלל
התביעה ."לשיראללהשיבהלהדישרשאיןעירהיאצייןכי-יאמרו ,העולם

 "Kדבעמכללל,"חזאומירמזהעוללשיראל,ציוואתלהשיבדושרשאיו , ICה"

מובו,לצויו. Uדרשיתאתהררכםיבכלהלדגשיחייבימשאנחנו-דרשיה
אמ-והמצבהזמוהמקום,לפי-אפשריתפעילותכלכולחלזושדרשיה

המידני,בשטחלמעשהבעשייהןאםאהבתה,וטיפוחהל,מודהזכיהר,בשחט
יהבטחוני.הצבאיהכלכלי,

--

, 
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• , 

מחשבוחלחשובשם,הואבאשרה'ו,'דכלעלהחובהומטלחלמעשה

אחהרואהן,"הרמבכדעחהגוים,מןש'ראלארץשלגאולחהלמעןולעשוח

"הרי :המצות)(בססרוכלשונולדורות,הנוהגח mכמצשיראלאחכיכוש

 . ."הדרווחככלבכיכשונצטגיוי

חחנוגאולהאחוזחכםארץ"ובכלהפסוקעלהחחם-סופרבעלאומרוכך

גאולהמקוםמכל-לארץחוץכנחלחכשחחאחזולאח,בחוץגםלארץ."
 ,תליחאימהדורא ,משה(תורחהגו"םמןאוחהלגאולישראל,לארץתחנו

• • 

• 
 .ע"כ)מ"זדףכהר,פשרח

מעטיםרקכיחיאורט"ם,מדייוחרלצערנו, ,אצלנונראיםאלהדכרס"

כיוםק"מיםשכ"הכזמןזו,חוכחם.'עלחושביםאלרץבחוץהחדריםמאחינו

הפחוחוחאפשרויוחש'ראל,ארץשללגאולחהשוחפיםלה"חהאפשרויוחכל
וכוחוחיו.דכרולס'חאהלכל

ב

לםטשהודרישה-ובסוובדיבורצי'ן""דרשית

כמונומי" :כעי!בדיבורים,להחפאר 'ד·דלברהחרדיםאחינו rבנפוץ
כאלהועדו "שמחתנוראשעלאותהומעל,םחפולחינובכלציוןאחייכידם

ממשבפועללעשוחאפשרוחכלכמעטהיחהשאלזמניסהוימאנםוכאלה.

שאבותינוודיועהמעשה,במקוםכאהצויןשלהזכירהואזהארץ,למען

ממנהדעחםאחהסיחוולאח"נוכיחבצויןונפשבלבקשורס"הויהקדושים

שק"מתבומןובידבוריםכמחשבוחלהסחפקאיןאולםח"הם.שנוחבכל
זצ"לעמדןקכ 'I7רכיהגאוןזהעלעמדוכברממש.שללמעשהאסשרוח

ק"סא:טור'ייג,(דףלשונווהנה ."ל-אביח"סולםבשםלסדיורוהבקדמה

ימשולששנויומפורש,ירושל,ם,כנגדגופותווןהמחפללשחובח"דיוע : )'ו

הרושםזהיספיקשלאלומרשניח,ירושליםלזכורראינווכאןוכו.'בחנ"ך

אפשר.דלאהיכאאלאבעלמאוסימנאולדוגמאכר Iלם II"עושאנווהרמז
האונסמפנ;הנמנעלמעשהוחצטרףהטובהוהמחשבההכוונהלנוחעלהאז
ולאשיובח,לאאמנםיגונד"לאוההכרחדברמכלפטורהאונסכיהסכנה,,ו

כלצר"ולזהריווח.ובשעתגמוראונסטענתשאיןבמקוםהכוונהחועל
ש"ראלבארץלדורלעלותותקועהקבועההסכמהבלבולעשותמשיראלאדם

אשרה"עהמלךדודשאמרכמומאח,אלקיללאעובדלאחבחץווהדריכו'.
אחרים."אלהיםעבדולךד:בבחלחמהסתפחגרשוני

לאח.ממששלע"והלקראחלהתכונןגדולהבקריאהיוצאב"ץ 'I7הגאון

בחזקתהיוכשהדרכיםשנה),-150-200ב(לפניבזמנונאמרוהדבריםואם

מהאז-רבוחכסכנותוכרוכיםמאידקשיםהיוש'ראלבארץוהח"םסכנה

 1אבתרה'אנןנעני

לקראחממששלעש"השללדרשיהבנוגעבדבריםמאריךיעכ"ץהגאון

היא"ובאמת :שואלהוא )ד'"(דףדבריובהמשךשיראל.בארץהשייבה

• 
, 
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בכמהעצמםעלהחמירוהםמקוםבכלקדושים.ישראלעלקיימתתמהיא

וטוהויםרבממיןמפזרםיבייתר,בהםמדקדקיםבהם,שהחזיקומרצתדקדוקי

החביבהבמצוהימתעצליןמזלזליןומדיעהאפשרית.בשלמותלקיימןמאוד

 1בותלויההתוהושכליתדהזאת,

להרפיתלביאסורכןרעלכיים,במצבביכפליםכפלחרפיהזאתשאלה

משיגרתםלתררההנאמניםישראלבית'המוביאתלהוציאעליניממנה.
לדרושהקדושה,ארצברכלפיחרבתםאתלהםלהבהירהדרכיםיבכלהגלרתית,

• 
בירתו.והיעילההעמשיתבציiדרצויראת

--

, 
נ

חתרהרץראכשיארלאץר

עיקרהכלכד,עליתרחז"ל.אומרים-שיראל"ארץכתורתת·ררה"אין
יהחייםהעשהישטחיבכלישראל,בארץאותהלקייםאלאביתבהלאתורהשל

האברת.בארץ

שיזאתרבכל.פה,רשבעלשבכתבהתורהחלקיבכלמברארזהיטדו

רברת,קלקלההגלותחשכתזה.מקדושמעיקריןלמעהש,רבה,התעלמית
לצריןלשיבשזכיאלהגםלצערבוהעמים.ארצרתלטומאתראתנייקשהר

חביבותהי.לכלהגלית,מהשפעתבגמליטרםחייביבית

עצםביןהמהיתיהקשראתולהדגשיולחזירה'לדגשי,עליביחובהכןעל
י"ח,(ייקארהתררהעלבפיררשרהרמב"ןהקדושד.ארצבילביןהתורהקרים

לביןתררהשלקיימהלביןלבתקהבלתי-ניתןהקשרעלבאריכותעומדכ"ה)
אימרהוא"הרי :התסרפתאאתמביאהואהשארביןשיראל.באץרהריתנר
ארץאתלכםלתתיארמרלאלקםי,ליד'וההיאביביתאלבשליםשובתי

כבעןבאץראתם rאלאלקים,כלםהייתיכנעןבאץרשאתםזמןכלכבען,
אתהרמב"ןמביאהדבריםובהמךשרכולי".לאלקיםלכםאניאיןכביכול
בהם.מצוייבםששראלהמצותאלרצויבםי,לדהציביירמהי,אמר"כן :הספרי
מחייבאיביוגו'אלהדבריאתושמתםמההרארבדתםשאמרהכתיבהרבה

עליבוחדשםייהיישלאבהןרפישרוימזיזות,כתפליןהגוףבחובתאלאבגלות
בספרי,אמרררלפיכד:דבארץליושבםיהמצותכלעיקרכילאץר,כשבחזור

כלכבגדשקולהשיראלאץרישיבתע'לשות,ושמרתבהשיובתהוירשתה
וכילי",וכרלישבתורההמצות

שללימודהביןהקשרמהדגשתמלאהכרלההתורהכלדברשללאמיתו
עצתעליבוגברהשבעו"האלאישראל,ארץשייבתלביןבאמתוקוימהתירה
ולגזילזהעיקרלשכהר-העמיםבארץהממושכתהשייבהמתודהיצר

שבתגלהד'רצוןלפיביותרהאמתיבמיבבהוקרימההתורהקבלתאתמאתבי
דבעיאמכלללה,איןדורש"ציוןחז"ל,אמררלחבםלאהקדושה.בתורתויבו

שלשלמותהאתזובדרדלבוולהחזירציהאתלדרושחייביםאבחבידרשיה,"
שיראל".אץרכתורתתוהו"איןיכתורה,

: 

, 
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י

, 

הנמיעותםהרת

בפתחוכיהעובדר,אתלהחכשיאיןהרילדמיבה,היחסתהיהשלאאדי
לארץהעלהימצוותקיוםשלעם-התורה,בבןישלאפשחיותבפביבופה

קביעתואמיתתאתמוכחיותהמדיבהקויםשבותואחתשלשיםבה,וההתשיבות

הארצשיראליבעביןרואיםאבוכיזצ"ל,ברויאריצחקד"רהדגולמבהיגבושל
בפביהעמדיההעורבהההשגחהאשרבמעלה,ראשוןהיסוטריותפקדימבחן

חרבו,

החמסומםיסזלקולרווחה,ישראלארץשעריבפתחוהדמיבהקוםמאז

בפביבובפתחוגםבלב.דזוולאשיראל,ארץשיובמצותלקיוםבדרך
לאשבהשלושיםלפבישיראל,בארץתורהשללבביבהעצוומתאפשחוית

ומוסדותתורתייםשיוביםשלכזובפלאההתפתחותעללחלוםאפילוהעזבו

פריחהלמצבדוגמהשלביהארוכהבהיסטורהילמצואקשהבארצבו,תורה
בדמיבותאפילוישראל,במדיבתכיוםשהיאכפיתוהרימיסדותשייבותשלכזה

חימרית,מבחיבהלאגםכזה,למעדמהגעיילאהעשיחתהמערב

קשיתהזבחביבחיודלעשות,ביתןשהיהממהמזעירמעטרקזהוכל

שיראל,לאתהעלחיעביןאת

שלשריםאחריבעיבחת,אלאובתיאיריות,בפיליטיקהפההמדובראין , 
 :כישהיא,כמותהאמתאתלראותרוצהשרקמ'לכלהתבררהמדיבהקויםשבית

בה,ולהתיישבשיראללאתלעלותהאפשרותהיידיכללשיכוים , 1

והתבססו,התרחבוישראלבארץהפרבסהאפשחיות , 2

היודילכליישהסוגים,מכלבפלאיםוחיבוךתורהמוסדותהיקמו , 3

בו,רוצהשהאוסוגמכלטהירתירתיחיבוךלילדיופהלתתהאפשרות

מקוםבכלמאשריותרלמיפת,חדריותושכובותחרדייםשייביםשי , 4
בעולם,אחר

כילולארבםישדורותבצורהמובטח,בארץהתלויותהמציותקיים , 5
לימדרית,מבחיבהוהןמעשיתמבחיבההןדיעו,ולא

ארץשייבמצותמקיוםלהתחמקהדעתעלמתקבלבימוקכלכויםאין
שיארל,

להבטחתהמעשיותוהפעוליתהמחקרהלימו,רהרחבתאתצלייןשיבחידר
שלתקופההיתהלאהחורבןשמאזבדמהבארץ,התלויותהמצותשלקיומן

עםבארץ,התלוויתלמצותבבוגעלהדעיםשאגחביכמווהתהרבותפרחיה

גבולותההרבתאתלראותמשמחתש"מ,שבתהבעל"ט,השמיטהשבתפרוס
השמיטהמצותשקייםחיים,חפץקיבוץאח,רקטןשיובבמקוסהקרושה,

וגם-רביםשלמיםשיוביםעתהמקיימין ;שלםכשיוב-תש"הבשבת
כהלכתה,השמיטהמצית-ובדדיםחקאריס

. , 
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בצירהגם,מסירהבאחהחליייחהמציחבשםחזימרחיבההחפתחיח
אתבהלבמקביסירביםאשרההלכית"תהמב3ז'יתאחתאתמיחלטת,

ש'ראל.לארץמלעליתהימבעיתם

ארץכלפימחיבתםעצמםאתלפטירבימיקבתיררבים,הסתמכוכ"יע
אומרהיאד"ה ,)ב"ע '''ק(דףכחיכיתבמסכתהתיספיתדבריעלש'ארל,
רביביאימריהיהדרכים.סכבתדאיכאהזה,בזמןביהג"איבייכף,לעלית
יכמהתבאץרהתלוןימציתכמהישכיר, Iבא'לדירמצוהאינןדעכשויחייס,

מגדיל,שרביםמהמלבדעלה'ם'!ולעמודבהםליזהריכוליןאבידאין rעובש

עם-כ"םהריבד"קם).ספקהט'לו(יגםאלה,דבריםהפריכוהמפשר'ם
גםביטהt<-בארץהחליויתהמצותקייםלמעןוהעשייההל,מזדחיזיק
אלה.מעיןלהתחמקי'וחמקיםכלואיןזומב3ז'ה

, 

, 

ה

כאחהתלו,..תהצמויתלשר

בכבדמקיםלתפיסצריכההקידש,טהרתעלצ'ין""דרש'תשלבמסגרת
כביבהישראל,לארץהעליהבארץ.התליויתהמצייחק'יםלמעןהעש'ה
אפשרשאיאחח,תירח'חשלמיחמהייחיקדישחהדית mהמ'מצייחיהישמירת

יההשתחפיחש'ראלארץ'שיכתמציתאחיחלזקלבססבמטרהביב'הן.להפר<ז
הןכאח,החליייתהמצייחשלהל'מידאתלהרחיבעל,ביחיבהבבביבה,
להכרחאותבילקרבכדיבי'שזהלימידהגילה.בארצוחוהןישראלבארץ
בקדשדתה.ילהתקשרהארץקחשת

שבח,הלכיתעלבחרהלמשבהבהקדמחוהזהירזצ"לחיים"ה"חפץבעל
בעלהזהירכךח"י.שבתמחילילביצלאיבישבת,הלכיתלימדשאיבושמי
שחובהבארץ,התליייתהלכיתעלדצק""שערילספריבהקדמחואדםחיי

שזיכהמיכלובידאי-ישראללארץלעליחהמחכייןה'דויכלעלקדישה
הקחשה,ארצבושלהרבותהמ'וחדותהמצויחללמוד-ש'ראלבארץלגור

ההלכיתלימדשאיבימייכליעי.דשמיטהד'ביומעשרית,תרומיתהלכות
בקש"מי ,-אדםחייבעללפי-על,ו,באמרש'ראל,ארץשלרמ."חדית

הלכיחיהאתוללמידולחזורללמידהחובהבצדחצרי'!רמוסמ"כםזאת
ד'עשהימ'םששת 'כ"ילהעידקדישתיאתלדעת'כדישבת-בראשית,של
ארץשלהלכית'האתללמדועל,בוחיבהגםיכי:הארץ"יאתהשמםיאת

האח'!כלי"ליימלזאה"האח"לד'כיולהע"לדעחכידהתורה,

להיפעחזכ'ביבארץ,התליייחהמציוחבל,מידבית mלהתכברזכיבו
שגדיליהאחריןבדורזכיביוהלכיתיה,הארץקדשדתבבושארביםספרים

סדרעלהלכהיפסקיפירישםיכתביזצ"לא'שהחזיןמרןובראשםש'ראל
במציותהלימידאחילארגןלסדרצורך'שבזה.להסחפקלביאלאךזרעים.

-ש'ראלבארץלהתש"בשזכיאלהאחרזח.בהלכותכמובאחהתלו"ת
למלודעל"ם.חובה-ש'ראללאחלעלותהמקיויםשבגולהאח'בוכליגם

• • 

• -
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, 

היימיימיית mהמצובלבמובר,התלוייתהמצוותבלואתהאתתורתאת
לפרטיהן.אותןללמודרגלייםשאבו

ב"ביתתורד,בתלמדויות '1Iבקבללמודשיבאתהתלוייתמצוותאת

בבתיורים '1Iשלארגזשיבזבמוובכוללש.!גדוולתקטבותבשייבדת ,"ב'1Iק
מצוותקייםשלהתעדוהלהחדרתומחבכש,רבביםשלהרצאוחולסדרכבסיית
ארץהלבוחלימודלמעזרבותועשובעברעסקואשרהמוסדותכיןהארץ.

חכמ'םחלמידיחוגכירושלים,ציין"..כרםהמדרשכיתלציןישישיראל,
אתלצייזישבןבמוזצ"ל.פראבקפסקצביהרבבבשיאוחח"וכיהשלש

הגבוההמדרש"כיחאחהתורה':פיעלהחקלאוחלחקר"המכוןשלקיומו
האזוריתהמועצהשלהאברכיםכוללאחשעלבים,בקיבוץבהחישבוח"להלבוח

אשרח"ויברשוליםחדשוכללהקמחעלבחבשרבוובזבבימיז"ב"דישורקבחל
בצורההמשרהדורשטוביסודזהובארץ.התלויוחמצווחאחוח '1Iבקבילמדובו
החורביים,החיבורבחיבכלבארץהחלויוחהמצווחשלוקבועהמובילימודשל

מדשרוח.ובבחיכבסייחבבחי

להביזומכאן-שיראלארץקרקעשלקדושחהגודלאחלהדגשיבדי
באתהחליווחהמצוחבקיוםזוקדושהעללשמורעל,בוחובהכמהדע

החחםבעלשלאימרחואצטט-שיראללאתחורהשומייהיודיםוהבעלאת

פ'מנ"אלז'ברדשוחג:טור.ד"שכדףב:כררחח"ס(דשרוחל"זצסופר
חץושעלמשמשייחרעצמוהקדושחהשיראלארץקרקע"כי :ואתחנז)
לארץ'!

• • 

• • 

ו

שיארלאתשל·הנצהקרושת

מיוחדבאופזלדעחי,המוטל,הרוחבי,העיובי,הצדעללעמודשילבסוף

קדושתהבהבנתלהחעמקציין,אתלדהשמהוכתםאשרתוהר,כניעל
בה.הקשורולכלישראללארץהאהבהובהעמקת

 •הקשורוחמצוותבארץ,התלוריתהמצוותבלימודהלתמדישי ,כאמור
בשםהמכונהדקושה-וחזקהכיבושדייעלשיראל,דייעלהבאהבקדושה

אולםוכו.'בבלעוליושלהישועכיבוששלשנהי,קדושהאוראשובהקדושה
לתפקדיהשבועדהשיראל,ארץשלשית Kבקדשות·הברגםלהתעמקמחובתנו

אתשוקבלההמבול),בהשלטלא(ואשרהעולםבריאתעםמדיהבעו'ה

ד:אתהאישיראלאתהקדושים.לאבותההבטחהעםהמלאהמשמעותה
מויחדתהיאשנה".אחריתדערשנהמרשיתאוחה'דורשאלקךידואשר,.ארץ

ד!ונחלת..ארצי"להקוראה"והקבוהבבואה,השכיבהלהשראת

בןשהואלומובטחישראלבארץאמותד'המהלר"כלאומרים,וחז"ל
אביב),(ברוקליזח-להי"והרמזצבישמואלרביזהעלוהעירהבא'!העולם

לן"מיבrrטעילהזמכריםהרבםיז"ל Mמאמרימכלהחידייהמאמרזהרכי
החזקה","הדיבספרולהלכהאיתימביאשהרמב"םהבא"עולםבןשהוא

• 
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שיראל.ארץשלבשבחההמפליגםירביםחז"למאמרישי~מלכםי.בהלכית
אתכיליישראלבעםלהחדירכדייללמהללמידצריכיםאנחניזהכלאת

ישראל.אחשלקדישת-הנצחרעיין

עלימלאה,מספקתבציהרילדבר,לכתיבקשהדבריניבהתחלתכאמיר
שאמרנימהיכלםי",מניירחבהמדהמארץ"אריכהכיציין","דרישתענין

המלאכהעלךי"לא :באביתחז"לאמריכבראבלהמזלג,בקצהרקנגעני
האיצרין""דרשיתשלהמלאכההימנה".להיבטלחיריןבןאתהולאלגמור
טוב.מהבעתירוברבשעתה,מצוהונשגבה,קדושהמלאכה

שכלעדאחירם,ולעוררלהתעוררכדיבהילעסוקילחזירבה,לעסיקשי
השלמהבגאולתנווהרחבה,הטיבההמקודשת,בארצנילבטחשיבשיראלעם

במהריי.

, 

שעלכיסבישיבתסנאמרודבריםמתרן

רביהאבךךבנישלהסלישיליוס"הסנה

תשל"ט.שםבה'ז"ל,שמראל

 •-במעיכתנתקבל
ה

1 ~,' 

קטן,מידעתעניתסוכה,עירוביו,מסכתותעלהויטב"אחדיושי
כתבי-דיע"פונדה.זרהעברוהנדרימ,:ביצה,מגילה,יומא,

גודלשטייו,משההרבמאתו:ביאירימהערותעמראשונימרופיסימ

הוצאתמצגר.דודוהרביפה'ואהרוהדבליכטשטייו,אילהיהרב
תשל"ח.תשל"ד-ירושילמקוק,הרבמוסד

• 

מולקטישראלארץבעניניחז"לדבריקובץישואל,אוץילקוט
תנחומארבה,מדרשתוספתא,ספרי,ספרא,התלמדוימ,משני

מאת . nאץרן"ירכתייוסף/ו"עץיהידה"!"ארץביאןרעטיכן'.

תלש"ט.ירושילממחדש,נדפסתר"ו.יילנהצזילינג.יהדוא
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זצ"למלבי"םילבישמאירהרב

 •היובלשנת
(וכרונות!

· • 

-• 

הזה,הזוםובאצהתוכחהיוםהזה,סוהיעצםאתהזח,םוהישםאתןלכותב

והדנכא,הדךאביןהעלוב,העביואניליצירה,תרכיזהיאשגידאר 10היוםבעצםכי

ישכוןידקישמרוםאשר 'חברחמיאשרהגגראביכערתו,בשבטעניראההבגראני

ה' (חנטןנרןח,לואנרשעאלקדהדממהבקלומחהנואושרחח,שופלדכאיאת

דב"ונפוצןספדיונדועיםשמיונדוע !החייםבארצותהחייםביךנדועתיהגחלים

בשםוהמסורההכתובהמשהתורתנוחלרכלכפיהנקראהעניאנימערב.·ובבמזךח

אוכאי"זה)רזנווזהעניהדורבעיןאו(בעוניהייתימלביסהעגיאני.מלביםי.

צוךיניוצזשמה ,יואדובבאילשחנישמהכי ;המניאבידמנתבבוקרעטשנע,ך

במקללאההרגה,צאןאתואדעה tההרנ·הצאןאתיעהליאליויאמדיקוני,

אשרה'כריחכרוח,אםכיבכחלאובתיללאבמקל,לאנועס,במקללואחובילם

זרןעורעומפיזרעןומפיישראלמפיךימישןלאאשרבפי,שםאשרןזבבורןילע

עולם.ודעוכעתה

אתנהלתי,עלותנשאתי,ובחיקיטלאיםקבצתיבזרועיירעה,דערןכרוהע

ןאתחזקתי,החולהואתחבשתיברתשולנהשיבותיהנדחהואתבקשתי,הבאדוות

 ;לבשתילאהצמרואתאכלתי,לאהחלבאתהשמדתי,לאהחזקהואתהשמינה

אתיאשמו,אוכללוכלישראל,קרשה.יצאוהוכה,אדםצאוהמה,דקישםצאו

יערתי.הצאו

• 

שבעבעדתיובאי,צאואתרועהיואבבהששוחמשעירםילמלאורשכאויהי

הצןלהעואת ;המידנהבפריוסיואשרבוורעשעןשגיםושלשבקעמפעושבהעשרה

אלואומרששה,שניסנחיתיוהשובבהוהעוובההנחלאהואתשמרתי,והדנתה

ןלהיהאשרוכעטכיאחימקנךחיהאשרואתבעדתי,אשראתדיעתאהתדאוני

ביוםהייתיאכלתי,לאצאנךואיליאליךהבאתילאטריפהלרוב,ןיפרץולפני

אדוניהגשתנייאתהמעיני.שנתיותידרבלילה,דואגהייגיורבהובעדוהעמלאכלני

ובעדתיךאדןני,אהבתיךכיבמרצע,אזניאתורצעתהמזוזהזאלהדלתאלהאלקיס

בעריבעדאגכי,כננעינעדלאהיובל,שנחהחמשייםשנחליהגיעןעהת Iלעלום

I 

• 

בתירתךכבתתכו-הזאת"'היובל",בשנת 1אנכי

לביתי.אגביגםאעשהוכתיבישלחני,אדנילשחני

תשיבו"'.משפחתיאלאיש ...

בשפהזוכאובה!נרשהס"המלביהעלה ,רססבברקמהרבנוחהאכןריגיררשןחרי Kנשהב •

 .הבאיס)ובגליונותחרכ"'האררהי , 5(גליוןב'שנהנ",הלבבין"חב"'כית-מליזית

המלכי"םשלגירושומאמריו.מהמוסיקטעיםוסנייעורהרשאווהפרקמונאכאן

הגיעי"ר Kןשרנןתבקהלותרבנרתלששהבוחמשסי,שרסייםבאשררע K'מנקררסט

 .]בביקרססרבבהיןתוהחמישיםליבל

. 
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מהלרשמV'ולראותמצהפ !הקוראאוהשומען 1.1 'המשמר,לעועדמהנך

קראבעתאדוניילעשהאשרהמשתהואתהחגאתדלעתונםזענניימהח'בדר

קראאשרשםאנשימודעקריאיהיומידלעתתנאהונס Iשלחניולחפשידרןרלי

ואתהבגייעםאתלולהראותתשאלניוגםזןלשמחנילבכדניהמשתהאלחאני

מלחנהאדוניילנת,אשרברקתאבניאוזהבאוכסףהפרחיםואתהכפתוירם

שמרתיאתההזהבילוהכסףליאשרהעשירהיא.אדוניךאליאמרת ;ההיאביים

כעשרילוהעניקלאהכי ,חווושניימימחמיישםושעריםחמשבאמותנ,בצאנן

--

-
קרואייל Uנחאשרוהתשירותהמגתותאחלראותבקשתגםז·וובככחווטכונו

אוכליםמלםאלההלא : mאמשעת.לופיבכדוןלפיאשיאשיהמשהת,באיאי

בכדוהואבכןדוכיו, Iי I 'בכדואתנאהראיניאחני,ךהמךלמלשחושוביעם

אדתדיי,בית

-• 

רןחריעוווכלמביכהכלוהסיריתיהדבריםאלהלוהקדמתיאחיר".ועהת

שםאתאנושבחטרלווכתובבמנתי,ןהסופרקסתוישםחלצויככנראזורמלב,ן

כטעונילון,קלףכיירלעלאוטצה,מףעםבטעלאהזה,היוםעצםאתהזה,היוס

לעהחטלוש,ולעהצןרלעיחציבוחקוקחרןתחריש,שמירבצפורוותכ,בבלח

הברעלוםלאותהלבנון,נהרנסלעאזתםושיםבחל,נבאיולענחושתלוחןת

דיר .דיעולמעןלאווגימייאספןאליןעמים,ינהרןאליומקוםכירושלמיהשדק

ירדומורח.סיררדירכבאיתםיהיןולאלבניחס,וסיפךויקומויודלןכניםאחרוז

יקללבאיודןריעניו,רמימהדורשביו,חירבותדירןפתלתל,קעשדירהתפוכי.ת

יבןר.לאאמיואת

 \Jכר Jהנבשנההיוםבעצםכיהזה,יהוםעצמיאתהזהיהוםשםאחןלכותב

פורהפילבוהשדחהואתךכ·,ןשנתשניאדרלחשדבשעיירהבזכר,תכיעריאני

בךשקוראיםשבתבערבמדרכי,עםהיהודיםאתלהשמדיהמילפניהגולרהוא

שבתבערבדור,וכדורהיעםלעמלקמלחמהכיעמלק,לועשהאשראתזכור

המניווטערבפקדות[המשסרה}הפאילצוןאלשוחיבתיאלבאן ,.השכםבבקר

חילאנישוהמוןקאנליטשאניהרע'המךיאויבצרהאגגיהיוץעהצועני[השר]

בליבונצןרוהיהסביב,סביבביתיאתסבבופדליתב.אשמתולעים,שבאיספראים

ונשיסאנשיםמדאוגון"רבהסוןגםונקבצוהתאספןוכרגעלוב.אצלאתאישתת

חלכאיםןכשדסים,ים 1ונןןאובידםןדשידום,המרדויםהיהדןןסוב.אחינןונקזיםבחוורם

פרןכולועומתם ;והבסה,המרבנלןתשמהןנמקיםיננאקיםנאנחיםיכדנאים

זכדינים,חבית,ומבינים,תותחכלינןשאיהמזוינים,תליבגימאדוירבוישירצן

איתיויקחןופציע,הכהבחרבותיהםהאומלילםביהודיסויכושנונים,וחרבותלהבית

הפאליצייאשיריכלהגדדווכלהביאר,אשרהארוןאלאיהעגלהאלזיילשכוניקה mב

-• 

> 

• 

ייר Cסלמקרריירר;'ריאנני-שכתבערבואותשזזוופ;'יימסהלםבייסהדtויב[כ"ו •

יבירמהמלבי-משלlב;'צרר ל';שבבח 366,יובחש-ם,חוניזנין'יןרק.תלפירת, ,' xחקל

-הסוהרי,'ת·בכדןשמוהורומניסחלייספתאוסהחרןווהובבהיכ"'נשהטיףבעתהסבת

 ].,י.
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אתעטוירםוכלביהםןבעידהםוהטבחיםוהשטוריםןהפלתירהברתי[המטשרה]

הגןראיםהחציתםאןים J Jהש(מואחדיןביל(תעיעש(כאשרטניבטביבהארןו

קלווהכהצידעםששההקררןמושכיהסוסיםצדעןביויהיבידמנה.שמההמצוים

ויסנרוצפופים,עדמןלאלפיםהיהידרםביעולה,לרקיעדענדלוההמולהקלופידחם,

בנהלו,והסוסיםכפשותם,מסרוביואדמתםבנוייתםנשהבגכחומההרחבהאת

היכןאשרתורתהאלןףבדעלטבח,צוארהפשטהיהזוהבתכיהרעלו,רהפרשים ,

 1 !ןכביאכהובמקדשייהרגאם :כלביאובוהםשואגוישראללזבח.

הרצחע·יכינזועתיאזמלאכי,דבריוךאשיתהחוזיםרעששמעתיכאשר .. , . ,

לאזהדבר-כבעוירהאביהביתאלושבהמעילהשביהשמלתאתנפשיהסירה

ביהידרםירכוורומחיהםבחרבותיהםהגדודיםעליבאובעתמבכרכיביעני,פלאהיה

זא,חתעשהפלאדירקלשלל,ליתהיהנפשיאםכיבנפישדמיתיהאומללים,

רצובהעושהבדיהדתשנאתכינדועתיכיובשנם ;ניסאמתרחשיומאכלולאו

לעבפייכיעילהעלילןאשרמאז(כיהרעהכללעיהביאהחיאהנזכר,האגני

לכןבדיה,דשדובנפוליחיהבגךומיאותי),עויןהיהמאזאמונתם,נגדנמצאישיעי

די,ןנשאא·לימי,בדמידמי,נקום 'ה.ואמרתיכשמתי,יוצרבידיחדיתימסרתי

החייםארצותואל ;גוייתיירצחןא~ובתי,ובעבורבכדו,ןלעכיבעידך,דםלמען

המנוחח,אלבאתיכיושמחה,גילמלאהיהולביתאספני·,קדושיםובסדובתיאני,

החילבנינגדבעמדםגדולהבסכנהאזהיואשרעמיבנינצולוכילינדועאשךועל

איש,ימהםנפקדולא

• 

מבניאנשיםגםכילבדו,המןלאכימדברתחוזהאתשמעתיאחיראולם

משרו,טלבחגויםבדימירםאתהםדקרו,רבםאתיחםבמעל,היחהדיםשיראל

בתוכםדמםכיכחדו,לאהעחיםכובתיבדיהנדירכסדוםחטאתםפניהםבושתו/ןמען

אותםשהוכיחבבעורכי :עדוויאמרהכסןת,לבלתישמהוסלעצחיחלעהיה

-נתנןלמומתיםחיתולכןמלאכלי~חזיךמבשךולהנזרמחללוהשבתאתלשמור

האלההיהידרםדיעןלאאםנםאמרתיכפשןטם,הדבירםשיהיןמלהאמיןלביפנ

המצותבידתימלביכירחשביאסורןתמאכלותועלשבתחילוללעהתורההזהיךהכי

אמךתילאהלאבכן, ;מיתהחייבשקךןנביאהי,בשםלהםובנאתיהאלההחשדות

וענןאשמשאתתעלואלישראל,ביתאלאמוראילה'אמך.כהלהם

.כהלהםאמרתיכהתאכלו·,לאטמאוכלהבירה,עירבשעריוהבאתםהקטורת

יאתהארבנתיאתהשפןואתלקדשו,השבתייםאתזכורבניאימשהאלה'אמר

דבריםהוספתיכי·מחשבתם,לפיוגםלכם*,המטמאיםתאכלילאמבשרםהחזיר,

לאמלקו,תוחייבת;תוסיף,לדאלאילעבערתיהנהמשה,תורתעלמלביאלה

דלעתואחשבהדבר,עלדברהמוסיףרקהואהמוטיףהלא :עדואמרתיימתה.

הזההדברעלהוספחישאניישאמךודעוקיימוהו,משהמתורחשמךודבראזיה

הדבך,לעתוסיפןלא :בתורהשכתובמהלעשכערתייאמרוואין 1זלותודברעדו

 1דבךאזיהלע

• 

היהידוםכלביתיאלשבאומעתעשךהימיםבערואלעךןהלאאמרתי,עדו

דעתם,לפילהםפתי tlשהןהדחשותהמצןתדבךלעבנכילהםאותיצררןאשד

47 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



אתללדמשוותילינתנובזה,אותםשצערתיהצערלעליוםתלןאתי,והשליםן

לקלוי.ןשומעדםדלבירמהאםיניםהעםלכלמאכילם)ואיסויר(שבתהאהלהמצות

הזא,תביערשבתייםיכלילעשוארשהרבותהרעותכללעלהםםחלתיאנייכן

הגל.דעואמתןמבצה,גליהיקמיהבתירם,ביווכערנולגזירםהגעלאתוכנרתו

להער,הזאתהמבצהואתחזהלגהאחאליךרןבעבאל Uאאםהמבצחהדעוהזה

אשרארורהעיירם,ןאלהיהבעירםאלקיבינינו,ישפטונחררואלהיבאהרםאקלי

ישימוהזאתהאלהדבירכלאחרכיאפשרואיי •הזאתיהבירתדכיואתיקיםלא

במסתריםלירותקשתלשונםאחרדירכזארץבתחתירתירבואןבשלוםמלחמהדמי

n: טרף,חייתונםיעשןלאזאתהמדבףים.הפראייםהצועניםנםיעשולאזאת 1ם

והשלום.החייםבירתטרפםעםכרתןאשראחיר
, 
• 

ת'י'וכנשתהופורםראשיםוcפיתטל

 ItlJi.liIIJ', .i ו(: IIIIIII,נ • I.III,I 111111;1111 יJ :J ~ !:! 111111 ::נlj &t ~1!ltI :כ;ן«

תררתקולכמבכירה,צוהשמענרכהולהקרללציירה,ד"התרבשנתוהיי

קצתנכערוכירעייה,בהכגדיכילהיהעלדומעתהכפיה,תפרשתתיפהה'
התעיצר.צפרניררעלרהרקיםדתלהפרריתאספינאצר, 'הראתאשכנזרעי

רבניםעצמםעתיכגרמרעיתם,צאןאתואוכליםהרועיםרבםירועיםועילו

עמקאלרריי(שבראונעיראלחיברראלהכל ,עדתםרזרבחיחזגיםגםרדרשנםי
קטביםשיעליםויחלקםןהלםדיים,ויתראוהריקיםהכדיסויתפןצצוהשדםי,

קמהועדמגדשירתבערשוית.שמיררתאכלאשותצאאדרםי,ובזנרבתיהם
הכרחי,אררןאתרתלהטהבדםיביויתבערה'כהכיליתנער ,ית Iכרםרעד

האכנים,לרחרתאתלהשחיתותאמרהאבנים.רח mלאתלהשחיתותאמר

רנחוןראיחיההיארכעתההםכימיםבארץ.א"למועדיכללשררףותאמר

חרמהפהישכעלשבכתבלתררהלעשרתעתלה.'לשערחעתכילכיעל
 ...ה.יחילל~פריציםכהיעלוכלרכריחדלתםיסכיככצורה

• 
" 

• 

ריקראלסרפ 1ש 1לפ'רהםלכ'''!ב'הקרםת
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וטראל tארץעניילמעןאה tקר

• 

מפרארהמליצה
תאם

 ':כCה"הה'רוס ":"] Cבןתרחיול, m Cןופ cם I':ריל:"הםיון .ה:אjוחרכ •
רנ.פז'שיויי tן~ ::ו 1השלתאיתיוכפויrז.ייםז. 1נtציןפpר;יזן iהוטית.והו

 ח'ש:: ה:':'':,:'''' X";' Cביקנtף:סנפ"זכןר l "t'בר" •ייקווהנ"'בנח' ~,~ככ רן.': 1

 b ,""~«ינסנגוד ,יבI''ייסל~ם,.,זחבמאור

j גבםתר •חמ'פפניין'נח!יי\ולU כמרזכבו ס'-:'נננסניימ,ו"Iנעם:,חבקים .םר,ו
בת'ס •גנני, ~~"מ'ניי c'יי:נ'סס . ,,-:מממטיננופר:יז:י,סנחיס Iכזכב b ,דונע ;.,

 ,:) O\ח ' nנ ,rיtבכפכריםסי(ז'סfות • oolכ, fJ 'וסכוססופטחטטד,כןt.טי:ב'קייtנןחיךסנס

סובנ":י«כ:כ ,"נכ'סנטגנכרכנסי:כ:;'טכח .ת:י wנחןיחסו:יחרונלס qכ=,נ:נ .-:)'כזנסבג
 •:יר n ~ 1n 'י~ווינ' , i:נכ ,יכנפרסןזריס , ,: t'עfלו:נ, •םקוייכם:ינכ.נתח IOכס'-tחכ:כ

רנה: O.כ'בנס jחןחנ: r;i 1זfנ,כ:כ . ,::,'י: POנכ'ססני I .וI Pיםנל:ו,נפחןU gכבן bח tuנ
 •ע'ייס iכךב 1בIכנוונכ~tוןמ .ןIייחטfל'סניחרח •יזו;ן P 'וסב:'סי , ץ<:ענ":ינדנ:" , ": pככtב

 ,עונ ~:בונגריtנ ,rןי , m''נ'נל mכךביעכני ,נכ~ככוננכ~ , 0 '':(' 1':עיפבוונועןפ'ס
חדי(:'ח:'נ , C 'יו '::«חוכ •כתוווs::'סהנכ:'~יזיונחכבכי, nb nmום-: •rוונ !'וtני

ןי:ו,,גיס,יכבככינ'סחפןפג:' •יסכו',בג tב~כונת' , Q:נ'יניוי ,וt«, •-':(פינו:ונ
 Cתןומ'יי rפגןייוו'רי j!" mי,וביט C;ןtנן O 'כ;btו::,ןוfככני II,כי . cmונ:'וכמוב'כם
 ·נךכ(נווריכגי/'אנכךכזןבכ:( "::כtט .'שךס,ח f\" I'Iיינ .'סס ::nIוס' J נ(fו' ס'~<לfו
יו bו ,ס'בךנ:-(ינ ~"' •יכ (Jניוסי ,' hו , O::נח Oביק]'ווכ~ו~'ס , O::ח:יךכיכנ,םיfי"ים

 :·נדסכ'סכתכו ,כיתק(ןf'י'
ק:ירכוורפךר,Jכ!:ווכרנכ ס'~ tiיריונכיםיס,קוכ' rככיכ' ,'סובכקניןנגזרסוהז

כ,נווכויכ'ס,ו:.כו:.חניקנןזרסו'כמיי .:"ניסג:"וrו hcוונ:''יכסנס,נכ!כ" .רררןפ nר'
וכןנ-כ,יע'ס ,',יf •רתבדוגןרסעסבדןנככ O::ן;;ס hונדודןכתנך . O 'כI,- 'ס nI'Jו ס'גס,,'

 ·:דגןתונקנו,נכ,חנבכןיי . רן(!'"ןד pוכ ,ןר hככסחכנן , ,כ"מ' ' J 0:סויירס"סתיס'
 ;!'כIפירנר,תכיןנ h ,נינו bוכניע ,בדרכסכפ~רככבועסרככס'רת ,כבונכככ'כבת bבי
יכ"Iכ 'כ,,'.תענניסוטו( , 0"ספנ'מייפ b r.כוכנח'סחח,כונןתיס n P 'ד~כ' bיו

 ,:'מדנןנט""נכ .:'(ךיכיסכ!כפוו'סבכךחכככ ,כו"ינ'סנסנ ""י.ו'ספןבי'םIכפו
 :«בככדססייננו P ',ידס,פיע(כ'',ון . bנ:י":יגנס'ערכ'ס

,וכיימ'נס b ס::דכס pמ וf{ '": •ביגתי qחוכ'נכן·ס t:i כI.',בנוחינני~'כס bעותח
b כככסגנב"ענ::ין·רןסי·ס 1~יןח~. b ~ 1כתקפנןr: בוכג'וס •ידכסh ; 

בנג,כסוכמתכ:י'~'וסידכס"גחו ."יינגו t ~דנוכמק'Iכו •כיבינכויור rערסםן ,כמכס·נו
 ·נס"סני n נ":נכנכס ,יייסכיסנ'םו'ורtנ:"חניוו '~יננון .נככננפע'ס ICjככ •רכככ
P יי'ם' b 'נןע, t<b זבסנככסעסוי. b לסםריI~'נבקיןפכt. ' bt ":כבננוh בp ןי: 

• 

• 

r חןול:ייי~ז;יק: pr אחשt 

םיב'ס"יבםודנCם

בירוסלי]ם nהלאומיהספרהיסבררון.כאוסף[המקור

• 
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אתרוגיםעלדעתגילויישני
-." "_. 
~Iנ.i II! I 1:IiJ:' /k,II •• 

אתרןניעלנןקפילביהיהרבןתשניםזהבאמתרוניםהאתאדרות
שעילהההרבכהסימניבהםומצאחיכ"פאוחםדבקחיכיקורפו

שאינודכרדלברלבילמאתילארקקדם,בימיהנאוניםחלונתהיחה
היראכלבודראילאסרם,ישראלנדוילהחעוררושבכרועתהנשמ.ע

לברכה",וכדומהנינובהאתרונייקחוחדד
-• 

חול"ה]ולל. 'ח(הלנרנו,

 ,מאץרסאלאבטמהרי"לאמוניםצירעלינובערלבבישלמהח
לאותותאתוהביאאשרדהרעץפריהאץרפריאתויראינייבצ,

ישיתודהרוהדוהזאתהארץעלה'עיניעדרכיבישראללומופתים

עילה,

כולםמימי,ראיתילאכאלהמהדוידםאחרוניםכיאנדיהאמת

הציטרוניוונםהארצותכלואתרוניקדש,בדהרתויופיחומלאים
המסולאיםהיקידםציוובניננדהמהכושיםכבנימקורפוהמורבכים

• 

נכשלוכבראשרוהרבכהזיוףמכללבבויבטחבהםמאשרחץובפז,
סוידשרובםהיטיבונבתררנדועאשרקורפובאתרונילביםבם

עילההבאיםוההכשריםיזרענו,זרזמורותשמהוהיוניםנכריה,דהר

ישראל,ממוומכילםהיווהםעילהם,סלמוךאיוכיבדרעמשם
הנאווהרבשהתעוררעדלבטלה,ובברכהמ"עבביטולויכשולים

ה'וכליראיהעם,אתוהזהירבשופרותקעבפרץועמדב"ימקאוובא

מהם,דיםומשכודלבריונטוצדקוענותהאמתעםשלםלבבםאשר

אישננעולאוהסוחריםהקוביםלפקדרתישמעוהעירהפהונם
אתרוניםהנהדאוכבשריםכילהמ,אמרוצאקולפו,וממזריבהפסולים
אשרועתהמזירות,מקולעליהםיצאלאאשראחרותמארצות

היוביהסרפדתחתוהדרההדרההקדושההאץרטובעינינולננדהיו

ופריידלו,זרובניםאשריוובניךעלציוובניךועוררתידהרילעה
אמת,זרעכולוחפץאץר

-• 

אלפיםכמהפקדוחיעפ"יהנ"להשד"רמאתיקנופהוהסוחרים
תקוהבזהישבשנםופוילורוסיאבאץריעשוכוכיולבטחאתרונים,

נעלהשמחחינוובימיהאץר,ילשובועלזוראה"קילושבימחיהלתח

בבכדויידשלהדרתומהלליםשמחחינו,ראשעלירושליםידפאת
פעלו,והדרוהדרמלכותודהרכבדווהשרווהכרמלודהרלהבבוו

להדויעבחוחמיוחוחםמוכ"זדיללבביורנשימכתבימוסרוהנני

עמי,לבני

'" 

מלביםילבשומאירקענינסבערנתרל"ותמתכ"ח

חול-ו]באמנחםה'(הלנרנו,
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• 

ייישלים]הלוMימתהספרדהשכזיון,כאוסף[הפקיר

• 

בועיה

ולשימפ,חנימםהננידיםהשותפיםצדעפטיביאלהשלשהבדידעלההליות

מנישעןירזעהעצראגהעץונפתליומןיהמיןאשרעאייזענשטאטנחחייםמןיה

לעבפירןשיהזכותלהםמכרתיכימביאליססאק.אייזענשטייןיעקבאילזערימןjןי

ישצרןאופובכלפירשויעםהנויכלהדפיסלמקנהלהםלהיותוכתוביםבניאים

דעבדיםיה'יהזהוהזכותמפרשיםויתרפשרייעםאםלבדםאםפסים mל

ןיעפיתבלחבבאןהפ'יתלוקהמהכרוןילםהיאשןןהדפיסכלןתימוםשנהעשירם • . 
אזכיiזנלי,הםזומשךכלןתדעשיצרןפעימםכמהממנןלדהפיססטעראטיף

כתםלובאילהםמכירהואהבילהזמןמךשיבכלכחילבאיאולידיהזכיתתתזןר

אדםשליםרשותאיוהמבלייתשמתוקיןמבלדכלמןאןידילסלקיארשלמאככסף

דבזרהבניrןמלכותאבייבאהמועילמכבתלדיםמסרתיוגםהביל.פירוישלהדפיס

יהקונהוהמוכרןהדמפסיהגיל.פירושילדהפיסודיאתאדםיירםבלנתישבנזרת

כבתיתבזהלרא'יולהזיתייהעולובגמשיגבארורויקוםהאיסורבמצדותלידכ

מןה1'ליב.התלוגשבסג'שעיקוחתמתי

• 

 'IIמלנIנ'לווומאיי
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יר,שליס]הלאןמיתהספריהוסכדרוו,כאוסף[הפקיי

משהלהרבוכןהנדיבה,עזרתהנולשבדויןאוסף- "לכתבילק.ה nלמ _תודתנן

המכתבים.כהעתקתשעזר ' Nבקזנלבובן
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בובערשלמהלר'מכתב
 52שכעמודמהמקורהעתק

בקאטשערכרתיאתמתב'ביה

• 
הלשםהחכםהחירףתרב , l' IIללשויהלשרם

ניובובערלשמהמןיהראשילעהעדמכתר

• 
מאו ..יבתחר·

אומץליסףידזםטהרכיהכשירהעלוששתילבבי,לשמחתהקירמככתוקבלתי

עםעתה,דעהדפוסעיושזפתהלאאשרכייהפסקתאתולעמהלאורלהוציא

להםלהחזירישראללביתטוברבל Vיפבזהכייביךלאימיוהנחותיי.תושפותיי

ולמצאוןמכועמקורהשואביםבודילוחתרם,ומיעיונעלוגלזלפתוחכזו.יקרהבאדה

ישיעתיתןימרבו.תפעמיםזאתלעחשכחייבכר-פינהיבאנית mיסהבונםיבן

עדינוולאמהםמאמירםהליקיטחבלאאשרזוטא.והספירהלזו,הפסקתאןאמצא

קונטסריםקןנטירסיסהנדפסלשלוחעידמנאיטיבבדפיסיחליאםאיפוא.מקומם

עליו.עינייאשימהקרייצעלאדחאתדחדוארעין

אלשנדתואעידוספיו,במכירתטלחחהטהןרלכןבדנתלעלןחןןתשיאת

,כוקנופלעמאכערלחמיים-קימזחןיבראיריטשנילעהדרותפיירזיכהמגדי

ומעתההראשוו.הפיריזלעמהםנמכחבכרןפעסטוכפ-בבכר.לשחתייפעסטלפ-ב

שכבתמהלראותחפץהייתימאדיל.בכדדושכבתכפיב"כ mשמחירםקצביהןו

הלעהיללשלוחיוכלואםחבויר.אדוותעלנ"יילעילניקד"רהמפןארהדבילהחכם

פה.אניניכיהזה

ו j' j 'רבהבאהבהח"שיהנני

 •םלנםיתוםו ,,"ם

S3 

בוקרסטבקהלתראשוןמפוריםזכרונות

סיה Kירה,ירזקניאזשמה,לכיאתיהראשונהכשנהפרריסכטערדתבשבת ...

בידוויביאוהאלה,הנארריםמחברתאחדמלארכאלפבי,ירסביסמהמדינהרביסונכבדיס

ר,מרומתובלים,מברשליםחזיר,בשרוחתיכתאחדסרטןוכתוברמהודר,קטןארגזמנחה,

המ;יזניםהסולחןמןלהקריבמתבכזיםפה,רהאנוריםהמהלכיםנחנר, :לאמרכתרבמכתכ

 .ומכידבומרקיריו,נדירוהננולוtונררבו,וכנןתונשלוחלפניונ,וtשרן.רמסיימם

ה Hתרכב"הלבנןן"ם Hמהמלנוןכרונותיי ..
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• 

עמנואליונה
• 

וכו'אפריםמיליקירמהנועלהםלכימםלפירןטוהערה

שבחורה.ההלכחילחלקמפירושיישוביםלב"ךהמלב'"םם'חש'
לחורהשבכחבחורהב'ןהקשראחלהוכ",םייהמלב'באלחוהר '1 '''ר'םב
ס'ודות'יעצמו.ברשיחהמלב"ייםעדמיכחוביםלנב'אם'בם'וישםר.שבעל

יכןלנ",ןבם'וושע'ייש,ש'ע'ה,לספרבהקדמחומובא'םלנ"ךלם'רוש'י
באיםןהםסיקאתהמלב'ייםפ'רששבתורה,הלא-הלכת"םnללק'םבפ'רוש
פ'רושבעקביחאיחו"לפיריש'בעקבךחרב'םבמקומוחרל tרכ'א"םעצאמי,

מהר'"א", "פ"בשםהמלב'"םבפ'רישהמוזכראברבנאלצ'חקרב'

'לדאםאפר'םל,'קיר"הבןהפסיקעלהמלב'"םכחבמקור'מ,ריש
ארחמנורחםלימע'המיכןעלעודאזכרבוזמרבודבר'מףכ'שעשעו'ם

דיבור"כל :שםהמלבי"םכתבהמלות"נ"באוריט).לא,(ירמיהר "'הגאם
העםו"בר ,)זכא,(במדברובךבה'דברבוכ'כמולגבא',ד~אב'שאחר'ך

• 

 ,]בא,להושעם"המלביבפירושזה[כע'ן ,")השם(שם,ובמשהבא-להים
 :ל"וזהמלבי"סממשוהעניו"כ"באור

--

, 

• 

ראשונ'םדוחחביןהבדלש'כיה'להםמשיב-ו "I'רןב.
עחה,ובין , '1ונפלאיחועזוזוחי tא-לדשהואם '''עאל,ושהשיםב

ל<דהיאשעשיעיםילדשעשועים,'לדוביןיק'ר rבהבדלו"ש
ילדשהואמפנ'יאהבבובכ"ז , '1אבלפנישחיטאשהגםהקטן

• 

מעלוחשי"להגדולהבןהואיק'ווהבןבו,משחעשעשהואקט!

יאהבבובכ"ז'חטא,אםוהואמעלוח'ו,מדצ'קרוהוארבית
לשיראלה'השלאהגםבמצר'םוהנהו'קוו, '1מעלוחייזכיר"כ
כמ"ששעשיע'ם,כ'לרבע'ב'ויומ'ם ~'הושלמוח,מעלהשוםאז
ב'מ''שראלובאץרבמדברובה'וחםואיהבהו,שיראלנעוכ'

וחכמ'ם,קדשושריבביאיםביב'הם '1הכי'קיו,כבןה'וקרם,

עחהאבלעובם,ונשאשב'נהיםהצד'ק'םאחזכרחטאואםואז

ילדוה"ה=ו!יכןוחש'ביח,·'קרבו rאהלאי'"רםילייקירהבן
 •ידמ.מארם"ב'מים,באזקןכבוכי'דלאיבו'הלאעשושעי,ם
רער,"זכתרזרכרכררכיסריכיפג!רםילי'קירהכןמקבל<ם"

איזהברשאדברבעחשגםלגבאי)הוא ,'בשאח",דיובר(כל
שעשךעיםילר ="קיר,שהראמדצ '1מעליחערדאזכרזכררגנוח
שהראמצד"רחס:ררוהםעליומעישהימולרעסיהסוכןעל
עחהלךשאעשהחבקש 'lארא"כבר,שאשחעשעקטןילד

קדם,מימיכמרראחךאהב'ראבפלאות

--

איןהיטאים,ש'ואלבב'כאשרשכעח,לימרהכב'אכרנתהמלבי"םלפ'
הקטן,בביעלאבכמיעל,,ם,ם m 'שה'אפשרותעיד
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• • 

שבפיחשההלכתיתמההשלכההןהדקחק,מצדהןלדון,שיזהפיחשעל
גמארשם ."ב'"דברהביטויפעמיםכמהמובאבהעלוחךפשרחבסוףזה.

באמרשלאחריובפסיקאךלגבאי.דיבורוזה-במשה"יאהרןמרים"וחדבר

לבבאי.דיבוראיבבווזה-דבר"בניגםהלאה'דברבמשההרק"ויאמרו
-כי"אדברפהאל"פהחבפסוקוכןבי"אדבר"בחלוםובפסיקהלאהוכן

יראחםלא"ומדועגבאילשיןשיבהפסוקבסיףואילושבח.שלדיבירלשון
 .)גפז,(חהליםבך"מדיברח m"בכשבחלשוןערודבמשה."בעבדילדבר

הב"להפסיקמובאכידועהלכחיח.בעיהגםמעוררהמלבי"םשלזהפיחש

מפירשחמשבהישבההשבה.ראששלמוסףבחפלחזכריבוחפסיקישעחרבין

פורעביח."שלושופרוחזכחבוחמלכריחמזכירין"אין :א)לב,השבה(ראש
בשרכי"יוזרנרכגוןאחדוחדוגמאוחשםביחבחהגמראלהלכה.בפסקוכן

לומרלהמבעשיזאחבכלאבלממש,פורעביחשלזכיחרזהאיןאמבםהמה."

שהריוכר,אפרםי"לייקיר"הבןבפסיקלהשחמשאיןזה,לפיאךכזה.פסוק
שהקב"הלקיוחשאיןחימהלשוןאלאלטובהזכירהכאןאיןהמלבי"םלפי

לטובה.אפרםיאחזיכיר

כו,(ויקראלחוכחהבפירשווהאברבבאלבזך.כייצאכברמאצבואמםנ

שאמבםאזכור",והארץ ...עיקובבריחיאת"וזכרחיהפסוקאתמפרשמב)

הקחשהלארץשעשוהעלבוןהארץאזכירכן"בםאבלהאבות,זכותה'זרכר
בעדםהאבוחזרנחבהיוחהדיןשורחכפיולכןיהייבלוחהשמטוחבבטול
שבחוחהיאחוחירץמהםחעזבשהאץרמהמשפטיהיהכגנדםהארץועלבזן
בעדי_כאןשיבהולכןלטיבהזכיהרכאןא'ןמהרי"אפלימהם."בהשמה
עלקשוהיכאןאיןאךזכחבוח.פסיקיבעשרהזהפסוקגםאומריםשהרי

אצלפסוקים.אוחםהארצוחוככלהמקומוחבכלאומריםאזיכדיועהמרי"א.

אזילוכןעיקוב"בריחיאח"וזכרחיהב"להפסוקאומרםיאיןהמזחרעדוח
המלבי"םשלפירןשןאךלגנאי.הזההפדסקאתשפירשמהךי"אעלתדמה

אפרים"ליקייר"הבןהפסוקאחאומריםישראלקהלוחבכלשהריערין,צריך
השבהראששלשבייוםשלההפטרהמסיימתכןכמוזכירה.פסיקיעשהרבין

לטרבה.זכירהכאןראוז"לשחכמיבומכוהיזהוגםזהבפסוק

שבחורהלהלכהבהחאםהחב"ךכלאחלפרשהמלבי"םהקפדיכדיוע

לוי,נחמהיעל "'שר)-ל(המיוחספירשואחדחהלדוגמא,כך,פך.שבעל
ךןנ,יבים.משבעחאיבםאפילוהאילן,פירוחלכלביכורםיחריבקבעוחשז"ל

שלפשרםרהירושלמי.עלהסחמךואףחמהו""והואזהעלהעירהמלבי"ם
פה.שבעלחורהע"פפישרהמלכי"םאבלשם,כפישר"יאמנםמשמעמקרא

שאפשרבקכא,חוליןהר"ן,חדיושיע"פפישר"יאחהלסביראזי[כומבן

כא"ח].בזהשגזיכברביכירים,עיוטרבחוראחרםיפיריחלהביא

סבריאיליהסבר.חשרלי"יקר"הבןעלהמלבי"םפירישאיפןבכל
אחךכללהבבחמסיהרשויפריחזכריביחמלכייח,פסיקישבחירחהמלבי"ם
בקמוםאחרפסקוהמלבי"םאמרזהלפילאומר.םשבצרובוהפסוקיםבכוובח
ערין.צריךהודברהנ"ל.הפסוק

--

, 
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הדליסהיימךמאיך

המלני"םשל"הקשדה"

בקהילתהרבנרתכסעלביושבונחתשבעלא 1מלבי"םליבושמאיררבי

גרמההרפורמ:ו,תנועתנגדהתקיפהעמדתו(תרי"ח-תרכ"ד),בוקאשרט

הכוראליההיכללהקמתהמתנגדיםבראשערמהמלבי"םבקהילה,דעותלחילוקי
הקהילה,אלבואולקודםאחתשנההמשכיליםהתחילובבנייתובקהילה,
להעינותמאיןכןכמוחדש,ספרביתהקמתלמנועניסהאףהמלב'י'ם

הדהייסערו,הדוחרתהלכוהזמובמריצתדת.בענרניהקהילהמהנהלתלהיראות

פלסתרכתביבלב.ךהקהילהשלבגבולותהיתחומםמלתחוםחדלוהפשרהשל
נפלגוהדעותחוץ,ובעיתונותמקומייםבעיתוניםפורסמוהשמצה,ומאמרי

בשנתהרומניים,השלטונותבפניאודותיולהתלונןהיססולאהרבומתגנדי
חוגים.הפנים,משדרבעזרתאותולפטרמתנגדיובדייעלה ) 1862 (תרכ"ב

סירבהואאדהוטב,מרצונוהקהילהאתלעזובלמלבי"םהצעיואףאלו

"כלחברתובהםשונים,גופיםפנישהירעצמוהמלבי"םזאת,אחרלמלא
בתוהו,עולמאמציואדהגזיהר,רועלבטלבבקשהבפארזי,חבםיר"שיראל

המלבי"םנעצר ) 1864 (תרכ"דובשנתהקהילה,מנהיגילפנייתנענוהשלטונות
ממקומו.וגורש

אלהיור'נימנהבכדהפעיליםעלהמלבי"ם.להגנתנחלצואירופהרבני
מקלנבורג,צבייעקבר'אליוכתבתרכ"דבשנת .'גרידיזישלרבהגוטמאכר,

 : •קניגסברגשלרבה
דידייכבודצוניכאשראזעשיתידבוקאערססהגאב"דואורזת

מ'להגאוןשולחתימכתבו.תחתשמיאתונתתינ"י,הגאון

• • 

• 

• • 
התירהונחברברומניה.שס ICברקרובהןשונות,כקהלייתכרבכיהןתקאססח-ר"זב. 1

עונילב,כרדהעברית,האינציקלופריהאודותיןדאהונניי.רהחייס,ארציתוהמצוה,

בשגיובביבליוגרפיה , 824 822עףנ , 11כןדיקה, Kיודינו:קילרפדהי t{ ; 2528-5ר

יובל"',שנת ...שלוןסןביאןברפיה Kבזכררבותייהעלהעזמיהמלבי"םהנזכרים.המקורית

(תרכייה).בשנהבה'ןבנון,בהמשניםנדפט:וחר

• -

. 

חדוסיטפרוחרובה Mבוראהשלום,סיכתפענח,צפנתהספריסמחברתקביי,ח-רלייה, 2

הטפר,שכראשוכמבואתשל"'ס,ירושלים,מכוןהוצאת K"nבוטמכ,ראלוהורבינו

שמיניתשנהבהמגין~ניפסילהלןהמכתב-,הקבלה.הכ·תבהס'מחכותקמ".,-תוכ"ה. 3

 :בספו,ישומיאומשההובכייצויין- , 210עמ'י, Hתרכבתמוזס' , 27מס'

שלהאמווהפעילותןאתכללזייןלא- ),'"לש-ת(יו,שליםופעליוחייוהםלכ"'ס

האמ,ו.המכתבזהובכללגוטאמכו, M '"ר
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שפ'בהממבדבבקשה "בא"זעבשסארסה'לדעסה"מעד •ש'דאל
הגע"תב'האלהוב'מ'ם .'זודבהבמצוהעלסוקעסק"מכל

צ'ףדלאהרבד'תאחדלאלמעןכ'בווהורע"ב'ממבותשובה
דק , 8וו'דצבודג '.ראלסובאהבאב"רכגוןהדחוקtכ'הדבבtכ'לזה

הסכמתוחת'מתבבואומ" .•רפעדסבודגהגאב"ראל,והקדוב

ש'דאל"כלחבדתאלצדפתבלשון'כתובמהדהחש' ,ו"אל
 ."ר IIבעההתןעלתבהגעתיהתקוהלפאריז,חברים"

• 
הדע"'ד'תמדע"סאףעלבדם,זו.פעולהארדותבוספtכ'פדסtכ'בותדולא

אםה'לרסה"מד,עזדא'לדב'לב'ןהמלב'ייםב'ןבדקמו תו,,"שקשד'בד'
עזד'אר"דב'שו"תבספדלכן.קורםאףאוהאמודה,הפע'ליתבעקבות

 '.'''דביקאדעסטהדב"מפ'המחבדששמעלתודהפ'דיש'םמצי"ם

"הקדשה"להע"עשיה"ד"עאתב'ייסהמלשלהעדכתימ"תעלכ'דימה
תהל,ם,לספדהמלב"ייספ'דיששלמפואדבטופסכד'כהעלבחקקהאשד

 :שליבהוזהתדל"ה,ויאדשא

• 

צו "ע"געדרערגירפערר'עגרטבעגאבטג'טראיגר"ר"ו

ציברי'כעןיו"זל'וגלע"קעסרעסגאבעןרע"ייעלכדה"סן
רעדוואהלטעטעדערלעןהאכבעד'המטעןרעםפעדשסהעס
עזד'אלדאבב'בעדהעדדןרעםוואהלגעבאדעןז"בעדמעבשה"ט

• • 

ורקאךיקראיהיהוריסכיהקפידןאשרהשלטונות,ידיעלמיכרהיה Israelהשם ..

הכנסתביחכפנקם-חק"פכשנח-ליזחוזהבשםזויינהלפיכרלאך.בסמות

נד '['טהלירסהיימר,עזריאלרבישללזמותוקרוים :מאמוירהאבהלכרשססאס,

 • 1הערהטז,עמי ,),"'כשח(

וכראשכראג", ) 1' "'' :(להלןהלירסהתןנרעזריאלר'כיהן ם'"כךח-,"", nבשניס 5

בשבתפטירח-ו,עדבהוכיהןלברלין,פנהתרכ"םבשנתכהונגריה.ס Kבייאןנשסשייבה

n רכII ,הקדשה", ..הלרבניס.המיישביתוכרשאיסראל"עזת ..קהילתשלכרבהם

בברלין.יישביבעחנכתבהלהלו.המובאת

אודיתירהא . 1' "''אחריישהותירבארכיוןבשמרלאמקלנכוךנדי"צשלזהמכתכו 6

פו.עמי ,) lהערה(ראההנ"לבמאמריזהארכיין

דבוועוו.לבר,ערוןזייז,כביןשי"'תמחברתקב"--חתרלייב,עסל~נבר,יעקבדיד

 .~,.שלהמיבהק

שוייתלזובחים,מירהשמים,מלאכתמחברתקס"--חתרלייס.במכרגר,הלייויביזחקרי 8

ועוז.;.לוייז

עמועמזריי'סופר,כתבמחברתקעי.ד-תרליב.סופו,בנימיןטמולאאבוהםרי 9

עס.עמיהב'"ל,באונמרירהאהזיקים,בקשרים

 .,'"לשתתל"אביבמטפם,חושן-העזראבןחלק 10

בערכו.תקמה,עמיהטמות,מפתחפילעראה 11

'"ניגע. :-ל sכבראה 12

• 
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האונוןרנוןפאןעראיבבעואובגעוירגעןצורי"בהלירשנוהיימער

 .'/ם /Iמלכיראבנינער

נתרנום:]

בסגולותבחכמהלהשתמשיירעאשרלהיקואראויבכסיםועתירעשיר
לחהילהלמםורסםזכהבהן
אבושכללחסריםהגומלעלהילבן

מעלחוכביי
ב"יהליערשהיימערעזראילהרב

--

ב

מאחבצחלכזרון

מלבי"סהרב

הרצויההכוובהעל

 •האןווובכיבשוהתורהבילמדו

יםררואבשים,שביבואהכיבצרק,לפעמיםבאמרהזאח,"ובבחיבה
המרושלביחהלךואדח ,המסחרבעבורהשוקליוםהלךאחראחיו,מעלאשי

לביחהךליהשביבחכמר_לעסוקהשוקייםעלהלךשהראשוןבחכמה,לעסוק

כוובתן,וחכליתפעולותיהןמטרתיישקףאםבמסחו,לעסוקהמדוש

לעסוקיוכללמעןלביתדטוףלהביאבמסחרלעסדקהואשיןילךאם
המוביליםהמאמצםיכיהתדוה,עסקבעצמיהיאהמסחרעסקהיהיאזבתדרה,

שיחשבכמואליי,יעזרואשוהדבראלהםגםחישבוכבוהרבר,מטרתאל

הגםבבבין,שעיסקהכבין,צלורךמרמבה,כמוכתכןוהדשכטיט,הרומס
תווהטובפ"כ)(באבותכמ"שזהלהמליץובדכלהבבין,אלהכנהרקשזה

"עםלשוןעלהמםרשםיהשעירדעון,משכחתשבהיםשיגעיתארץ,דרךעם

במלאכתובעסקיגםכייורהולמ"ש ,טםלההתורההיותשמווה ,"ארץדוד
 ,אץוכררךבעסקיגםזהדכאוםןבחכמה,לעסוקשייכלכדיכדדבחדחהי'

בתוהר,עסקובנותכדממעון,אותיויצלידיגדי ,בתורהכעוסקהואאףחישב

--

, 

ו Jשב xלה'ליברהחרדיסםגלפעמיםכדורו.הירשניםנזולוביןהיהם Hהמלב' .'

מדרשותיו.חת Kפקם,מוב"ן Itכליאש.החניף Hלאסרהיהאמתאשישהרימדבריי.נחח
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• , 

ממון'רו'חלמעןבתורה,להתחכםוכוותנוהמדרש,לב'ת,לךאשרורעד~,

ותבובתומסחרתו,חכמתוכ'במסחרשעוסקבאמת,באמרלהתעשר,בחכתמו

בה,הלתעשרמרכלותו

צאתמעתהראשההה'אשר;rלשרעזהאופןעלהשם,הזה'ר'\.כבר ..

לאומ'ם,והמוןגום"ארצותלהבח'לארץ,בדרךשהחעסקממצרם",ש'ראלבב'
הארץאחהזההעםאחחבח'לאחהכ'מאדראמץ"חזק )'א(י'~שעבאמרו

ככללעשוחלשמורמאדואמץחזקרקלהם.לחחלאבוחםבשבעח'אשר
בכלחשכ'ללמעןושמאל,'מ'ןממנותסוראלעבד',משהרצךאשרהתוהר

למעןול,לד,'ומםבווהג'חמפד',הזההחורהספר'מושאלחלך,אשר
הזה'רו ".'!'כשחראזדרכךאחחצל",אזכ'ב.רהכחובככללעשוחחשמור
עלרכמ"שי'ו,עלחהה'אשרהארץבכבושארץ,בדךרח'זוקעלתח'לה,

ראמץחזקכמ"שאץר,דרךוכר'ח'זוקצר'כ'סארבעה )'בל"ב(בברכוחזה
בדרשדבראץר,בדךרהעסקתש'םבלאמר,אמנםוכר.'תבח'לאתהכ'מאד

ור'בו'הערב',!בהח'ם"לצורךארצות,ולבחולמשכבוח,לרשחעצמו,לצוךר
התורהשמ'רתאללבההכבהארץ,בדךרהעסק'ה'האךוהמותחח,הקב'ב'ס
בכלהתוהר,כלאתלק"םתוכלשםחמזחארץאלברבאךכ'ד'מ.צות,

שבאמרתררה,ש'שמררע"מאלאש'ראלארץלהסב'חןלארכמ"שפרט'ה,
"כלוש'ראלארץשע'"ר"לחוק",שש'מרובעבורוכו'ארצותלהםו'חן

הארץירושתשהיהימאד",ראמץחזק"וקוז"ש,בההתלןויתמצייתלקיים
 '.''דבעמשהצוךאשרהתורהככללעשרת"לשמורכד'הכובהעל

עסקךבעתפ'גולמחשבתשוםכלבך'מצאבלההפוך,עלהזה'רורעתה

מקרה,תורתךעושהאתהשבזהבדרךכ,שחצל",כד'בחורה,'עוסקשאתהבחורה,

ה"בוממבו",חסור"אלז"ש,בי'ך,'חק"סלארזהוזהכב"ל,עצס,ומלאכךת
פ'גולמחשבתאלרשמאל" ן'מ'"החררד,בשמ'רחהבכובההכרבהמטרתמן

כלשאמרוכעב'ןתלר':אשרבכלתשכ'!'"למעןבתוהר,שתעסוקשתחשוב
ע"מהחררה,ללמודבהפור.עשהרקלו,מצל'ח'סבכס'ובחורההעוסק
החורהספר'שרמ"לאוז"שממ'לא,דרכרחצלחואזמצוות"ולק"םלעשות

אזכ'בו,הכתובכלאתלעשותתשמור"לעמןהכובה,עלוכו'מפד'"הזה

משכ'לשאחהבאמחחקראאזר"לחשכ'ל':"ואזממ'לא,דרכר"תצל,ח
כב"ל.במשרכלותלאאץרבדררהואעtcנקהראשון,אופןעלכ'ה:בתררת

 • R',ירשהשלום,אךזרת

• 

• 

• 
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כרכותמסיירשולמיתלמייעלהמלכי"םמאתהסכמה

 •תול"המגנצאסי"ילאו,הו"שפי'עם

דיכבתעפ'י'תפארתביקינדפסריולשמיספרספד,מגלתרבןאלילשוחהדי

רחבפייעמכדרבונןת,חכמיםדבירוישבות,עתיקותמתוקנו,תנוסחאןתמאלישן.

לענימם.ןובפענחחישךמיבעמןקןתמגלתזיליסילירןלשמהומחרי,ובתגאוומיןי'ן

צרופיםונחוקניםוחדושיםומאירןת,נוצצןתיקרותהעריתנתיביאירואחרין

 ~וחכובהתודהבכתרהמוכתרהמאהיגהרבתלעימה,לאןרהמוציאןובזןקקיס,ובאת

שמןתורקשמולעמליבריאמארימוהר·רקדרשבהדרתעיבעולהסובשםוכחר

• 

כצהירם,כשמשעיניםמאירות-הנהחונתיב,מאייבשםנקראיס ,''''נלעהמאןדי

וחדוילקובשוניס,בםלעןאשרירושלים"רבוחארשזנים,שוממותהבוניםח'מההן

מבקשואיךבשעירהם,מודעבאיבילאבלותירושליםזררביפניהם,כשוהסעיות

ירושליסבשעריהובסלהשולןסולןואמרפורש,לאכיפותראיוכידורש,ואין

משכיליס.יזהירןהרקיעיבזהראוילים,יתעולאדרךהולךהדקיש,דרךלהיקאר

הדנפס,ברבותממסיאליהנלשחאתובחנתיבקרתיושניתי,קראתיואחרי

וטובומתוקומאורותדחשאוריראיתיאורותולקטתינשמיעםמורוואייתי

הבתלדאדמהמהאדיעדמהעתהכפים,אוריכסיהשמשאתארליתלעיניס,

מחופתייוצאכחתווהואבצהרים,השמשיכירלאעיניסליהאישומי 1ישולים

מחמתו.נסתרואין

משביר,לארשהברכהאתוקללה.ברכההדוםלפניכםניתןהנניראהזהלבד

במלחמתובגורתןתקפומעשהנדועהאי'עהואבכיר,דציקלאץרהמאירהמויל

עלמדוימלדבציוןבתעופלאמונה,ידיוותהדמשכליכבגורחציויהאמינה,הדת

בהויותגםולרביזיווהלמידום,החכמותכשדהמעשהייבבל ;גדרלוגדרבפרץו

מתיתורתםכ)לכ,(כרכותחזילובדבריצמידוםבלבייהחבמהיהתורהורבאדאביי

ישאועתהמבתרבת.ומלאבתןמשתמרתתורתםהיושחסידוםמתודיכייל(עשית

בזהשעהאשרהטובהבללעישראלאלפימרבביתברבהשיאהי,מאתבנרה

בגלוישמגלכליעבלבהרנתנהכברוהקללה-ותדעישריפבכדותושיהלחוגי

בדייוהמחזיקבם,יעצברשותן,בלאכמתכינתולעשותהדפסואבנימסיעיכלרעהו,

מאישר.ותומכיייבתרך

, 
• 

, 

אדרידולפיק,אהבה·.בוכתיברכתיתדועתישולחוהנני

מלכIנ'לעו,"מא"

להוצאתהסכמתומובאהכאן~זמו,בפניפרקהןהמלבי"םשלהשונו-תההסכמות •

ובמגורשיסיריליאו,שלמההרבפירוש~םישןידכתב~ייפברכותמסכתהירךשלמי

מאיר ,",הרבהמי"לסיריליאו.הר"שפירוששלהראשונהההרפסההיתהזאתספרד.

נתיב.מיארקזר,פירושלזההןסיףז"'ללהמן
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אבדהםסופד-אבדהםד"ד

• 

טכנאיאורופאידיעלאשהבדיקת

-, 
!!שהבדיקת

לבעלשאסור .'והרמב"ןהמיוחסותתשובותבשםיוסף'הביתמרןכתב

 ,-אולםלא,אואחריםרופאיםשםש'אםהבדלללאבדה,אשתודומקלמשש

משוםשמותרמדבריווהביןאפשררופאים,שםואיןמסוכבתהמחלהאם
• 

שיטתדלמיהדלדשהרמב"ןלדמרשאפשרמדסיףידסףהבית ;במשפיקדח-

שבגיעתשסוברלהרמב"םאבומדרבבןאלאאסורהאיבהבדהדבגיעתהוא,
שאסוראפשרבפשפיקדחבושישפיעלאףכאןמהתורה,אסדרהעררה
הביתפוסקבשד"ע'אדוםוצ"ע.עריותדגילדיאביזראשלבגדרשזהמשדם
הדופק.להלמששאסוררופאבעלהאם ;פקפדקללאיוסף

דרךדבשקחבקאואבריםדרדהערוהעלהבאכל ;'הרמב"םלשדןדזה
שגגעיהמשמעבהחלט : (1יהושעהפגיזהעליאומרל, ffעכלרקהזההריתאיה

• 

ערוה,בשםובגרעה.איסןרשיהאמצינןילאהתירה,מןאסירהאיבהלבדה
משוםדהטעםבמפורשכתבושם ;בהיגעשלאברמב"ם'מבוארבבדהורק

מןאסורהאיבהבנדהדנגיעהמזה,ומדכחעבירה.לדבריבואשלאגזירה
ערוית.בשארשכןוכלהתדרה

בערוהכשבוגעד,אורייתאאיסוראיןוהרמב"םדגםהש"ך'פוסקוכן

דרךהדדפקבמישדשכןמשאיןביאהיבה mתאדהדרךכןכשעדשהאלא

הדופקממשמשיםישראליםשרופאיםפשוטשמבהג ;ממשיךהואוכןרפואה.

ם, IIעכןאחירםרופאיסשישפיעלאףם, IIעכואואישאשתאפרלואשהשל

הואמוסיףאמנםעכ"ל.הרפואהדרכיפיעלמישושיםשארעשויםדכן

במקוםוכןבדה.כשהיאאשתושלהדופקלמששלבעלאסורסכבה,שכשאין
כשעושהאלאקאמרואהרמב"םדאףמשמעמקוםשמנלהשן"כיתב 8אחר
ימנשקיםמחבקיםשהיימהאמוראיםרראיהביאה,חיבתדרךובשוקחבוק

 .עכ"ל , (1ג IIוהסמליואון,מהר'''וכ"כואחיותהים,לבבותיהם
• 

עוך.וכתבר"הקנ:הטימןיו"ר.רר 1 •

z קבזסרמן. 

יו.סע'קצהסימןיר"ד 3

ה"א. Kפכ"ביאהאיסךךיהל' 4

מ.דסימןח"כת Itשי 5

הי"ט. Kפי"ביהאיוtםוריהלו 6

.כ Pם"קוהסימןיו"ד 7

י.ק Hסקנזסרמךיו"ר 8

קנר.לאויו 9
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מעשההיודהא"ר : 11בסגהדריןמהגמ'עלייהשיג 10שמואלתביתאמםנ

לרופאיםישאלוובאוט'נאלבוזהעלהאחתבאשהע'נ'זשנתןאחדאנדם
תעמרד ;ליתבעוארלימרתחכמ'םאמדישתבעל,עדתקנהלרא'ןראמח
-רג-דרמאחור'עמרתספר ;ערומהלפניותעמדוואל'מרת-ערזמהלפנ'!'
שמואלור'אד"'בו בק"/!ו'בהפל'ג'הגדו.מאחוויעמותספוולאיומת

• • • 

 12הרמב"םע"כ.היתה,פגויהאמרזחדהיתהאשיאשתאמרחדנחמני,כר

וואש,לכןהגדו,מאחוירעמהד"בוואל'מותבפנזהי,שאפ'לולהלכהפסק
ומתדץמחלקהדדב"ז"ארלם ;מהחוהוא'סודש"הלרמב"םמקהושבכלאנר

הדופקבמש"שואבל'עבוו,ואל'מותולפ'כ,עב'והמחמתבאהחוילשכאן
מותו.עב'וה,מחמתהחול'באשלא

מכהלהששישאשהנוהג'םוכןבחו'ם,הש"זדדבוי ..הכרתיוכותב

כמאמרערויתג'לו'ודא'וזר\ארתהווא'םררפא'םתרופה,מקרםכולבבטנה
דזהוהש",שכתבכמוהנכוןדוא'אלא ;עוומהתעמודואליומתהגמ:

וכן , 18והגר"א 1-לכןנתוהעצי , 18טהרההסדריכתבזכז . 15עיסקבמלאכתי

כהש"ז.המנהגפשטשכבו "'ביהדוההנוועמב'אזכן ; 19דעתהחוותכתב

במחלוקתתלו'נדהמאשתוחמזרפחרתאו'רתואשיאשתדביקתזאם

עווה,קרבתמשוםהתזדהמןשאסרושמהכיתב 21טהוההסדו'הפוסקים.

אובהגסלבוב'ןבזהח'לוקרא'ןנדהמאשתואשיאשתדיתרחמורדואי
ארילולדעתם ,"השקלורמ.חצ'תשלמ'ם"התררתעל,רחולקיםארלםלא.

הנ"ל.יהושעמהפנ'גםמשמערכןנדר_מבאשתזאחרתבאשהקל ות'!'הד'!

• 

 • Mס"'קכסימן rהאעי 10

 II. '"עעה 11

היי'וב.פ"ההח,רהיס"יהל' 1 ~

 • Cבם,מן(ח"דעולף xסימז 13

ו.סייקקנהטימן 14 '

IS באמיייםגמיצאדםאגיערסקיבלמאכתויזהרשלוהמישגnשביב'S!' נ.וmבטיףה 1;ןו

שמתעסקארתראפילר ל""-הגשיםעםיתייחדלאהגשיםעםוסעסקירכל :קדרשין

 .) MHע Kצ:בימהגמילשון(רכןטרידבעבידתיהלומרלבווסהיהבוסיםתכ Kבמל

· • 

• • 

כ.ןס"קשם1ן 6

שם. 17

 • Xכם"קשם 18

 •יג.ם"קבחידושיםוסם 19 ·

 •קבב.סדמןחירידתניK.כ 20

כר.ס"קקצהסימןד Hיו 21

 •סו.ם"קשם 22
• 

ב."'סקשם 23
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מכללגדהשה'אשםגיה' .,ברירההמשגהשכתבמהלהזכ'רחשיבגם
זסת.להןשמ'ג'עהןנדיתבחזקתכילןדי'ןיבתילית , 'Kהער"ת

הראשזג'םהפיסק'םגדיל'שכמהבפשטיתשכיתבתשיבה"בדרכ'יראה
בד'קתעללסמיר'שאםתשמש'מחמתדםבריאההאר'כייהאחרינ'ם
מיסקשיםדעתעלעלהילאהבטן,בצדד'מכהלהש'ששאימר'םהריפא'ם

ש'כג'סלםנ'יילעמידלריפאלשאילאסירהשהאשה 'Cהמחברמגדיל,אחדאי
 "'בי',דהדע Uהשכתבמהיכןער'ית.ג'לי'משיםלבדיקמקיםבאיתיאצבעי

א'סורשש'כללכתבילאם mהבתירטבעתלהמכג'סשהריםאאשהעל
כ"ובעמקום,באיתיהטבעתיהודיאיבךאייהדריאשיהרן.פאשיכניסבדבר

רפיאה,לצירררקייניתתאיהםשלמכיינ'םיהאשההריםא rשאכ"ן
גםכתבוכן ;ער"תג'לו'חשששיםבזהא'ןערסק,באומגיתיהוחםא

 • Z7צדיןיזהבג

 :"יכיתבהמחבר,דעתעלחילקא"הרמשגםלשכיחלניאלוכמיבן,
הדיםקלהלמששדמיתרשכןכללה,דמשמשאל'יצר'כהאםה'תר 'Cהג Uש
השד'כיתביכןל,"עכבחלקסכגהןש'אל,ייצר'כהאחרחםאא'ןאם

הראש"למפלשמעתירכן iטבדורינושלהיראהמיראפסוקיםוכן , Z8חמד

המחבר.כמסקילאזיכסבראה'ןםשהמנהגשל,ט"אייסףהגר"ע

ח. 'iיבבמחשבןת"בהרגשית'י,אררם,אדםכלעלתלי'גםהרבהאילם

אב'לאחיותה'הלומגשקהיהרבמב'את'הי'כ'עילאעלמסםרת"הגמ'
שיםאפלי,עולאראמראדרייה"דזיהייפליגא ,דיייהיאבילהיאמריחדייהו,

לי'''באשלאבעצמי'ידעה'ההויא :"התוספיתשםיכתבאסיר.קירבה
אהבהבראחא) 'ר(אדהררבבכתיבית"כדאמר'גןהה'גמיר 'Pשצדהרהיר

דמאיא'ל"א ,הכ'למעבדמהיאנןרבנןל"אימרק.ד 'iTאכתסלהמרכ'ב
הכל :" rקדישבסיףהתיספיתכןתביכןלא.לא,אר'לח"כשןראכ'לכין

• 

, 
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וראהבנשים,משתמשיםשאנוהשתאסךמכיםאנךזךועל-שמיםלשם

אםבעצמומכירשאדםמהכפידהכלהלכתאוכן :שכךתבבריטב"א"גם
שלצבעךניןבבגדילהסתכלךאפילועושה,לציררקה mהלעשךתלוראךי
כלל,טונאמעלהואיןלו,ןכפוףנכנעשצירובעצמךמכירןאםאסור,אשה
ההיאוהיינו ;אישאשתשלךםולשאולהערוהעםךלדברלהסתכללךמךתר

להידנמקיאז.נין'רהרע,אצירחישיולאטבילהאשערידיתיביךחנןדר'

אדאורבמטרןבייתא,הנהובדהיומשתערמרבבןיכמהקיסר,דביאמהתה

דאמרן,מטעמאלהרהוראחיישךלאבהךרקדיאכתפיהכלהדבקיטאהבהבר

ת"חכלךלאביצרושמכירגדךללחסדי.אלאבזההלקלראךישאיןאלא
שגיברמיראשרידמייתי.עיבדדוהגיכלכשמעתיוכדחזינןביצריהוברטחין

עכ"ל,בתךרה,"ךאומגתןךעמלוצירךעל

שדלםלךאוז.נרתקולבתשהיתהאומגא"אבאשלבמעשהגםךראה

דאבאעובדהיהוךךמאיהגמ:ךשראלתשבת,ערבכלולאבייירםכלעלוי

הךהאדם),לבגידםמקיז(כשההימילתאעבדיהוהדכי :רז.נתרצתאךמגא,
קרגאביהדאיתבושאלליהואית(לצגיארתא),לחרדךגשילחרדגברימחית

דלאהכיכילהי)מלבישהרירלגשיםבר,מקיזשהואהקרןבותקוע(שההי
בה,גיסתכל.

"שבמלאכתוהכלללפיטכגאילביןרופאביןהבדלאיןשארמגוז.נהובכל
לגברשמותרשפשוטשליט"אאויערבאךהגרש"זמפיךשמעתיעוסק",ד~א

שכלברוראךלםגמש,למיקוחגוגעשזהמכיוןכזהמקצךעללמודו!כתחילה

לעבךדובאמתיצרך,בפגילעמךדיכולהואאםלעצמךלהחליטציטרךאדם

אפשר,אםיעשה:שטובשליט"אבויבירטהגרל'''מפלושמעתי . sושמיםלשם
כזהבמקצועהעבודהאתאךהלימודיםאתמתחילשהואלפגיאשהששיא

 • 38בסל·,תפשיהאנדי

, 

" 

חיי '
להתיחידחוששין rאבעירשבעלהשאשהערוך"בשולחןפסוקההלכה

שעסקומיאף : 0>יוסףהברכיזהעלומךסיףעליה,בעלהשאימתממגיעמה

 ,בךיאיןהרבםילרשיתפתיחשפתחובביתעמהןלהתעמקמותרהנשים,עם
 ,"אליעזרהציץפוסקוכן ;עלמהלכולייחודמשים

כשהואבעירבעלהמהגיאםהפוסקיםמחלוקתמבאיהלכה"דבריבספר
, 
• 

שלים"גtררל,ינכרבהברא'''ליהראה-שם 35

שם, ''''שרוע"גבאתנונית 36
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• 

כדעחשהקילהתזו"אבשםששמעומסכםבמצאח,היאאיפזאידועאיבו

 ."התי'"אפסקזכו ;המקיל,ם
ןלאאופחותפחתבגדרזההאםבעולה,לאאולםסגזהרהדלחאםומה

י'ב.חאולםבעול.ביחשיהאעדIז'זדאיבהדלחשהגחהרשב"א»כוחב

רע"קאחווהסכיםהרשב"אבלשוובפלהסופרשטעוחוכוחבאוסר ..מאיר
כהשרב"א'כותב 48ייבהרבינרגםאולם , 47צריןהכביזגםפיסקיכן ,. 8איגר

וכובחורה,האמורIז'ודזהובמבעולאובמפחחסגורIז'ו,דו "1א :וז"ל,

הביחעלתולקשהמהשר"ם"מצאבוגם ."רדב"ז mהמבי"ט"גםשסקים
דברופאבראהמקוםמכל :"הלכההדברכחבוכו ."ומחירורעק",מאיר
שהגביואףועל ; mפחכפחח '~דבעולהולאסגורהכשהדלחבביחואף
-בתדרהבמצאשירצהדעלהכבסשאסורשבמקוםשלמרוחכחב ..ו "1צ

את,דרימבהגאלאלהכבסאיסורממשאיוכישובההדיוכאוIז'ו,די\י
הדלחאחופרחחשבאמקורבתולהאוכ,ןעלמקפי'יםשאיוכאלהושי

כ"ל. Nהחולהאחשבודקבעתאףהרופאאתש:לאול
הביתשבביבחבאיבעולה,כשהדלחאףמתירמשירים"הדובבמזה,תר "1

,אםהפרעה,שוםבלילהכבסיכוליםשרוציםעתובכלמפתתזתלהםשיגם
כשהדלחשאפילו ,"אליעזרהצץימסכםוכובעול.ואיבוסחוםכפתחזההירכו

לפחוחמפחתאתרשהואמיבי'יאוהרופאאשחבי'יגםשיאםבועלי,
מספיקכוגםבמקום,כעחבמצאיםלאאםאפילואזישירצועחבכלהדלת
לIז'וד.יתשבשלאכיד

-• 

• 
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צוריאלמשההרב

ובהר"ללפיהובדותתקוו
 ]ףום [

" 

הנק'היןהאתבדםMהבהרסת 4

רעמרךהיסוךותיסרר" :התווהיסדריהלכותכתחילתם"הומככתב
הנמצאיםוכל ...נמצאכלהמציארהראואשו!מצוישש'לרעתר\אהחכמות
אמיתתואי!לפיכךמהם.לאחךולאלהםצויךאינוה"כוד.אול,צויכים
איזכלומר,מלבדו",עדר"איזאומדתשהתורהיהיא ...מהםאחדכאמיתת

"והרא :וולווי!חייםוכיזהעלוכתכעכ"ל.כמותו"מלכחאמתמצוישום
פוטיתונקודהכחינהכסוםכלליתכו,ךמלבדוועדשאי!כמשמעותממש
מאתיתמציאותרקישנהכלומר, .)ג"פג,שערחהיים(נפשהעולמות"סבכל
מצאיותאלאאיננו , Uעינ'שלמראההשאר,וכלהקב"ה)(שזוהיבלבדאחת

להימצאלהאפשראלאזנוכוחת/מציאותאיננוהשאוכל ,כלומרדמומית,
ותהיה , '1הלאדבויםשאלותקופההיתה ,כ!ואמםנלהימצא,לאלהואפשו

מלאהגושפנקאלהםלתתאי! ,כ!אםהמציאות.מ!שייעלמותקופהשוב
היקוםכלעלמחבונניםאנוכאשו ,מהפכניתהיאו·זנש'ה .""מציאותשל

חיינו.במשךותפקדינוינושמעטיכעלמתכוננים Uאושוכא ,שמטכיכנו

זהסידביותר.יטיםשהמכןגםהםהרינייחד,הועומקיםהביראםיהדברים

מצררתג"תויכל ;כא!גםמקומרת.ככמה"לזצמכריטקחייםוכי uלהניח

ח"בקלבמאךזהדבךהבורא.מציאית :והואאחד,רעייןיוקאךלהביעבאי

לנרלשנ!כדיכארהמצררתפוטיכל . 39ובדף 24בדף )ל"(ומחחכמהפתחי
זו.עלוינהלמשמעתמשועבריםדבורנווכלפעולוחינוכלכאשרזו,דייעה

תחוםשוםשאי!פ"ד)האלקים,עבודת(שעוהלככרת","חוכותכתכגכו

כילהימנע.חרבהאןלעשר-ת,עלינוחרבהשהרבךאואלאבחייני,"רדשת"

מעשהאוחווחמורתשמים,מלכותעולחחחנמצאםי Uאווגעוגעכל

קולהוריחנוככלפועםעל,נו.המוטלחוכהבמעשהלעטוקעלינומוטלושוח
(שמותבביאוווהיושו"ושכךעלוכחכ .",.,קלאה'"אנוכישלאדיררעם
הובמציאותמאמדןשאביזואינההיהידיתההויהשלהיסודיתהאמת :כ)

 ,ומעצביויצריהואועדיי! ...אוחיויצובואשהאר "א"להוא :זואלא ...בכלל
עלי ...הויחישלירגערגע,כלובשימהבשימהשבל ...ומנהליומדריכיגוצרי

עכ"ל, "נלכדלעכודתולהקדשי

לישהמ ,זהותקוניעלהסולםמראותכעל ,ל" iזמטטרטי!האדמו"ר

כו )(משלל )",,נגטיב(ראשונישלבשיוםלציבכללדוונר.המיב!משלבזה
שבפיתךחיודעהמומחהשחוו.מופיעלב!רכללכ!,כגרו!מופיעשחררמוצגכל

גכואכל ,ז"בעוהבנמשל,כ!לאשוו!.היוצררתיחהפכר )"פוזיטיב,,(התצלום
מלד.פעי.מ"ה)(ש'עיהמסחתוה'בוהצמצרםבחלל ""מציאותלוש'גשמי
ככודוהארץכלמלראשה'מלהכיואחירת-עיניםדמחרקהאיזואבל

מינהי.פנויאחרוליח ,)ה"כפוקהקודשאגרתחגאי,פיעל- !(כפשוטר

• • 

=: 

· • 
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בגראשםש'א!מקיםשככלכמחשחכיכךעלבעזרהאמח,כמכטשחוב!מ'

מקים !'אכברכ'הקב"ה,הב'ח,בעלשלמצא"וחו'ותרב'כרשםגשמ',
ישל'טחוהבוראנוכחוחהכרחשלזיאו'רהלהמח'שהואהןr<דוחחוכןלטעוח.

ומטשטשיםמכדדעחנואחהמבלבל,םגשמ"םיצוריםישנםכאשרגםהבלעד'ח
לבדושה'שפתים,במללרקולאכלב,לדעתעליבומחשבותיבו.היכרותאת

שיחח !"ע(ממנווהכלהוויחנו,שויות mהחחוטיכלהמננ/'והואד\א, •

 '''רהקדמו!מ!אמונ'םשומרוכן , 91דף ,מלובל,ןר"לאדמוהשרח,מלאכי
 .)'נשויכוחםוףאירגס,

• 

לאדםששיהאהבה"כי :כד/ל Iמהרבפימתבמאהזה "היסודות"יסדר
ואל",האדםבא '''שהמ!רקדבר,איבועצמומצדשהאדםבמה '''שהאל

אחדוהואהש"ייחרקזולחו,דברוא'!יחבןר,אל",שבהכלכישב,האדם
ואיןאחד'חברדשהואאחד", 'ה"שמע)(בקר'אחשאמרזד\ ...זולתווא'!

הואבשמחיובזהאל,ושבהכלזולחו,ואי!אחד'חבךרשהואומצדזולחר
 .""אחדחיכחשלביאורכאולמדיםנמצ'בולם) 2-(בחיב '''''שהאלשב
 .)!(מה'חזוכללכעולםנמצאשוםככללשאי!אלאה:כמואלועדשא'!לא

ממשריאירדוסברכעת(כלומר,האהבהנמצאהצדומזה :ל IIמחריממשין

דבקששהםאףהאוהבים, !'בשישאהבהכלכי ... )"ה'אח"ואהבחהפסוק
אלהאהבהאבלבעצמו.מציאוחואחדאחדלכלש"מקוםמכלבזה,זה

מצא"וחלאדםשאי!עדלגמר',אל,וונפשורוחושבשהדאםבמההש"י
האפשרותאחרות,במליםלט). 2-(בחיב "בולגמרימחדבקהואובזד,כעזמו,
להדבקבכדיעביניושארמבטלכאשרהואמאתיחלמציאוחלזכוחהחידיה

ק"'ומהנ"ל,-שלהחולדהיוצאתומכאןה."הקבשזוהיהאמתיחבמיצאות
חאוהשוםאחריחיגררשלאכלומר ,"פניעלאחריםאלהיםלדיהיה"לאשל
נמשד <rן<rןשראוי"לכד :מהר"לוכוחבה:עבודחזולתיבפשיח,בטיהאו

שאי!מאחרכימאחו,וסילוקהטרהשאיועדחלק"'בכל '''שהאחריהאדם
 .)מדף(שם, " 1מאחוסריהןr<אידזולחו,שאיןמאחרכימאחו,וטילוקהטרה

כאשר"כי :לשוביוזה"עכודה".שבקראוח, Uהקרכטעםמכוארוכזה
כשרותורק(כישלוהכלכיזהמורהובאכד)בשחם(והואקרכואל,ומקירביו

אםשל,והכלוכאשרההוא)היצורלהאכדילגשחיכולנו'העולםכעלשל
 .)זע- I(נחיכאחד"יחברדוהואזולתו,איןכן

אלמחקרב"כאשר :עשרהשמונהחפלחבזמוכרנ/'וחשלהטעםוזהו
 ,'''שהאלקרובהואשאזהשם,שמזכירקודםלפיךכ,לנפ",.כורעהמלד,

רשםש"י iזטם IIבצן;אדיכי ,'''שהאלנפשוולמסורלפניולכרועלויש
 .)ו-ק I(בחיביתבר'ר'זולחו םIIכ!כהלצםראית,

כלכיכד.הדכראי! ...זולחודברהםשהבמצאיםהדעתעלנ/'לה"ואל
זולחו,אפט(הם)הנמצאיםוכלמציאוחובאמחחאלירשבשהנמצאים

 '''שהכילהורוחח Uהקרבעבי!כל ...הקרכובהקרבחהעלולנצטוהולפיכד
(גכו-'שטז).זולחו"ואפטבעולםיחדי

--• 

• 
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• 

ובז.היחברן,זולחודברשיהיהאפשרשאיוברורהואמה"ב"דבר
אלמציאוחישובזה ,גבוהחלקהעולםכלהיההש'"לעבודנבראשהעולם

גכואוכאשר ',''שהמו(להחרחק)יוצאהעולםשאיונחשבבזהכיהעולם,

זהרב,ואיזהשלכקיוםאגורוציםאםכלומו,כג)(אבוחיחברןלעבודחו

מצוה.איזו"שהיאלביצועאוחונקשראמרקיבוא
 ...יכלמכליתבררביהדבקותהיאאמינה !"אמוגה"הגדרתהיאמהכי

להדכק '''שהאלולהיוחעצמומרשוחי'צאשהואהמאונה,עניוזהוכי
והמעמיקקפא).קיז,מג,דםיםה'גרברוחכזהע"וועדרקלמ,(נצחבו"

המוכוח.המרוחכלכחרענוה, ,,,ליבואכוחובעל ,זהגדולביטודכרארי

" 

• " 

5 II נרה

הענוהשלמעלחההיאיוחרערורלאיןאבל ,החווהמעלחגדלהכמה
עמרההחמכהשעשחה"מהחז"למאמרטמןעלקלז 4אגמהר"ל,(לוזי

חשמש'וכליכי .)אשבח(יררשלמילטולייחה"עקבענוהעשחהלראשד,

(בתיבהפשךטןת"דמח"היאהזאתוהמדה(זהר)שבורםי""כליסהםהקב"השל

ק-ממ). 2

ירגדרלא'הענןהבעלכיהגדילית,כלעלרלה.הגדהיאהעביהכי"תדע,
זהדרבר ...פשוטשהואהגמור,הפשיטותעלמורהזהודברכלל,גבל '1ולא

יחברןשהואהכלעלהעגרה 'ה~שנרחןמה ...הכלעלהעלי'נההמעלה
 ) 1 (צמ'ח IIרמהזהרדכר ...הםשמרח"בחכליחפשרטשהאומרוהבשםלם"',שמגיח

ליחטאפשראי :כרהראדבריושפיוושנדמה .)ב 2-(נחיב "יחבךוה'אל

אבלאנרש"ם.מרשגם"'הםא <7רממהרכבה,בעליכרלםכימדה,שום'ח,ל
הזאזהדברעצמר,רכי iבהחרכזותחרטרשל ,ח '1אישחוטרשלזר,מדה

לה.'אודיתנהלהתבטאשאפשרהיחדיההיאזוימדההגשמיית,של 'הביגדו

(עצמירחר),עצמרמעלחלשכרחחאדםח"כענרהלכחרלזכוחשכדירהירח,
טו) 2-(נחיכהפשיטוחדמחהאדםמאבדהחורהמעלחשבגללאדרבה,יצוא,
זאח"דמה ) '"1(שם,ח"חבגיםחכמיםחלמ"'לאותםשאיןגורמרהדרבר

 .)םש(ממהג"ירחקגפשוושומרוקמבם"',גדוליםאדםכבימכשלי
, 

ש'וחלץראטנזיו IIהזכר"לת IIי-םהזכKירםמוירתסיכום

אוירקדרשחביןמכרעישיבוישישהקבלהבחכמחהראמפררטמיטור

בפחרוחהבבחמאפשרזהרשיבוילארץ,חוץשללאוירש'ראלאץרשל

שפיראבחןר'הארץ"סוכ"וכןשכגשכאדפיםב'חלקח"מ(עץהחורה

גררמלארץחוץאויראדירכה, :רכדדףאחלקכזהרמפושרחהמז)דף
חז"לבמאמרנלילה Iכל .).רכסגהרויועלא"מהשר(יעיזי"מגימא"לחנמיהמ

ישראלדארץאוירא"טז)רבה(כראשיחשיראל"ארץכחכמחחכמה"אין
פבילראוחאחהמכקש"ק"החהלימוכמררש ):קנחבחרא(ככאמחכימ"
 .. "'''אבבתירהעסוקהזהבעןלםשכיבה

.; 
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למגרי(הקדמה '"לאמהרחשילעלרח·קאחירסףלרביהמגרימארלכז
ז"ל,האר"'שבחי( "'לאלעלרחז"ל '"להארהנביאאלהיר mצ'לכו ,משירםי)

אחרי ,'"אללעלרחלרמח"להמגריצירהרלכו ) 17דף ,חרל"הרררשהדפרס

רמרבארעג).רמח"ל,(אגררתבחר"לבקכלהלעסרקלאכרחרבעלשהשדבע

שלאזהחחהיםקויםדעיקרקפ"איר"דלשר"עאיגרשלמהרביבגלויו
פסקריחבריקראו"הרמבדברילפיבמי\חדמרבוזהבא"י,רקהראהמקרבלים

למעוהיחההמצררחכלנחינחשעיקו , 18 '"יובים vסוש'דיתוררעיכה,
י."בארקפרישיארהמרצרחלששהבנחושכוכל ,י"באקוימם

כהבמדההחרהרסודרחצפרנרחלפענח ,לאץרחרץבוהמהר"לזכהארי
ראחדבההנרלדאחד ...ע"הבכחרברח :לגרשהחשרבהדרמה !רנחשהגחלה
א"יהבינחכברבושילא"ילעלרחהמחגעגעגלרמר,לרארחה".המצפה

פהרמנצנציםרבקרעיםעוליםאלונעגרעיםמברסלב).אדמר"ובסםוי(כמבראו
יחבךררא mלפנינו.מאיראיוכי ,באפילהאנחנררוישבים .. ,מהו"לבספוירשם

אלהלבאיני ,לפנינחלנרדיאירהדאחמאפילהויצאינוחסדוירבודבבחרמוי
(נחצ-אלרמידנרחבקצחהואאשושראעמלאלעדראביטרלאהחייםאץר

סיף-גיר(ותפארתה"בבגינהלראיתשמהינןלהעלותיזכינויהיא-"קנט)

רמנדלקדשרעיולבנרחהחובה(השם)רימלא ...מגדללהושי ...ורמי ..וציא)

רשילח).סרף-(גרוערלם"זעדרד

..אם :מהו"לכחבבה.חלקליששימרכיחישואלארץבקדרשחהמחברנו
זה ·נשאוהיההארץאלמשחרקקיםיהיאטבעימקרםלשיראלהאץרההי

 .האץראללבאוצררלאחינםשלבכהישבכרההפירכאזהיהאבלנצחי.

-שםנשאוםיהוילאדלכרלשיואלטבעימקוםהארץשאיוזהמרהרלךס
• 

גג).(נצח

הסבירזכ"ד)ובה(בואשיחא"י"כחרוחחררה..שאיומאמוסמרעל
שיאואח"כחורהילמרד ..בא'"מדרע ):ל(קידרשיולהר"רהאלוהא ..מהו"ל
היהי-שםבכלבנימןיותרהתררהההישםהדקישהארץשהיא '''אבכיאשה"

אשהשיארחא"כחרהרילמדשד"י"באההיהחורהעיקוכיבחרהרמחמריםי
לאבחמרירחחורהלידמכאשרבטרחםירהיועלירמגוחההידאחחוהרכי

 ,בחמרירחהחרהרנרכלםשההישלאבבבלאבל ,הועציוברשולטהיהי
 Qחכמ'חלמריימהמפניאמוינורבהדאיהרע,ציובוגמהרשהיהיחלשדשי

לאכיקמה),(שבחחורהבנישאינםמפני !פאו)(כבנדימצרינםישבבבל
שלהם .מלימודמבטליםהיהכזנםהכירבלארבחררהמחמדריםכךכלההי

.אי:זוכי·מפני.. :כחבכ"כבנדריםהנרראהמעשהערלק-לג). 2(אגדוח
• 

 .רכהשקטבהנחהממרצעיםשבההחכמם'כךמפניוממרדג,ממוצעשהראדא"י
 .מק-ג) 3אגדרח( "הגעסאלנרטיםהםגדרמםנילמידרגחץרויצאתהאיבבלאבל

הדבוםיממנרמרוחקבאמצעשהרארדבר..במיצועהאיי"אשלהמעלה
נוטהההילאהדצקיבנימיורלגו )ה-<: l(אדגרחהקצררחאלנריסםהםאשו

רחדעלב) ,(שםהערלםבאמעצשההיהמקדשביחחלקרההיכיליושוחרץ
נבואהאדםכי ...הערלםבאמצעעומדהואהמדבחכילכפוהראריהמדבחכי

• 

• 

• 

• 
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אלשדיצאהואהחטאכ'מהחטא,מסולקא tרכרושבב'לשדי'ף mרןנ.'רצעמן

קבורכא'לו '''אבהקבורלכרהעולםבאמצע '''אשזמפג' .. ,מהש'וו'חוץ
שאמרומהעצמווזה ...החטאמסלקוהואמצ"ערמקוםשהואהמזבחתחת
עלהםהקדישה '''אז"'רשול'םקסד).(שם,עון"בלאשח' '''אברהרכל

 '''אבדרהיא"זכאשרקמו) 2-(אגדיתהחכמה"נטליילכרהדישריעלהשדיי'
אדםשלוהגיףכגפוי,שהא"שלוהאדמהכןגסמקדשובזהקחשה,אדמה

(נח'ב "הבאלעולםהבנהלוש'זה)(זמךצ '''אשלמהארמהנבאר(הראשין)
 .)ו-כ!ו

ארץש'ראל,ארץ :חיארםגש"כותמהר"לבא"ררמה)-(ובאבות
ורחבהטובהחרמהאץרבטו"םביארוק-מרבנת'בהח"םוארץהקרישה

ימער'ל,טובערב,הפ'לוסוףשהגד'רשבח'םג'שב'אראחר'קדדףזבגבורוח
שאנחנומהזה"ילפ'(מיע'ל),רחבה(טיב),טובה(ערב),חרמהאץרדג.ד'ר

טובהארץרק(החורה)זכרלאלמה ...הע'ןחמדחזו ...חמדהארץאומר'ם
(דבר'םארצותלשארכןגםחמדהשש'שמיםהואהטעם ) 7ח(דבר'םבה mן

אץרבשוםנמצאלאשזהורחבהטובהאץראלאוחםשע-להואמרערבtנ").
שש'הברכיתכלאתאומךtנ"אנחנוהמזוןבברכתאבלש'ארל,לאץרפרט
דבר.חסירהא'גהשהארץאומרtנ"אנחנוכ'לאץר

הפכ'ס.ם mבטבען,חםיהדבשקר,טבעוהחלבכ'ודבשחלב"זבת
מאד.ברבו'באץרנמצאהפכtנ"שהםהדבריםשאףבה.כלתחסרלאכ'לומר,
רקכך,א'ניובאץרלהפכו.מוכןא'גוrזאהלדברמוכןא tדאםארציח,ושאר
(גבוק-ד).הפכיס"הםכ'יאףברבו',האוהכל

• 

 .ללא-סוףלהמשךתיכללאשדג.לותשהתבשרנו ,המר"לרבבר'ונסיtנ"
 ,הסדךמןדיצאדברמאתוש'באאפשר ' 11 ,המצא"ותמסדריתבךרהוא"כי

דבךהמציאות,סדרמן'ציאהנקראזהשאיןהחטא,במקרהשעהלפ'אםכ'

כלשחוזרוכמוטבע',דבראינוהפתורכןוכמי ...אחחלשעהעונששהוא
כלללהדיתםוהנפרדtנ"המפוזרtנ"החלקtנ"חיזריםכךמוקמו,עלרובודבר
 .)יס-(נצחדעח"בןהיאאשראדםלכלמבוארזהידבראחה

 ,וביחרמלכאטורירשרלtנ",מקימוח,בג'בש"סמחאורשהחירבןוכמו

בברכותלש1'נהעטרהבחזרתתבואהברכהכןואמצע,שמאללימ!",המחדיסtנ"
הוזכרוורהברtנ"ואליך)(נצכ-חדבתיםבניןיברכתאוכלוס!",ברכיתנטע-ה,

ע"ג.ס"קהתוך""קילבספרהגר"אתלמדיע"יהמתאורדב.אולהכהמלךשרב

., 

i. -

> 

-• 
לפניכס,שקראתיממהיוחרהרבהבספרדי.הלאמהר"ל,רבר'ויתר

 . .! t!בכחוב

• • 
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בלרגשמעיו
, 

• 

ורוחבהלאורכההסוכהגובהביןהיחס

 )ל",אדלרש'ד"רשללמאמרן n(הערן
• 

לגמראמתמטיהסברז"לא.דלרש'ד"רהצעיחשנ"ותשריב"המעין"

זיאר)דר'(אילכארכשיטתאתלהסכירהיתהמטרתו .:ככדףסוכהכמס'
אכל ... "אמות, 4האיהסוכהאוךראםסוכה,כצליישכאדםאמה 20שדע
זיראכ'רכמאו,כשיהר.אמה-20מלמעלהאפליואמות,-4מייתרבהשי

סוכה'!צלאיכאדרוחיאוכיורהוא,צלמושםדאמר

אדםאםההכדל"הלא-היתהז"לאדלרד"רשלהבסיסיתשאלתו
ככהמאלאהדפנותבגוכהרקלאתלויאינודפנותבצלאוסוכהכצליושכ

עךראדלרד"רהשנה).ותקופתגאיוגרפירוחכ(כגוו " ...אחרםיגורמים
בתקופתבירושליםכיומצ'אשונםיוזמנםיבמקומותצלאורכישלחשכונות

הנואמות 4שלואוךראמה 20שלבגובהסוכהדופושלהצלאורךתמת

עדייונשארתמוז)(תקופתהשנהשלאחךתכישויבםנמצאכךאמה. 3.05
נמצאועידיודפנותצלולאסכךצלשד~אאחתכאמהשלכאוךרקטוקטע

שיטתאתתארמתזועובדהאוליכיא'ד"רמצייואמנםהסוכד.בתןו

עייוצרדיעדייואךשיראל,בארץנאמרוהמצוותטעמיעקירכיהרמב"ו

קשהשאיננודכרתמוז,תקופתלביוהסוכותחגבויהשיירהקשרמהו

הרתשב"ץהר"ומלבדכימצאנולהלו.נדוושכהואחחתשיטותלפיעקרונית
 1נזספיםמפשריםשביגםלנושאהתיחסוז"ל,המחברצייןכברשיטתןשאת

עלהמבסרסאחרהסברמצעימהםאחדוכללהשיגם,קשהשכויםבספרםי
 :אחרותהנחות

"עמוידלספחבהקדמההגר"א)(תלמדימש,לאועיקבב"רברןח'ר . 1 '

 .'תקל"זברלוילרמכ"ם,קדה"חהלרבתעלהשמםי"

• 

• 

"נצחלספרואחרווכקונטרסמזאומטש,סג"למשהב"רשיראל'ר . 2
 • 3תק".אא D/lפרש"ס,עלשיראל"

ניא.לסייהושעופבילברעייר ,:בסיהכנחמהיברבריםבעיין 1

המוחבןהנזסתהמשיירבהברסתלדיס Pאוילימו,'עלהמדיה"'..קנהספרםבחיברנ

 Kהנר"'רכומצוותלפיליזס Pוי Kספראתיחרםג .) Kניי pnשקלnאתקמ",ר(פראג

התורהונעלותלספר C(שליס"'ז Kייאקםמניסןףבהקדמתונוייןתק"ם),(אמסטרדם

XIV 'Y . חש"ו.)יירק(,יי

11,' 
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יהתשב"ץ.הו"!שםייתכלולהשךנית.השיטותאתלהל!נסכםהשיאוהשלם

דפנית).בצלאלא(דב"ה '!"רהישטת
• 

שסכדבם1"שעהשיםשאי!מציאיתמתידהגמראפירישעלשואלהר"ן
אמה. 20גביה'שהיאכלתחתייהחמהתכנסשלאימנעטפחים 7X7של
 20דעדאמרינ!הי'כ ...כדמיכח r;לבעינ!חמהלמניעצלדהאייכ"! .....

ומתיד IIןהמוחשתאלהחכשיאנוכיוליםסוסוכה.בצליישבדאםאהמ

חוםיממעטהסכר rמגמאה 20דדעלחבב!להי םיקד.....מתץרהדיחק
מגילה. r;הכאיליכדכלבהמתחמםשאיני r;תחת"שב.השיאלמיהחמה

 ." ...בחידשויזהארכתיבגמרא,כחה lt'רלזהרשי

• 

'--
המצאיית.אתהיאגםכמכחישהרשב"ץ י"!'עלנדחהזהתירץו

• 

ו IIקםם'יא IIבחהישיב!"ישטת

לאירכה.הסוכהיבה iבי!הייתרלכל 1:5שליחסהלויתחייב "!,מת

יאשמערינ! ..'אמית-4X4מהקטנהבסוכהיה!,גיבהאמה-20מלמעלהה!
אמה. 20בגיבהאמות 4X4דהיינובגובהה.מחמשהאחדבה mשהאידכלתנא
מחמשהאחדטפירוחיאשתהאצריכה\,פיגבהוהדאילופינ!מינה . m:!שי

הגיבה.להפחיתצרויאתהאמית 4X4מ-בציר;רשהאיכלה"נ ..בגבהי"
צלדליכאמשוםפסולהאמות-10'מייתרוגיבהאמות 2x2רחבההיתהשאם'
יותרלאשלחיסלה"ת "!'מתחייברמוע,מסביראיננוהרשב"ץ " ..למטי"

לסד.הסברנמצאלהל!.המובאםיהשמים"עמדוי ..,בעלבדבריאר •-1:5מ

• 
 IIהשמים"רוכעייישטתב!ול

 r;לבעמתיחסכדומתודהר"!קושיתאתליישבחצהמשקלאוברוד ,.
שלאבודואיזהוכי ..... :הסוכהשלהגיאוגארפיברהובהצלאוןדתלותשל . , 

החמהשצללי עו"!,דברזהיכיהמקימות.לכלכללדרדזהדברחכמיםדבח
המשווהמקונטייתהכפיימדינהמדינהזכלהמדינות.בכלשוויםאנים

תחילההמחברמבררכ!ועלבצללים".תשתנההגיאוגראפי)החחב'(כל,ומר

הסוכה.וגובהרוחב.אורדשלזהדי!נאמרגאיוגראפיורוחבמקוםאזיהלפי

שהםמכפיהםהתחלתםעיקרםהמלוחתחששבו!לר. עו"!'כברזהנה .....

תשתנההכלכיהשבת,"ם'והתחלתהימםיקריאתוכמו"כהשווה.קובמקום

" 

~ -

בש"ססוניותכמהלהסביימירחואחרוןקינסרס Mנמניסראל nננטפרבסוף 3

ספרעלנחמד"'....אוזרהפיךושאתכןםנכבתהמחברמתמסיים,הסבריםהדורשרת

אחירם.ספריםיעוזהכוזיר

אךנרפסו,לאכידיעאשרסיבהמס'עלבחידושייבבדיןריך Xהכימצייןן ....הר-4

כמןסקרוה.ידבכתבננוניKם
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• 

כ' ,'ר mזבזבכחבם"ומבוארעמווקחמגלהבספרוע"ו ...הנטה"הבדללפ'
השודו.קווהאובארץאשרדעו)(גןבג"עהואהמוציתשע"תעק"רכל

אשרעדוהגומקיםאלשיארלארץדרדשיראלאח 'Dלהכנתהומשה
 . mהמשובקיהשוררלמצבלהחח"סעל,נוכ'א'פיא,לומרברצונ'ובארץ'"

שלחשביויועןדממש,.,השמ'םעמוד'בעלןמדיברבשנהזמואrיהעל
לשנהובlDז<רבא',הישענאבחשר',כ"אשללחאר,.,עדהשמשבט"ת

אתמחשבהיאמכאו .' 10026 '-כאזחהה"והא"קטו',שבמחזורהארשונה

'ת'רההסוכה םאש..... :מסכםוהואהסיכה.מגובהבעןר-1/5כהצלאורד
חמשי'תמחלק רת,!,מעטחגשלאחחום '1בחהה"אםאףאמות 4על

והסיכההיא"'וסכהצלה"ה"עכ"פאמה), 20הסיכהגובה(אםמאות' 4שהאו
 mהשוקוח '1'מלפ'האובגמראהנכיוהש'עורו'1זקראמיח. 4מ-רחבה

שלבש'טההולדהואשגםלמד'םנצמאנודען".הגושםכ'ראו'א tדוכו
אמיח. 4X4מ-הגחלוחסוכיחלגב'רקכנראהאד , 1:5ח"ס

-• 

שיKרל""נחצבעלישתט

נקדוחלדבר'!'אולםהר"ן,לדבר'מח'חסמזאמרשסששיראל ,..גם

במחקר'בקריז"לחכמ'נר .....אלאהמשירהבקואשרעדובגןא'ננהההחח"סרח

-, 

קרק)הרבמודסבחרואתרז"'ה '~(הגמילש"להרמב"ןהדוcםכתורתברעל,ייז 5

שליםהברבשםגםשםומביא , K'ס'יייכ nחיאשיבןלבנולפעליםוביכשו·ת

קרובישראלארזמיקיםיעביןכ"'גפרקישעיהאברהםכריחכעלייייעולרש"'ש.

המסחה.לקי

חייבתהסיכהיוחר,קזרדפנותוזליוחוגביההשמשעדדרןהחבשלהרשאוניםבימםי 6

רבא,הוזסנואננוזכשרהלהיות

 ''''מלפים"לואו,ליהמחזור,שלהראשינהכשנה Kרייקבחרדמו,ליכךורלאך

פרשתאנמרהכאשרמנריס,יציאתנוםהתחייהקטבים)(המחזוריםהמולדןתשחסגין

 • y' 50לבינהעיתיםובס'בי,י"גשמות Kעירבאבןיע"ןהחודש,

צמפםואןסיתתמוהים,ואףעז.נניניסעניניםבכמהקשורההמחברוסלהחשיובדךד 8

 Francois 'שלכיותרהנדירו)ךהמפורסםספרומחוך(טבגנס)געהנוערביח ICהמחבר
" Vieta, "Canon Mathematicus כפK ,157ריסY ( וןהספרהראזהספרClהרש

קזחיההי tan 10°26 'הליחותפיעלבימנטםהמחברםריגינימםריים.זרביםשל

פחותקצזן.שהיא 0.181הבוהמדייקהעיךדברשללאמיתיךא I/S = 0.2.מ-~ןתך

מצורףהשמיםעמודילספר !המחכרשלהפירושכלמבסרסזהזיוקאיזל . S/1מ-

שונים.שרסוסי;בעםעמיייםשניינןוקוסינוססינוסלזרכיסריבינומםויליחבסיםו

הספריםשבכיתבספויםלמלש(כךספויםכהובהחסויםהשרטומםיוהןהלוחהן

ותודחייירק,בניוהתוcיילוגישכסמינרבטפסיםאותם'!מאחיאך ;בירשולים)הלאומי

לבלמם.הרשותעלוcכזלהםנתונה

ונזקקהמגגבםשלבחשיובשליבלרחותיוהמחברהשתמשלאמייזלדעזן.םנזמנין

יKיסה.שללספר

-• 
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לפ' ,"1םהבחצ'המצ'לעמודעודלפ' 9הצלאווךמד"תעללעמודמז'מתם
שכבואשוהמקרםוהואהמצבולפ'ממצו'ם'שואלבב'צ'אואשוהזמן
כאשוס'וזחודששבואשחשברזעווךש'ואלבצחבעלהה'א".בעתשמה
שווחבאחו ,"מעלות 3Zל"קוובשהואחרוב.בהוש'ואלבב'שכבו

בארתולאופקמעלהשמשגובהלכךוא' ...מעלות 30ל"קוובהואמצום'
ב'זההבדלאתש'ואלבצחבעלמסב'ומכזלאחומעלות. 79כ"ה'ה"ם
 :האבהצ'וובאמצעותהסכךצללב'זדפבותצל

• 

,.-." -
?,' J /ו,II ' 

ור
--ד

#,, R גO י"U 

" . } 1"0 r .4' 1.''1.ד JJ ג
• 

, 
ו;ןכ oIר rנiכ

• • 
-• • 

חלקיס,לשנימחולק :-nבהסוכה,כלשלהזל

דפנותבל :ב-י

סכרבל :י-ח

נטייתתווה)מתז(עתבס"זבששההיתהלע'לשהוזכורהבתרבם'לפ'

תורה.מתןלעתלמעשהשהברונהלהלןנויין 9

יסניוהרישרלא,ארזברמכןעובר 32ה~הרוחבקרתמוהה,בקידהשובישנהכאן 10

 70°שלשהעירמפנישגיאותישנן 4Sowלמעלבערכיסכילזייןוי Mושם,היהלא

אחז.כערךהערכיסעמזדתהוזזה,בדגשמם

74 
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• 

גנונהסוכהדווכואועמודשלשצלכך , 11°14 'הראש,נזכחממקוםהששמ
שעד"וכך ,אמות 4מ-מחרתקצתשהסאמות 3,9בערר '1T'1Tאמה 20של

(שהואסכרצלאלאדפנותצלשאיננןצלשלקטוקטעהסוכהבתורנשאר

צלר-חראומת, 4הרמנחכמיהסכךשהואה:וסיכה ... "הסוכה).אחהמכשיר

 ,הזאתבצורהמראהאתהכאשרהחפוצלככלותאחריחכףמחחליהסכר
אבלכשיר,_הסיכהילכזהסוכהכחךריכנסד-חצלמזשקצתא"כויחח"ב

אמות, 4ל-בוקוא"כויגעיאמה-20מייתרחסוכה)(גובהנחננחיאם
אםואולם ;אמוח 4רקשאינההסוכהבחךרכלוםח-וצלמושאדינמצא
כשירהסוכה m ".הסוכהבחורח-וצלקצתעד"ויכבסאמוח-4מיוחרהסוכה

ותמדי ..דוכנות"בצלאלאסובהבזלישובאדםאיו'אמה-20מלמעלהאף

 ."ורכ'אמותמד'למעהלאכלדב"ההתוספוחכמ"שהסיכהבודלעדחלפיהגובה
 :שו\זכווהאחוותלשיטותשיטתוביומעניזהבדלבמצאדבריילפי

להיותחייבבה mוולאורכההסוכהובה-גשלהחיסהיושקדמוהשיטותלפי
שלחוספתכלעלהסוכהאחלהוחיבח"בםילדבריוואילוהייחר,לכל 1:5

בחיסגם ."בלבדאמה-O.I97כשלוווחבאוןובחוספחבגיבהמאה 1
 , :שו~וכויחפוישםיביזהבדלםישיבםהומצאלבקדויח

הסיכיתחגסווףהמשוהבקואשרדעזגוי Dל :שהפיםעמדויס'בעל
תורהמחזיחארדיחורבהוליס :שי1חלבחצס'בעל

חומווחקופחשיארלאזרי D:ללדארש'ד"ו

• 

 :ההקדמהבסיףהשמיםעמידרס'בעלדבריבמהרחבנישיתקיימןחי"ר
מקיםדעשחחוחבקו,יבטהועודבכביבהיוושלםילואוחיוכיבו"הש"י

בקדושתחחקדשחו"לוכל ...ובבמראבדמרשרבוחינודעחכפי mהשוקו
שיראל".אזר

, 

• 

 . tan 11°14' Xאמית 20 =אובות X 1/5 ) 3.938אמות 1.0 11
קבועים.יחסיםלפר,לאלמעסהזלוeורבילפיהילךהחשבין'קירהריכי 12

75 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



בןויאן ,לשמה

תורהתלמדומצותעל

M 
• 

היודהפרופ'פרסםט)ייתשל(ניס(ב"המעי("

יתה.ותכלמהותהתורה. ,תומודמצותבעני(

ומסקנןתבירוריסכמה '''בליר

. . ' . 

אגמריתדלא"והיכא :ע"גכטבקדושיו Iהבמדבריהביאדכריןבפתח
תלמודכהלכותהרמב"םמדבריהביאעירנפשדה".למגמראהיןמיחייבאביה
 :מסקבבהל' ."\כו'ללמדוחייבאביו"קט( :פסקאשבהל'א;פרקתורה
אביולמדושלא"מי :מסקגבהל'ורק ."וכו'ללמדוחכםחכםכלעל"מצוה
תלמודמצותשעיקרשמשמע 1בהערהחמהכדעלעצמו".אתללמדחייב
מסקנתובעצמנן.ללמןדאנןמצןןיםבדיעבדורקלאחריםללמדהואתןרה
ללמדתורהתלמורמצותשעיקרמתברראלובמקורןתנעיי(סכאשרהיא,

לאחויס.

שלל,מודןלוiב'י':שעיקרבקדושי(הגמ'התכןנהלאשבןדאינראה,והנה
, 

כיבעצמן.ילדמ ·· ..אבזה;אגמרהילאאםןו..בייעבךייקסאביןהייהאםד
, 

כלקט(בהריתובנואתללדמהאבבאפשרןתסיהיההדעתעלנזילההאם

ללמודהכ(חייכאכיןלמדןלאשאםלחדשהגמ'שהוצרכהעדכןלה,התורה
"למדן :א"עלבסוגיאלהל(הברייתאע"פהגמ'",ביאורמסתברןאזבעצמן

מכא(כמקראאלאעליןכנוחובת"אי( :ןפירש'''משנה",מלדמןאי(מקרא
אלאכנןאתללדמחייכהאכשאי(מזה,מכןארלעצמן".הואלימדזאיךל

תורהתלמודהל'הרבשן"עועי' ;שםמהרש"אחייושי(יעי'בלבדמקרא
כדעלשם),זהעני(עלשהארידזמההסמ"ג,בשםאאותבקו"אאפרק

-"מקרא"(מהוהמקראכלללמדוהספיקלאאביושאםהנ"ל.הגמ'אזמרת
התירהכלאבלבעצמי.מקראללמךדהכןחייב ).בס"קרמהסי'לר"ר rס"עין

פחותהחהןבהואי(בעצמוללמודישראלאישכלחובתבודאיממקראחוץ

משיראלאישכל"ח:הל'ת"תמהל'פ"אהרמב"םשפסקוכמולאחרים.מללמד
משמעיתשאיזיבודאי ,,לילה"יימםבןוהגיתשנאמר 'וכרתייהכתלמן,חייב

"בדעידב".רבדיר

בפשיטןתשהריברמכ"ם,ההלכותמסדדגםזהבעני(כלוםללמודאי('למיכד

 ,כעצמולןמדןכשגדלהילדאת'ללמדשמחחיליםעולםשלכמנהגוהסדונקט

 • Uלכת"חכחיןבהדמב"םפתחןלכ(הנ"ל.כקדןשי(הגמ'כדשסדירהןכמו

נחןיבוסיים-בביסקרוייםשהתלמדיםי-לאחריםחירהבלימידהמשלך

להלכותכפחתיהשהדיעצמו,הרמב"םבדברימפודשיםוהדבריםבעצמן.ת"ת
 ",וכ'ותודהללמודא)פדט(ןזהרעשהמצןחשחיבכלל("יש :כתכאלן
חןרה.חלמןדשלהאחתבמצוהכלולההיאכיללמ,דהמצוהכללהזכירולא

לומרןללמהר,"תורהללמדר"שצונו :הרמכ"םכחבאי.מצוההצמווח,ובספר

· 
! 
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שבספר , 1בהערהלו,'פרםר'שטועןומהבמצוד.שויםחלקיםששנה'םלד

שאמרכםי-וכוחנובעצמו,ללמודלאחריםלימודהרמב"םמקדיםהמצוות
על ,הפסוקואח"כלחלמידיםל,מדועלהפסוקקודםשהביאממה-בע"פלי

ח"חצמוחס"הרמבלומדשממנוהפטרקוכדר"קיס,דברי'איןבעצמו,לימדו
בםיררש.הרמב"ס,שכחברכמרוללמ,דללמרדכרללרוה " '1'לנב"ושננחםהאר

 "רביח,פעמיםהציןרזהכ"נכפלרקהםבדברייהמובאיםהאחרםי·והפסוקםי
מהמצוה.rזלקלומדיםשמהםולא

כיומםררסםפשרטהדברלאחרים,חורהל,מודבמעלחהנדיוןלעצם

חררהלומדכלושאיפתתררה,תלמדובמצותנעלהדרגההיאחורההרבצת

במציה,י"ריעבד"ל"עיקר"עביוזהאיזןאאליה,להגעי

• 

כ

J 

הרכחהשרםאיןזה"ולפי :לויפררפ'אומרתררהלימדותכליחבענין
מצןה'!בהישגרידא,כהחעסקרתכשלעצמר,ת"בתשההחעסקותהמקראמן

וכ"ע ,"הלומדרכןללמד"ע"מהולמד"עלשדיברההמשנהעלוכסחמךר~א
מדברי :מסיקהרא ) 20 ((עוכ'להלןל,מרד. 'סתםכללמביאהראינהלעשרח"

מהלדעחמ"עארלעשרחע"וכהראת"תתכליתשעיקרי'צאהאחרוניםרוב
והגויה)חורהשלעמלה =(שניהםרדאיאלא" :מרסיף 4ובהערה,לעשוח".

בלבד".אמצעים IIל IIהתכליתשאינםאלאמאדחשובים

אועצמרבםניחכליחהראתררהל,מודאםזו,שאלהלבררכדיוהנד,

פביורששהחיחיסודבריםעלאלאלהסחמךאיןמצרוח,לקיוםאמצעירק
בשל,מותכרלןמצורתתרי"גכלהאדםק"םאם"שגםודא,'זהשהרילנודין.

 rאעב"ז ...וקדושהוטהדהובכובהורקרוקיהםםרטירם,בכלכרארי,האמיתי,
 " ...התרררראררקדושתעוצםלגרדלהמצורחראורקדרשחכללדומיוןערוך

לבדבתורהעסקשגם"ודאישנ,'ומצד .)'לפרקד:שערהחיםי"(,,בפש
חררהאלאליאיןהארמר'כלכמשרז"לכלום,אינרח"רכללמצוותקירםבלי
 .)םש(לר'"איןחורהאפ'

שערסקיםואחררניםראשוניםולשונותל"חזמאמריהרבהאנומוצאיםלכן,

מביל ,מצררחקיוםארתררהלימודלחזקכדישנ,'צד 'אראחדצדבהדגשת

בפניחכליחתורהבלימדוישאםאלהשבעמדהולקבועלהתייחסשכיחנם
שהזכירדמ.ןבאותשרובו'סה,וכמזמצרות.לקיוסאמצעיעגי\בשכלאועצמן,

אומרםעדתמהללמדנו-הרמארלפי-בהםאיןזהבעניןלויפרופ'
זו.בשאלה

מדברי-השארבין-שהןכיחלייפרופ'עללהחפלאשיבמיוחדאך
האמיחישחכליתוסלנטרישראלורבירואלרז'יןחייםרביסופר':ה"חחם

לשאלההםהתיחיסראחריםשבמקומותבעודלעשוח,ע"מאלאאינהת"תשל
וכדלהלן.כד.לאזכחבובפירושזו

-• 
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רב,מאריהחדורב"אמר ;א"עפאלנדרםיבחדיושיך "סוםרס nה"ח
גשאלזהדברהארץ.אבדהמהעלזאתאתייבןהתכםהאשימיכותיבמאי

 ...תורתיאתעזבםעלה'ויאמרדכתיבבעצמוהקב"השפירשועד ...לחכמםי
תתילהכשגדקדקכפשוטולפרשיש-תתילה.בתורהמברכיןשאיןלימר
תורהשיאלא, 1שמםילשםאמרולאלשמהלשוןמהושלהמ.תורהשלון
אירההלכהילדיעהמציותלקיםידביאלאכיגתיאיןארממששמיםלשם
איגגיהמציהלקייםאלא'איטהעטקאיתישלעצמישכליכ"ןהמציר.עישה
זבצלי.ולאמגיגהלאבהעטיקדלארבעדיגאגופיההמצוהמקיוםערףי
שתהייתלכובתקתיואםעצהם_פכניצםהר l/הוהתיהו:שקמציתעיי'רךא

יקכלדרישאלאלר,שצרירכשעההמציהלידעלבדלא-כתירהעזבלים

! 

-• -
-, 

ושהונעסוקוהזיהקב"ה.לפניינחתהשכרהיאעצמההדשרההיינישכר,

לאהתרבן,כשעתיאז,ימצלי,המגיגהיהיאחר,ת I/כינהעל I/לתירה,של
כתירהברכישלארבאמריהידהרכאמריזאת ...האיפןזהעלעטקי

גזברשעשייתהזבציהכלב)"עמכ(מגתיתהתכלתבפרקימסקיגן-תתילה
הזבבןראבלעליר.מברכיןאיןמציתהגמרעשייתהישאיןעלהיזבכרכיןמציתה
זבציה."כעצמיהתירהעסקעידהמצייתקידםשזבלכדמיהדעליה

"תר.זבדברייעילהישםצי,פרשתזבשה"ב"תירתגםהתת"סאיזבר:וך

ללמי.ןכדימהליזבדפתיתהדרגתיהמציהיקייםאירלדעתכדירקשהלימר
היארההלכיתלדיעכדיבתירההעיסקביןלחלקשי"דהגה :לשיני.רח

זה , 11"1יגיפהמהזבציהערףיילאמציההכשררקהלימידאזהזבציה,לקיםי
 ,""לערלהנאמררוא ,"ה:הערלתררח"זאחכחינרלכןסשם".תיהרשללשס.ר
עילר,הקריבכאיליעילהבתירתהעיסקכלא)"עקי(זבנתיתמיגהייישרי

לשםהכה "Cסהםרק"ךוCזביגהי.טיבדעילהעילהצריךשאיןבזהדרשיילא
עילהבפרשתעיסקיםאין'יגםהזזלכ~זהיםהצםייתככלבי'יCI"םשככרונשכ

בהעסרקיםרקכיגתם,זה\איןקיים,איגייכיהמ"קעילהיצריכיםהיאיל
החדשבההתודהזובה,ומחדשיםבהומעייניםכהעמליםלהייתהתוהוהלבת
- •הקרבגית."יזבכלמעילהייתר

גשיב"עתה :לאס" "ישראלב"אורסלנטרשיראלרבידברייאהו
גםכיטחןהדעח 1משפטאיתיקהיא,מההתירהלירמדבמציחית Xלר

מגדראףאכןיקיים.איר,לזבדלאדאם ...ייתשבלונשפטהתיקתירתלימיד
א!באףהיאצזניה,כערזנצהליומרכיהמשפט,חירחלימידאףציאבלהתיק
לזב"דומיהר,סוררבכןדלריששמציהכמימעשה.לירימכאיההיתהלא

רק, .) 23עמ'לייפריפ'במאמר "ע(מנגדההאנושיהושכללהייח,עתדי

ג"כשכתבבחקתיפרשחבתחילתהחייס"איר"כפי' '(עי ..חקקתי.סה'אני

אהויבדבריטחיק)בגדרהיאלמעשהמכאישאיניחירהשלימידזיהשקפה
החת"סכביאורממשס"הגדימנאד(כאן ...א"עמאבבדריםל"תדביראיירן

יקכלדרישנכתבילמהלהיית,עתדיילאהיהלאדמירהסיררבן ...הג"ל)
הלזו.בnביגהכמדריגתההנעלהלכדה,תיקבתינתעלשכרהייגו-שכר

• • 
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מביאהאיגהיעןמערכהגנרעתכיאם

משפס".בבחיבתיםדרתםאשר

התורהחלקימשאר ...מעשהלדיי

• • 

• 

 :שםהגר'''סמבארלעשות,מחנעלהלומדבמעלתחז"לשדנרוומה
ככריאמרולאלעשותמב,זעלוהלומדפ"ד)(אבותהמשבהרמזהלזה"ואולי

היהלאאםאףהחוקית,במחשבהשיהיהטובבעצמוהלימידכילעש-רת,
בתבאיאכן,המשפטי.מלימודבשאהבחיבתהיאכיהמעשה,ממבהבצמח

 ." ...התבאישיתקייםנאופןיתבהלהלימודדברכןעלממנר"המעשהשתודל
הלימודצורתאלא ,המצוותוקייםכדיאינההלימודתכליתכך,דבריוניאור

ור, 'Yובקלמעשה.ההלכהלמםקנתשיגיעעדוומבורר rעבכלשיהיההיא
כמטותולאהלימורכאפוןתנאיהואלעשות"מבתעל"ל,מודשלזהתאני

הלימו.ד

ב"רוחוהמטרההאמצעילשאלתבטירושמתייחסוואלוז'י(חייםרבי
מעשהלדיישמביאגדול"תלמדר :לשובווזהיזמשבהפ"גאבותעלהחיים"

אבלהמעשה.ר~אהלימודגדלותכיגדול,מעשהכימזהנראהולכאורה-
הסםברולויותרמ:וסשיםשארככלהאועמהשנופהיתrנ'וורכי , Uא'זה

הואהאחדבושאים,שנילימודבכלישכ"אאחרים.משעיםלירינםשמכאי
וכובתולמעשה,בעצמוזהואוחזתורהלומדאםסובודאיוהואשבו,המעשה

מעשיםיודעלימודואגבהשני)הנושאזהו =(אבלללמו.דצונושהשי"תעל

והידיעההעיקרהואהלימודמעשהוא"כזה,לידימביאשהחלמודאחריס
הובא-הלוי""ביחשו"תבהקדמת(רעי'מאד".רבכוטיבהזההדרדטפל,

 ..אלה)נושאיםשניבביאורשמאריך- 31עמ'בממאר

פריפ'ע"יהמצוטטיםל"הנהאחרוגיםשדבריספק.בלימתבררזה.לאור
שלזה rעגולחזקלהדגשיאלאבאיםאינםלעשות.מ"עלימזרבעני(לוי

ל,מודתכל,תלעביןכלוםמהםלהוכיחואיןדהלכתא,אליבאשמעתאאםוקי
יושו. Cכזהבעניןדעתםגילואחרבמקוםשהריהתורד.

קיוסשאדרבא,המהר"לבדברימפורשמצאבושזאתלהוסיף,שיעוד

ב"בתיבןחכותבהוארכךהתררה.ללימור-ר,.חבי-אמצעיהואמצוית

שייכתואיבהשכליתהיאהתירה..כי :יזופרקזפרקהתירהבתיבערלם"

שהםהמצוותעושהכאשרולכר ...המצוותדייעלרקגשמ.ישהואהדאםאל
 ...אורותירהמצוהנרכיכתיבולבךהתורה.היאהאוראלמגיעאח"כבר,
לאכיויאמרהמצוותעושההאדםאיןשאםלתורה,םהיכההאיהצמוהיכ

חז"למאמרביאירווהו ," ...לןאיזהתורהאףהחורהלימודרקלןיהיה

לו".איןתורהאפ'תורהאלאליאין·האומר"כל :ע"בקטביבמות

קא)עמ'התורה,על(ח"חחיים"ה"חפזבדבריהיטבמודגשתזוהשקפה

שנקראותפיליןמניחיןשאיגםאלהעלל"זמאמרםחיע"והבה :לשונווזה
מצרים.יאת 'Yוהעולםחדיושעלאותהמהותפיליןבגםון,שיראלפשועי

הצוירעיקרכיכאןהתורהלנוגלתהואעפ"כבהם,תלויםיהאמונהגופיוכל

הםתפיליןכלומר,בפיר'ה'תורתתהיה'למעןרקהואתפיליןהבחתעל
המדריגההיאשהתווהבא,וללמרנותורה.איןתפיל,ןומבלעדילתורהתנאי

• 
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כהבהאלאאיםנאפטכ"כהם,חלי'יםאמינהשניפיחפילןישאפיליהעלוינה
וחו'הו'.

,. . 
• •• ! . " - ' - .-.- .. _-

עצמי.כפביחכליחהיאהחרוהלימרדא. :לסכים
ידעלאשאםמצררח,לקייםאמצעיגםהראהחיוהלימרדכ.

יקיים.אדי

כתכליתו.רלאהלימידכאיפןעניןד~אלעשיח"מ"ע"לימידג.
לחיוה.ויחניאמצעיהיאמצייחקייםד.

!'. 

נ
• -

הציייש"עיקוההומןאבוהםוכבידבויעל ) 22(בעמ'חמהלייפויפ'

שבואהישכלי",לככילשמחכמדעליהביחילהחענגהאמחלצ'יוכדיד~א
בעניןממיוסמיםאדבלימידי.עצמולהבאתדיקאלהתכיןחש'יביםדוחקלי
מהאזכרךזרכרדברי"ימךי : Uלשייזהבהקדמה,סל·'",,אגלידבריזה

• • 
כיימאויחיה",קוימידבעניןהשכ?מדודמיעיןאדםבניקצתששמעתי

כ"כהתיוהלימידזהאיןכלימידי\מתענגישמחחדיישםיימחשדהלימד
ושיצמיתטיקיהיאזהכיואדובא,מפיוסם,מעיתזהובאמת ...לשסה

מציתלשםלאהזלימדימידינאירמדו._בלומחטבגדמשתששלהייתהחיוה
 ..•לשמרשלאלימדרבקראיההריבלימדרותעבוגלוששימחמתוקלימדר
קדרשיכילולשמהלימידזההויבלימידיימתענגמציהלשםהלימדאבל
מצןה/'.ג Uהתעםבכי

פחם'שכתבמהבםכימל",ד"אבלימדבויללמודלבישיאווחאיאגב
חיוהלימידה'יגולשמהשת"תכד,סבווכןהחסידותש"גדיל,בהכללהליי
החסדיותמגדיליאחדדעח Uלפבישהוינכיו,איביבה'"דביקוחלהשיגבדי

בליסדרי".ימתענגמציהלשם"הלימדד\א?שמהתיוהלימידכישבתב

,. 
 :זה .גבלויןהםשתחפים

יושולםי , 9מאיויחפניםוח'כהנא,קלמןהוכ
הצפןני.בגבד"גמיימון,כפראריאל,יעקבהרב

יוושלים.ו, 4עומסוח'ליבומו,ייסףהוב
שיוק.עמקד"בסיידות.קיליו,כו-צויוהוב
חבוין.הויד"גשבית,אליןייממו,זאב

בוק.בניו, 5ייאלוח'הילדסה'ימו,מאיו
דיישלי.ם . 86\גןביתוח'אברהם,אברהם'סיפוד"ו

ברק.בניו, 3הללביתוח' •ציואילמשההוב
יוישליס. , 58הפסגהרח'ברייאו.שלמההוב

• 
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יחזסII'ל , 26זטנהי ' mל, ICנופנויונה :חראי .Kדהרנורר

יחשלים 13סלונםי ' m ",!"רהכ ..דפוס
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