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ליפשיץזעקכהרכ

נהחחשדותתשוכה

,רקלאנובעהקושילקיוס.הקשות1ימ~וותאחתהינההתשובהמצוות
1ימדויק,!יאי"הגדרתהבשלבעיקראלאהתבד"'ותבשי~ויכרוכהשתשוכהמכר
תשובהביןמד~תייסהכדליסקיימיםכןכמומרכיכיה.והבנתזומצווהשל . . -. . . '.-.. . -. . 
חוליןמחיימהםכניתתשוכהזכיןמסוימתבעבירהשנכשלמאמיןיר~דישל -..,.--...... -........ . 

לשעירלהכנםהסיכויםירביסמה-זןמקיפהתשיבהשלמיס.תורהלחיי . . . 
לאחינו~עז.ו.רלאארםהסיכוני!;ברביס~האר,ואושר,אורהושעריתורה

התשובה.בשערי,הדופקים

והיגון.החטא,עזיבת :הםשובה nהשלהחשוביםמהמרכיבים Dשניי·
, 

דברהאדם,בקרבשהשתרשוחטאבעיקרהיאהחטאבעזיבתהכוונה

כשינוימתקבלתהחטאעזיכתאזי·ממוימו!י.אופימגטיותבעיקרהנוכע

נכון mור ...ליבראטהור"לבהמלרחדרומזזהלשינוילכאורהאישוית.

 ..רברזהיחתמחייבזהמהיתיי Uשיאךחדשה.בריאה- " ...בקרניחרש
למלאכותי.טיבעי,ללאלההפרבנקלעלולאחר""מישהולד~תהשואףאדם

חמורותנפשיותבעויתליצורעלולהחדשהזהות 'לקבלבמגמהה"אני"עזיבת . '; 

תשובהבעל,שלבחינוכםשעסקמיכלוקיצובי.מדיפתאומימשינויוצאה jכך
, 

נפשית.התערערותלכיןאמיתיתרוחניתהתעלותשביןר"'בולדקכמהעדוודע

בדביקות,מתפללהדאםבשניהםהמקרי.םבשניאחדייםהםהחצ"'ונייםהסימנםי . . , '. 

מימלאההתדמהמציהיןבשבידD:יהמצייתיןס ,pג.רבההקפ:דהקייחמבשניהס
השביברערה/;געבודתגבו;:והבדרגהבאמתמצויהאחדארהחוךד.בלימוד

חאת.וב,עונהבץ,תקיימםיהדבריםוש.ניישנוראה.נפשיתבמצוקהמתייסר

חסרהתהוירשלובהמשכולהתעלותורצוןדבקוחמתורהיחהההתחלה
ומחריפר.ההולכת.נפשית·מצוקהשללפסיםבתשובההחוזרעברההדרגתיות . " '," .. ~ '. 

העצבותלביןביבוההבדל'מה'רבה.מפגהבו,'כחור~א'אףטומן'היגוז,
שואבוהשי"תאחראהסטראהיא,;עצבותז"מהר,בליקוטינכתב'על,האשר

מבלימטומטם--ליבוכ"עצבות··אותה,מגז"רהתניאבעל·השר"ז'וכןזאת"
לאהמסוכתב.בעצבותוהחלפתויגוזבמושג,הטועים-רבםי-איזהאםחיות".
,להתעלותהשואףעליהבזבחורשלהמיוסריםמפניו'זוטעות·זועקתפעם

הואהרש"ז.דיברעליהםחייס,'שמחתוחוסך·ח··בעצבושוקעהיאולמעהש

למעשהארמחטאוי,להחפטרבדיומסיעייםאיומיםאשםרגשישאותםחר"ב
בנפשוהמחניקיםודיכאוזליאושבהכגסובשגגה'פשע'על'חטאהוא·מוסיף

עצמו,שומצלהואפוחדבשממונו,'הואמתהלר'-רוחניםי.יצי~תייסכשרובות

מאיי.םדלברעבורוהפכה'מאיתיתרוחגית·לשמחה'מקור'שהיאוהיהדוח
כיצדזהבוראשלמצורתויבקיוסלשמוחזהאדססמוגלכיצד'ומדכא.מפחדי

ו"-הבעבידת,ולחשד,ליצוריוכל
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שבראלרקיהררחני"הגררםהפיכתביוקטבםי.שניביוחיייכלנעהאדם
ציוירעלהגופניגבורםשקיעהלביושבחירייהמכוווהדומיבנטיגוםר:(

נמצאשלוהאגושבו,החרמריחהלקדייעלמכייזהאדםכאשרואתוותיו.
עמייניובארשהיםנהגופנייםצרכייוסיפוקהפיזיתשלמותועולמר.במרכז
החלקידיעלמנהולהאדםכאשראולםפחדיו.ררביםדאגותייהםרבותולכו

שיבתהאיאמיתיתתשובההבורא.מצויעולמובמרכזהרישבו,האלוקי

מאדםשונהזושתשובהאלאשבר,האלוקילנציוץשבו,הרוחנילחלקהאדם

אדםכליאדם.אדםכלאצלשונםיבלבושיםמצויאלוקינציוץאותרלדאם.

שפצרופהיו..כשםהאלוקי,nבלקרלחברוהדומהאדםאיוהרא.נשמתיישורש
. . 

תפקדי?אדםר\עדנשמתוושררשובהתאם ."שונותדעותדיס.כךשובים

האמיתי,תלמהותוחזרהפירושה-תשובהאדמות.עלילהגשימושעליו

להכירהאדםעלכרלשםתפקדיו.אתר~אבדרכוךדג.שnמךהרוחבית,מהותך

למלאכדיואפירבטירתירתכונותיו,אתלדעתעליישלו.הספציפיאני" ..האח
שקועהאדםכאשרלו.והעדישה'המיוחדתדןנ,טרהאתאלהכלבאמצעות
סובביםודאגהפחרכירפח.דדאגהכלמשוללהואזואלוקיתרוהניתבי.ירה
אחר.ארזה'חומריציררסופיקסביבתמדי

לאופייהתכחשותמהדאםדררשתאינההאמיתיתבתשובהשהחזרהמכאו

איוגםיאזהאמיחיילטבעילעצמיחיזרהאדםאזדבר.שלהיפיכיולטבעי.
נעלמותא.לההרועת.בנטייתיילמלחמהרביםמאמציםלהקדשיצירךלי

כלילמתבטליצרי,כיצירהאדםהאליקית.במשימההתרכזיתתיךבזאליהו

משקלםלגבינכונהפריפורציהאזמקבלהאדםועלמו.במרכזהמצייה'כגנד
גשמיתתאוהשלאפסיתהאתבעלילחשהוא ..בעולמווצרכיםמטרותשל

נכשלכאשרואףה:עבודתשלאמיתיתרוחניתהתעלותלעומתכמטרה
ר\אמנתחכשלןו.אותועלרבזמןלאברמבלילמסוללחוזרר\אמדיהוא,
שיובשלאכדיהאלוקיתבמטהדשאתביתרומתרכזלכשלוןהסיבותאת

יחדלרן.לאיישהמביאהעצמיתהתקפהילאמהשעמםיהאיהחרטהלחטוא.
מבשיאקשיםאשהמרגשרתשלתשובהטעות.שלתשובחגםקיימתאד

תשובהמנתחיםכאשראחרא,הסטראשלנשקיבלי-יצעביתאיוששל
חזרההאיביסודה,זו,שתשובהנמצאלעיל,שתרארההתשוכהלאורזי

ת Uלסכמודעלשלרמריבדאגהבצעמודןנ,חכזהאדםלקיימו.ודאגהלאגו
א.רלםלעזבו.משתרלופחדדאגהמרובילפיכרהחטאעקבהגנרמיםת Uולאסו
ובקיימרבעצמישקועהאדםבהיותכימצל,ח.ד\אכלבדרחיקותםי.לעית

התאפקותזההרישעישההמוכלמאומהסיודיתבצורהשינהשלאהריהחימרי

רעהמדיהכששירביםלפעמים-מקיצקהרבאמרזהעללא.יתולשעה
שתיי.פמקבלםי :--אחת

דןנ,עמידה 11התשרבר,סוגישניביןהמבדילהשלע'ץ,החליקהפיעל
להביןניתןבמכרז,האדםאתלהעמדידןנ,משיכהוהאחרתבמרכז.השםאת

-תשובהשלסוגםישלרשה 'Iבמבידלהדג.מרא ).יפ(ייאמבמס'דג.מ'את
הפסיקאנמרמאהבההשבעל , rםיירי IIשעיזימיראהחשיבהמאהבה,תשיבה

עלמתחילתר.עררנרנעקרמאהבההשב :שר"יימפרששובבים"בניםשיבך ..
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מוםכבעליארל'מכאן :שר"יומפרשמשיבחם':ארפא"נאמרמיראההשב
"אטכיבאמריעלייעבדבקראיסורים '''עוהשבעליי.שמושמקצחשהחרפא
המוחלסתההבדלהתמוההלכאורהוגו!מעיר"אחדאתכםולקחחיבכםבעלתי

עווביתיועדב.לביןבןשביןכהבדלהכמוהאשרהתשיבהבעליסוגיבין
לחזהרבמביעמחחשביםכןאםמדועבמחל,ם.השבשלביוחרההמורים
חשובחוהחשובה.במהוחאלאמבבעירקלאהואשהשיביבר,ראלאזבתשיבה

מזהבמהותםשוניםאלהדשנימיארההשבשלמזישיגהמאהבההשנשל
ומיקדאיתיסיתחשבקרנוהאליקיהיסןדאחגילההארושןיסירים,ע"יששב

בבמיהאנוכיים 'Tזצזכלעלעצמיאחמבטלהיא .סביןבעלוךמכלאת
החשוכותהפיביתמחכהריתולאירוהשולטהואהאלוקיהוצלםהאלוקות,

ד\אמחחיל ;שבנפשומהרעלחשושהיאחדללפיכרהאד.םשבבפשבריתר
מיצריייותרחזקשבנפשוהאלוקיהיסודכיעל,ו,להתגברביכולחולהאמין
אמליהםהאפליםהיצריםנעלמיםבטובהחרכזות "'עכרהבשריים.הולקיו
שעלמכא!לאלרקרת.משתעבדהכלבמשירי!בהםלהלחםצוררששירמבלי
מיטיבהיאבהםהרוחנייםהטשחיםאתהטרביס,צדריןאתלפתחהאדם

אתאז.יבאדם.השולטהאלוקיכצלםעצמיכטחוןתוראשיייתואתלכטא
שהאישלמחה 'Cרוכ.כיאובטחןרשלווהמחליפיםהמחמדתהדאבהשלמ;<ומה
ארשבעברהרעיםהמעשיםעלוחרטהלצערמקוםשיה!לעבדוחהיסוד

ל,אושהכמיאהעצמיתהתקפהלאעצמי.הרסשלרלאבניי!שלהראהכירר!
מחדש.והערכהביקורתלשםהרעיםלמשעיםהמניעיםביתוחאםכי iוחדלו

מרכזאתלעצמודבאגהלראוחממשריזאח,לעומתיסרריםמחורהשב
חזרהזיהיאגואיסטיח.עצמיתדאגהמחורנובעחלהשם,שיכחוואףעולמו

נשמרוד\אהיותלה'שיריהואגםהבפש.שלרלאמעשיםשלחציונית

עממסר"עול,על,ורכובשרותהחאהעכדשלשיכיותזהריארחמטאים,
להדבקרבצרררהקב"השלבכדלרתרמכירד~אמיראה.השבזהמצוישניהםבי!
אתלבטושלושקשהמכירו!בשלמרתזאתלעשרתיכרלהואאי!ר Kבו,

עצמית.ולדאגהלעצמומקוםשיירעלמוכחיההיראהעצםשל"האטכיית

העברשלשיורעדיי!ישמהרלטת,לאארהתחדשרחמהווהאומבםתשוגתו
הבכרנ,_בדררד\אךאכחדש,ולאמחוקןכזכרנחשב,הואמוםככעלהאטכי.

לאהבתשיגעידעשבנםשרהאלוקיהיסודיתחזקאסשאטסיכויוישהירת

בחירד.מתיידכ.רד_מתיילה'הגעיהראלשמה.באלשמהשלאמתורהשם.
על,וכםר ;ובחירההכרהמתירלאלתשובהבדחףיסורםימתיךשהשבבערד
לסורו.לשוב Kד\קלולכןהתשובהאת

שמחהמתורהתשובהצמוותלקייםניתןאהבהמחורהשבשלבדרכורק

צמוותהיאחשרבה-שלמה"ה"תםארתבעלשאמרכפיעצבותמתורולא
ויגש).(ם'דבשמחהלשעותהשיולכ!התורהמןעשה
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צביזידהרב
זצ"להיפ!בו , ' '

 •שילהינאכיעד

מריביםפירישיםנאמריי)מט,(בראשיתשילה"יבאכי"עדהכתיבעל

המסורתיים.הפירישיםאתכאדנביאמעירפל.מובנה"שילה"שהמלהכדמתךר
-שלו-שילהמפרשיםירש'''רבהמדרשוכדירושלמי,ותרגוםאונקלוס

וכגראהשלך.שהמליכהמריבואאשרעדנ?יחשו-שילהיבאכיערלו.אשר

"עדהכתוב '''עמסתייעזהפירושכיואםבתרגומם.השבעיםגם Uהתכוולכד

ע,"הראבשלדעתםעלנתקבללאהואלב),כא,(יחזקאל '!המשפטליאשרבוא
בקשרהדידוהואהדקדוק.יסודותאתתואםד\אשאידבגללואחרים,ם"הרשב

עללו,ש'-שילההמפרשאגדהמדשרבשםברש'''המובאהשנילפיריש
 Iלמןרא".שיריבילר ..יבעו,חהלים'?סרד

גםנתקבלוהואמנמקושהראב"עיונתד,בתרגוםכברניתדאחרהסבר

קירנהמתרךבביי,צעיראיבביכמי-שולהן."הררמב p "הדרשלרעתםעל
, 

אושלמהאורוד Uהההאוהבן .)ע"ראב "ע(שלהאושלילשל,י.לסילה . .. . . .' . . ._ : .. 
דעשרקפירושואין "כי,"עדכיבצדקמעיריםאלהמפרשיםהמשחי.המלד
שילהבבואאדרבה,השלטון.יסורשילהובבואשילה,שלטוזימשדשילהביאת

(בראשית 'עשיתי''אםאשר.עדאעזבדלא"כיכדוגמתהשלטוד,כח'ויגדליגבר , 

 t.ומאד")גדלכי"דעיגכי.שםגםער'טו,כח,

, 

כולם,לעומתכברקבעהרשב"םעליו.לערערמקוםישזההסברגם
השמכורגהשלראשכןבהילה,שהידועההעידשםאלאאיבהשילהשהמרלה

השרב"םלפיאופנ~ו.עלבשלמותוהכתובלפרשזוב;רדקשהאמנםכארץ.
המליכהלחלרקתמתייחסהכתיבשילה.יהודהיובאכיעד :הכתובכיונת

:i שוסטיםלהקרובהבהיוחהשכםהעירבמקוםכאזמופיעהשוילהירבעםיסי)

מפורשולבסוףבשכםהתכנסוחעלא)(כ,דביהושעגםהמסופרוכפייט),כא.
הךשב"סמפרשזהלפיכו).שם(שם,בשילהה'לפביהיוהדבריםאליכישם
תפסקלשילה'האמךרבבואםולדעתוהראב"ע,של'לדעתי'בניגודכי"עד"

 , ,יהודה.שלגדולחו

תהחייר\דהשלשחפארחההיאנבואהאותהשמשמעותנראהלאאמנם
•• • ••• • 

בעם,'רחשלהמלוכהלהפסקתשילהבזיקשרל'כאיזלכדנסףףימים.קצרת
" . . 
עובדאלהדגיש'הזאתד;כוללתבנבואהמקיםאיז ,בשילה'קרההדברכיראף '",," I I .( • • 
זו.

, , .. ' 

זה.אובמר 1884בינואר 10זניוםמינםסשרי!נם",ליסיIסה Kיזר K ..נפווםסשנה 99לפני • . ~ . ,. . . . . . . , 
יאיuבקונרם,היאןMבראשית,לספרזנ"להופמןהדרנ"זשלפירי!סובדייניי!ס"מםג

סיקס"המפרשזהונאמרלחרםגלנכיוחשכגיבלל,',קבלכרכחפירישכייאיושלם

 ,'''למה-הי,שמבךבעיישילההעירכחירחבסיבתעייןתורישיםהפיררכתזיקשה

כן.המפרשיםמטירתייםמפרסיםםבייש Iובנוחה-סיל"פייסירכיםמאוחריםפטרשים 1
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... ~ , .... , 
 ,ש.וו-הקכנויווכ!"חרחחשיבוחלשליהכאומח1'פחכנואה

. ... . . '. . ,.~, . . , '. 
הםהראב"ע). "'עדבריהם(שהובאואחרםימפרשים'גםהדברהבינוכך

(שמוחהשמשובא~מו ,שילהתשקעאשרדע-שליהיבאכיעדמפ~ים
רקכלומרשילה,קץיבואני'דע :"השליםוש.הואקצרשמקראאוכא)טז,
 ,)עובט,עח,(חהלשככחרבגחלתולשאייהודהיגעישליה'שלקשינוחהאחר
היהדודובלוךופניגםכיאםעבדו,בדדוויבחר ~שילה'ובשכןוטיש
 ;במפעהראשווהיודהמחנהדגלהיהבדמברהשבטים.ביןהראשוןהידוה
למלחמהחחלהעלהוהוא ,)אטו,(היושעבארץנחלחושקב~הראשוןהיההוא
בשיראלהראשווהשופטוגס ,)אא,(שופטםיהישועמוחאחריהכנעניעס
 .)ט ,ג(שסהיהדושמבטההי

, 

,'. ," , " .' " . \, " " 
בלשון.הכחוכהשלמחגםדחוק.יבא"שיקעפירושנראהזאחבכלאך

כשרב"ם'לפרשהזעחנiלריחרמתקבל'לקבלה.קשה"קץ"מילחע"יקצר
, , 

המלוכהלוקח'לחהכוונהאיו(אךלשילה ,יגעיאשרדע-שילה"יבא."זעכי
, ............ ','.,. j " ." 

שכשנואחרישםהמשכןהוקמחלשליהלבואסהאיהכוונההובעס). ,בזמן
;, .• I •• : . ,.\ .. . , I ''-,.... " . 

רלמדרשס"לחרגומיםבהחאטגםהנבואהאחלהפביראפשרזאחערםהארץ.אח

משהייח.כנבואה

I זמנה~א.·עיר,;לף,~.;לש"מובנהim אוחוהעי;קבלהרביםלפי"פירשויס :~'ה
שנםירכתובלחמהאחריתם mלובנוהגעיושםנקהלוששיראלובכיוןהשם,
חפקייו .ה;"שזוה mמנ :שנינרו) ,;"(זכחס"'בה Wכגם .) N : ,ח',זrשרע(ע'י
, : " , --. ,. . 
למלאעליולמנוחהבהגיעוכחובם.ששיכחלה'משכןלהקיםההיל'שיראשל . .' ..,. " ...." ". . . 

והאכן ...אכיביחאלבשלוםושבחי :אכינועיקבנדרכךהריזד.חפקדי
.', .. , .. ,,' . .'.. ..'. ' ..... 

שלשכפריהכרכהוובחאיובהכב).כא, ,כח(בראשיח,אלקםי,כיחיההי ...הזאח
.'. • '. 1 I '.' .... ., ...~ '.' ." , .,. . 

ציאהיודהכלוובררגלוי:ובכיורובחקוקהוביהוושבט;סורלא :אבינועיקב

לעהמן,הובנוח"נולירכלווברשילה,יב~כידעשיראל,כלבראשוובחוקקבשבט . . .~ 

 .דשמ.כןאחשם
, '. . .. .. ' ..'~ . . 

מפניהקבועה.המנוחהלעירשיואל,שלכתקותםשילה.הפכהלאאמנם
. ..' .-" 

העסאתלהנחותובחדשכעתהוטלהידוהועלשילהמשכןניטש,חטאותיו
מקום'דדרקבע"שבה'רז'עירנקראתהשלום":'"ירשוח"\"ושלמהוכנ;חה.לעיר .. ........ . .~ 

נצרינחהבעחדיורקבעוונוחינוחרבזהמקדשנוכיחגםעולמים.כיח

ושלוםהאמיחיח,ל"שילה"הנצחיח,ה mהמנלעירשיראלאתיהוהדמשכט
לגפןראסרי-חאנחוחחחואשיגפנוחחחאשיושיכבעולםשירורלנצח
יגף.עירה

נראהשליהשנםחקאהשחשמ Uאבישעיקבהאוזו,אחלפברודבי
-מסופרא)(הי,היושעשבפפרלחמוהמקוםשיכדלקמו.השערהלהציעלנו
 אוp;"'כיבוש-אהץר-אחרי'השמכןאת'הק;מו'שיארל-שבני-נןסף-=-'הסברללא

• • •• •• • • • • 
יניניי)קכב.(תהלםיהאבךיל,ן r-שלהומהשישר 2

1 I ~ " "'" , • ., '" .. • • ~ 

הzבליי]ד.-בןליMני. Kזבשם .2",רה. Kיח.היוסו,

ספר :קליה"יהרייז-ובונחה

-
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שכשםלהב",האןי .)בז,(ירמיהיבראשינהבשילהשמיה'שיכןאכןבשילד.
שללבחירהשינםכןהעקריה,משגוהי"עהמקשדלמקיםבנחרהשיתשלים

מעשישלמאורעבאףשילההיזכרהלאלמה 1האביתבמשגוייסדושילה .. 
היתרבשעתשד~קמיהברמתאפלייזאתילרעמתלבניםסיןמשהםאבית

, 

 !אביתבמעשי,שצייניעריםא"ל,יבביתבחבריןמיקמןבמית

שתקה,התירהאיתני,שתספקתשיבהלמציאלנינארהדלהלןבע"ן ,
יעקבשלמאיריעיייבכבדחשיבמסיייםמאירעפישרהילאבמכיין,כנראה

יבקשתיבחררבמארציילקחבמאירישנלחםעיקב uלרימזמיתילפני' . Uאבי
המיגבלהלחימה mבכבהתחשבנסמשגוהאלאזהיאיןכב). ',מn(בראשיח

האירעואתלאתרכדיהרבהלחטטעליביאין 1זהדברקרהמתיעיקב.של

העכירהשכםאבשישלהריגתםד.לה,בבראשיתזאתנקראהשיריתביןהזר. . -. . 
הארמריאבשיהייעליליםרבעכליעקב.יביתהארץתישביביןהיחסיםאת

עילהה'בדבר .)ללה(בראשיתלהשמרייכדילמלחמהיעקבביתעל,לקים
הצל",נסיבמעשההאמירי,ע"יבדרכיד~תקףיכאןא"ל.לביתמשכםיעקב

הערםיעלאלקיםחיתתייהיייסרע ...ילביתילעצמיישליה ,בשקטיזכהלהכיתי
 , .)הלד,(שםיעקב"בביאחרידרפר'רלאסביביתריס.אשר

זיבמסילהיט).כא,(שיפטםיא"ללביתשכםביןבמסילההיתהשילה
' . , 

זהנצחיןביןקשראיןאםהיאיתמיההאמירי.עלנסמעשהלנצחיןיעקבה'זכ
מביחההבחילאשריהשבצחיןמב",יםאףאדנהמקרש.למקיםשילהלבח;רת
הנצחון'מתירה. mהזבגעיר-שילההעירלשם 'היסדוהיבריביתרליעקב

, , , 

שהרייה,מאירעמזכירהאינההתירההמקרש.למקיםהעיראתיעקבבחר
, 

בביתאבלהמקדש.למקיםבקבעהזירישליםשילהמשכןניטשממריםבעצה
למקשדהראשיןהמקםרבקבעישםשילהקדשותשלזימסירת 'נשמוהשיראל
א"ל.

• 

אתמצאהקירש,בריחשבאמהרמיתילפביהאחרינהעיקבבברכתאד

מכויןאלנוהואכיהימםי.במאורעיתחהשיבךתנעלהשםשילה,בשםמקימה

המגיחר,'עיראתמצייןהגיאלאלבית"אל,שכםביןיכגת,השזילעיררק
מלחמרתכתיםברלרלרעלםאישר'המביאהגצחיהשליםציאממנההקידש,עיר

 '.הראיביסםשיראל
• • • 

• 

, 

מוזפדחאימתהעליהםנפלהכי-העריםעלאלקיםחיתתזיהי
במלחמה.ראיאשךהבגזרה

mיגדל,בראיוטתהרמב"ו,'פ'ס
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. . . 
אמתיציחק

, 

• 
נמדנר"אחיר"לכתד

 ]'\ש.םר[

 :לסשןלרתההתג

עיקביאלציחקאלאבחוםאל"רארא :ליאמרלמשהנתגלהכשהקב"ה
לתתאחםבריתיאתהקיסיתיזגםלהם.בערוחילא 'השרסישד-'בא-ל

 ."גה"ג'lושCtרגמוירםהץראוeתנכטןרוcץאתלהם

אשרמנורהיםאץו"אתכנעו"אזר..אחהחורהמהיחקיח/האי/השמק

דבוירלפי ." ...וכי'פלשתיםץראלוהםיףבחכויוש"איל,ימחץר !בה"גרר
אתיגפרםכנעו,אץראחלישראללחחהבטחחיעללמשהמדויעהקב"ה
בה".ג'lואשראברחיניעבזריאץר"היאפלשתיםאץר

 •הבסלחת

יחיס vלהאיומת,אחמונםושכאשרבחנ"ושמצאבואימר 0.א IIחגר

מצאניכגעועמיימטפרישחםי.שבעםיילעחםישבעיםלעחים·ששים,מיגים

עמםי.חןאור ,'ייז :'י"ב,לעתים

.עש;ןול, Kשירלאץרטיברםיששםי-אימיח 11'מו"כי :הגר"איסטביר
יצדייןויי,סגבולעליישבם"יב' ,' 1ויצחזםבייהםבששיווערנא"י,יישביס

טלואסו'חהב'אלהםרפי 'I'I ",.,.ת pרל ,''' 14בתיובכלליןיהןצפרו.גביללע
מאץריבואר"אלהי"ב)מ"ס(ישעהיוש"כמבדרוםוישגוסיני ,Iי''או:חלת

ילצפינה".לדריםהשיחיטףכיחזקאלכחיביכוסיבים"

חטאעלסםריתמיחלכשהקב"הכאהט)"מ(שיעהייסיבםי""ארזגאלות
אר ," 11'תבוונכלליח ..שכצמוווצודיושכדחםסיבישאץרויצא ."העגל

בהם.לזכותיכלולאבעכר

 .)''-דב(ףשמות 89

 ).(ףב 1cהדי"" ).יח(ליברברםי ).ם'(ב o.ככרמבךלMיהךדארת 90

כונבירס.יניירןיטיני .)..הזוcינו·ופרושיםםשסים( '"היזראתנחלוכנעןבני'ייג .. 91

 ).ק Hברר ב·'מ"ס(שיעיהוז) Jf '_,"םי'(כרשאיתכבען

9'A סלוןדיוןזירלנגיJ לבנולכינסותדיKיותבח-זפוז,.ונןדהלפםייבוכתבשירל

ירהוcלחיזקלוt.)ובפרושו ,ד1'יים(יכרים ......בדול nשםוערד ז,,.,זןזור,יכנסהבנול

 ..עיבדדיספרסיףהמלבי"םפירוש

 .ם Uכחוס"ויונססי'היו 93

רגקשוכחנ",'אנומרזאיםשכןוזזיון,נ:ירעםלפלשתיםשישהיחרדאתלברריש 94

כינהים.

סיד.)ף(כראשיתזזה" "רגהרבו.כה.מזןוןוהו.ן Jכנוזרזללבכיובןיהס
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זאחולה m ,"ארצנוrזלקיבכלאזזכינולאזמועמנמקכהן"השפחי
דגולהחטאההזההעםחטא"אנאהפסזקעלכוחבזכךהעגל,חטאבעזזן

גהרעדצמירםזכנהרנתחילזרךעלאבהרם!;'אמר ...נ "זהבאלהילהםזשזיע

שגאמרהדעתחרבהלעחדיאבלעהז,ערזכהירח IIל IIלהםנתן IIול "פות
אימית".ע'יישרי ,.,מכסיס"ליםכמיםהואתדעההארץומלאה"

למרוח-ישראלזכולאהעגלשבחטאני.הריתהקלקולשבעווןיוצא
לעחידורק ,"עזהערמצריםנמהוסיגיאיזוראחבדווםלכבוש-ההבטחה . ., . . 

הניבשו,יושלם "'האחדעההאוץמלתאש" ,,'עהעגלל iקלקחוקןשיכ

 uללהגתןורמאהיוהא)"רג,;ידכבר("יבאלבלוזהארזחבלכןאם
ביוש,נתקןש;כ ,בוזנינולאשבחולשתנואלא

ה W 'םICח
. . 

 ..ישראלאוץמעובבדווםאשובקדשהיה'מויב,;'במ;שה r.i"ס'א
ר:רי~תחתךחסידייעםה"הקבנשפטשם'כי.ט "משפטעין"נקואיהמקים

 I .'"לץרוcיכנםו IIשלוהוcחןסשן:טל
, 

כליזייוןלו"לזור'להכריתפלשח'ס.אתלשרוך Xהבהיים" לע"'; Mנחנב"ירמיהרהנביא"

--ה'"כ:יחזקאל(יייען )'"(מ"ז ": ..כפחור'אישאריתפלשתיםאח 'הוסדרכיעזך, 'T'שר

, 

• 
 • )ז".:--כ''''כ

מוסליובםאתס'הנמולפלשת.-לבילןת·יכלוציייןזורליאתםמה.וםב,אימריואלהנביא

 ,)'ד' ד'( ",;,ילי

 ).'ם( .סתיםל'פעיייקוייןזזה,'קלון.שא'עמ-יחדוזדיוןייזעלמגבאזכרי.ד'א tהבנ

מלשת נהה.,;,' )ח'פ"'ג(זןר"'.יושביעמפלשם ..-סיהעפ'לכ·כיזאנמרםילחהיבטפר

 .)ר' ז'"ם( .....רכשעםוזור

ככללותו,והדברובמדרשים,בגוברוחל"חזבהתיחסןתהדןבפוקבמאפונויין JYווד

יצדון.יזורמלשתיםארץבין"שרקישכתקיפתנוגםאגב,מקומו.זהוראןעייןזריר

חוושייםראילויוניתחכלעללייתרישואלח,ממשלהסכימה-תשמ"כ-זוגשנה

עללכפרבאהאחריןהובוליוואזוין.ואתזיראתלישראחייליכבשיכראחר

שין. Kהןסכוכרהחושלה

9s לייכ.סובוחcל"ג.' 
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לכבסה'רשאיס-היילאונ"ןנ .;:ץ Mהת"אה'-לאבותשנתן'פ·!"אעכי:ושלו.~כק;קעלהקכר-

 "·)'ל~מ""ו'(כראשיתהנה":יד·האמרי-עייןשלםכי/לא"שנאמרכפי" rהוניגבי,הומו ."-

מתפשטיםהייזכאים;"היו.םא,אלא"-החט,אנבללננשולאסזריסנחלשעדוקלא 97

 ).' n-'ייס."בודiם if ''''המעק( ....קינוסואיםעומערכיתדרימיתולקוהלפערב

, 

ירמב"ן.·י"-שו: 'ו",וrתיכרת-'ןיינ 98
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ל,םרוכ.רנ כII1ח

 ',''זהבאזיר 'ilה-הארץדבתמיציאי- '"הזברגליםחטאיאףיחכז
עיין.צרדייהובר

צםףם!!ולי

חליקיתמצריםעילילגבי
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ידידכהי"א ,'ה(סוב"בבזרכוךןcדעמגבעכפלשתיםמכהדור .)"י"ס )(ייח'נ 'ב

מתבאתמזיםולוקחבפלשתיםימכה )י(סיחהיליםי(רש"ועזהגתאתוכובש )'''ט

ימתגגינו Xביזחקהרןבפרקיל yלהמובאךר"אבפרקי(יעיין ) R' (חישמ"ב(האמה.
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מ\ישרלאכלאחר"הקהלי )-"'ח(ז"כ(ש1ני"אנoף,יהקגבגלוארחמלאייהגנבויז
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 .)שםוכזודות,(
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פלשת'מארץהבהרמיהממלכותבכלמושלהיה_ושלמה :נאוכרהוכלדשלוכהלגבי
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אישלבסחוישראלהיודהיישב ...הנהרעברמלכיבכל .עזהןעימתפסחהבהרעבר

מל".י'ייידיאי(מלכיםשלמה"יפיכלשבענארןעדמרןJMרבתוותחתנפביתחת

 ». 11 ( 'זוזבה"ב )ה"(ס 'מ

הכנעהאלאגמירכבישזההה"שלא-שדכבעלדפ.סיקיסאח .יוסבירי
 , 1 "בלבדמסלהעלאת

• 

וזה'"'~ר ..פצירם",בגלורעימלסתםיראז ..גכרלותלשישהלמירהסרלי ..םיכמסרק

רהעירגביל-מזרים,עיסלשאכיהסלדששלמהבכךםכרימהיברושבע".כארעי"י

השתר,שיפוסהתחוםךא )קיל .'(אזוריתמ'נהלעירוסלבזניבןכאןמופיע~זה
ריכיזהיהשכהכייתרהדרומיתהנקירההיתהובאר"שבעדרימה.ריס sמבגולער

 xליהוש,ניוכי...יאמםנ :הארז-וב"תבואיתופרח-כפחור"במובאכךראכןיהירי.
כלדכבושנמרהמדךושלמההסלכים,בזמיהכלשכב!סופעידחוכ·והכ ...הכלכבשן

ביםייוהיהחיי,רהפריזי,החיתי,האמןרי,מוהנותרהעםכל ..י)כיט(םלייאברכתיב ....א
• • 

בניישרלא'כלולאאשר Yנאראחרהיםתרירנאשרבביהם ,הסהל Kשיריפבב KלIסKר

 .)'''ערעסיהשלםציוי(כרם ,"הזההיים ",ב,ןלמםוסלהמילעילהחריםמ,

I 

I , 

• . , 
~רהבגילרתרבכל '"הדור...משארחזקפחיתשלסויהוגc.ם,.'ונושל"לומרביתןראולי

 .)ן"כסוףואבראשיתכלי'יקר,(עייןנוזה.,ררקררהלרדותאךמשל,מצרים
" 

וביוכיומלסתדם,גאוןשהנניעדרד"וםג : ) 187(~מיה"אדמת-קירוס"'כיתבונך , 
שתיטלהפרנסארו ,נכנשןיאכה'ייוננ'השכ'רריאבעב,ןלמסהיישלמהובימיהאחרונים

 ......היםחבלמריתנבכלב,ריהס

כ,יקר ,",יוברג .) )'מ("יאב'"י(רבהnבזרר K 1$פשפררחביפצרמב~ .. . . , 
 .»איי'(זיי'כ Hרביה(הם,ןו'פשאבמיכןאילימנחה.לויםל'~ש

- )(תרגוסאפריקהמכידון-והערבייםהפשלתיםרןחאת 'המעורריורםכימי

 .) )ז"ס(כ"'א(דבהי"בינסין.המלוביתדכישכלאתלשבותליהודהליש pל

ם,יהפלשתאת

 .) )י"'ח( " Hכב H(דבהר .דהויהשלוהנבגהספלהכעריםלסתיםפושםיםאחזכיןבי
, 

 ,'ר '''כ(רבהי""ג .במקרמםרבונהיאשרו,ן ,יכנהגת,פורזבהם,מכההמלועזיה

 ד}."יסוףיסעיהר
, 

 ).יייסיףשיעיהידז,.ףחשמ-ב(עזהעי .יהורה,רימירםח Pרלונלחם.ר?נוחזקיה
. ,. .. . . . . . 

 . . Mובמצמלשתים,בכבשהלאעורעיזיהושעדנראה )ר'"נרבהי"'ב(הכתוביסמתיר ..

 ). K"Pעמיחמרהארז( '"הארזלגבוליתמחרזניברשאמשריאזהיה xשל
• • 

החלוישרבהכירושהפלסתים,רישככיש ) 289(עמיה"דאמת-קירש"'בעלומםכם
'.' . . . . . 

וcתםגרוחזקיהו ).ן Hככ"רבהי(ובםלוסתיםבאשדורערים..ייבהנבורכתיב,זויהר,
, 

iהו ... :דכבתיכהזה,שו~ךK חוהמחיקה ).ח-''נכיםל(מעזה'"עיפלסתיםאתהכה
' . 

 Xהב.ף 1וייעז ) 187ע'םשמ(יעיין .קשאלוז-קשד-ברנ~ .היאחזקיהותקומתבטיף
' , 

 ).גם-ב1""ל( ,.

וסם.עיין 366עדב 'ב rום nתארילאיעקביר 107

 • lג
, , 
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ירכלרנחל"מצרםידעמגיעמצריםערליקדרשתשתחרםהסרבררתרהדערת
שהתררהש"מאחרבכרזהאזררכבשרשלאעלהמדבריםהפסרקיםאתלהסביר
לאאםאף-לכבשםלעזלי"מצריםזציזתה"מסעי"נפשדת' ~"א'גבזליגבלה
 , " • 0< ,מצריםערליבתחרםהכלנכללמ"מ-הכלכבשר

שאקלרןשכין 0< ,האזררלגבירקהואלכיבושםביחסהספיקותכלכאמור,

 . .' ""מצרימנחלל

ככלעולי
, 

נחלקועזראבימיבבלעוליכבושלגביגם
בלבד'".אשקלוןעדאו ,;"מצריםנחלדע

נמךשכבישםהאםהדעית,

• 
ממשויהואשמשםשסברושיבאשקליןעוברשהגבילהסובריםביןגם
שהגנרלאר ,"'ברנעלדקשהגמליירדמשםררקרפיח,עדעזהרצרעתלאררר
נשארימיתחבלשרקכר !"אל"ערשישבואדיעגילהאבראשקלרןבקוערבר
בחרץ·

, 

שמגביליםשיל"מצרים,נחעדכבשרבבלשעוליהסובריםביןגםאר
 , 113זהבאיוורהכיבןשמידתאת

ד. nך~עמיהשלם"צייןברס ..כמיכאהארז"תבואות ... 108
• 

זכרלא..מימיהם :אליצורפריפימטםכהראשוןהביתבימיזהאזירכיבושלגבי 109 ... . '. 

כבוששכבשוושלמה,רורימילהוציאבמשמע,והת'שבות(כיבושלהורישישואל

היהכמנהגדילחלקהךיכולה.הזאתהרחבההארץאתיישבי)לאבאלרריה,של
-, ' .. '.. ' . 
מרחזקת".ולאראן'הנחלהבפיעל,רלאבכחישואלארץבבחיגתתמיך

. ,.'. '. .. 
 • 180עמי"ארמת"קידש"ספועייןיהרשע,בכיבושוזידיןצוראזירלבגי 110

 '''א(ספךסןקצינסקיהגרי"ןנ ,)'גסימן(שביעיתהחןר"()ופרח,הכפתירהרןנב"ם. 111

'ייזכ),עןניטיקציבסקיהברי"מע"פלבגילותיה""הארץקונטרסעייורעידפ"יעמ'

יעקבהר'שלבמאמרייעחן ) 73עמ'נחלה"(,,ארזאליצךריהודהפרופ'והחוקר

 .)'ב(תחומיןאריאל

שאקלין-רקם.בקי 112

ע"פ-(הרמב"סכפטרהמזוההכשרקם

קלחז).ש'(החיקר )'בהארץ .. . . , . . . 

(פריאריאלישראלוהובנורן,ש nהבר

(הרמב"סכקדש"ברבעמזוההכשרקםאו

קב"ונקיופרושצ"ד)(עמ'ודש Pוה"דא.ןנת"

חפדה")(,,ארץישראליהגר"שע"פ-
" , 

פרס). .'(והחוקרשביעית})(ירושלמי

אוז"תחופיבספרועיין ) 80עמ'ב'(,,שעלי"דעת"כהנאקלמןהרבשלמאמרועיין 113

רו:ו~ת"בוזה,ללאאילרפיחמאשקלוןעוברשהבגולשסוברנאמן'פנחסלד"רישראל"

למטרה.ימשםליחיריוצאומרפיח

שם).(עיין 371בום'ב'תחומיןאוריאלעיקבהרב 114

גרכיםישזהשטחשבתוךסיברופרח"ה"בפתור 115

עולי"כבל.בקרוסתמקרדשים

ואיםנכחי"למוחזקיםאשר
-, .. 

משבת'ירסף" ...ב(מיכאהים.שפתלאררררציעהכיללהכיבוששאיןמגבילהחזן"א
• , , 

 .)כ'"כקקכ"אעמ'
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ומכושריםבנמרותחז",ורבי

 1I'ו 1ר~אשהאזורשלמרותלראותניתןזהלאזורחז"לשליחסםלנבי

קצחאל,רהחיחסוזאחבכללעיל),שהחברר(כפיהקדרשההאץרכגבולות

הארץ.שלהועכנוהראו ".ל"כחו

לאמרה:בנחלתמהסחפחהיוםגושוניכי"ה"עהמלךדררמדבויא)
ז,"עעיבדכאיל,לו,בחושהדר 111ל"חזהוכהייאחרים"אלחיםעביילך

 ."'פלשתיםבאץרנאמווהמלךרורשלאלורובוםי

שאזוולעילשבורנר ' Dכגרריקי,ארגררחז"לבלשרןנקואאזוונרב)
הראחזהכופיןהזוגשבנימובא '"בגמואלנחל-מצרים.עזהביןהואגוו

בץרא"וטבהושיהיכןהרעה.לנוהה!כ"המנוהאפילר ,'''אלמחו"ללעלות
לאמהמםני :נחמןבושמואלו'בשםרוסחאי 'ו" : , ..בדמוש ?ישראל

"מפני- 1גור)אזור(הראשבגוריקיהבוהעלהעמים)אוץ(טרמאתגזרר
• 

חגין Jר-ןהיכן"יעד tב 1שם")לדירבבי-אדםדרך(,,יאיךרע"נירהשהוא

 _ההאי"באוץ"ו!"רערש"ימפוש ""ועל-כןמצוים".בחלדע :אמר
בגן. IIקשה"הארץ

גלרלאבבלשעופותמפבישבא"י,מעופותשמבםיבבבלהעופותג)

גלולאטזה"שב"רובכרערפרחאךשגלו.א"יערפותכןשאיןמה ,ממקרמם
 "'םלשתיםמארץהןכי ,"'שבבבלמערפותיוחרשמנותכ"ועמארצם,
 • <12tשבא'''

עם-פלשחלאזורהמשוחףמןשיהעגלבחטאהרןבפרק:,ברונוכפי

שהםלמחתכחו"ל,קצחגחשביםששניהםוצ"!"ון,צזואזררל,ל, .1רצפרן
הארץ.בגבולוח

מגווים-קדמונייתוסניסובעולם,פלשת)ובארץ(כעזהישברחרישראלכלסהדי .. 116

שאיםנא,ייםשירלאארץנחוךומבלנויוסוביכיבהוכיוזא הזזs:....נחו-ל"החזיקוה

 .),'"בוסיונןייא nונהרי"'ם(שו"'תזוגלהיי,בכלהרולאקוניםמכל ,'''אבוחסוכים

 . :''' pכתובות 117

 ):כ'"מדףתרי"אברליןוcת J(הוופךח'"'כפתוך ..להשגיאות"ת.יקיניקןנםרס ..נעייו 118

 JCבנוסהדן Yיעב"'ההנתשוכניא
. 

 :''' pכuוכות 119

 K.הל"םייישביתיזבירישליםיבן )'(ב"סירבהבראשית 120

..מ'ייטף-,פריס-121

סם"",יפשבעייתוייישלוביקב'ונקיפריש 122

 ,ב·'נ"וברסאית 121

קוב·ה:,וסכת 124

125-K"n "'למהרשK ,שם
• 

שם. '''שר 126
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 ,"'עזתכתחוםת:ד"מקום :צדוקכ'ר·אלIו'זרוב'אמר ;"תג'אד)
טגורתא.חורכתאאותוקוו'(וה'ו

מקום 'ת' Kוולגל'להלכח'אחתפעם : K '"עכוכפרא'ששמעוןר'אמר
הנגועותהאכנ'ם .'''' "לשםפ'נומנוגעותאכנ'םואמוואותו,שמצ"ני(
מגוגעב'תהו'טותה'ועזהבתחוםובמקוםכגל,ל,למקוםמפג'םה'ובצועת

האבג'םאת "Dמשל'כהןדלשםדווקאהם,טאזכ'סאלהזנקדמרת !.'"';;נותץ
םבן,הנוגעןת

נסוריא,גמדליםאבל ,""באדקהבהמהמגדליסאיןר Iא'ישרבמשיםה)
ואילי . 132רי~עכן" (Iשכסיבמדברשביהודהבמדבר , W"M' 131שכ .rרברו:כררי

שבאזורנו,ט'ג'והאושבט"וין,דו.שבנחלתלמדבר "'ו\דהדמבר"בהכוונה
מילדיהקנ"ה-הךאשינהכגאולההאחרונהשבגאולהננןהמדשרכדברי

הידוה". wב"מרנרשיראלאת

לחזוו.מנתעל-בחו"לזקנ'םממנםראבלבחו"ל,זקנ'םממג'םא'ןו)
זמ'נאו'לחזור.מנתעל(=ומגוהו)ומנונ:ד"בעזההוהגחמןבר'צחק 'ו"
 , 1נ 4לחזרך"על-מנחדמבינהיבצירהוה

שקנר-דהמהדיהאי Q "הרמנשיטתגלויות,שלשביס"ירלגני ) 1
מגעייםהשלוחיםהיוהראיה D "עשקרשיבזמןהאםאלא ,"לחואן '''אאינו
בהן,וכ'וצאואשקלוןודמשק,צור,כגוןמסוו'א,המקוםאותו"אםכ"ועלשם,

אבות'הןכמנהגעוש'ן-בהןוכ'וצאומאובעמון,מצר'ם,כגוןל"מחואו
.. · t זדזדםאם-נדיהיזr115.ימיסיישני-רמרםשביואםאח.זיום-א • 

שבי '''אבלעשותזהלפיצירךשארן Q "הרמבזמבךימסיקנן Oהחזן"א
• 

עךרהיתההראהישבזמןשירועאווו"אכמרבךנתחשדהשבעיראלאימים

 ."בכרםישל

מעזהדוגמאות "Dמב'אעךבד'"ע"ז,ע'ובד'נ'לדוןבא'םל"כשחזח)
דוקא.ומצוו

ממסלה.ותה Kתחתלאיזוראלאשבתכתחוםאמהאלפו'lםלסטחתחוס"בהכוונהאין 127

חנםר(וגeנרעזה-םותחארה-הנליוםו.עי )ז"'מסימןייא nמהריים{שיית

ייי.),ב'לטורי

MI27 ונתלעתיםn בנוך,בןלףl'רררת".)ליאי ...הל"כ"םדוב.'לירולשמי,טטה"ות(שיגרו

 .... ,סנהדרין 128

וי.פרקנגעיםלתןםםןUןהרג"'"ור Mכיםי,ל 129

וב,'י"רייקראת-מימהתירה 130:

סמ,ןככרסרבראוימוסהנפיוקמאככאגכג

 :ע"םקונאבבא 132

הל-.בם-גינכרריםיררוסלמי 134

'ייב.-'סהלים-ההחדווסקךזשרהלכיתם"ובמ 135

.ם IV ,IVהחודקןזווס 'ל,.לוםנ"'ם Kוכחזר'"' ' 0טימזrוכשךיתתזויא 136

שם,עיין , nחקי"'הושעשמעיביליקום 133
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.רגו"םעםולתתת IIלשזבותר-עבודת-כוכביםבתוכ.ררק'ששיעיר
לד.שזבחוצה
כזבחזוהשוקנחשבשיהאכדיוהעיווקשהביוהנצררהזברחקזבהו

(ומפרש '" l/טיהשלעסלוזאכגוו :חגיגאו'זבשוםרשב"ל"אמד- ?לה
כוכביס").עבידתבהיהיהפלשתיםשל"עיר-"עזה" :י"רש

i מו"ושב"לזביניהבעאדאמוי,,ואיכאn : אמר- !מהוטזהשלעטלוזא

קדירותשתיששפתוכוכביםועובדישואלוואיתמימד,לצורהלכתלא :לו
כוכבםיועיבדשישראלעיך"- II.,ציך :י/ Iרש(ומפרש " ...אחתכירהגביעל

 .);;םש;;יס

יהווהבנחלתאזודנו

וכדברי"וים"להחכים"הדוצהרוחג"םלעיטוקיםטגולההארץלדרים
יותרמטוגלא"ישדדום ...הקרבנותלעבודתמטוגליותדהואש"נגבההנציב
 • 1 ' 8/1לתירה

שאדפניעלזובנחלהשימיוחדת "'קדושהיד\דה.שבטשוכו "'אבדדום
שיוכלו ,כירושלםי 'להקודשות'להיהורהארץ"עת"הדשוקאדע .,,הנחלות

 , 141 "קרדשיםקדשינהלאכיל

ובאר-והגנב, ,הר-חברוודייבצדםומירושליםמתפרטתוהודהשבסנחלת

 ."'במערבמצריםנחלעדבדרום,שנע
בצפוומרושליםההראזורא)-פנימיתחלוקהישה iיהו'שבנחלתיתכן

הנגב.מערבהחוף,אזורמלשת,ג)ובאר-שבע.הגנבב)בדרום.להד'-חבדוןעד
• 

נאמרחכרוועלוהגנב)חברווהד =(הראשוניםהאזוריםשנילגבי
הםחליקיסראןלי • 1iבהגנבעלבאמךוכן • 14.4י"אשל 1ב.ןפסולתהינהש

 .:א"יע"ז 131

ם:'ייב~ביאIסיתהעמק''' 138

 •.•הבלמןחרביותריוישליסחמנ'רו,'ותרחרב-רי'מחנהמקודשיכל .. 139

 R"nהרמנ"י(כחבינחמן)לבנןהרמכ"ן(גאךרת " ...הנל'לסן'ותר'הודהוארץ

 .)ז'"גש.עןני

. j' '"עבךלא כ~ K ח;rקרבה:(שבתש:נהנ·בדהיב'הן( רבגליל.ךאtהיוריס."נשרג)ןש"' n 
 •ם"ו)טיובןיי"',ןמלכן,שיועית

יהררהחלק.רגפהבאזר"כננוןהרוי- ,' X'''לקדושת.ממששייחקרושת-שאין-,ראי ... ," 140

יסראל"'.~זו Kלטפלרקנחסבשלאועיגסיחרןארזש"יכגליל,מחלקיוחרקררש

 .)ז~ססימןיו",שיוערח"מלכו,ח"(שי

"לאמא"'. :ה nד ',בפסחיס Kח"מהרש"א 141

יעבר ...נבגה,זיןמרבר-דאום·'בגילאל.למשפחותם,יהרדהכגילמטההגורל"ויהינ 42

.נבב"בגיללםכ-יההיזהיפה,הגבילתואיתהוהי ,זמרים'חנל Kייזעצפונה

 ).ו'"'ם(יהושנו

עמ'.שחיבנוךרמתחשבלירוסלםי'בסמיךחלקושעלה"מיכגירלהאזרכיררשת 143

,נפיהם"קהרא·שרחוק:פמניהי,א-גריעשהרחוק-מירושלים, jנרחיקדגרלושעלהפי
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 ..,.היודה,נחלת,בקדשותקיוש.יםששגיהםשלמחות,הרוחניותבמדרגותיהם
שאר,עלי;:זודהבנחלתמעלותמצאנושהרי ,'"כהר-חברוןהגנבאיןבכ"ז
והטעם • 148בחירבנןערהיעלושקורערן , 14ךהשנהאתמעבריןבהשוקא"י

שםהיתה "'המלוכהשעיקרמשוםאו '"המקדשלמקזםשכבותמשוםהוא
 • 1טבחגג.בבארץרלאבהר-חברוןדוקאשייכיסאלןחשוביםטעמיr;בוכדימה.

קדשיבאכילתהנ"להמהרש"א(כדבריכבהמ",קהיאיהודהבחלתזאזלי
קדרש-קודשים,וישקודשישובמקדשהקלעים).מןלפניםרקשנאכליםקדשים

דבירכפיהעירהואשביגהיסוהגבולהר-חברון,ומעליוהנגבאתשיוכך
 ,'"דבירנקראת'קודש-הקושדיםלביןהקודשביןהמחציהשבמקשד

שטומאתה(לעיל)ראינופלשת,-היםחוף ,'"השלשייהאזורלגבי
בחלתשארמקדושתנמוכהכביכולקדושתהמצרים,לארץקרובותוקליפותיה

מפניבבליל,פיאןח~שיה.~יהידה.פ.א,ך,היהיל.~ז , Q..הע.מילארץ Hהישקכיכ ~'פt-נז.ז

תמוהואייבכ"ך) ' Nכבמיבר .י:iו:ודמt:ג.(תוי.;ודחיקה".,וגליללירושלים,קרובהשיהירה

לאאבי,ו.תן,הג.רוליסים nםה~סקיבלה-לירכשלי~כייתרהקריבהיהךרה 't!א;זי

 .'''eגסל.פסולתהםיבבבכריו rlשאז.ורהמכך Yבוב..זהי- tJ;:.י.לי, l:tש

 ... ,'" pזכרים...והלאה.ספריכזכריא"'ישלשבחהלזזמזםזןפסולת '"עודיקא

לשבחק~וארז-מנרים,סל,~משרב.ו:ותמשוכחתהיאהךי '''א;;ולפסילתרון t;:ח. .:נ;~

 ...... "'אשל

זברים '''שרנוקב.תחילתספךי, 144
--,"'ייו"

," !;t י.י,

'ייז,'ייגכמדבר ,'''שד 145

בי).כישבות(עלוןוי.ברא""יעלהנו,ןבן,יולאריש,ל יי:מ_~.~ע"ן 1 ~~

כ*ו.מו"ק 148 'יי.אסנהזרין 147 -' ,--
נורישנולהדברמרזרשלכאררהבגללםביהרזהארץבוד-רךזיהבחנהלהזינוישארלי 150 -.. _ . . 

ק~נזכרסזנקרי~ה"·~.ס,ורות;ב~~מין~רי· ... (יקיעולא.ליררשליjנהסמוכותב,נימין

ש:גנבב,יהודהנוריעלולע.ומםזו .)א"ש!"יררשליס ....,....ג.ררסבךגלגרח"'ז "יב~~תס!ירד.:",, , 

לירושלים"'שק:בי,?רתני. P .~";:רר,ארוק(!;יהרדהערינוללקריאהכשהסעםיקרנור.הרחוק

(הלבוש).

 .),"'ם,(ןיאימ~כים.יש"י,הדבי"",למני .. : ה""'דרש"י :יימבילה 151

הארז.של.שכהחתא,לוזנדים . ....,... י":,אשל,הפסרלת .-ימג:יבנבהמר'rובררן.שדרקא,רבמר . 152

עושהבית-סאה. י'""או,ש:ל.בכרכותהכ ...קי"ב.)(סנהדריןחז"לכזכריזה.מאזרראףכן

.רחי'.כתיב ...כנריןשבנויובערשהבית"סאה Uצרשלבישיבתהכורין,ייבראחזנשת

שנויים'"",מאההjריאנ~הבייtבנ:אההיא,,יץ !lב ?i ח,~

איזהיייעי" Hואשל.סרבהעלנו,מיהמלךששלמהמאנר )'ז .נ:;r~שודק(תנח.וו;נא .~_רז~ב;ב

יחווסליוב'זידשנול .y:rזונאםרלכךוכדוג;ןמבארץ.אזירלכלמטעיםחקלאיבידיל

זה.בקיבירברהנבבןמ.ערבפילפליו'לגילרראירכוס

מפילפליןגאילוזפיםמההיום).אףמביליס(ינןזהלייז.!ריה.מ~נויםהבדי.ר~·זהו

 ...,...שייהיפריועצושסעםעץ- "ל~~ r: ~ :pע .כל"ינסעpנן: ...אומר מ"ר..- ?אלו

כווס""ר.ה· Qn'שראלארץוא'ןבנורלהייח~י.ם:שהפילפו.ךוללמזךפילמלין,זהאימרהרי

 .).ר*ל(סוכה
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העז;ןוחצרכקדושח-להיכלשמחזוכקדושה-למדקשבהשוואה • "' הד\'!"

 .'"הקלעיםשבחוד

ודכ.גיןחהוובן

חשמח"אלהמלדאחזמוחעלהששיםהפלשחם'עלמנבא "'ש"עיהו
 "כיתכוחלמפלהשונהשנחלכי"ופישר''' ."מןסכטשכרשנכדכוד.תשפל
יצאש"ישלמבניו"הרי :החוגוםומחרגםבכם".להכותייים.למשהיודוד

 x1S5.פדרח"נבחשבכםשעיבדוהמשרח

בתק"םעתההחרוכההקדומה"אשקלוןשבהכמאהלפביס"ומחארוכד
במדברהארץבוחרהכילשממה""ואשקלון .)ד' 'כ( "צפבהדבבואתכלבה

 .'"גדולות"המיכלותרכוחחרבותרקבהאיז .שאימבלי
. . 

שתתק"סאנויייעיםז"חבוחורבןעוצפביהבבואתשבתק"מהוכשם

חבלהויהצאו,יגדריתתעיסכרתניתהיסחבל"יהיתההבגיזעלנביאתו
ה'יפקדסכיירבצוןבעובאשקלוןבבתיירעון.על,הםבית"יהוהרלשארית

 .)זי-'יב'(צנפהישבותס"בשיהםיאלוק
• 

 " ..דק.סבביאתובזוז!'דויימהשתם' 7פבכתף"עופו "'ש"עיהוובבואת
שלבמערבההםאשרהפלשתם'עלאתדשכםישראוירוצו"יעופו :וכפרש'''

ארצם",אתויכבוש ,'''א

"עתדיאר , 1:18למגררים"ראןילאהזהדבר."היכבכללותוסיבימדברלגבי
 • 1ייבשיוב"להויתהמדבר

המקימיתבאיילעבורעתידיםש"אניוiן (jהראשרניםהמפרשיםלביומבשרלם
 •ן 61משחיבר"בבוא

ואלהלישוב,ראוימקרםאינו ,'''אלממצריםישראלבןשהלכי,,הדמנך 1

ביציאחםהעת"!'הבגאולהכן ...לעתדירמזהיובמדברל,שראלהמסעוח
 •ן G ~ן/שם,חדגםהעמיםמדכראל 'היביאם ...מהגלןת

בגואלהכן-המדבראלממצויםהראשובהבגאולהש"ראלשיצאו"וכשם
לה, Mהבמקורטתויסרבוסהורב,אלל Mמשיוהובהשציואסתיייםהאחווגה

 .••נשם"ויבהלם'"כלכלםה I1יהקכ

 '~כליםחסהר;ויXנuהזראסגןלתאתליירפטהובפילםלין

,זהשאזייים Kריסבר )"הז,..למזבר :ז"הקמ"ה:לשבת א'"' n (א"מהרוסעייז 153

יהודה.ל,ת nנככלזיםנאין ·רפלשת

 .ם'"'בי"ד 155 '.גז nסרבהברשאית 154

שסנחריגלפי ...רזרתי.דס Mרלר Kהפוח Ut'השרובתהוילםמןןבפחשבכרהירחיעם ... " 155

בשפותשנקבימהכפיההםה~ארצןח nעובאןחןהבבואהגה-העולםאחבלבל .

 .ייד) ד'"'בבדמבר(אברבגלא,ההם-ביונים

 .) 26(עונ'ירושליס"שעוי ..ספו 156

 '.בולייגפסעי,תחילתכחייובינו 158

 .,"'",יא 157

ב-ג.ובהבדמבר 159

 . :JI'ל-גכדונבר 160

בaובלaנ. 162

פaרים.רביונ 161

בייח. U'ובין (6

• 

.18 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



בויביטוי.יהושעהרב

הגילל""שלוסבמלחמתהלכהבעיות
• 

עלהמגומלחמתם 'lנסלהיותמקויםאנואלה,שורותכתיבתכוכ/ו
ולאהםלישתינאיסהמחבליםביזימותקפיםהרןריםרוםאשרהגליל,ישרבי

החלקשלהכיבושאחרישמענואכו.המתבליס.בירינפלןהי"רקרבנותט ;,l 'מ
האדירבנשקכוותבםנשק.שלעצומיםמחסניסת Kמצ'עללבנוו,שלהדרומי

המלךשרורוכפיולאבר,להרוגמירשלההחכוונוהמחבלים-ברוהר,הזה

ש'ולכו .'עדרישראלשםיכזרולאגמויונכחדיםלכואמרו '-אומ;ה"ע

-חו"לראמה ,בבטחתיבחסרךואבי-להגדיועוינןית'לה'והודית
 "בשיועתדלבייגל "לשונהעלהסרותורת :אמרתדאחכמה ,'גחזרחד

, 

האיה IIהקגשושלשןעתיהקשים,המקראיתמןאחדזהאבהן,רביאמד

 , .'ל Kישרסלש'ועחו

, . , 

בטוחיםת 'lלהרכי .'עררגרמכלונשמרחאיבךיעלמחבהתצאכי

וג Kלרעליגו ',הברוחאםכיבחיל Kןלבכוחלא ,מלחמתנוח Kילחם 'שה

 :"לחזאמרו ,רערגרמכלןנשמרחובטהרר,בקרושה 'דi'דiשלנןשהמחנהלכד,
עלינובלשןוגםאלאגמעשיםרקלאכלןמר,הרע',לשוואף ...רערגר

אלוקךיהןכיהלשיו,בשמירתשבוהרהלשון,בדיוהמותהחייםלהקפי,ד

והיה-גתנאירקאבללפניד',איבידןלתתלהצילךמחנךבקרבמתהלך
 ~(מחנךיקרושלהיותצרדיויחדייתדיכלשלהונחנה ,"קרןשחמנךי

ישראלכללשלהמחנה )חייר(לשווחמנראחצ"?ייח'שה'כךרבים),לשוו
לשהמחנהתלהצלמעולושבמחנהאחראיאוחראחרכלכלומרויב, Kה 'מ,

הציבןר.

 ;התנגשוחקיימתפעם'ולאגהול Pנתרתיחיילאשרת 'lהבע 'הורנוח
 'יש' . Kבצבהמצותקיןם'לביויחדיכלשל'בביתהמצותקיוםגיוכאילו,

חיבהםהתKגיםשינויעםאוליאוסתירה,כאוקיימתבמאתהאםלשאןל,

ד.ם,גתהלים 1
• 

ן.י,בהתלים 2
, 

ש.םשמעיניליקן. 3

כן. x,ל tמשל •

ן.יב,תהלים 5

שם,שםערניילקום 6

ג>יבכ,דברים 7

• 

, 

םה, nהםלכזמןפיירתםיזיברריםלובלזהשייפררחכמה"משך ..נשםירהM .כפפיישם . 8

"ייס.ינה. J· nל\ nזםהיסיגהיי-נשהיי

טר.כ,ברכריס 9

 , • •שם, 10
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אתמשבהחברתי·לחץלאהדיבים,פרטיבקיוםמתחשבתההלכהגםהחייל,
קבלנוההלכר.אתהקובער\אהחייל,נמצאבוהקייםהמצברקאלאההלכה,

ומלחמהקרבבתבא,שאםחלשוב,ן,במשלא ,ל",זורבותידנאבותיבומדיי
הותרהכברשאזנפשות,הצלתלשםתורהאס"וריעלאפילולעבוררמתר

שהותרטכבהבוששיתולהמצינו,הרי !ולאלאמותר,והכללגמרי,הגצועה
איטורעלעבראכללאם Kולאכול,חייבף Kוהכיפורםי,בויםלכאוללו

אכלהזההחלוהמאבםאםמאדיר ,"אדשרלבפשותיכםדמםכאתאר-תורה
לכן ,"כרתחייב-יאכלאםכילאכול,יוטיףאלבפשו,להצלתצורכוכדי

חייבוהואישרגיליס,תאניםמוחמהבעתאיוכילדעת,בצבאתיילחייב

בעיהכאזאיזשהרית, Uלשלושאטוראצלו,וישלמקובלבניגוילעשית
.', ,. 
שבת,בהוכיתמעשייתשאוותכמהכאןבביאבפשות,יהצותנפשפיקיתשו

בלבביז,במלחמהה'לדברהחרדלחיילשהתעיררי

חיילכללרשוםבצבאכעתשמקפידיםידוע , nי'רכץ"רקבי Qה"ישום,רא,

בתוריושבהיאמקםובאיזהיושב,הוארכבבאיזהקרבית,לפעולהשיוצא
• 

המפקדמיההרובים,ימימייודעהיחדיהמפקדא. :,ם.הרישןמטרתיכוי.הרכב

פגיעהבפגעשהרכבל,"רמקרים,קרריםב,בעירף,נשארימךרכבכלשל

לגביכיואםמדיייק,רישיםדייעלרקהחלליםאתלזהיתיאי"אפשרישירה
ורבראחדערלפחרתשאיזערוכלכר,עללטמורקשהלהינשאעגרנההתרת

ר"שובץ"קרבי"אבלישראל,גדרלישלרעתםבשיקרלבנדרפמקרהבכלתלריזה

 , ,דויעוסייגפע,ר\או"חפח,דתןרקרביתלפעולהיוצאאשרעצמיחליילסועיל
ובדאית,לומראפשרהריוכי.'לקרוביםכרעלדיע Lלר ,ד'עמיאותו,לזהית

מניביןבוסהואהמדיברכמובזהלוחם.החיי;שלהמיראלאתמעל,יזהשרלשים
שהאדםאיתכלכיבית,שנכתהאיתייתכמותמבחינתהז ,שבתילול,חשל

אבלהתורה,מןשבתחילולמשיםבושינפשית,להצלתצוררללאכותב
אתלסעטשביתזמהכלבחשבין,לקחתשיהכתיבהאיכותמבחינתגם

 ,"שמאליתבידכלומרבשיביי,לכתובישילכןבכר,חייבים-ד,איטור

אחרבסקרםלצאתכדיפדניומיוסיההילכים,ומימילדעתכדים,הרשיי

דאםבכוחמחטירוקייםישכימלחמה,בעתנחץרהואהריקרבית,לפעולה
לצורראדםבכוחלחסורשיוכןלמקום,ממקוםחייללהעבירוישאח,דבמקום
גרדיא,מספריםברישוםמספיקוהיהיתכןזולמטרהאבלהצזרר.לעתרזרבה

לסטרהכאןנשאריזכמהלפעול"שיצאהאדםכזחאתלחשבןשיכיל,םכר . , 

אחרת,

ה.סJץב'"lננתחירם'יןרהMטד,ברחיחנ 1

רםא. ה-,כבהי"-ל n ,, 0תירחסיו 12

שינויזהיהסיינז tcבבתיבהדייקאןםםגtת nונהראיה Rשמכיבסייסכלל ~ K"nעי:יו. 13

דסרימכאלהכל Mאלשחולק Kהתוטפתעליחזקאלכחזוןיע"שלו, Kבשסכותבםא

רכשערשה : ..כהרכןד Mרלימינובןדלעשרתהדרכוברדאיחת, Kכידרארלעשרתה

• 

,ליה.פטיריהראעשייתהכדררשלאהיהבשמאלירתה •

. 20 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



לתתשלו,המוראלאתלהעלותכדיעצמו,החילילצורדהרישוםמאודי,
אשראלוקיםלצםר~אאלאבצבא,גרדיאמספרלאשד~אההרגשהאתלו

 , 14מצינרהורימא.דבחץוזהדברמה',כבריאתלהחשיכןמחייבתהתירה

 ,"המ"בומכאישדרי,ודאיקחביובעדששילחוומארעלמאלהידתקיףחולה
החןלה(שלקרוכיילהבאיכדיבשבתפרסאותכמהשירץובכרילשכורראפ~

כדימשוםמציט,הרידעתו,תיטרףשלאכדישרישבתבמוצאישבסכבה)

לעזירבדכחואת ,שהקרובהגםלבכרי,אמירההחיחדעתף'תיסרףשלא ..
אסיןרבוששילבכרי,אמירהקרכאןמציבןלאאבלהחולה,שללפרואתן

גםיהדו.ידייעלמלאכהעשייתמאשרריתרקלררבנוזהואיסורררבנו,
התירןשלא 11השןלחןהעריךבדבריימצאני . 16בשיבייאיתחעושהאם

בקשת(כלומררפארהזהאיןשהרישובת,אסיוריעשהעצמישהשיראל

(כלומר,בעלמאחששרקאלאמשפחה),לקריבילקריאשבסכנההחולה
(כלומרדבר"דוברחפךצ..ממצואבעביוולכןיותר),סובצעומשירגשי
גמור,איסןרברברילאשבסכנה),החילה(לבקשתלזהחישיינולנכרי)האמירה

לאאםסכנהשישאומרהריפאדאסרבררי,מסיםי'השיחלןהעחדואמםנ

דאמירהלמדים,נמציטעב"ל,סכנה,בוששיחולהככלהיאהרידבררי,קייימי
המוראלהידרתשלחששכישיהצבאמפקדידעתלפייאםלהתיר,שילבכרי
קרביתלפעולהכצייאתוכטיחשהיאלמענו,הכלעישולאאסהחייל,אצל
סכבה,"ששיחולהככל..לעשיתמותרעלין,מפקדיי 'דועתנשכחדר.שלא

הפרטיםכרשיוםלעבורמותרתירהאיסורשגםמדבריו,משמעולכאורה
הנ"ל,שבסכנהבחולהכומזאת,דישרהחיליאם-זהכלאוםלההכרחיים,
מפקדייאלאזאת,'רדשראנייהחייל 'אםאבלקריביי, 'אתלושקיראושמבקש
מכאן,ראהילנואתלמענו,לשעותרוצים

אניצרדיאומר,חולהשאם'מבאי,הרדב"ן ,בשם "'ברןרהבמשגהגס

הבאיורוססבירלחולר.שומעתצרדי,איט 'אימרוהריפאלובית Dלתרופה

זולמחלהומעלתזישתרופהאימריהחולהדיועההמחלהשאם. ,"הלכה
בחינם,שבתלחלללחולהלשמועסבראאיובזהמיעיל,שאיטאימרוהריפא

דכברין.עושיםשאינםיאדהאםעלרי,דעתותיטרףשאמחשששקיםילאאם

מעצמט,אבתבןשנעשהלאאבלזאת,דירשהתולהאם-ישוב

ס. ,. 0שיס'י 14

.אוב p '"ם .. 15

לנרכיוננו:י:ור .•י'רורתה. '""iסשן " 0תהל-, Mהוtחריגים,ובחלקותבזהיצוביני 16

ט, P"'Oבשעה"'! .ןו.ןוכסיו !':ב ttמזלעו"'זשיניי.י Nעובישרלאמיך nחא n'יגcורכמלאכה

 ':''עמלאכהמעשייתתיר.ד,באיסוריאם" ..לנוכיאמירה:עייף Mאלכו.סיברשלא

בסיניר.שה 1ןן DRםג,זוונ,

כ.-'םשיס'י 17

 .."ס '"pסבפ"'נשכחס'י 18

 • )1111ירים.ףה 19

, ' 

, 
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דבר"שמתוד ,"ע"ו·שעלזצ"למרגל,חמהגר''' '1Tחבנפשמצאנומאז"ד
• 

היאכיזאת.מבקש Uאיהחולהאםואפ"'תירהאיסוריאפי-'שהחירררואםי

 ...דנ.שיכהמקוםעלבשבח "ואפללחושמוחרנחששנשכודמי ,"ם"רמבמביא
ומסוכזהואילכלוםמוע~הדברשאיזפ"אעלבוולחזקדעחו'ליישבכדי
 ,"ם"רמבאימבשהיה,בנפשש"ע ,,,לעדעתותיטרףשלאכדילוהתירוהוא,

ש, Ifע ,דעתיחלאחוכיהךתרדאעפ"כע"ש,חייה,אסיורהיההמכהעלשהלןחש

 ...קריביאיבנילראיתגעגעוtנ'לחילהש:חבמקיםלהחיראסדעמזהדנראה
כו.היאהדיזכליםמבקשאיניאזפ"ומשמע ,"בנדריםגמראשמב'א ,ש"ע

אםאל,י,שיביאימבקשהחילהאיזאםמסתפקעיקב"חלקתח"בשיגם

כללאיכמיבז,יכריע,רחבהדשעחידמ'ע"שחירד,'א'סיר'לעבירמיחר
רואיח.שע'נ'וומהבזה,לד"קלד"ויש'שי'ז,אנם'

רשמיםתירה,א'סיר'גםלעבירשמיתררא'יח,שח'ש'נזלכאירהידנ.ה
מובאתהראשובההראיהמבקש.איברהחולה·אםגםהחולה,שלהדעתישוב

סימא,ה'אאפ"ל,ילדחנרמדל,ק'ו ,"בשי"עיהיאהנ"ל,יעקבבחךקתגם
שהיאמיחר,היילדתשיהדעתשייבומשיםשם,ברירההמשנהומסביר
אינהדאפילי ,ש"על"ותעשינהחראינהחברות'דבר-מהאצטרדאם ,אומרח
גםהשגיה,הראיהמדליקיו.נמיכליםאומדתאינההחכמהרגםםרלכ'ארמךת

םיאומרראיולישרחטיס ,בשרצרירסכנהבןששיחולהה;ןי ,~$ע"נשןהיא
תילבאכקץ '1T'1Tשומאבחרה,המשנהמסב;רהטעמtנ'ובאחדנבילה, Uנאכ~

תכז. 'Oיא'כלילאגביוה
בז"לכתיבלשניחשייכלדכלדבריני,~ח nבחכאמיראבללנכיו,בררני
"סיףילאבירתר,ההכרחיאתרקיכתיבילאכו,לעשיתמחי"בהשמאלית

אחח.איתאפ"

איבפרדסבשבתגמצאתבצבאמחלקהכרשה.שככתי''ם 'נט'זחכ.

איסירביש-לכאורהכ'לסעידד,ידיםנטילתבעניזלשעותמהזריע,'בשהד
זיערשמוםתירהאיסורבןשיהזרעיםאתהשמשקה , 27שמצאנןרכפיתירה,

פסיקמשיםביש'פ"עכהר'להשקית,מכייזאינואםיאףחישר,משיםיגם

דנח'אדש-אקר.פסזהאיזכזראםשל"איניהפרדסהר'תזבאר,מה ."רישא

וו".ם'י 20

 ..ה"'י Cכר" Jמהי Xפי"' 21

הכרםירזכנכיל ...התרוהמופסיקיקיראהמהכינ,דהלןחשהי"'ביע"ש .'''השם 22

םאספקל:sייה"בחלקלןשאיורבבה"בלים'",גw cךבך rארמהנךס'"זושעובתי ..נחןרך

י:sיחן.חיטךףלסאבדיחרןמ

דס.ט" K '"ח U: .•מ 23

רך.גיסקיבמ"ב M 'ס~שלס'י 25

לם. P"'Oיבירכב " '~ Oסכח 'סי 26

ט. "'" 0ןבם"'בגסע'שליט'י 27

28 .,". 

• 
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העחךהראשונים,מחלוקחבזהשימקוםמכלתודר"איסורבוששילהי
ומשמע ,"איסודרבשיאםלהינחיאדלאו'שאפסיקלגבי·הוחטרפות,

דרבנו.איטירכישידמ"מהתיספרת,לדעתברטהשהיא ,"כ"נמ

שמיםחריבאיןזרעםידלענוימגאי 31לשן"עבהגהךתייסרפרהחתם

הניגרשאתממלא 1Z 'כלאכלממש,הזרעיםאתמשקהאםרקחושרושמוםזירע
זהכועיןחירש.משיםילאזירעמשוםכיאיולזרעים)טמךוגומיח(כעין

שופךאםאלאאינךזרעיםהשקאתשלדהאיסךר ,"תירהדכעחגםצאנומ

שיטמחששלזשהתךוםא"'להעשכיםטמךואבלעצמם"הזעריםעלהמים
משוםדשממעא.דכבדהים,לדיןשייאמנםכנגדו.רקהיניקהדעיקרלהקל,
 ,לזרעיםכטמיךמשקהאםלאאבל ,משמהזרעיםאחשישקהדיקאכעינןזירע
אתשמרפהחרשר,משיםיתחייבלאלמהמ"מאבל ,חור,ןדהעתשאומרכפי

שחששויםכלאילנןת,,לגבימביאעצמי 1'3תורההדעתהרייעי,ד , 35הקרקע

יאולם ."כגמראשמרכחזכפיאמה,ז"טדעזהזאזזער,משיםבדשיוינקים

להשקיחרגליששאדידמכויןשליט"א,אייערבךהגשר"זממו"רשמעתי
חודר.דר )o"lל,כאכמחכייושאפ"אפשרמרחיק,

גחל,חדישומחשר ..לשכחמפראגל.דמר"לארהיגודכטפר

דבר.דדי"לבגינהדיםיליטיל
הנטעיהמלאכחארדיכיתבזה

דמךחר

למימר

גםכן,

לארשיאופטיקמחכדין,שאינד

לאשבשו"ע"מלבדוהנד"מדי.
'1t' די

מובא

נפשבססרבזהשמארדיוכסיב"שס,סחירדחוכמהכהמשיהחדיושבצעם

כותב,צעמוהיאהלאדבריו,אחשמחץו ..אברהםחמזהבספרונם ."חהי
כאשרדקואהיינןאסירד lD/שליהרזי , 40והש"גהרשב"אעדלתהםדוברוי

באוחואםאבלעמך, .היחרדברה Dי gאינךרשיאהסמיקערבדימעשהאיחך

להי,יאכפתלדוc ,"'םלנחיל"לד_ '·מכיןנפק"'מיאןבי , Jירמ.סיקב"'ונכ ס""' 29

התוספות.בשםדיאזיהבנחייליח ·ם,שגיסי

ישדוככלליחשוב.עמשההשבת,שביתת Mומי,ישדהבביה-ליחםע-שב'י1ב 30

 ·ר.ובהערה ,םד ,'"פר
.כ נt'"ק xמ"לזרנביסי 31

.בסע-של,םי- 32

חי.ק-ם 1בש:זy"~ייש 33

.ג'עסשם 34

עקירוב"מספחים,ינ.דזחסה,יניקתדנהיבחסה,בתררה'יישב,בזבתרא Mבכ' 35 "

 ..ארובס"ו "ינקיתןקיזרפ"ה M ..וtוונכ"ה'נקית,גנבילן ·Kוכבנהר,לוtוtניאןינקיתה

 ..ובגtר '"'כז"לכאליןהינקיהבדיןרינהכנדנהכחסהזהינקיהוובשוונ .ש'"~

" 

- • • 

36 J ב.ג

 . 1וסילווימ"rו

 D.תtי ה·'בעסישם 38

בנ.ס'י 39

הרגtר.גפרקישף 40

• 
• 

• 
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גםעבי'אפ"אןלדברה'תר,ןזבתכו'ןעובר'ה'תרדבר'כן'גרנ' :פ"ר"ערהש

לדברשזבתכו'ןן 'Iדכשוגו,בגי'ןדה'ןהראוא"כשר',לו 'גם 'וזבכרון ';"פ'
אסור Uא'בתוד,מ'נשעיתהנט'עהמלאכתוא'ןם, '1"לגט'לתהייברה'תר,
 ,.המ"בדדעתוםנ ,,"א"הרשבסברתרלק!ג"על nהואשרביםמנם Kופ'המשום
כרשנייא.דלאנקיטרן.אשגםמהשן/וע,ראיה ·מביא .יהואהשרב"א,כדב'ג'שלא

, 

 ,'''בשר(ע"שבמחנהפסרןדנריםארבעתמביאה, 4 'כעיחביזהמשנה
למ!ג"דהכרונהמסכי;;' ..והגמראל'ים,ת rמרחוiכטו;יםלמלחהמ).".ה'וצאח
שוארייא, i: סiר;;;ן iהרזנב'ררעתמגיא oIs 'א- iIהגר"בניאורואמכם f.בראשינים

, 

פטרר'םג"כרם'למקממקדם ' \tהד\לכשייראכלאלא ,למלחהמב'וצאתדוקא
בהולךאבךכן,;;דין'בעשר;;"וקאמרס'ף,א iז;גר'רבכיאורריים. ' riנט'ל iדמ'

פחותרלאחריו' Jמ'לי !בוf'פחית 'Iלפבשש'דכל "ל"" p 'וברהד'ן,שרנהדרך
הברלכלאיןלמלחמהדביצואהדבר,;בררריד!ג".בבטילתהזאחייבממל'

:i זרלפחות'עשרה',ןiעמשi 'מנטפטררהואאופןדבנלi לn iוהרא'ה ;ם'י

;איזסכנתבמקיס 'א; "גמדנרשההי"מיהלשוןבז;;זה'דיזדמכא 48ע IIדבשו

שר\ארן iדכ;הטעם; ,'י," 'ר\אאםגם;שiכמע, ,"ם''ימגטילתפטררמ'םלו

 ."י'ים'לת,מנטפםררגנ'םאחר' ,לחפש ;ללכת 'אפשררתלו 'וא'ןסכנהבקובום
לתדו'ס 'Tל,טרלאפש~זת ,לווא'ןבשבת,בפדרס ,הנמצאשחיילארמוהרה

מכלאלא i'ס 'Tמבט'לת,סטורשהוא ,הקרקע ,עלי''םליטולסאורהורי "כל
י'יפ,מנטילתשפםו'וונרקם l:רל,"קיי 1'1"1בהרלך ,רכמו ;ל1t,ן;זיף 'שימקום
אתבהאשרחן 'Tהק I K'ול ,"האוכלבשעת·,במפה· ''1''1את 'יבסהפיידאעם

, 

לכ.riןכקבש,ה"ו 'שטז'יסע"ין ' 41

ל.ב p-cבשעה"'ושם 42

 JCיו ' 43

ב.ין 44

ו~ייס,ינםיי, nתוt 'מםונגcטרותימשלונחטכבה'רמשום'חרבה,"חרונםירמים,ייש ' 45

 Kפ Pס"בוסו",גם 'י?זIןבהסעם,ע"'שאחרונים,במיםנהגולאי~כשיו,מים,בתוו"ה

שהחמיר.הנר"אבשםככ Pס"במ"נוע"שי, '~ם

 . nטעיקנחיסי 46

.ג pמ"ובם-ב ltיטנוקםגסיי 47

 . nסדקנחסף 48

 Rרpונוברדיהסי~חלס""םכון. 'ב"הונףיעסלסי""האמלהר=סדיידי'וזגב 'כזה 'ורהןcיי' 49

זזירלוtכל nבלמחמא P"ווכחהגבדין tג; Pס"די P ' 0''כחוף" ;סונוcבו "ר:oכ'שךי~

מלחמהזנמןאלב' ,;מלחהממזבן R"לשחרבםיםא '''Cופ ·הנייר ,סכדו,;ושרפט 'ןלםע"פ

רשסרב'ר,טכנהבמקיםארבדמברשה:דיפי-כשר",שכתיבהמהךוהיינר ל"'

כפחהנשפ'םיר 'רבזהשם, Kכחזו·יכ"הושופם,מלך ם-,או,שרהדכעינןמיזכרלא

חפנה 'כריןויםנהזלה, 'משםובהםשיםאאבללהנלחס,ביגעהרכראיוםאאפ"היינו

, 

. , .. . . 

שפסיום.

 cג. ',סקםגט" 50
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שינסהצרירלמומח:ר 'בוניבויצאהד'ןכן ,"ד;יישתיאח;נסהאלאם, ii ו;;

 ,"דוקאז'יושתיאתהאוכלבשעת

ל,טולאפשרותלואיןאם ,ז';םמבטילתפטודחשיי'שבידדנוחארי
לאכול,צר"והואמיםלושאיןבמקוםבמצאםאזדוקאלהס'דיף,יש ;םי';

 ,"שבו"עמבואד 'וכז ;כבטילההארחייב ,מיםשלבמקיםבמצא 'אסרדיאאכל
בנטילתשחייבודאימים;לישי 'שאםומשמעפטוד,הואמיםלו rא 'אםזדוקא

הנמצאחייל , bדגלהוסיף,שיעד'רהנטילה.עללבדיהואחייב;אףיי"ם,
ז'יפ,לנטילתמי'םלואיןאםשבוס'עת,במכוביתיישבוהואלחזיתבדדך
במכוביתישוביהואהחויתןמבחזדושגםועדר,זאתז'ים.נמiכ,לתפרטד 'היא

הואהרי ;הלחם 'אתאכילתולפנ;יזיסל,טולת i'iסאשלןיאין 'הנוסעת
וכדי!כמפיתהאוכלכשעתדייויכסהכאמוד,אבל" ,"ידיסמנטילתפטוד

יקפדילכתחילהשהכת.לכניםתםםוןשכתכעדבלפעולהצייאהג.
מפלגהשבתאתלקכליקדיםואלהחמהלשקעיתטמוךהשכתאת 'לקכלהחייל , , 

הדהלקתאחרימידהריכישבת,-גריתמהדלקתה;אפטרר . i5:רייאל;הןבגחה

 ."לבןחלואטורמקוםמכללהדלי,קדצונואםואףהמקום,אתעווכהוא
אולחםכויתלפחותויטעםהנסיעה,באמצעגםהיום iuקיד;לקדשלומותר
קדיושאין-די'בנוכללנילחיל,מהעליהיהשלושהקדיושכדי ,עוגה
מתבאת 'יאכלעוגה,אולחםלאכולזמןלואיןאם ."טועהדם iבמקאלא
דהיינוייאכל,יקדש-יחפנהכאשדזמן,ולאחר ,"לקדשמבלישלוהקרכ
ואילו ,"ולכ!""אמירתעםכרגיל,הקדיושכרכתלברייכולמקשד,בלי?האם

 .,"רזבזה,להלקשי Kהרףנ ·לוזעת'ייןס ·ר~ק ... O'-פס"ב • Cש · 51

 ''''ומבשםשנמאיהכ·לשליס"'ארפלא '''''רהכדנייועזיי 'לה p '"סבמייםקנחסי- ' 52

גם ' rיעיבעניןזה;סםיןעזמןרפאל Wךה;"'ההיפך; ' Rסילם"הנוש"'זגcויערבך

,ייזז:ידיי, ,,;כלגc"ז,ידעתוןז,'סעיקנחסייבערהו"ס'

מ.רסקנחם'י 53

הד"ג.פ"ןלמכיס 'הר1נב"םעיין 54

rss לשיי?כ' "דכלj וfבשוi ;יjקררםאוהגסעושה, ;;'"ן:i ה'אתלe למרחרב:.זכ 'כתi ;ל,"וסn 
מ nמנiכשות, ;להצלתהטכחאחשמחלללו'שב rfnרבתלמזרהואר;בה ; ;jiפקי ";מסרם

מוקרם, ' n;;שבאח 5פקב Cntר ,;י~והרחרה,רלאדחוהירקשבתרסו"ם,ויף,הכי

וקשהלעשוםת.אוםירלונקי'""כמשובגוג,יםשיאשהדרךבאמזזידבריםהרכהשיםנ

לקבלרזונוק;כיתלפ,רור.זאתילפניאס yלי"מ"ימלאחר,דyיףילבןככולם,להיזהר

בכה"ג;לי Kרלקיש,יכרללא"זהשאחרי'חששתוךהייםקידושילקדשהשבתאח
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56 ' "tןכ,סד" "רסג ב" 

ה:ר o ,"יםב' ;,ם ."' bי' 'ך,

S8 ~ רםס"יע"יןtl ·ו.טיקמ"'ב"כ
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לדעתילכןבניו.הוהלשעהרכניןjו-ליהאדלי'''לאא ,יוביםבהונשםששוהה
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מצטער
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 ..חסי'םיהספוכחברשמם.Kרניוtבזזיכיוךכוסכרויוeנוהשומע.
חפלי,ו.ש'בחי
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שיודעש"ומ"מכשוטהיזבוקטזשגם Kשליט"אונזירבןאיג.שו"ז"עזלי
Iכיקח.נחשריה"בשלמןד,

שמחו'בםיהפוסקםימגדלו'כמהסובר'םלחשוםי,ספרבב'חהחחבכוואם
מחויב'םשדם.לודא'קרובכ'אוחם ,,"ב'שולהשג",חפ'ל,זלהםלקנוח

סופרכחבדג.אוו ,.,באספ'ששעמשכוחבסופר"שבטבשו"חוראהלהנ",ם.
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שעהלעדהחרשם",אלושלמדומהשםראהאשרהמדבריםמשחומם r;וה

שאמרל'וכמדומהבמצוח,וmכו'ב'םגמורדעחברא'נםם Kבלבוזהספק

 '''. !1ד. ?I ,!''ו'![!; Jו~יבQ .2ו!י r J! lיג''! 1 'ל' !M!1ד ..1' .ה~'.ל Q'*?Q'1הממנ Wוג'ק
לזס"ה'טבבבארגם(וראהחפ'ל,ולהםלחחאיסורדא'זכוחבשטייף"
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w .• ,., ,..., • • . ,-
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• 

ןיערבאך Kהגרש"זושלשליס",אשיינברג פ"' nהגרשלמאונרותשמ"באלולמירהי,וראה 90

tשלים"ג

• 

• • , 

• 

• 

• 

• • • 

תפיןילמצותטעמיעל
• 

• 
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I 
ברייארמדרכיהרב

ל Bוצהישרו Bשהרבבפירשועיונים

קובנותבהלכות

 Kםרק

בציבוךהותךהטומאה

דחיהיטמואהאיבצימר,הוחרהשטימאהבתלמןך,נאמררביסמבקימיח
תלורהאיבנההטומאהחדייתשהרי jזךלשיןלהביןמארקשהארלםבציבןך.

הטומאה,אתדוחימגדולכהןוחביתיהכיפורימי'מפרשכן ;בציבורכלל

זרהעבודהושעיריציבורשלדברהעלמופר ;יחידקרבנותשהמפיעלאף

כללאהאינקוט"אלאציביר.ת Uקרבשהמ ' Dעלאףהטומאה,אתדוחימאינמ
שאיןוכליר 'ITבאפיליהטומאהאותהשבתאתדוחהקבועזמנושכל P"כן
(יומאבציןבר"יאפילוהטימאהאחולאהשבתאחלאדוחהאיניקביע uזמ

ר.תרהשטומאהבתלמו.רגורהשהןושהלאתלהביןהשקזהפילי .)א"עב,
בציבוך.דחרהיאן

יכדב,ט,לבמדברבפירישיזצ"להישרר"רש ,,,עלנשאלהזישאלה
 :א.יתהמישיבהיא

ראו"מגדלוכהןחביתייגמהכיפירימיימפרגמדבר,שללאמיתו

גדיל,ככהןבחםק"יאיתמהביאהגדילהכהןכיציבור.ת Uקרבבשלהיח
איתמ,מביא 'ITהילאאלהת Uבקרבמחח"בהיהלאגדילכהןהיהיאלמלא
הציןבר,ידיעלתנמנההיא ;ציבירלשתםק"ר.אהגדילהכהןלשחפק"י

מקריבשהיאקרבןכלילפיכדהציבור,למעןאיהציןבר,חיתשלבמכהןיד.א
קרבניחהמקרבניחייכלשאריאיליציביר.קרבןשב 'ITלהראייכהינחימחמת
אתמביאהיאאיןשהריכפרר.מחיסרכשהיאמביאשהאוהכפרהכגין ; ,,,חי

 'ITהגדיל,כהןהיהאלמלאיגמהעמ,כאחדאלאגדילככהןהזההקרבן

 " "11קרבןר.אזהמסיגקרבןרקולפיכדראחי,זכר"כאזהכקרבןמתח"כ

דבר,לכל

-ציכירקרבניתהםקןבעזמנםשהקרבניחכל :מעחהאימרבמצאת
קרבנותגמהםהציןברקרבניתכללאאד ;זהמינחשלהרחבה·מעיתישבמ

 :יהטימאההשבתדח"תשלהכללאתכדלנסחאפשרזהפייעלקביע.שזמנם
הקרבביתיכלהטימאה,יאחהשבחאתדיחיםקביעשזמנםהציבורקרבניחכל

דוחים'אנם-יחדיקרנניחביןציבירקרבניחבין-קבועזזבנםשאין

הטימאה.ואתהשבתאת

איבציביר,הוחרהשטומאהבתלזבו.רגורהשההלשיןגםחיבןזהפייעל
קרב'1זבירקרבןרקהיוש ;עתהדמי"קתזילשין .ביריבצ M:דחוסמאה

 ,ציביראשישלקרבניאחגםכילל "ציבירקרבן"שהמינחאלא ;בטזכראה
ציביר.כאישבחפקדיומביאישר.א
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 ,םאןלנ~שהטאמיםשאלחאחהיושוש"ומסביוהאלההדבירםפיועל
שקרבןדיעו,אלהשגם ,מסחבו ,)זט,(בדמברבהעלחךבפשרחהמיבאח
דייעללהםנחגהלכבוזהיוןשהויהטומאה,אחדוחהקבועשזמנוציבוו
ואפילובמודעו :ב)(שםהפושהבחחילחשנאמר..במועדך",לשוןמדשר
אחשאלוכןיפעלאף ,)א"עעז,(פסחיםבטומאהואפילובמודעובשבח,
קובנוחכלשארכהויהפסחקרבןהוילאכיהפסח,לקרבןבחיסשאלחם
אשיבשםאו-הציבורכללבשםקובםיהציבווקובנוחשכל ;הציביר

והואחידיםי,שלקרבןר~אהפסחקרבןואילוהציבור:כללבישרותהמכהן
פסחהיםאחמביאםיבציבורהכלוליםהחידייםשכלמשוםציבור,קובןנחשב

ואילו ,יצבורלקרבןמצטפרםיכאחדהיחיריםכלשקרבנותנמצא,כחא.ד
הציבור.מקרבן pחלוקהואחידיכלשלקרבנו

הציברוכלנטאמאליוהטמאים,אוחםשאלחאחלבארשיזהפיועל

קרבהציכורשקרבןמאלהים,יודעיםיחו-ככלוושהואהציבוררובאו
הציבורשקרבןונמצא, ;טהורההיהציבוררובמקוהבאותואךבטומאד.גם

קרבנותלצוךורקדרושההיחההטומאהדוחייח ;בטהרהקוב-להיוחיכולההי
הטומאהאתחחםיאזיכללדכררשהוי ;שאלחםאחשאלוכרשמום ,החידיים

חדיחהשהטומאהאפשר,כאןארהחידי.שלקרבנוהקרתבאחלאפשריוב

מקרבןחלקהואהיחדישלקרבנוגםכאןשהריהחידי,שלקרבנומפניגם
חצינור,

נדחיחהטומאהאזיכיהזאת.הסבהדאחשללהלהםשניתנהח.תשובה
לאפשרכריהטומאהאחדוחיםויוeןהציבור.קובןהקובתאתלאפשרכדיאלא
הציבוו,מקרבןחלקהואקרבןאותואפילו-החידיקובןהקרבחאת

שכללעיל,אמרנוכברשהרינוסף,הסברטעונםיאלהדבירםאולם
למשונךונראההטומאה,אתוגםהשבתאתגםחחיםקבועשומנםהקיבנות

במשמועתו-ציבורבקרבןרקנויג.וחלה Itרהחדויחששתייחרש,שר"רשל
ז.חרובrזבשלהרחבה

חדייתלבזיהטומאהדחייחביןלהבחיןשיעיון,צריכםיאלהדבריםאולם
ראשוןפסחאיןולפיכר ;ציבור"קובן ..ברקבאמתנדחיחהטומאהכיהשב.ת

לעולם,בטומאהקרבאיננושניופסח ;טהוריםהציבורחבאםבטומאהקרב

כנגדהט"ו).פ"יפסחקובןהל'ם"רמב(ראהחידיקרבןחמדיהואשהרי

שהרישכן,חעד ;חידיבקרבןגםולפעמיםציבורבקרבןגםנחדיתהשבחוה

שם),(רמב"םשניבפםחוגםראשיןבפסחגםחנאיבלאנדחיחהיא
טעונההשתבחדייתלבזיהטומאהדחייתביןהזאתההבחנהעםצאולם

שעיקרוןומכאן, ;ברובדנוו" ..מלשוןנלמדותהאלוהחד"חשתישהריהסבו,
-הלכיתהיןנשחנומהשוםעללהבזי,קשהולפיכרשחיהן,ביסדומונחאחד

בקרבןגםלפעמםינדחיחהשבתואילוציבוו,"קרבן ..ברקנדחיחשהטומאה
שני),(פסחחידי

שזמםנבקרבנותהשתבדחיחיהזד.ההבלדאחלהסכירשיכשרונאוו_
לאולעלערבושמוחרודכךרמצור.מפניסייר )lשלרגילהדחהייא"'הקבעו
הקרבתונ.מצותאחיםי pלכדישתבאסיורעללעבורמוחרכןעשד,לקייםכדי
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I 

מהלכותחלקאיננוהנחדהשהאיסורהז,מסוגדהחייתשבכלהשוהוהדצ
לדוגמה,כך,המרצה.קייםבשעתשלאגםנוהגר\אאלאהמתקיימת,המצוה
וטלית-בגרבכלכלאייםאסרההיאאלאבציצית,כלאייםאסרהלאהתורה

כלאררםאיסרראתהתירהשהתירהאלא iזהבאיסירמאייהכלילהמצויוצח
אסרהלאהתורהיךבכהלבתה.צייצתמצותשתתקייםכרימצויציח,בטלית
הוקרבת-בשבתמלאכהלעשותאסהרהאיאלא ,בשבתקרבנותהלקריב

האיסרראתהתירהשהתרהראלא ;זהבאםיררמאליהכללוהבשבתקרבנות
כהלכתה.הקרבנותמצותשתתקיםיכרי ,קבועשזמםנבקרבנותהזה

כהןכלשכןהטומאה.בדתייתגםמצויההשתנלדחייתרומהדתייה
אולםבטומאתו.במקדששהייתובעצם Wהמק'אתמטמאבטומאההעובד
נוהגהואשהריהעבדרהמהלכותחלקאיננובטומאהבמקדשלשהותהאיסור

היהר Wוה ;בטומאהבמקדשלשהותאסרההתורהכיעבודה.בשעתשלאגם
האיסוראתהתירהשהתורהאלא ;זהבאיסלרמאל,הכלולהעבודהבשעת

 .'כהלכתההקרבניתמצותשתתקייםכדיקבוע,שזמםנבקרבנותהזה

השבת.דמחירתלחלוטיןשונהשהיאהטומאה,בדחייחדחיהישיאולם

עצםאתאסרההיאאלאבטומאה,במקשדלשהותרקאסרהלאהתורהשהרי
חלקהואהריקרבנות,במקריבירקנוהגזהאויסורוהואליבטומאה.העבןדה
טהורי,םבכהניםקרהקרבונתאתלהקירבצייתההתוהרכי ;הקרנבןתמצמוח

מפנירקלא-עבןדתיאתחיללשעבדןטמאבטמאםי.להקריבסארהןהאי
אי,לפיכךכהלכתי.,העביהדמוצתאתקייםשלאמפנרא.לא-עברהשעבד

 mמצמפניבסימאהההקרנהיאסוראתהתירהשהתורהכאו,לרמראפשר
ואתבטהרהלהקריבהמצןהאתכןללתהקרבנןתמצןתעצםשהרי ;הקרבונת

ההקרבהשאיסרראומרים,אנתונכרתנועלאלאבטומאה.להקריבהאיסור

• 

יחיהבקרבןרקנוהגבטומאה

לעבךרכאןהתירהלאהתורה
אתהגדירההיאאלאציבןר , 
ציבור.בקרבןרתוי

דחייתבין-לעילשנזכרההבדלנתבארכברהאלההדבריםפיועל
רקבהוגתאיננהכאזהאמורההשבתדחייתשהךיהטומאה.דחייתלביןהשבת

קרבנרתרקרלא ;כולההתורהבכלהבוהגתכלל,תהלכהזךאלא ,בקרבונת
השבת.אתדוחיתקבועשזמנןהתורהמצוותכלאלאקבוע,שזמנםציבור

ום wמציבןר.לביןיחדיבין ,גביילןלבןימדקשבזיהבדלכלאיןזהןלעניין
מילהובמיספין.ובתמידיןשניבפסחהחידש.ובקדישובמילהנדחיתהשבתכך
הומטלתמצוההואהחידשקדיישבגבילין,זmדיעלהמיטלתמציההיא
תמדייןמבקשד,החידיעלהמיסלתמציההואשניפסח ;בגביל,ןהציבירעל

 :אימרהיהציביר.בקרבןדחויאימותריהוא
קרבןהקרבתמציתאתלקייםכדיאיסירעל

אומותרהיהישהאיסורכך,ההקרבהמצרת

ונכשיריזהוכעיןבוהד. 9'בשעתשל.גםהותהרעבירהלןירךבסימהאהשההיי 1

יום,מבעךילעשרםתאפשראיםאהסבת,אחדיחיםזמיה
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שהםשבכולםהשוהוהצדבמקדש.הציבורעלהמוטלתמצוההםוטפיוזונ
קבועשזמנהמציהכל :הכללזההשבת.אתית mדיהוקביע,שזמנומציית
השבת.אתדיחה

שלב'lרנהיתה Xבגםאימראתהכוהשבת,בדח"תאימרשאתהיכדרר
לטמאשמיתרלימר, '11הראירילמיכרהשכת.לדח"תהחמההטימאהדח"ת

כלמציחאחלק"סכדי-בטימאהבי '11השהיעצםדייעל-המקדשאח
קביע.שזמנסהקרבניח

התירהלאהחירהשהריבפיעל.ניהגחלהייתיכילהאיננהזיהלכהאילם
דח"חארבטימאה.קרבניחבילהקריבכידאלאבטימאהבמקדשלשהיח
התירהשהריהשבח,לדח"חכללדימהאיננהקרבניתהקרבתבשעחהטימאה

דיניאחשינחההיאאלאמציה,לק"םכדיאיטירעללעבירכאוהתירהלא
ליקבעהאחר,במקוםדיגמהלישיאוהיתרהיאוזהיהיאילעצמד_המציה
בקרבניתרקג mנהיא :אחרבמקיםבהםכייצאשאיומייחדים,ט"גיםהתורה

 Iבלברציבור

כי ;אחדבתנאירקתלייההשבתייח m :הדברשלכלליאיפיאהיאזה

שזמנםהקרבטתמציתאחלק"םכדישבחאיטיריעללעבירהתירההתירה
לעבירהתירההתירהכי ;תנאםיבשביחלויההטומאהדח"תזהכבגדקביע.

שזמנםהקרבנותצמותאתלק"םכידבטמואהבמקדש '11השהיאיטירעל

יאייהואיל .הציוברקרבטתכלאתבטימאהלהקריבהתירהיהחורה ;קביע
החיהרשהחורהמכוח,הריבמקשד,לשר\תבליקרבביחלהקירבאפשר

קביע.שזמםנהציבירקרבגיתאתרקבטימאהלהקריב

אתלמדיל"שחזהעיברה,אחעחהלהטבירנוכלהאלההדבריםפייעל
זהההדיןאתלמדואחדבמקים . 2שוניספסיקיםמשביהטןמאהדחייתדין

מוהזההידואתלמדיאחריבמקים ;ע"א)עז,(פטחים ""במידעימלשיו
נדחהאשי-לנפשטמאיהיהכיאיש:איש )'י ,'ט(במדברשניבפסחהאמור
יששכרונראה .)א"עטז,(פטחיםשנילפטחנדחהציביריאיושנילפסח
 :האלוהלימודיםשבישביוט '11האתלבאר

אחלק"םכדיבשבחמלאכהלעשיחשמיתרלמדני,במידעי""מלשון
ילהקריבבטימאהבמקשדלשהיחמותריכו ;קביעשזמנםהקרבניתמצוח

לעשיחהה;תרקביע.שזמנםהקרבניחמוצתאתלק"םכדיבטימאהקרבנית
שלשזמטבןס:רקחלייםיבטימאהבמקשדת tלשריההיתרבשבחמלאכה
 "ח"מעודכי ;"בומעדן"לשרןבעצםג.סרמזוזהרדבד ;קביעהיאהקרבן
שבדח"תאלאהטימאו_ירלח"חבחשהלדחיתיהגירם Iהוזהקרבולשהקבוע

ציובר.קרבניחרקבטמואהלהקריבומתרשהרי ;טטףחבאיגסשיהטימאה
הואהריהטומאה,דחייתעםהשבתייח mאתכאןכיללזהכתובהואילאר

אפשרהשכת.ח Kררחהבשבתמןר Mהמועדימהר"ח , y'")1סו,פסחיםתוספותראה 2

 Aה,רהםבירהאהחוסםית.שלאתאתליישבכדיהג"לברבירםשיש
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אחחולההארולפיכרלשחהין.המשוחפוחההלכוחאחרקכאןלהזכיריכול

הקרבן.שלהקבועבמורערקהטומאהדחייח

קרבןלהקריבשמוחרלמדנוזומלשון"יאש".לשוןבמדרשהדברשונה
זהדרבר ;נציבורקרבןהיאשהקרבובכד,דקתלויזההרתרבטומאה,ציבור

שהרי ;נומףחנאיגםהטואמהבדחייחשיז,!אלא"איש".לשוןבעצםרמוז
אולםקבעו.שזמםנהקרבנוחמצוחלצורררקבטומאהבמקשדלשהוחמוחר
המיוחדוחבהלכוחרקכאןדןהכחובשהרי ;כאןלהחבאריכולאיננוזהחנאי

שהואכללי,דיןהואהקרבןשלקבועבמועדהצוררואילו ;הטומאהלדחיית
הזההדיןאתלבארראיואיןולפיכרהטומאה."ולדחייתהשבתלדחייחמשותף

ההלכהמבטגרתמקומואלא ;הטומאהלדחייתהמיוחדותההלכותבמטגרח
 , 4הטןמאהדחייתואתהשבתדחייתאתהכוללת

דיןאתגםלדמושחז"להעובדה,אחגםלהטביראפשרדומהובשיטה
מלשוןהזההדיןאתלדמואחדבמקום .'שוניםפטוקיםמשניהשבחדחיית

האמורמןהזההדיןאתלמדואחרובמקום ;ע"א)עז,(פטחים"במועדו"
ונסכההתמידעלתעלבשבתרשבתעלת :י)כח,(במדברהמוספיםבפרשת

שובותבחיברתשתימבטאיםהאלההי?מדריסששניונראה, .)א"עסו,(פסחים
הדחיהיאתרקלמדנו"במעודו"מלשוןהתמי.דבקרבןהשבתדחייתשל

 ;קבועשזמנהמציהמפגרתמדינדחהשבתאיסורשהרי ;השבתשלהרגילה
מפורשתלחלוטיןשונהבהינההחמדי.הקרבתמצותמפניגםנדחההואולפיכר
השבת,אתדוחהאיכבההתמרדשמציתהדבר,בראהשםר~וספי.םבפשרת

שבתשלמוטףשקרבןהתורה,רצוןשכןהשבת.ממצותחלקעצמההיאאלא

פשוטו-"מוטף"קרבןיהיההואאלאהתמיהלקרבןתחליףיהיהלא

איסורעלרקינובורקבונו,זמנרשיאןנ:יכייקרבןבטומאהשהמקריבםכאן,להסיקאין 3

אתכללהתירהלאהתירהכיכטךמאה.ההקרבהאיסורעלולאבטומאה,השהייה

להתקםיייכרלהזוהקובהשיהרי ;קבועזמםנסאיןציבךרקובנותשילבטךמאהההקרבה

מעשהלהתירהתירהשלדרכהואין ;בטומאההסהייהאיסךרעלעברהבייחוךרק

באיסור.רקלהתקייםיכו'לשהרא

ההקרבהאתלהתירכייהאלההליכוייםבשניזורישישלימ,ךבאילאאלהרברים 4

בקרבניתהטומאהאתלהתירכדי H"במיעדולשיןבכדרשהיהדישהריבטןמהא,

איננושנישפסחהדין,מןמאליונלמדזיבורקרבןשלרת.נאיייאלי ; iקבושזמםנ

בקרבניתהטימאהאתלר.תירכדיאיש" ..לשיןבדמרשהיהדיוכןהטימאה,ת Kזיחה

הזכירר,שהתווההעוגדה,מעצםנלמדקגועשזכנןקרבןשלהתנאיראילו ; rציבןר

בדבריםיש'בןפיעלאףקבוע,שזכנוקרבושהואהפסח,בקרבןרקהטןמאההיתראת>

התירהכיפסוקים.משנינלמדההטומאהשדחייתהעובדה,אתלהסבירכזיכאןשבאמרו

 ;הסומאהאתהמתירהפסוקכעצםהטומאההיתרסלהתנאםישביאתלכלולביקשה

גםררהא ;בפרייספסיקיםבשניהטימאההיתראתלכתיבזוריהיהכךולשם

 • 2בהערה

 • 2בהנור.רשנזכריהתוספותאתיראה 5
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קרבהחמדיקרבן "Iאאסכהלכה,מהקיימתהמיסףמדצתיאןד ;כמשמרע
המיסףקרגןיאילי ;ה"םשלעצ'ימיאתמבטאהתמד"קרבןכ'בצ1ד'.
עםהתמד"צ'ריףירקה"ם.שלע'צימיעלהחלה ,השבתקדישתא!ימבז;iא
שלמסוףפשרתבראשהכתיבהשבת" ם""שלהמישגאתמבטאהשסף . . . .. -.' 

מציתישהר'-שבתשלמיסףאצלשכתדחיית'ים Iמכז'שאיןיכשםשnב. . -. .. . . . 

מציתהא"כדש;דרי ;שכתשל 'Tתמאצלשבחייח mלהכזיראדן~ד-=!כד
 . .- . .' " . . ." 'Tהחמעילת"עלשבתעילתבהלהקריב ,....השבת

בפרק

יוסבטבולכשרהפרה -- . . . . -
ארילי ;ייםבטכילכשרשאדימהפרהמעשישכלחז"ל,כ"י' Kהימסירת

היי"לםיכך .)זב.(םרהנעשית'!היתהשמש"במזערביאומריםהיוהצדיקים

יטיבלכייכיצואבשזרהפרהאתהשירףהכהןאת "Iמטמאשביבביתירןבית

לאריחםעלמהעילהשמיריסהזדיסאל,דברילנטלכריבהעיסקכףיאחף
הי"ר).םייאאדומהפרהחל'(רמב"ס I1הקבלהמן

בפיחשכהרחבהיבה 'Tבהצחקיםעדתלביןחז"לקבלתשביןזיןבחליק!י
שחכמיסןס,עלכיחיייעימדהיאיהרייט). •(כדונכרפרהלפרשתהישרר"רש . . . .... . . . . . 

כההעיסקיסכלאתלהרחיקכדיאדימהפרהכטהרתיתחתמעליתעשי . '.' . . ~ 

הסלעעלהכבהיולחצרעיכריחבשיםמב'איםהיילריגמה,כ,ןמת.מטימאת
-' ... . . .. . . 

מזיסה"אלהיי'דים ;כבהיןאתימגדליתילדדיתה"שרם ,חליליירחת'ה
יאחריהפרה.שרפתשלפביהימשכשכעתהפרהאתהשירףהכהןעלכדאחר

אתימטמאיםחוזריםה"מתטימאתשלאפשריתמכלהאלהההרחקיתכל
יםו.בטבילהפרהמעשיאתיעישהטבילהטעוושיהיהפ:ן' ,פשרזהפהי
שפרה-ם 'Tבהמקיבלתלהלכהיחרהחשיביתיחיסישחכמיםמכאן,ימיכח

רכ.מעשהי 'Tעלכללעיןזוהלכהלהגפיןצירדשראיעד-ייםכטגילכשףה

אתהישדרש"רמסביריכך

מתלטמ!!ז.1חזירהדי~ה IIפרה
מעפרשיסידיהלימרהמשיעכד

~ . ... . . . . 

 ;חז"לבדייה~קךבלנךדא!י.iךההלכ.המשמעות
האדםאתראהמבתהניגעכיטהרתי.את . '. . , '. 

לחמשבתס,להיתפעליליהיא ;לעפריסיפי
שאםר Iיי~ n ~מ~ II"להי~חרחייבהואכדמשיםהאqד.כלזה P--:0: "."~מואה
נפחה'כיהאדם.שלהאלהיהדצאתליינזיחאלהמיםבהם.נתערבהפהר .. -,.. . . . . .' 

מסיגלהאדםכי;זחימר.חיקילכלמעלאיתיהעלהיבהחייc;ו,בז;'ז;נתבאדם
ין;:ו,ייחוכןארחיחדרח Wמוכהיצרחיריח mי. 1:1לעצאךין ח,,!!לי~~רילשלי\ו
עילם.בחייאיחייוכנזה , ' , 

אימרים,חכמיםצדיקי.ס mהחכמשמחליקתאתלבארשיזהפדיעל
אתשיעשהיבלבד-המייתעלילהתעליתכחיררתלזכיתמסיגלאדםשכל , 

שלבייתרהנמיכההדרגהל Itרקהגעייאפיליהטהרה.לקראתהראשיןהצעד

האפשריתלירמכטחתכבר =ויםטבילדרגתי 'Tעלהוכסוברלת-הטהרה

&,4 
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שמעלתסבורים,הרזוקםיואילועולם,בחייולזכותהחומרמשעבודלהשחחרר
העליונהלדרגהלהגעיהמסוגליםסגלדה,יחידי'לאותםרקמובטחחהחירוח

דרגהאותהש'מש,מעורבידרגתדייעלהמסומלתהזרגר.זו ~הטהרהשל
ולאמיתי-אליהשואפיםמגולהשיחודיהטהרה,שלהאדייאליתהדרגההיא

 :האלההדבריםאתר.ירשרש"רמסייםיכדבר"זוכ;ךאדםשרם,איזדברשל
ש"במעירביד.צדוקים,דעתביןהיוקקשרשישהמחשבה,היארחיק.דכלרם

 1הבאבעולםכפירתםלבין-נעשית"היתהשמש

מישכםיהםהריאגדהדברישלרכדרכםיפיס,דבריםהםשאלהספק,אין

מסורתשכןתירה,שללאמיתהמכריניםהםאםספק,כןיפעלאףהלב,את

שיהונראהייתר,הרבהפשרטלהספרניתנתוים;בטבולכשרה'שפרההז"ל,
 :דברםישלעיקרם

ארכלשמשיהעריבבמעשר'אונלייםטבול :ב)(הנגעיםבמסכiושניני
בתלמו.דשוניםמכקומותמובאתיזומש'נהבקדיש.םאכרלכפרתוהביאבתרומה
הקדשים,באותםרקמועילהגרדיאטבילה :ביסודההמונחיון'העיקשזהונראה,

ןבמשיםפדיין,דייעללרtזלין';צאיםיהםדמים,קדישתהיאשקדישתם
דמםי,קדושתהיאשנימעשרקדשותשהרי ;שניבמעשראיכליעלהטבל
קדשיובכלובביכוריםבתרומההדיןשונהפריון,ידיעללחול'יןי'צאוהוא
פדיין.ידיעללחוליןיוצאיםהםיאיןהגיף,בקדישתקדשויםהלליכי ;מזבח
"טבילנחשבכפרהשמחוסראלא " iשמהערבלאחררקנאכליםהםכדמשום

כפרתו,שיביאדע-בלבדמזבחקדשילענין-אריד"יים

היאיים,בטבולכשרהשפרהחז"ל,קבלתהריהאלה,הדבריםפיערל

היאשפרה "בתלמדורביםבמקומיתנאמרשהרימאלדי"מיבנתכעמט
הריהרמנהבאה _אהדתימצאופרה"לקחןאם,לפיכר _ ;הבית _בדק,מקדשר

דימתאדומהפרהשקרישתנמצא .)ד IIתשםם II(רמבבמום"שלאתיפדהזו

 !פרה'למעשהנשרייםטבולגםילפיכד ;שניעמשרלקרישת

שהריאזימד.בפרהי'םטבילהמכשירהזי,להלכהשיישמעמרתגחלה
דם,קבלתשחיטה,בה lZין :גמורלקרבןדימהוהיא"חטאת':קרייהארומהפרה

;,מערכה",גביעלנשוסתהיאולבסוףמוער",אהלפנינכח,;אלרםהזי'ת,

העילםואימית"השטןילפיכךלמחנהי.'"מחיץנעשיםמעשהיכלכןפיעלאף
להםייראהבחיץגזבחתהויתהמענד"כיארומה,בפרהישראל"אתמרבדם
לשעידים'יב iוהמק ,)ביט,במדבר(רמב"ןהשדה"פניעללשעיריםנזבחתשהיא

הי.אהביתבדקיקרשיפרהשאני'ייה , Xע"זכב,יומאתןספות-ראה 6

בפרה 1ה'רסק'כל :ב ,woהפ"אאיומהפרהבהל'הרמב"םביבריםבררמזזההסבר 7

ואףמאפרהולהזותולקישהפרהלמעשהכשיריםיוםסבולישהיוסוףיעדמתחילה

הסהורהואטהוראישהפרשהבכלשאנמרוסזה , iוסשמהעירבלאשעי'"ןפילע

לפרה"'.סהורזההרישמשושיעריבעילתרומהטהורשאיבופיעלאףשבילמעשר

יים.סבולסהית.לעב'"ושני ~למעשרדאומה_ ...פרה.דממהש.הואלפנינן_הגי
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I 

האנושי"חזונואהבהורואהבקיורתללאהחיהלבהמיות"סוגדהשדהפניעל
קרב!,איננהדאומהפרהדבר,שללאמיתואך .)זזי,לויקראהירשרש"ר(פי'

סגידהמשוםבהאי! .)ביט,במדבר(רמב"!טומאה"רוח"להעבירבאההיאאלא

לדייבאזהדוברהארץ.מ!אותםלבערבאההיאאלאהחושניות.לכותות
מקדשיהיאאלאמזבח,מקדשיהיאאי! :הפרהשלהקדושהבאופיחריףביטוי

 !ויםבטבולכשריםמעשיהכלולפיכך ;מוםבלאגםנפדיתזהיאהבית,בדק

הרעיוניליסדוהנוגעתמחלוקתהיאהודצוקיםהחכמיםשמחלוקתונמצא,

אומריםהיוולפיכךגמור,כקרב!הפרהאתדנוהצדוקיםכיאדומה.פרהע'ל

העולםואומותהשטןקטרוגאתהצדיקובכךנשעית".היתהשמש"במעורבי
חושניותוההופך ...האדםשלהאלקיבאפויו"הכופרהרעהיצרלטענתוהצטרפו
חכמלםואילן .)זזי,ויקראהידשרש"ד(פל/האדם"שליחדיליעיןדבהמלת

מלבםלהוציאכדי-הדאומההפהרשלאיפהיאתיתהרבהדגשההדגשיו . 
כדיבשרץ,הפרהאתהשירףהכה!אתמטמאיםהיוכךמשוםדצוקםי.של

קרב!איננהשהפרהראוהכלוכךיום.טבולדייעלישעיוהפרהשמעשי

הארץ.מ!הטומאהרוחאתלהעבירבאההיאאלאהטומאה,לכוחות

• • 

במערכתנתקבל

מרבינוחייםמקור.פירושעםחייםאורחערורשולחןחיים,מקור

עםכ"ימתורלראשונהמופיעיאיר.חותבעלבכר,ןחייםיאיר
ירושלים,מכוןראשון.חלקפינס.דבאליהוהרבמאתהערות

תשמ"ב.ירושלים

הערותעםראשוניםושארלהרמב"םתשובההלכותהתשובה,ספר

תשמ"ב.ירושילםבירושילם.אב"דכהן,יוסףהרבמאתוביאורים

לוי.יצחקהרבמאתבנביאלשיעוריםרערגליונותיחזקאל,ספר
ב.תשמ"ירושילםחורבהתיכוגיתהישיבה

• 

דבידעםא-בחלקשאג,אברהםהרבדרשותהרא"ש,דרשות

תשמ"א.ירושליםודלמן.אליעזרהרבמאתאליעזר
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ליפשץיאןירחייסהיב

מצוהעשוילפניעמידהבעניו

ערמד'םשב'רושל'םאומב'ותבעל'"ובלא'תאבבבור'םבפ"גג'במשבה
אומנייתבעליראיו"אע/!גהרע"בכותבע"זוו.רכרןבשלרמםישראליםלפניהם

'תנטלושלאבד'במלאבתםשעוסק'ןבשעהחבמ'ם '"!"מלתבפב'לעמודחייב'ן
בשעתהמצרהחוגיכהניכוריםמניאימפגילעמודהייביןהירמ"מממלאכתם

לבריתהתיבוקבושא'ןמפב'נהשהמתהמטהבושא'מפב'עןדמיםז'הןמטעם
עכ"ל.מילה",

בתבבפ'יושושהרמב"ם"וצ"עובותבזה,עלעמררראשובההמשבה

בושאאוב'בורtב'יהמביא "!"ה'דמשםוומשמעשאב'צבורדבבודאחיטעם

עב/ול",בשעתהמצוהשחביבההגמ'טעםלפיןז"אלעמודא"צלמוליהתינוק

טעמאאינאבירןשלמיכילדודששוניםבשםמבארשם"י :!tאגיוה"תוס'
והך"מכיסתסררןכאןיאיןבשנהפעםפיזלקיציושהיאהנאדשאביאחריבא

ולאע"ב,שאב'צבויובבודקהלהןשהבבבס'םלפ'לאלוחייבבואבלב'בפ"
נושאימפנלשעןדמיםהרע"גדבךייעלזכן'.דגמ'מטעמאבידיאמאלרדענו

בצמוהערסקיםהםדאז'לדבע"!"באהתםדשאב'לדחות"ישכרתבהואהת'בוק
• • • 

במצוהדעוסק/ל Iלהמחז Iבהצואוגם IIהמקוםאך"והלכתכתיבךמקך~~ממש

אבלוכף'טעב'ב'הדטעןבז"לוכדא"כתיפועללבשאולמתהואשכבודממש
והכבההת'בוקבהולבתמצוהשוםדא'ןהיאבמצוהעוסקלאראכת'בזה

פס'עותשכרדמ"מואפשרלעמויבזהגםדצייב'ןומב"לדהו'אהואלמצוה
שצריב'ןהמרדב'כתבזהראהאלא'ז"ללהפוסק'םכןמצאת'לאומ"מ'ש

בהמטרבמצוההעוסק'םבבודמשוםלאואמבםמ'להבשעתהעםכללמעוד

עב"ל. "בבר'ת'העםכל,ו'עמודלדבי,זכרוהב'אעצמההמצוהכבודמשוםאלא

תרל"ד)(פיעמסילע "אד~"!""זכרוןבספרומרדכ'ז'בדל'הודהר'הג'
אחר'םבמלאכתעוסק'םאפ"אתאלרבותארכלדהא'ב"להימ"ז"מלשוןמציין
פייבוששרגא'ר'והג'מלאכה",בעל'מוחליןמסתמאמצוהיחביבהדכוון
ק"!"וש'ן"ובגמ"ע"זמוס'ףתרלייג)(ברעסלאומשבה""לקוט'בספרופרבקל
לאזהרמטעםלבואלעת'דמכשול,ןתהאשלאכד'דלמאשםמס'קוהול'ן

כתבהמשגהבפ"הרמב"םאבלוכו'המתבנושאיהרע"גלמ"שדאיההי'י

חייב'ןאבלת"חמפב'לעמודרשא'םאומביותבעל'א'ןאצלבוהעקרוז"ל
יכי', '!!שדןעי"שע"כשאניהצבוריכבדרקהלהםשהגכגסיםלפילעמידאלן

. 
 • ' 1יכן'ןצ"ע

רגו'ושא'ןלאומהישאיןמהמפרשא)לג,(קדוש'ןהייטב"אבח"!"וש'

חכמיםש"!"עוולפ'עצמםמלאכתואפ~ממשרשא'ןאיןדלעולם"ומסתברא
שא'בםאע"פמפב'הםעומד'ןהר"הדיןמשורתלפב'םבזהעושהאדםשכל

ל'הודהובןבב"לרשא'ן.יה"שלאאמררממלאבתםב'סלולהםזה'וח"ב'ן
 •בר,"ן" J'וב
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דבא"רב"למפושחגח"א)(מרבקאטשסרפוקרלבספררסרפוח"סו'הג'
ארב'המ"דבב'ןארחחרברחב'תבבב'ןמצהובמלאכתערסקהראאפ"לומרז

מבלאכתרועסקארמןשהרארכדרמהתכר'כ'ןבעשרתאררכלהחחןבבגד'
בשעתןבמצרתערסק'סלפב'ערמד'סכ"אעפ'מצהובמלאכתעtתקרגספובסתר'

 • I 'יריק

שא'ן Uהאתעמ'"אם"רכרחבהעב'ןעלומסףופ)"תק "ס(ייס 'T'חס 'הס
 Cערמו'ב'כרר'םמבא'כבגדשהו'כגבדןלעמרד "vlבמצרח Cערסק'ארהמתאח

ל."עכ ,"כגבדרעדמרבמצרהק DIIעה"עגםרלכד

(ביוהברית""הספרבספריא !Iשליםפירוטינסקיבובםסש,ךר'הרה"ג
ראשןניםלפיהמללהבשעתהעמידהאתמבאררג"ח)(בדףתשל//ג)יורק

סי'קטןהתשב"ץס'רכזיעו.דהפרדסוס'העלטיר 'סאת,מבראהיארברם,
• 

מר'עמדרהמרדכ')(כמררא'הרמב'אהח'ברקשמל'ןבשעה"רערמרשכרחבשצ"ר

מרבאהבסרףקל"ז).(שבחפררא"מדכראמר'גןהחלמרדרמןבבו'ח."העםכל
בעלמא".חןמרא"ןכ"זהבר"אשיטתשם

למילהבבו"הומכביסמיכאהלקט"ר"בשבלירנתי"תביא" 'נס jמאיד
 Cסםוד'"מבהגכחבראח"זהבא."בררךערב'םרהצברר 'Cה'רשבבררכ'םארמר

ה'בשםהבאברךרואומדיםהעםכלעומדיםלכיהב"נהתיביקכשמביאים
ןכי/,הציבור 1ערידמיכתב-חק/'ה/ג Iחויטריכחמזיר ." Iיכי

 c.טעמ'הובהבזהרש"דרד""ר'בוךלהחפללכשמחח'ל'ןלעמרד 'Cגרהג
באמ'וח"מרבאמ"ר)(דףגאג'ןטרבסשו'מהג'טרב"שםכחו"סבפר

א"יבביסמכיז"ועוכו'אלקינודוהואעדלעמודשבהגיטעםר jריבןד.הו

אחדיכלבדייוהקיפההצדקהגבאיסיבבזידויבררמתחילץ"שהששבשעה
לבו'תח'ברקשבשרא'ןבשעהרקלאערומ'סדבר'רלפ'עכ"ל. "צדקהברחן

כרלסהדצקהקרפחעססרבבכשהגבא'אפ'לראלאמחשברשא'ןח"ראר
ערמד'ס.

בדףב'חלק " 'Cרהמקרבלהגארב'סרר 'T'"סבספורזצ"לא''רשמהו'הג'
זצ//להאר//לבשםהכוובותבשער"ו mשהכותבמושל""ואתתהפסוקעל " I/שב

פבחסבמדרש"רע"ןרגרמוזה,פסרקבאמ'רחדצקהל,חןבעב'ןאמו'ך

לץאחהכשהג'עורהצדקהמק"מ'ן'שואלכלה"אםז'ע"א "1מקארלהוה"ק
(י~םהאר'''כייבותעםאשר""רביובסדיורבא.משית'.יהכבר Iבבלמרשל
לארץ'רשבחמלכרחשהראלעג'ב'תבחצדקההלאכ'"הטעסכרחב )חו"ץ
האר'''מנהגיואבא""םתיארנאןורע/צדקה,ע"יולהעמדיהלהקימהרצריך

כף.ה 'T'רלהעמלהק'המרמכר!'מערמדש'חבבה '1צרלנןה)"תרס ם-'(

המסהרלברשא' ,מ'לה ,לבר'תח'גרקלהמב'א'םוקלאשערמד'סוןא'ואבר
לעומ.דג"כצו'כ'םצדקהקפרהעסערבררכשגבא'צדקהכשברחב'ןאפ"אלא

א)(לג,קיירש'ןלע ",למשפס 'Cב"ענ"מצ"ןזצ"לרא'ל' Kצ'חק,הוב
לאאבללקרסצר'כ'סמצןהערש'ס;ב'סשמםג'מזהלהס'קוק"שברכל

צמהוהעשוה'מפגילקיםמזהלהסיקשי"ואולימסליםוהואיחיד",מפני
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.א"שיהם'!חחם"זכווגרלזהא:וםכיססוון mמלאכהבטולשאיןבמקוםעכ"פ
, 

כן",מוכחואאד

גכגסבויתכשבעלשעומדיםמהוי"!;(בחידושיח"ושדבומוצאיםאגו
אתלמולהבויתבע'וכשבאלעמדונהגושלכ,ז"להאחוונים"וכתבווז"ל
כויתכעלגידסשהמרי"טדראיוזג"כל, Ifעבבשעתה",מציהעשרהשהראבבו

התינוק,אתשמבאיממילבJכיועלםוי ,נ~';;זזיותו:'זהלמהתמוהלכאווהוזה

"טעםכותבתבואכיכפו I/ושמש"המאור ..מעבייןבדבדלסלרםברצובי
ריתרצירןוכבישתמלחמתייפיסהירתרהמלןמאותובפלריתביכוריםעיטרר

עדלקיטתומתחילתבריחוימושלתאייתרכיבשעכ"זהואוכן:בעוךדברל
עומדיםהיוארמנויתבעליכלליוושלים,בבואםאז'יכו'הבחידהלבית,שיביאם
העיךע"ש. ,"וכוןחומרלוחהםלזכרהטורחבכלא"עשקידשומr.ומתמפגיהם

שליט".אבוזובסקינחשלוםו'דצ,'הוה"גמסלוגימאהאדמר"וזהועיוןעללי

משוםשימילהלבריתהתיבוק.הבאתלכבודבעמ"השגםלומרישואולי
קודש,בויתאותלחתימתהת;נוקבהקובתהאבמי mלכבשיתכבוד

עשרילבJכילקוםהעתיקהנוהגאתוראיםאעאכןהנ"למהקרורתי' i!ל ,
לא,ומתימצוהעו'שילפני'לעמוד'מתיברווהלהגדוהזכינרלאןאמצוה,

כאשובמירחדית:הבוראמצוות.למקימייר Iלהאוות,.בכחביםזבnוכזמאצנואד
~בבגי.סבעשתו,שהמצרהאומצוההמקררמםיבציבררמדובר

, 

ה 'T'כעמקטןהטילתלכשיתגם

חטי'יחיםאררחערן,ןש!ןןחן'מעודמ":ןיבףךבציצתיטעף M"י

שכיכלבלבישה,אפילןבזהקטיבטילתגםלהזיהריישא.טע'

לבשן.,כבר,אםבברבתן

ח.שי''חיםי,מקורכנרד.חייםריב.'יאיר'

O&!I 
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שטונפדליעקב

הרמנ"םטת tלשאמנוו tטורשלמקומםעל-
• 

(םיכום)

 :בקדרותכמהעלכאןבחזורהבשואיםהבהרתלשם

כקצהפ"ו)ושבעייתפ"ב(חלהבמשבהמובאיםאמבוןטוריא.
ולחו"ל.לאץרומחלקםהיםאייפביעלמתוחחוטשל

הראחהןאמבון)טורי(היינואמנוסכטווווסמתרנםיונתןב.

שובהדחמיאתוהןח)זלה(מסעיהצפוןשבבונלההר

גכ).כ,(חקתאהרןמח

הועםשבמשבהמאבוןטוריאתמזהיםהראשרביםשיטותרבב.

הצפיגי.ה.ו,
• • 

הרהואן uאמטוריהרמב"םשלדעתהוכחבוכת"ימספרע"פ-י

שבדרום,ההר

ברנעקדשאחריההרלהרשיראלרג."עוכככ,במדברפ"ע ."

אדום.),למלרשל,חיםשמהשלחומשםמריבהמיהיו(שם
 ..עדרמךלהכבעבימלחמתהיתהההרבהראהרןמותואחר

בעצם,אדום.לאץרברבעקדשביןהרהראתלחפשמחייונתאלרעובדות

וזהתהבשםדהמיוןגבללכבראהחללרטין,י'וע Uא'ברבעקדששלמקומה
אוגדירת"אל"עיןעםכרואחר ) 101998צ. .ב(קדיס""עיןעםבתחילה
 '. ) 007096צ. .ב(קדירת

 rמעאחריחפושגםהיההשמותדמויןמלבדהחוקריםאתשהבחההקו
שה"ןא)"יכ,(במדגד/וובעיםוחןןוהןתשחונםימיםיצאר ..שממגרגודל

החוקריםאתכבראההבעיהזועובדה :.גברים 625000מעלתקופהבאותה
נירחררג..דולההמדברבאתשהאיקדירת""עיןעםברנעקדשאתלזהית

- '-• .. -. .. • .. .. ... . _ . . _-.-. 
 , 8סיניבצפון

• -

זנ"לחלףפנחסלהרג,ה-ח.ידיקים"יראהכךנ,",..קדשייךעבריתלרפרהי Pאנזי 1

,י;ןיוו;פסוקכיפרקחקתפ'בדבךיוםב(ייעוייןברחמה"ויחגר ..'ייה Mי"לייגבמיבר

מקום)..ותןאינסוקישכרנעדקישהחזקוניכשיםבקדש

(בדובנןלזיי"'ם.כ'·שנהגcיייחדששלהמנדוע"פ n300ליייסבט 603 ' 50ישרלאבבי 2

סגC'י.'ייסכקיסשוזיבן"סו .,יבזרם ''"'רס 0 ""יחיבןי ).'''רעוולאס ' 1 •"רכי .,;

3 ~t1יילגIIדנםיני~כןר ··דמידי,.Sג • . -- - .. . . . . . 
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קברע,ההי.לאבונעבקשדשציא rהמעכן,לאומכהיבמקרורת J ,!,ע

המטלטל''',"מעיןגםנקוא Jכעלארשרמסעהיםבכלש'ראלעםנסעהיא
לבןרצר"ארחםשהויאהלארבתינרנסיםבהםשנשערהמקרמרתביןגם

אלארי:דם,כללקיים Mלזהשמקרםמשרםהבאר","פיבזכוהלאב.ר)(בוכוח
הכרמל',הובסכיבותביסשקוע

, , , 

איפהריבילולאגדיל, Jמע'בעלמקיםעםבובעקדשלזהויבסיובות-
קותמתלוקתהיתהשבהתצורתלזהוייההידומהכזה Jבסייבכינוח,לתוצארת

 '.ועדחוקחרנבלעושבההארץ""פיבחוועומקקב,!,ןבעלמקוםעם •ודעתו

קשדשלמקומה :לסכוס-
ההו,הרשללזהו'!'מפחח

לשמשיכולההא'ואין 'עו"!'ר <r:אכללברבע
, 

, 

שה'יעדו',בסביבותלהיותצו"ההושהולימוהכותגם iא' 'מא'!"ך
חכהרלאהאתויםלדורש'ראללקראתמעיורציאעודשמלךלהבהיסביו
מעבומבקשiכ"ש'ואלשבביכלל'בזכושלאיבהידולעירר,שיביעיעדלהם
אדים",.אוץאגיףבעיתאתלהספיתושהיהמענוערד,דוך

 ) 015005- 005994צ, ,ב( "מערהבו'"געט'ההרהראת'לזהותהרעיז!

ההרשהיאהעובהדמכחאלא 11חיצרניתצןרהאושמיתדמייןמכחנבעלא

, 

כוטבתרבוכוברילי)(אותהבא,"..פיד"הן Hמה Hפלאבותישרלאתםארתמשגיית 4

-לאה.
וזיפההרכמללואשלה i 'מריםשלכארהלראותהורזהחייאר N" .. :לה.שבת 5

• 

ובגtרינ,הלכהפי"בכתוביתןכייושלמי ....ובריםלשנאןההיאיזר Dביובכרהכמיןוירהא
• • -. .. 

סיכראיבסיקטבהנכרהןיןננודאההישימוןלהרעיוהשהואמיכלנאברחדיי.רכי . . . ~ 

מדרש Cכשונשקפה " .. ,כ'ב,אחקתפי ''''שרבוהובאמרים.שלבארההיאזו

תנחומ.ארבי

 ',זאותשםחכמיםישפתיצררת" nו Hך"האא,דבריםבוש'"ואשוןלפרוש 6

 :שפאךחבהברבררבהגבי .'''קוסבהרריוער.)(ב"בהספיהנאחהמיכרשכסרקאע'"ם 7

שם 1יי'רייקוםרא".מפקי Nקיהייבזעיחריחזאידקרח,בליעילךאחייתאל Uא ...

פריססלבארהבגיאבלפשוטו.מןריייןאמקראאיןמאםבלמהרש"'א.באדרתבחדיושי

 ). ..לרסבתברKהזהר ה"" '"'שר(כרזנכר"'ישראלם Jמתלבגלשהיה .. :דםבר()םתסא

עברי.תבגגtןקיליפדחיברנע'"..קרסערןכסכיםוכן 8

 ןNב:(המזרחיהיררזכעבראוסם) " ....הגריכאור ''''די"'כ(יהרס,כנבבאושהיא 9

סיחיו.הואערזשמלךOבה Hרהגמידעתגםהיאראוליא)כ,אבמדכרעזרא

 . K'פסוקאנפרקחקתלפרשתריוקים"' ...כגםפירשזהרכעין 10

כשסחו,הקםןיהיאמי 699סגרבהרהצפרו-מזרחיראשים,.לסביהמחרלקתשזררתילמרות 11 . . . . 

• 

כה Uברכחהרמהפניזליחרהובוכיםףנ 736ששאיובדרום-עמרבירתךרהרבלו . . 
תפוח .ב'",קטןכפנ:גוחרר.כני ".הר ..לשיהחרפיתת Mלר \1\1לסיכוליםנה 4OO-כ

כהייורחשKרניםבסביבהחאיוםלהריםבבגריכ"ב, 'כבמרביברוס"והמוכאתרברל"'

 ."לק,·ב'בלונוהללב'בלנכין.חד
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חו"ללן·~ו:זצרה '"אשבתורכ.אתלטמן ,.,ר i:ש.(קרקדודע:ו'כמדיבשחוטהחיוי
או.מהכרמל.חלקבבלעולישלשיראלראץמכללמוציאלאכבל.)לי w ·של

בשפלחחלקיםשיהרייגחםיב,מכדחוטאלרישימחתמדרחייותרהרכלהפשל,.

 ."בכלuוליבכבוש '11'1שלאהחףר

חי~,הדרבית"קלשחהוטבגללבחשבוןבאיםלאריחר,רומיםיהרםי
צמר~ם,עוליש Iכב·בתחםו.שהיושבים(איים)הסביםת Itלסמו·שצ'יiדי
אלו mעוברה.םר.פביעלכלל,ן;וברלא·םיו:rמלזט'ומהם.חשוטושונום

ררm.גג'להגונמ", I1 "':;הרשהרלמסקבה,ד~בל<ו

מעהר,לג'בלממערבכרבעקדשאתלחפשר"צואםכלו.שומתיודושרי
קודירת",;ל,שדומה ·) 001963צ. .ב(כל"קדיירה'געםלזהותהכעיביהםישירואם

 )'מ 411 • 992964צ.ב.(או )'מ 436 . 988964צ. .ב( " Cjכל"אם"מרג'ג"עםאו

ביד~בתז.והזבאובקלוסהזקדששלחרגומהשהיא ""רקםלמלה .שדומה
מעיז.שוםכיוםאיוהאלוהמקומוחשלשחבכלכאמור

 '.שאי"בשורקשמואל'ררישכ'לשארבזהומהרהבבי;האונמכלעם
תשרי r(המעכמאמריכ"משעלדבריולגביוכעיקר ,"הערתועלחייםחפץ
מערהגמ'בלהרםירצועחשלכביכולמציאותהעל 37הערה )כ"תשמ

עקכממהנכיחוזרהבבישו uאמטוריתקראושהאישכמזרחהרוזבל'לג
 ."ביביהםהמבדילאל"ערשיבחלשלהמצאיתו

כחכיעלבהסחךמ(רקהרמב"םלשיטתאמטזטוריהדבריםלמסקבת
מעהרג'בלעםלזהוחםובראהראלשיארץמערבבדרוםהםמצאבו)שד,וי

בבלעליהחישבותחחוםאתמסמזלכזיבבוממחוטראשרי).בישעל(
אחמסמזדמיט)(שפךמצריםלבחלממבוחוטלחוט).שממערככל(למעט
מצריםעוליכבושלחחוםשידימהםמיא, riדהלבשפךדהייטשבםי,הבסים

לאזר. n:iלחומהםרמי

• 

• 

ייו. TJC ('.ית "Jסכ·'ערם" 11 '.בחזיו פc' 'םוהזהוברי' .מסרבתלשא'כזרהשיא lג

 . 43בהעהרתשףנב,תשריהוכעיד itבבאוכרונדנ'הבוא

 .'"נפ 'Iח'·ניןסהו:כ,ין"' n'ב 13

ריה"ילxר.,דבוםי ·לכתובשהמר!י[" ·סעליבם·וכישיבת' ' Nב:גביז'יקב:דלרבגס'תודחי"1

לךכ.הוייסןם "הפםפיףת KייסהזםKיתקיהמפתחנ'י'םלכנtיזכי
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שישאהןליאברהם

החייםגפשספר

תר"כ/תרנ"אקניגסברג,מדהירת

מד"תנקבלזז"ל "Iז ICמיילחיםיר'ההר"גוקשדיש'ראלגאוןשלספרו
הספרסבא,ש'ראלומוסרמחשבההגות,שלהיסודמספריכאחדהוiכעתועם

השערעלשםדנסממהחקפ"ד,בשנחהוראדאב-בייולגאבארושנהנדפס

כתובכןשהרילאורהמצואייםגםהיוהםשהמדפיסםילכאוהולהסיקאפשר
במרן,'מומנחםמהן'זכףהרכביה"ההשוחפיםי"ע"לאירשיוצאמפושר

• 
- ,"ל"זנחיםמנחסבמהףוימלשמחהמהףדכו'הרבנייה"הז"לבךיר

הרה"גהיהלאורהמוצאילמעשהזאתבכל ,וד~ראדאנווילאנמדפיסיכלרמר
הש'יבהרשClבחורהגאוןאביישלויישרוי Uבצו"למוילאזיןציחק 'ר

המרריםגדיל,שגי ,המסכימיםשלמדבריהםייצאזהדבראביי,שיסדה
שלמדבריירבמיוחד ,'ל"זצ(פאסויוליער)'אבליאבדדם. ,..ההו"גוברילנא,

אתדמגש'האחרוןזה ,'] "I[קאציבאלבבריגייסףב"רשארלרההר"גחבח
בדעשגדראףעולהספר,בהדפסתל"זצחציקרהרה"גשלהבלעדיתזבותר

לגחר "'"במדררחרזאציהפעםזהבכלחשרים,ספםירלעלהסכיסשלאעצ11כ
יצחק] ר=(הב"לחביביהמחרב),(=שלגברשלגברלרלהשיגשלאכרארי

רלאזרבמ..,בהלאמקצתררלאבמ"ראלז"ל,הגאזרש"בשלספרולדהפסי

ולשימעבבו,שות Iבלתיבדעלםותחברלהארפןשים '''ערלאאוהת,מבדיבה
.ן"תקפסדיוב /Iטוא'ביוסחתומהההסכמהטיב",בוכתעליוותבאירגםע

המדפסיםי,ארחםד"יעלרשרבז,"חקצבשגתבריולבאשרבגדפסהספר
ר'אמימפרשוצייןבלירשיבהראשרגד.בהצואהכמר •ההסכמרתאיתןרעם

בד""חיצחק ,.ההר"גשהראאחמר,מכללא'כרהפםעם x-"ייtנ 1"'הקרפ'עבל

 "מררלאזין

 '''רהחיי Iלםנזןיל,הגאוןנדו Kסלהספריתיעזבוןשלהבלעייהיורשהדה Mלהוא 11

לםפר.כהקדמותיהםהאחיסשנישלזכריהםווזה Iבי pחלהיהיוסף

 Kמנ".ףד auבחלינפםו Kהי . 114מס, 24S/244 'עמןמנה, Kנקריה Iפין .'וס,ראה ;2

סרפדבפסבגcחרונה . s29-19זמו' , auדדילעיר :שסיינשביירsזרה.ב'"כראה ;תק!ייו

 .תס"וכרשות'"ןי ,"'בארהם ' M כ,"שריה,מכ-וזע"ירה Kמםןא.ד Iנהןןיתשיבזת

ם"ה. Pתטכתכ-כנפסר 111 .מס 237 'עמואנמנה,קרהי ;:

נחו;ךנתורת-י . 2'1ה'דהלמטהראהלשאו 'רהרה"נהסכמתשלפהונסyןננייןשיןני,ל ..

ה Kההוזלשזילרםלישהטאלילע '''דהאיזרsזגcלשיראל 'רהטוב,וסכנילייריי

השנהי.ההונהאשלשלרועותקהחיים",...נפששלהרשארנה

גפסרהןחבחם"'י.עירזז"ל P ח"!ףהרה'"נר,די,חקו'"ן.ושגיתהםסרשבדפםה '5שכ 5

כטפרישפי..ארש.וב.הדכשלהצמייןוכאמיר,לירה I ,תר"ם.סייןכ"וברריגtנrי,

 . 69 ' 39י,רוב ,,"תשבניי~ייסר. ,·וייןר·סומלאמשה_רז.ב
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טיפרסי .א"כר.;.;,..rןכי'רחבשנחכ[קניגסברג]הספרנדפס 0השלשייתבפעם

חסו'םהספו'םשלשבויבםהמזוח'ח.בפויס'ההדפוסבח'לחיצוחהאו
מוציאיםשמותשחסריםישד,'חמייהםשי-ד,"חשישהביבלירגרפיים,הפרטםי

אחד.בספוחסךם'אלהשכלוש"יכי'בךאש'-ח'בוחךקגומו'םאילאוך,
מ'ועד'ם '"האלוספרם'שלחבסגסואול,ג'כך,שחלקבעובדהלכרהט'בה

אוולוהמוצ'א'סהצאו'ח,הצנזווהלשלחחומהלגבולמעבךלהבוחה

דבו'סוו'ק'םבוו'ם' 'לצבזוו'סלהוש'טמוכב'סה'ולאעבו"םטפו'םשל
בךלחכוחשוטלהםלהוש'טכאלךהואזהשהו' ,חדש'סספו'םעלבויו'ם

גוום.את
• 

 "lהתאו '.הטפווישמ'אצלמקובלזה ;קב~גטבוג] Jבבדפסדגןהספו
=חו"כ] jההי-םנפש'זכוטיבטלשגתמלאכתוואש'ת"ותה'בי,מפווש
שגדפסלפ"ק"תוכ"אב"שגתת'בךתשלשבעלהקלוופיןלס'ובגמולם"ק"
ומההמדפ'ס'שללשמולא'זכוא'ןאבל'פר.פהר'םזךשלמטגותבתור
הסםר.אתלאווהמצו'אזההואמ' ,מפת'ע'וחרשהוא

" , .. , ' 

לחגובהוגרמההחמבר,משפחחמבג'אחר ''יעל'צאה ,לאזומהדורה

ה"'ח ,'זלמןאל'הך 'רהרבשלבג'ו'צחק, ,.ג"הרהשלגכר,..מאתרצ'ב'ת
למני 10היבאהיברהקיפירייט.וירשישלשרייןבליהספרהדפיסל IIשהגןי
ההדפסר.מקוםקעג'גסבערג,שלרבהל"וצמקלבבורג,צב''עקב 'רג"הוה
ה'הכבראר.שכזה,באופןחר'באחלהשק'סראתראחמראשלבי'ועלה
והמצוא"זלמןאל",ו ,.ג"ההרבג'הטועןהצח'ם,שב'שוצרוגםת "Yלשב

ע'קב 'רבשםאש" ,"ההזר.ורבר'םהר'ן ''יעל'עתההדשמושנורעלאור,
, 

, 

, 
, ' 

(הננית"רקניגטכרג 3בהזוהארישם S99מס.ביארתהספרים,'קדת·ביפרדיברג, .~

שתיתרכיי,אשם Sוהוצהא ,ב"ר"קניגסברג 4הרנאה Iבזר)הובאהיסאםמסימק
, 

שרשיםמה Sוכהןנאההשעי,עלשנמצאמה 4להוזאהרשםהוא-זהרתההרצאית

בקולפוז,
, , , 

A. E. Cowley ; Hebrew Printed Books in the Bodleinn l..ibr~y . Oxford 19'29. p . 239 7 
, .. 

שם.פודיביג,וכן·
. " 1860 • 1 ? rg נigsb ~ Ko ( " 

, 
, 

B ןה-הניפסהדףשלחזיתו ~לפיK רגובעושלדפוסםבכיתהס!כוובפסןןיןןן,וnנC 

 .. :לנוףנiז

ייביוסףריהגסיושלגיסיההרזייי Kפרולזיחק "לסבנוזלמןלאיההר·' 9 ~
מןתחרי Kיביסךעםורכיוםייזלוהיהזצ"ל.'ייכ Jהנהגאווושל ל'" Jזיק Jסרליידו . . . . . 
מהםמיאביו,

בויI!יק,לשישלת
--. '. 

, , 

 :קרלינסקיחייסהובראהבוילזאיי.השייבהבראשיסב
, 

 '.ספוקתשל-ב)ניסן,(ניר·ירוק,להיחובהירום
, ' 

הראשין

• 

שלרבהלפביהבעיהאת "Mהבמיליעתיךניתבתיאנהשלפנינוהקברה:ז 9:הפיי 10

לפסו.הנתב~יריעלשנתבקשאולפניו·הגיביהיוושיםהםאקניגסברג,
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ההר"בשלמכחביגדפס 11תרכ"אאיירכ"איוםשלב"הןכביר"בשויטךי..זיל
שלמכתבוובההמי"לשמלמדועהמס'רתבצירתמקלנבורגצב' בק"/!ר'

 :קנ'גסברגשלרבהייג.הרה

• • 
הודעה

• . -• 

אשרש'ריזלדעתמהנריבעל·רלפרסםלהיד!/"באת'קענ'גסבערג,

• 

הגזאןהרבהמניחבגילידשרישההיהזכוחאחרקביתיהשגחי

קענ'גסברג,פהשהדספת'הח"םהנפשעלנ"ע,מרולאז'זח'ם"מ'
דפההגאיןהרבהסכמתטהאנישילח ,וו"זלווא"ילעחת
להגלותדפה.הגאיזמהרבההשראהניסחממש. ו'!"בחת'מת

• 

קענ'גסבערגפההדפרסלב'תר"באאשרחהיים""נפשספרכ'
בשר'וזלמכרם"שרי'זעתהעל'יניתזלפ"ק,תרכ"אבשנת

בהגאיזזלמזאלהיימ'וכרהרבבנ'שח"י'הרבנ'םהי'שר'ם
להבאתההיאשרהזכותוופ'''זצ"ל 1מיילאזיציחקמ' Iוכיהצדקי

זצ"לשאילמ'החס"!'הגאיובהסכמתהארמרוכפ'הנ"ל.זקנם
פהנדפסיכבראשראלהיבלעד'ראשרנה"בהדפסהמיי'לנא . . 

מה'ישר'םשרי'ובלת'להדפ'סס.לשרבאדםלשםושריתא'ו
להי'רש'םאףרשיתא'ומה'יםשל,מהשנהבמשךיכעתהנ"ל.

• 

לחיןשויםהזכותשויבל l1הנשנהיאחולהרפיסם.לשיב,לב"כ

באת'לוראהיכרצינם.בהםילשעיתלהדפ'םם,לשיב .כמדקם,
פהלפ"ק 1 "תרנ"אשנתניסן'דשע"קי'ויםעח"ח

-קעב'גסבערג.
מעקלענבירג.צב' בק"/!

 ss.ובוי g' 11מט. 'השנה 11
הותרימהיורשים,רסירזבליסנזפסראחריעתהזהיינולמברם", ... הת'{...זייקא 12

הזדדים.סבחפשרראחרילמכירה

ייז. Jחקהשניה,מההונהאטופםהיהכקניגסבר.גלהמופיסמקררששימשהעותק 13

חקפ'""זשבשגתכ,ידההסכמה.שלהאחררנותבשרררת{'2כביןמדא ' U'שיזה,לזוביי

שלבהונאהאלרשווותההסכמהבסיףנתיספובמאמך,למעלההועתיןבאשךנדפס

פקודתובפיבבר,רשוחבלתיבעולםברלה Mיאופושוםיריול xלר......קlןז'"ז

 .......יונעסולשרמ, s,ורעגראף Dלמחברםיהניתזכחיק 1818באפרלי 22הקיו-ה

זו.הוספהעםבזפסהקניגסברגבדפוסההסכמה

(הארוהשלמיתיאחויהממביםהובשללדבריובחרספהזןשהוספהלזייןשי

לפנירשהיההםגהמפשו,הרב , lמקלבבירשהר""'זמ~בייךכזיבמי .) 3העוהלמ~לה

הרשאונהבהוואהההסכמהעלמנ;ביעהכיאפליוהזה,השיבןיעםקניגסבר.גדפים

לוהיתההםא-הזאריסםי.הקופיר"'סחוקלהזכןרפאשריההילאשכההספר,של

 • • • .. 1בזהמיוחזתבונה .
 • M "'דל!!ניסו,תידליתה.זר" .הספריס.בונyודיבשיקהיןכבוהספריםןםת Kשבללמזגןמאגז 14
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• 

ראש'רס'שייעד,משמע'ס'משיחי,ושיעיחס'הפדסתי Cיג

 , 15ל,מח"לעיזמדגלי'סמאנה,

זלובעושס"ו"יעקב

ע'קב'ריעלבמשםטס,דצקרהמחבוייושי-מלליבחרדהברםי
הספריסשכלהנכדיסהסכימי!(ציףיס,קבלי i1אחרילפרצתס.ההייילבעשרייםן

חחימתמיסושבהתוםשדעכןגםרהסםכ ;למכורiומותוז"ש "ר'שהדפיס
ספולהדפיסלאחוםילהשריתושיתל"ושיסאיודזכ.פזשהובלשזנכתבי
הזה.הימובמשדזהאסיירחלעליהסIזIףיים" iIה"נשפ

, 

 '1'העהיאלאור.המוצאיזילבעשרס"ועיקב'רשלזהותיאחיורעאיני

ספו-לרמח"לעיז""מנדלספראתלאיוהשוציאמיהבד\שהיאעצמיעל
ואסבאו,אלברסהמדפיסאצלבקביגסבוג 1860הוכ"א/השבהבאוחהנדפסזה

הסכמהשסונדפסהלאיגםהזד,בספוגםחסרלאיוהמיצאישלשמיאבל
במידהע,דבויילפידהפיס,איחסשגםהאבובנאלשלהספויסשלש'הספר.על
 ;חוכ"אארסבאו,אלברטאצלשייהע,משמעי :בקניגסברגנדםסיהםגס

י mאאצלכוגםאמנהיואש ;חוכ"!!ליגנוע-ו,עםגויבעומשיחי,ישןעיח
• 

לאירהמיציאקיבלהספויסשלשלשחהדברמתיההשנה.באיחהדזכ.דפיס

היאההסכמהמקבלשלשמיאו ,חר"ובחמיזמקונביוג,הגוי"צלשהסכמתי
 ." ...סמריםשלשה(ש]העלהר n"lההכהויהדוהר nבמדרכימי"ההמיפלגיר.בבי ..

האם-זילנעשרטיין.עיקבורהמהצירדבריאתהנראהלםיסוחרזההרי

אילי. !למעשהמדה,..ישלמממן'לש ס,"כאןשי

. ~ - ' , .. 

• 

• 

• 

• 

'יישלמרכה' mהפב"נדפםובקניגסברגשגזפםוהספריםשלרובםשבייבמענין 15

המפכרת.בלינדפסולרמח"ל,'יזומגדלחהםיינפש.לו,ם 9t'שנודוקא'
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דדושמזאל

חונכהניותבהדלקת-שייבהתמלידי

 11סרק

גישיגהההדלקהחיוגעל

11 

כביזכל 'U\א :י"(שרוביתיאשיברחבוכהמצות :'כחשכמפכתהג'וב
מןוהמהדריןואדח,אחדלכלבר-והמהדריןאחד)כברלהופגיגיחו

זהול"מופיףא"וכה "והולפוחחא"כש :המהדרין

 :'ב!שועוד

חבוכד.כברחייבאכסבאי :ששחרבאמר

כפריטישמחחפבארבכיד~יבאכימרשי :זיאררבאמר

דואיהשחא :אמיבאאתיתאבייובסבתרא rשפןאבהרי

כיחאי,כגועלימרליקידקאצריכבא,לא

מדליקזישהמהדריןשביבווהלאדיבואחששחרבאמרלמילהכיןושי

החלכטזיראר'מדועוכןאכסבאיהיהאללוגםהכיחמכביאוחדאחדלכלבר
זבעצמולהדליקהמדהריןמןכמהדריןבהגלאוכיג tלבדכדצי

 :אפשרויוחמשחיאחחלומרצוררי

-וכיחואשיברמפפיקשדהיןעיקרילפלדיגא,במIIריאכסגא Jדיא,
שמאאוביתיכברומפחפקכיחלוששיכמיבחשבהאםאכסבאידיןמה

 :בעצמולהדליקצרי,מדיבא

כעצמו,להדליקהאכפאבייכולשלמהדריןודאיכן,במאראם.

 :ורמכ"ם 'חוסבחלקוהמהדריןמןהמדריןבדיןב,
מבבייאחדאחדלכלברהמהדריןמןהמדהריןמדליקיםהרמכ"םלפי . . 

מנצאי.םשכיהויםלפיהכיח,

הימיס,מספרשלכהכירפיגעואח,דאחדלכלברוחהדלקחחופ'לפי

מספרלפיולא "Qהיממפפרלפירקדמליקםיהמהדריןמןהמהדריןכןיעל
ופרסומו,הבסבהיכרלפגועשלאכדיהבית,בבי

המדהריןמןההמדר!"מויאחדאחדכל "!אחסר'שלפיכזאסא iר'
אכפבאי,לגביחשאלהצצהוממליאבר,מדליק

I אנ: 
כב, 2
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ידא'יאחדאחדלכלברשדמל'ק'םאשכביבב'למבהגכ'מכאןהרייחבי
לכלדמל",ם"שא'ןספדובב'למבהגיא'ליככרכהלהדל",אכסבא'שרשא'

הראשיבה). .באםשריתבבר'עאם(אלאאבסבא'מדל,ק.א'ן- 'הב'תמבב'אחד
• 

להדל,קמכ'תיהמריחקלתלמ'דרשיתש"הספרד'םלפ'שגםיבראה,
משמעיתבהבחבתלטעיתשאמשרבאיפןאמירם"התיס'דבר'שהר'בעצמי,

באיפןאבלה'ים,ממספראיהב'תכב'ממספרביבעהיאאם-הבריתמספר
כ"דרכ'שכתביכפ'לטעיתאפשריתכלא'ןבחדרומדל,קה'ש'כהשתלמ'ד

דהתיס.'חששאלכ"אד "I11מכמקרםמדל",הב'תמכב'אחדכלשאם '''משה

בחדרם.בברכהלהדו,קרשיתש"לספדו,ם".שגםלימרמקום'שכןראם .. 
אחדלבללרהל'קשא'ןהספרד'םמבהגה'וםגםשהר'דלתות,ש"ארלם

דוקא.תלו'מבהגםשא'ןמשמעכןאםשלו,כתנוכ'האחדכלאפ'לוראחד
גםבןרעלכטל,הואגםהמבהגמכר'ת,א'בוהטעםשכאשרהתוס'כטעם . . . 
כעצמולהדל'קלושא'ןבראהאתר,כמקוםהב'תמכב'מ'שהואבמצאכאשר

ב'תו.הדלקתעל'סמוראלא
ששרא'םבראהואתדאחדלבלברהמדל,ק'םשלמנהגלומרשכבו , 1באס

בעצמםלרהל,קשלאשמבהגםרלאלהמהדר'ן,כתררלהדל",הש"'כהחלמ'ד'
מ.רב'תבר'חוקהד'ןהואהב'תכעלשלהדלקתועללסמדיאלאכב'תם
להדליקלחדיבמקרסשיהאםהמנהגיםלשביתיאוהשאלהדיליקי,שלא

 1דמ'בא

ב

תברכה.בברח"באבסבא' :לגמראבשרב

יח"כמחעלהב'ןעל,בר
זזהכמקוסקכרעכ'תלוא'ןרהלא . )1
יהיר,.,לגב'וכ'תואש"ככללבתשכ'בי )Iמדיעב.
 1דב.'תכעללגב'וכ'חראש"בבללבחשבא'ברמדעוג.

 :להב'ןעל'בימכאן
• 

 ,בכ'תתלר'חבוכהנרד'א'ןא. •
נר.הראשברקברעב'תלרשא'ן

עומד'היהשאםבעי(י..יגראה :"זו Iרואכשםכאומשה"גגםייצאכר

ברלהדל,קח"כ-לסצוו:פתחילאלדז.זכרב'חלרשא'ןאספ"הבכר,ס"ב'ן
 .לעצמר.

של.רב'חרבאש"נכללא'ברמדיעלהסב'רב'תןאפשרי'יתבשלשב.
 :היריי

חרבתו 'ד''רצאא'ברילבןרב'תי,אש"בבללבחשבא'ברלב'תשחוץמ' . 1
 1אשתרבהדלקת'יצאמדרע :קשה .,.,ררהכהדלקת

, 
אףהואחבוכהברח'ובאלא

• 
זכ'על

 \JC oIרתע" 3

ב.חי,"ן. ;''"ישבםגמובאתההלכהע"שבלאפם .'רף 4
• • 

~. 
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ובחוו,אשיבכללנחשבשאינולומריחכןלא-אשחולגב' :לומרצרזי
לביח.מחוץהואכאשרגם

אםר.שלביחועיקרבחראזלינן . 2

כבןנחשבאיבזולכןשלואכסביאבביחביחזעיקד-דזזקאכסנאי

בעה"ב).בהדלקחצויאאיניא"כדמיע-(להלןזהלעניןהירוישלביח

דיייוצאזלכןאשחו,אצלהואביחועיקראכסנאי,כשהואגם-בשוי

כד,עלהסחמכנישבראשוןהוא,ההסברםישניבין(ההבדלבהדלקחה.חובה
היחההשני,יבהסברהורוי,בדהלקחיוצאאינוולכן ,לביחימחוץשהיא

אחר).במקוםהואהעיקרישביחודהייבן,-ביחןכןמהיהמוצאבקידח

בעירלעצמוביחשקובעשנמצאנשויההיאםומ"מ :המאירימםרשיכד
מדליקיםשהרילשחיףאףצרויאין-העירבזוביתלןשאיןאע"סאחרח,

בביחו.עליי
 ,חנוכהנחתמהדלקתפטירהיאהודויבביחדמל,קיםאםאמנס . 3

רבשלחדיישימהי :כן(יאסמדל,קיסאינסשד\רויבמימחברובגמרא
בית).לישאיופ"אעשחייבלומרזחייבשאכסבאי ,ששת

צרויאיןביחובחורעליומדליקיס 1 '"אורח :'מהרמב"סמשמעוכן
להדל,קצריךבו,עלוילהדל,קביחליאיןבו.שמחארחבמקוםעלוילהדליק

 ."בישמחארחבמקוס

כביתוטליירםליקים rכאלאלרחקבושיכיןחםלקאיבוהרסכ"םכז,אם

להלכה.נפסקוכןראשוביםטרר·כתכיוכןלוא,וא

 :הביתבעלשלבהדלקחיחובהדיייוצאאיונמדועג.

 :להסביראפשחויחשלשכאןבס
האכטנאי.שלביחועקירןהאין-שכאןמשוס . 1

שלבביחוכלולבאמראסאפילו
• 

הבית.בעוהואאין-ביחושכאן . 2

 :חארוח(במילםי
הביח.בביבכלללהחשביכולשאיבינאכסבאיהיאהמביעה . 1

בית), Jכבהאירחאחלהחשיביכילשאיני-הביחבבעלהיאהמביעה . 2

בעה"בההישלאדמיכרנגמ'בעה"ב.בדהלקת " I/ויצואכןאמנם . 3
הדלקי.אלשד\אאי

ב.

 :ברורהטעיניחבוטפוחנקודוחשחי

K . זשליאןשפיזאבביתזיראר'שלהתנאים'היימה

לדעחסכי-אחואכללאזיראשר'שהכיביויצאדלהלןמהראשובםי
.עםאכלאםאףמ"מבהדלקתו.גםהואיוצאב IIבעהעםהאכסנאיאוכלאם

 • JCהי"מ"'ד 5
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לאי,ראאריחיתייאתלישמשלםמקרה rבלהבחנה'מקיםשיהביחבעל
 :שינםימקריםביושמחלקים 'מהאחריניםישמשלם,אםיגם

להשחחףשחייבלירממקים.שי-שייילפימאכלכללישילםאם
במציד.שיחףלהייחמ"עבפריטה

מעטאכלאםביו-שתגיחאייחשחד(דהייביבקבלנ"ילישליםוזם
בפריטה.להשחחףצרירשאיולימררבמקיםהריהרבה)אי

איכלשהאישפיזאיהיאהרגלייחהמקריםשבריב·בךכהיאהחיליק(יסיד
שמבקרההאיהראשיבםישמשמעיחיכייובקבלבית,ליימשלםבעה"בעם

לימשלםשאםהאחחביםחילקיבהרלקחיחיבהדייייצאב"בעהעםשאיכל
ייצא).אניישייי,לפימאכלכל

שראישמאאיברוקאזההאם-בפריטהמשתתףההידר"זהאב.

 1הביתלבעלבביסףבעצמילהדלקי

שמקיל,םאלאנעצמי,לדתליקאישרדיראילימרבראההיהבפשטית
-אילםלהשתתף.האפשריתי"עעליי

משיםאדם,בביכמהדיל,קילאאחרשבמקיםהאימריםו,תיס'לפיא.
זיראשר'יתכז ,הנסבפרסיםהאדםשיפגע

שמדליקוימוהתיס'שלתיליגםמכאויאילי

• 
 .בפריטהלהשתתף'מיכוחהיה
להרל,קיכיליםאםכיאחררק

 ! ?בעצמןהדליק
• 

או,בוובעהעםהשתתףזירא 'רמדיעשבוס

שובד, pהדל ,רחתבדיישייצאשביתלימרמקיםש'הרמג"םלמיגםב.·
חנוכד,בברחייבשאכסבאיומהמהרריו),מכחוק.(אלאברלהרל,קאפשראי

ביח.באיתימדל,קאחרשאיובמקרםדיקאהייבר

להדליקכסבאי.לארשיתאיודמליק.שבעה"בשבמקיםחדיישיצאזהלפי
שבמקוםהפירבכייוגםלימדשיאמשותי),יבבעליימדל,קיםאיואם '(אפי

אילםבביחי,עליימדל,קיםאםאףלהדל,קחובהשימדליקאיבישכעה"ב
 :בכוביםאינסיחדגםהחדיושיםשביכיבראה

להדלקי,שיכילמפרשר,הטידמלשרוייצא ,מדל,קשבעה"במקיםלגבי
ימדי"הבחי,בעלשלבייצאראיביעצמרבפנילהדליקחייב"אכסנאי :'דז"ל

דואי-להדל,קדיצהשאםמעשמ ."סגי-עמריש'חחףלרשיחובפריטה
דלקמו).השדב"אמתשובחיכןבסיגיןמהמאיריגםמשמע(כןשיכרל.

לשוןלהדל,ק,חייבשאכסבאילימדמדל,קאיבישבעה"במקיםלגבי
על,רשדמליקיםפ"שאעארמרים 'U! " :'ל"דזלכרמתבגרחממררשע"השי
לדאיחחייבכיבברכיח.מדלקיל Kש'רבישאיןבמקיםהיאאם-ביחיבחור

שמרלקימישישבמקיםאבלש'ראלבושאיובמקיםדיקאדיקיאע"כ.הברית."

. 

 jחייז,החייםכף 6

 . 1חי,"טיסורסיד

.בתרדז, 8
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-אחרבביתאפיליהבריתלראיתשיכילכלמדל,קים,איןזהשבביתאע"פ
בביחי)..עלי'מדליקים(אםד"ל,ק.לא'

שבעה"באלאבעה"ב '''עלצאתשיכילבמקיםהדיןמהלדיןרקבשאר
ןאחר)במקיםעליןדמל,קיםאין(אסבעצמילהדל,קחייבהאםדמלי.קאיבי

בהדחתשייצאממיראיהלהביאישיבעצמילהדל,קשחייבבראה
אשתישמאזאתבכלבעצמישדיליקסבראהשדן"""תחמתשכתבאשחי
לאי),אןחשכתשלמאחיישיבןהאםרקהיתהזהסביב(יהמתליקתתשכח

 "'מהרש"לכתביכןבעצמי,לדתל,קשדאירדאיתדל,ק,ילאתשכחשאםמשמע
האחריבים,פסקייכןבעצמיוהדליקתייבמדליקהאיבהשאשתיידאישאם
הכא.הדיןהיאכןיאם

הדיןמןיי'צאאבייבביחשבמצאבןדכי-מסבראפשיםשזהיבאמת

תיבתממביפקעהיכי ?הבןידליקלאיכי-מדליקאיניואכייאביו,ע"י
בביבכללהבתשבאירתהדין,היאכןיאם !אבייבביתשהיאכדע"יההדלקה

בהדלקה.תייבשהיאמדליק Uאיבעה"בשאםהדלקה,עלביןבעה"בשלביתי

 :ביבידדנרכהעד

להדליקאכסבאייכןלמדליק,הביתמבנייאתדאתדשכללניהגיםא.

ילבןד.

הירין.בביתעליימדל,קיםאיןאםלהדליקמדיבאאףהייבאכסנאי '.ב

צי;ד(ללאבעה"בשלבהדלקתיתיבתןידיאכסנאיי'צאפעמיםג.

בפריטה).השחתפית

ביןלחלקיתכןבהדלקתו.יי"חאיביודא.כסבאימדליקבעה"בכאשר.ד

באם-המזרח)ידעיתאשכבזבבימבהג(יבעקביחדים.יהרמב"םהחיס'שיטת

להדליק.האכסבאירשאי

:rמליקםיאיןאם :האכסבאידיןתלוימדליק,איגושבעה"בבמקוםה.
חייבאינו-אחרבמקיםעליומדליקיםאםלהדליקחייבאחרבמקיםעליו

המהגרין.מבנהגותלןילהד.ל·יק

ו.

בדתלקת"ייתאכסבאיי'צאמתיכלל,ם,כמהללמודבנסהמהראשובים

נעה".ב

חבירואצלהאוכלאואביוצל Kהאוכלבן :בתשיבההרא"שבשםטור

לשיבה,מיוחדביתלוששישכייןלהדל,.קצריד-לשינהמי'חדביתלווש:<
העולםשאיןמדליק,אינואםחשKואיכאבו,ייוצאנכבסאותרוראיםיהעולם

אחר.במקוםשאוכלירדעים

 א,'" pס'י 9

 ..ם"'רסייתשינה 10

61 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 :מכאונלמד
• • 

ךיישאםאף-עצמא';ןהדךקהחובתאיןא.

איכל.שמקוםבהדלקתחובה ' '1'יוצאשוםשמ ,) l/דש"
שלחבועלסמיךלהייתךיצראינואביו,כביתחובה ' '1'לצאתכדיב.

 'l'שתמתאמראם(כיאצלואיכלהיאוסיתוישבאבכךדיאלאכללכדרך

 ,)מכךיידעיסויההעווםירהשדשלחהשושליךישהיהלא ,אביואצלאובל
(וכוחדירזהשאיוומשמעחבירו ' Iא.האוכלעלגםשמדוברמכךבראה,וכו
 , 11 )"אברהםמבן"הןיהב

• • 

רובתאוויאכוחוש ' Iעוךמסבחורחובה ' '1'יוצאהאםבירורצריךג.

שלביתו""כבחשביא jיהאם :אחרותבמדלדם 1הביתבעלשלחןעלסמור
עי"בפטרשלאכסנאיבשבחאוהמאשאואכסבא,'דיולכללהגיעולאאביו

משיםרק(אלאביח

I 

זב"נעה
• •• 

ויוצאבעה"באצלהאוכללאכסנאיבחשבשדהררנועיקישהשבינראה

אצלישובחרחיחבאצלבז/וכוגסכאועוסקיםאנוהרישבהדלקחיכךוםשמ
1ע"ושהושוןמשנןעותוכז( ""ביתומדיןחובהדיייוצאאיגן הדיךשכתג 2
 .) flא.בוואצלהאןכללבזהדין"והיאוהוסיףבעה"בלגבי

יון ,חמיילאצכלייאביחלןשישמיעלנשאל : 1Iובהשבתא/ Jנשהר
איועצמיכפניחיבבשוכבאפילוב"בעהשלחועללשאוכמיגם :תשובחי

בשמוחלקבעה"בלי',,יקנהאישישתחףצררימ"מאבל ,להדל,קצררי
ופחילוח.

• 

 :מדבריינסיק

השתתפיתיאףכעצמילהדל,קצריךהיהכ"בעהחושל.לעאכלאללוא.

משוםאועצמובפניביחליששייםשמזהאםברירילאליהלמיעיהיחה .לא
משפחה.שהקיסהעובדהעצם

וגםיאכסנאלשעמדמלוישחיהבכעללחושעלאוכלרשכאגםב.
• • 

משפתה,שהקיסמשיםאו ' Iעצמכפניביתילשישמפניזהאםברירואכאז

בלשווששהשחממיחנו,שלעלסמוך""עניוהזכיראלא"בשרגםמ"מ
עלסומד Uוא'אביובביחגדולבו : '''כבהמובאח"אםשבא"מהריהואזו

לשווהואהשו"ע"לשוומ"מלהשחחף.וצרידכאכסנאיהואהריאבןרשלחו
• 
 .א"בשזהרש"כהדאהלאכי

אורחכחורכעה"בבהדלקתחובה ' '1'לצאתמ"ע :לחלקעל,נוסלאו
nישיוצאבןעלמדבךהא"חשאלאאתו.שיאכלדי /l ע/l אשיבתורהורירי"

חני.לשעלסמוךצרידול;העמםיאכלשבלא "וביתו
אםגםב"בעהבהדלקתחובהידיויצאים"שהראפילשכןאםויצא

בעלעלמדברהרשב"א .)ביתלאורתשי(ואףאסכודדחארוחהאצלואוכל;ס

סק"י.המשנ"כהביאוה, Nסק 11

.אתר,יין, 12

 • • •ב.מ"תקש" 13
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שהאכסנאימכך.רקנובעבהשתתפותשחצוןוזיהדהזאשגםונדמהמשפח.ה,

ישו.שכוכמקוםאוכלאינו

באוכלשלחגהעלהסמוכיםוק"ובההאוכליםישיבהשבחורייוצאלפיכך
כשייבההמרכזיתכהדלקהירצאים-ובקבלנות)סמליהרארהתשלרם(רליבה
מדיאב.בחדרם,להדליקצויכיםואיםג

• • 

ר.

עליישמדליקיםבמילהדליקרשרתשיהאםלדרובבראהבאמעתך.:
חובה.דייאיתי.ימיציאים

להדליקשואי-גשירשהואאכסגאי :"הדשו"תררמת"בהשאלהל"וז
 !לאואולביתוהוץבברכן,

• 

להדליקדמישפירויחכואפשרמהדריונ,טעםאמגם :במסקנהותשרבתו
, . 

הכיאח,דבביתיאחדאחךוכלבגרהדיררדש"היכיןכיגיוגאכהאיבברכה

מקומות.בשגילאשתייגרלאשיבגרהדיורשינמי

להדליקם)"הרמבלפי(המהדריומולמהדריושי-אחדמקוםלגבי(האס
ורקאחךבגרואשתולאישדילפהיםאףשמאאולאשחו,וגרלאשיגר

ל IIמהרשעייןזנרותבשניהידורשישהדשן""תרומתמחדשמקומותבשני
באשחושגםבבירירעולהראשוגיםמכמהאךאח.דבברדישלדעחובסמוך

בגרלהםדישבאמראםמ"מבעצנזד.להרליקויהמהררמןןימהררןידיריש
שבמקיםהיבידכיסוברשכבראהבסמיךעייו-חולקל"מהד~מדועזנובן·אחד
 )מקומרח.כשביגמיהכאראשחר,לאשיהדירראיו .אחד

צריכה.שאיבה.ברכהלבררזהעללסמיךדארןבראהילי :י l/ב
. 

 :הסברםיבמהיחכביןמדיע
, . . . 

כואםראח,דאדחלכלגרמדליקםיאיןהמהדריןמושמהדריודועחיא.

מספרכיןלחלקשאיןשכמרלעיל,שהרסכריכפילא,מקומרחבשגיאפיור
גררתדיליקילאמקרהשבכלאחדפתחלבין'בביתמקרמיתמספרארחגרכירת

במספרלהדלקהאחדביתבפתחהדלקהביןלחלקאיןכךראחד,אהדלכל
הנמצאהאדסהיאשהמחייבאבמראםטביהשובומהייהלכךיההמברמקימית,

ברספת.להדלקהמקיםאיןרלכןגריתמדולקיםישםכבית

עלמכרכיםאיןמ"מ-הביתבניכללהדלקחמקרםיש.אםאףב.

במקוםמדליקכאשרכןרעלכעה"בשבירךהברכהעלכרלםסרימכיםהידיר
דדונ.ליקברכתדיישיצאלימדשייךלאוכןעצמן.ל.לברךיכילאיטכןגםאתר

צריכד.שאיבהברכהלכררלסמירדאיןמרןאימרכןיעלבכיחו

מוסיפיםהמהדריומןוהמהדריו ...וביתואישחנוכהנרמצות : 15ל"מהרש

להםמספיקבדואיראשחיאושיהנמהג_.יזכאח,דלכלגריגםלילהבכלגר

 M"'P.טימן 14

 .ה'"מסיובן 15
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לואי! ..,לעמדלקת "Kשהבבירוריודע םא...הנשויואכסאבי ."/)חדנר
וא!'וכמיניהכלדלאוגראהבברכחהלצאתרוצהשאינווהיכא ...לדלוק

לברר.יכלר

ואשחוהוא·שן<ל,קומהדרי!ש"רדלאכיו!-שכגשויכ!םאדעחו
האשהשלההדלקהמספיקה-מקומוחכ"ניהםכאשרגםאחהבמקום

הבעל.אתלהוציאהחיוב,מקוםששםבכיתהנמצאת

ו.

 :!כאםנסכם

גםואתלהמשךידדשאיםנדאה-מדהרי!כחודולבדרלהדליקהגים Uה
שאיגהשהבי!אשחו,לגביאלאחלקלאוהמהדש",אחד"כמקוםכשנמצאים

מדל,קכ"כעהשדקלשיטחו,דאזיל '''בהכדעחהסברנווכ!בעצמה,מדל,קה
מברכםי,אדנםהמהדריןמןשהמהדריןשסיבראו

• 

. 
אדיאהר,במקוםכשמנצאיםשגםנראה-מדךקיאחדשקרהנוהגים

הדשןתרומתבעלשאוו,ואףןהזנהרש"ל '''בהדעתרזהלהדליקרשותלהם
• 

 •מר!הודאותשקבלוהספרדיםכלל 1ב;דהםכרהנוהגיםהריחולק,

י Iע'חונהידייןצאיםכאשרהדלקהרשיתלגגרניושייךזהשכלונראה
• • 

מתארחים.שביבמקיםהכיתבעלרייעלחרבהידיויצאיםכאשריביןהבית

 :הישיבהתלמדיילגניהאמירמכלהעילה

בישיבר.גםבמנהגםימשיכו-הור'הםבביתכעצמםלהדל,קהגים Uה

ההו'רםכיתעלה!לסמורדיכוליםנראה ,כעצמםלהדלקישלאהנוהגים

כדלהל!.השייכה.עלוה!

הישיכר,שלח!עלסמוניםהםכאשרהיאהשאלה--הדהריםביתעללסבזוך
 1הורן<ס.ביחעלמלסמורותם Kמפקעיזההאם

נמצאהואשבובמקוםאהתארוכהשיאכלשמספיקוהרשב"אהרא"שלפי
מופקעשהואנמאדלאכר '''עשדואיבעה"ב,כהדלקתלצאתיוכל,שמנתעל

זלשאההביתבניכיוההבלדמה 16

K .K דםלקיה.אינההיאפדליק.הואאם'כןרעלכגרפו,אסתך :ייך

 _rסcר '''ע K'ירזבהזלקהשחייבמיבהרלקה.-חייב,סאינוכ"Zבשיירמהדריו·דיןב.

איחנכןיעלבלעה. ''''עשייזאתלאאחגובהבנרח"בתאשה :מהדריןבי,שייךאין'

תחתסהםבזמוכללחייכיםאיםנהדברליםהכנים"גםכעצמם.להרלקילמהדריןשכתת

מהדרין.בהםשייוכורמשרםהוריהםרשות

כששבלהלכלשלאבוו'מ'שבנםיאלא,ביחו",..אישיייתאינסלי Mל-המהדרןי . 1 '

איהנכוומשיםכהכרח,ב"כיחן·נכללת,הזסן)הבצעמם.להדליקיכוליםכןל y "ביתר

כמהדריי.כלילה

יטלםיגeסתרעםאוביר Kעםביתבאוחוכהיותוםארמהק<ןו.שלבביבןק"והדכריס 17

שכי.כל Rלרח Mכבויר Rכשבמובנפרי,חד Kכלרלהיליקלהיר
• • 
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I 
אןאשחיהדלקחע"י"צאודואיהבסיסיממקומי

 !חרידבימשםראלזכותייכלמחיעד

• • 
האיהשאלהאך ,,,,וה

• 

ששיבומסחברכימסיקוהואשליס"א"ליכטבשטייןאהרןהרבדןבזה
שהכללטעיןמקוםשיבימוסיףהוא .ם"שלשיםיהייביימיםבמספרשיעיר
משםחתיבמצאתישםבביתיכמעוגןעצמוהרואהיכלהקביעיסבגמיריסתליי

אלאכאכסבאי,דיביממשוכתתקיפהלשר'אאףאלהי,לחזירמ"עדוהוא
היאזוסבראליבראיחשלאשהסיבהיכבראהבךכ,לחלקבראהשלאשסיים

ימתגוורשביםלתקיפתמביחישבסעשמיכללמסתברשלאקדוםשכתבמה
דועתיהקביעבביתומשפחתיבבישהשאיומפביכאכסבאיחישבאחר,במקים

ד"כבאיתןשתערתעליעלהיבי :שיאלאיהלכךושיבהקאלדים..חלזוו

חבובהברחובתדיילצאתההיליכו-המדרשבביתע"רשיבבהןשבים
אשתו!ל mהדלקת '''ע

לומרשיעקיבאר'לגביואולישכן,חקאבראהובמחכ"תהמחי"ואוחרי'

יבמשךלחליטיןמהביתתק uכמיהיהבביתיכללביקרלאשחוייצאשלא
שהייבזמבדים.רגליהשהיכומאווגילשייבהתלמידאבל ,כמעטדורשבות

הבית,כבזחישבשעדייןנראהיםשחדאישביעיתבכמהפעםלכתהיםחוזרםי
מגעירהיהבשייבהלומדשההיזירארשלדיברההישכךל IIיובמשטית

בהדלקחחיבהדיישציאאומריכ""ב)עיבהמרצת(לקייםלפוקיםוקלביחו
 ..אשתי.

י\אשגםדואישלחבי,לעסמורהיאדשהמווחייםבאוחיחשכחבומה
(למחוחאשתושלחןעלסמורשהואלומראיןבשוישבאכסבאיאלאמוד,ד

מקומהי\אהמדויבוהכןערל ) ...האחרוןחדורדעמקובלשההימהלםי
החבאים.שביקיימיםשייבהובחלמדיהמשפחה,שלהקבוע

עלכסמוכיםשייבהבבילהגךירקשהשא"לוישלמההובשכתבומה
עלסמורשהגדרחאמתהןהשייבי.מןל"אשמקבליםשהריאביהםשלחן
לכלה'"סומךכומומשעןחמיכהמ'לשוןהייבווסומרברווהאיבהשחלבו

 .)"לעסומך(ד\אבטחוןאוהבומלים"

שנכלשכ"ןבראחמ"מבאש"ל,ים.אלהדבריםשעיקוילומויתכן
 ,(בניגודההרריסתמיכתעלשיבהיהתלמדינסךמהניכרחכספיחהצראה

כןועל ,הוו,,בכיחאוכלהואבהןהאווכוחבחופשוחודואיב)"וכ"בסיעות

שמשפחתולמיבחשבודאישהואועודאביו,שלחןעלכסמורלהגדיוושי
בראהוכאמוךלעתים,מבקוםוהיאאל,הםלחזוךדועתיהקבועבביתבמצאת

הבאהדיןהואכןועלאשתו.בהדלקתשיצאויואר'שלמצבוהיהש!זח
 , 18כביחםשדמליקיםכה unבררחבהדלקתח"יצויאםיששייבהבבחורי

. . . . 
• • 

עזיון.הרשייבתראסררבי,מויו 18

K18 שהכיללראשJ ''' הוזהחסובותשתינוציין.הרישיבתn סברחיי,,לין ..כנדפסו"נות

- בכית,זסלדםקייסהזסויםרקלהדלקי )ן"סקס(המסב"בהזעתזלוילסמדקס;ןרנאה 19

זריהב.נה K"סלכרכהומ nסכניםםיף:זםיף
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עללסמוךששיודאינראההושרב"אמהךא"ש-הישיהבטללכח'וך
בשייבהכאןשמדוברכיון :בירורזונקודהשצריכהאלא ,"השייבההדלקת

מלהדליק,פטוהרהשייבהשבעצםהריפרטיכאדםולאכנוףבבעה"בדהיינו·
 ..לבתוריםחוזרתשהתובההריהאוכל,בחדרמדליקהישיבהשלנציגאיןוםא

זושהדלקהנםאראםואףהדמרש.בביתמדליקיםשבהבשייבהאולם
מ;ווםשיתובה.דייומציאהאינהשדואיהבנסחבבחהדלקהממנך(.,נובעת

המרכזיתההדלקההאיהמדרשבביתשההדלקהמשיםשובההשייבהשדיןלימר
כחדךדמליקיסשבופרטיבביתלהדלקהאותההלשוותוצריכיםשבשייבה,

לדיתוץכלפידצ.ופהבחדראוהלשחןעלהדליקוכאשרשבביתמרכזי
אוהאורחםיחדרהשינר,חדרהואחדרראתואםמדקדקיםואיןהחלון

 .שדמליקיםאחדמשותף rכבנהםבניניהכלשמבתינתהבשייבהה"והמרפסת,
בתדרגםדיליקואםומ"ןנהמקסימלי.הואשבוניסאשפרסומימכקוםבו

משמעותוכן :": 1הט"ז.שכתבכמרחרבהדייוךם'n tהבציאושלכן"ענדמההאוכל

מקוםבתרשאזלינןכרש"לודלאהסעדוד.במקוםשמדליקיםוהרשב"אהאר"ש
שםשאוכליםמקוםםדיןבברכהלהדליקהאוכלבתדרצרירזהולםיהשירב.
כלאיןמהדריןשדמיןשנראהאלאהישיבה.לתלמדייהמגוריםזנקוםשנחשב

היייכלחורהאוהתלטיויםשלז.בהני,יםזנקוםסוףסיףביכ.רעלקפאדיכר
cm ת,ניטיה!Iשיחפצובמקוםדילקיוכןערלכח". 

" • 
• 

נחשבשםשאיכלאףזרדוןקאאכסכאנינחסבאיבונדו Kל Iא:ארכלה"סקא Nאפוכ"ג 20
• 

משתתףואינוחנוכהבנוחייבאכסאני :יבסק"גהבי.תבבימכללסאינומשיםכאכסנא"

לביתו.ילךולמחרהיאשזרמשוםב'"ב:עהעמ

~ל,יספכיחבשבוזררכונןמיומר ," nכה,קביעןבמנאיסהישיכהתלמדייזהלפי

בישינה.ההלדקה

סלחועלסמוכיסהםאם-יךכ.חוריס :ל"רזלב)כקנז, ,אזםהח"ם"יכז'!םקס"ו 21

ה"ב, g'בבביתאוכליםהםםאפסוריסהדיוימזביתן,בגיבבללזהםלומרשי-ה"'ב gב

בביתאוכורקאםופאלין ., ....בפגוכדליקחאדשכלהzנהדריןמזשרהרהראריופ"'מ

רב;ךאםבאכםווינ"ל. ,עןח'בקבשייביבקובים Pדיליבפנ",עמייבתיךיוסיו.בהJ"ב

כייובבייסחאתארוחהיאבל Pשzנספאחדחסכבשםשפורםסמהל Jלסמיךשאין

כקבינוות.שםאובלשאינןביון_דליבא,סנוירה,במקרםשם Pיירליבחדרוחנרנה,

שכזמןהזפנים,הפרשי 'משיםהויוםביתוי('"סמוכלרוכרישרבתשווtן.חן-לבביאף 22

הספיהכשוירקורבאהמוניירם,ן K:Iפרלקייפשסםיכזזפדיםשם·הרלקהשויחשכאז

הונדןוו.·כנדר·קרהKיהלדקםתםגבןלת ..זמר Jהישיבההלדקתנול "KהבIס'יבה
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• 

ק'\פב

חנוכהנרהדלקתזמי
, 

• , , 

.aו 

לד.קזוקאיז-ככחה :'בגם'איתא

מןוגלשתכלהדעהחהמשמשתקעמדצתה-ורמיגהו
ז !להמדליקהדוכבתה,דאי-לאואמישהקו,

לש3ז'ווא.זא"גדמלiו',אד"'קלאאדי-לא

חמהמשתשקעמצותה-לביסוי'בג?בגיתגיםאפשרם"טירשום"שלשה
 :השיקמןרגלשתכלהעד

להדלiו' ,.,ו 1Iכבוםאואףהוד,הזמןכלדילקם" '!'והשהגוות ,.,רצ . 1
מחדש.

כלבמשךדילקבגרצוךראויןלדהל,ק.יגיתן ,.,וצשביהזמןיה . 2
להדליקצרושלכתחילהמשמעבפשסיתההדלקההתחלתלגכיהזה.הזמן
 ~להלן.עייןזאת,לומר mהכאיןאך ,הזמןבתחילתמדי

הטתליית.אויךרהשמןכזמת :שז3ז'רלעאלאזמזעלדמיבראזי . 3
לשם"צוידאם :דהייגיהדהלקהזמןעלגםמירהשהשיוערנראה,בפשטית

איךרגסזהוהשוק,מןרגלכלייידעהחמהמשק3ז'תשדיליקבבמיתשמן
זמןהאושז3ז'ראותרשכלהדיביי,דולקם",לה'!'תצירכיסהנחתשביהימן

לה.זקוקאזיכבתהשאםאלאלקמן.),לזמן,ש3ז'ךרביןהבדלשי(ךמ"מההדלקה

השקו.מןרגלכליויזמןידעמהשקה3ז'להדליקשייהשלפיחשגראה
יועלימהיכיהש3ז'ךרכלאתלשםיטעםשיהאם- רת'!'מאיחרמדלiו'יאם
שאיןתאמרראםזגיסאפרסרמיראיןהשרקמןרגלכלתהשכברבשעההגר

חמלרקתםשוושרביה,ראשוגם"נחלקו !לש3ז'וראמהךאז,הש3ז'ורבכלצררד
להלכד,שגתקכלוהפירושיםשהםשבגמרא,התיריציםשניהאםבשאלהגעוץ

לא.אר ,ביג,.,ם.חולקים

יכולשהרקןמרגלכלתה'שטםרזמןשכלהריחרלקם"שאינםנאמואם
רדילקהמלאהש3ז'ורהוהוהשמןוש3ז'ורבשקה3ז')הדליקלא(אםלהזל,ק

אףלשגרתראיןהמצוהעiו'רההושכדמשרםאוהנספרסרםימןלאחרגם
והיןמהל,להכלהאיהדהלקהמדצתשבעצםשמוםאוגיסא,מוסומיאיןאם

שה"גשיטתלהלן(עייןהמובחרמןלמצרהרקהואכאןבגףכשניתן
הלדלiו'שיהשנישלתיחץהריחולקיםשהפירושם"אבמראסרהושב"א).

 ..הזןמבתרזדלדקהיההשעיורשכלמנתעלהשקעיה.עםמדי

, . 
, . 

I ןס:שבח
, 
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ריגלאדכליא '1ד :מפושרבגמאר !!השוקמןרגלכיוליזמןמהי

 ..שדנוכחציהייט,רחרמ,ראי
רגלכילויזמןשהדיםהיות :ן mשבה.השאלהשלהעלאתהמקוםאנן

לאחרביחןהאםלילר,לחצוחמבעיהיאובערים ,דיחרמאוחרהואהשיקמן
לביטייהפיחשיםשלשתבעזרתזאחלבדיקננסהךלכחחליהההדלקהזמןאח

 ."השיקמןרגלשחכהל.דעהחהממשחשקעמצוחה"

שבזמןשכדיןלימראפשרזר.זמןכלדולקיםהייושהבריחצרוי . 1
הדיםכןערלזמןבדיחרלחייבביחןלאשובשדע,נחציזהזמןההיחז"ל
 :בכןרזהשאיןנראהאילםיוחר.מאוחרבזמןשעהלחצילהדל,קאפשר
כיולשהיאזמןכלדילקברפירישיביסאפרסימילהזקיקשכבחהזילשיטה
מחארך.ההדלקהזמןק, mמחהזמןסוףאםכךימשוםחועלחלהביא

אלאמדליקםיאטשאיןכיין :'מימיבייחכהגהןחזיבימאמיצאםיאני

שאיןזמןכלכןאםהביח,לבביאםכיבספרסיםכאןואיןמבפניםבבחים

השחר.עמודדעאפילי-בס'פרסיםצריךשיביםהביחבבי

יכולמלהדליק,תנאחראםזילשיטהלהדלקי.ביחןשבךהזמןזה . 2

להדליקצרויסאראשיבםייבחלקיביסא,פרסיימשש'זמןכללהדליק
דספקיחע"ג II"י :שכןסבור •זחעהאיר . mל 111'הזמןבתחילתמזילכתחליה
ודאימדידילקיאםאבלמדי,לרהליק ·חייבשאיביהייבילהזקיקאוידכבחה
 • 5הךאשיניםרובכחבויכז ,עישה"נטיב

שחכלה '1דוהסתוייוכלהדלקחהזמן·ז :'כחבלעימחיהחרימהספר
לכחחילההייבימדילהדליקישאםאףאי"זלשיטחמקיםמכלהשיק.מןרגל

יכדי"ב.ייחאחרש'כחשמאמחששאיבעלמאלמציה

באופןהואזמן mבלבדשעיירקבעיחז"ללהדלקה,מוכרחזמןאוי . 3
ניסא.פרסימיישיויברחיב,אנשםיעידכלהלילהבחחילח.כללי

• 

שהשעיורלעלי,שאמרניכומחאמריאםלרת.אחר,דאפשרנראהזהלפי
בימינישאדרבה,יחאמרדילקים,להדיחצריכיםהנריחשביהזמןעלבםמירה

• 

 .בr.וחהנ unהוניןכת ,.פרק .ג·

להזקיקכבתהפיישעל Mבנ.מרזהתיייזוסהריבלשיושיכיששישגרהזייi:קנתלםווeנ

ם,סיםא'בא )לשיןגייי(נשהראשוגיםרוככמןלגריםתרדינרהוcכויול ..להלרכיוeני

שלתיריץ tו)(ל , 1t'לשי," ..חרין .MרהתיייזלפיכדונתוןוKל, ,נססרטיםצר'ןכמקיםנם

 ..נסחנחךיאוהטיבהמטויזכתוניכהמםנישויורקבעיסחו"לשזבכייןכרירנרהאזה
מקיסVןזנשחנהבוניבההנקיםשהזמןכנדיונינואמנם ..גשחנרלאשהסי'יריריאהוי

 .בהוטסררהוtנסתנה,וסהסזיירלסזיו
• 

 .שיבטףחנובההלבות ..
 .רכרףtשבתריס,פררתה"יביב"ילהלן,יין 5
 . nי"כיטמן 6

• 
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וממילאדיתרגדוללהיותצריךהשיעורמתאחר,השוקמןהרגלכלוישזמן
מ"מהתאחר,רגלכילויזמן U 'אמתדהןלרמרשי !ירתרארררההדלקהזמן
אתשתלואףזמן,ולאשעיררבפיררשקבערחז"לזהתיררץשלפיכיין

השעיררמ"מההדלקה,זמןוכעקברתירלהשתנרתעשרירהיאכגירםהשעירר
הר"ימדבריעולהגםרכןשעה',כחציהיינרהראשרנים,שקבלררכפינשאר

שבסמךר.פירת

למצאאפשרלשינרייםגתרןהשרקמןרגלכילוישזמןהערבדהעצם
נסגררת,שהחנרירתדעהיינישבזמנרשכתכיריכמן)(הרצאתהשלםבריטב"א

להדליקשניתןהדייגרנררתהדלקתזמןתחלתתזרזתלגביעקררנירדיין , . 
פורתהרי'ארמר :'תרס' :בראשרגיםמרבאלמציארתבהתאםייתרמאוחר

ידליקאיחר,אםזמ"ממדא,ידיתריאחרשלאמדיבלילהילהדליקלהזהרדשי
אחריגא.שיגויאשמגידהאמספק

לבגיאלאהיכירא uלאין Uדאדיליקמתילחושאיןדעתהגראהולר'"
בפגםי,מדליקיםשהרי·הבית

לכתחילהאפשרשהיוסר"ישמציגהגשיהלפיכןאםגשאלתשאלתגו

צוררשאיןמכרגובעהאחוראםמשגהזה(ואיןהגרותהדלקתזמןאתלאחר
שאמגםאומאוחרתבשעהגםאפשרפגיםוכלפיחוץ,כלפיגיסאבפרסומי

מאוחר),דיתרבזמןגםזאתלעשותשאפשראלאחוץכלפיגיסאפרסומי·צריי·
מחלוקת)בהכהדאכןשאין(דהייגו,כאחתהדעותשתיאתהביאוהרא"ש

בתחילתכה Uחגרילהדליקלהחמירראייאחרתרוץשמתזואע"פ :'רז"ל
הבית,לבגיאלאהיכיראואיןבפגיםמדליקםישאנרדלדדיןרנראההלילה,

זר.·עללהקפדיאין

לגשיהשגםהוסיףהר"ןלאחר,אפשרלכתחילהשאפלרמשמעמשלוגו
למצוות,מקדימיןחרזייןמשוםהחמד~משתשקעלדהליקמצוהזו

המפרשיםרוב :שכתב 10הגבוריםבשלטימובאתדיתר'אףמקילהגשיה
-השוקמןתרמודאירגלישכלועדהדליקלאשאפילוהסכימוו;;פוסקים

מןלמצהראלאזהנאמרולאהלילה,כלוזמגהמכן,לאחרלהדלקילוששי
מןלמצוהורקהלילהכללהדליקלכתחילהאפשרשלפיודיצאהמובחר.

כלושטרםזמןשכלומשמעברחוב,שאגשיםבזמןלהדליק·שיהמובחר
הרסבהר.מןמצוהבתור n"אזנתרבהעשפאילולהרליקפאשרהשוקמןאגשים

זעיקתני'הא :ןז"ל 11הרשב"אהואשה"גלדבריביותרהברירהמקור
דאילמימראלאומדליק,-אדליקלאדאיופרשיגאהשוקמןרגלשתכלה

כשרבלילהשמצרתו"כלחנודהאמדליק,איגרזה'שיעררבחררדאליקלא
האי,כרליגיסאפרסרמידליכאכחיקיגד,מצוהעשהשלאאלאהלילה,כל

היירישעשהייאיהשוקמןרגלשתכלהינויהחונהמשקעיתדולקנושישאיימיגeמנם 7

ירתר.קזרזמזכמשךלהרלקיאלאכזהמנהבשיאןביוואבלהוניבח,ך'ןמומזוה

 • Kדוקהפוזכר,הזמןתחילתעללהקפדיישהאםהיאהשלאה

יב.סיפן ב'"'םפיגח.,ייה 8

 •ש.םלשבתבחירושיך I J . .ף..ות ,כlI tבגtלם,זף 10
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כת'קנהשל"צמההכטהשראלאהפסידולאמדל",-אדל,קלא ' Kומיהו
עצמהשהמצוהאלאהמובחרמומציהק"םשלארקיהשאיומשמעלנזבר'י!

דדיובגרדיומ"מ ,רבדקדיקוצרריקדכאן mכלשוגיההכדל ,מושלמחאיגה

אבלהזכובחר,מווכצמוהיקונה,כחשהמצוהדואיהאגיסאפרסומישיש

בפגשבביחשמדליקtב"עכש"אבל ...בחוס'"ופירשו :חוספחש"ברשב"א

בבית,העומדיםלאוחםניסאפרסומיאיכאדהאהוא "1Iזמגושעהכלשעה-
למצווח'!מדקימיםדז,.,זיומד<החמהשמתשקעלהדל",מצוהלכחחילהימיהו
מקדימים.זריזיםדמיוהקדמהשל'עגיוש"לר"וכמושלרשב"אמשמע

שלהפסדמולמח"במקדימיםזר!"יםעניוכזכההשאלהגשאלחכואם
הרלקתלשסיבהשביהליובירטדרהפסקתמילאומוקדמתשבעהחנותטגירח
בפגיםשמדל,קיםשבמקומיחיהםשכחכוכאחריגיסשמציגייכמוהחניכהנרות
יח,דיחקבצוהביתשבגיממתיניס-זבקדימיודזריזיולאואילאחריגיחו

יכו,אחרים.דבריםשלחשיבותםמפאתהמצוהאתהיתשלהשגיתוכלימר
ה K,רבזמגר,דהלקהדייזהזסואותיצאשלאשאסרונמה :המאיריכחב

בחיץ,מדל,קיסשהייהזזכגיסלאיחסאלאנאמרשלאשלפגיונהדיריתלגדילי
מתיידל,קהביתנגילהיכראלאצריכיםאגיואיוהיאילהזהבזמואבל

רנהניםיכןהשחרעסודשיעלהדעאפיליהחירוהצרפתיםיגדיל,שירצר,
המרשר.מביחשטיכריםהנIדלהדל.קש"יבהבנישם

שחשקעקודסחגיכהגריחמדל,קים"איו :"יז"להרבמ"םכתבמא"ר
הדל,קילאהזדיאושכחמקדימין.ולאמאחריו Kלשקיעחהעםלא Kהחהמ

 !זהזזכוהאויכמה ,השיקמורגלתכלהשדעיהולרמדל,קהחמהשקעיחעם

ייתר",אישעהחציכדמ

היאהמציהאלארבלונעשאפשרמסויםזמןכאואיןשלפייבריר

מןרגלכלתהשלאזמןכלתשלימיןלזהש-שאלאחקא,החמהבשקעית
השיק·

קידםחונכהגרמדל,קים"איו :"לשיגואת(כמעט)העתיקוהשי"ע
שכח :ב"סמקדימים,ילאמאחריםלא-שקעיתהעםאלאהחהמשתשקע

מןרגלשתכלהדעיהילרמדל,קהחמהקיעת·שעםהדל,קילאהזדיאו
שעה".חציכמיא tשדהשיק

כחצישלזמןעלהיאההפקהדילשי"עלרמב"םשגםלימרשגיתואלא
הכרח "11המוקדם,היהחגוכהגחתהדלקחזמןשסיףיבתקופתםעשד,

הזמן,סיףאתנאחראםאבלהחמד,שקעיחעםשיהיהחחילתיעללהקפד<
חחילתו.עלגםהקפדה "1Iתהשלאיתכן

I 

ר

מחליקתק"מת-מדל,קאדל,קלאדאילתירוץ :העילהתירתזאת
ירובהגםראפשטוחהשוק.מורגלכילוילאחרלהדליקיכולהאםראשונים

.' • 
. , •ה-ה,ם"'ד 1ג  ' , • .'גcתריב, 13 .
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, 

הזמן,לאחרלבדי)מ"מ(להדליקשראישאינומוריםרר.אשונים
• I , . .• 

שלאאלאהלילה,כללהדליקזהלתירוץגםמדיבאיכול
א"השרבלפי

המצוהקיים

בשלמרתה.

ר. mמאויתראףע"לכרלהדליקיכרל- )יערראשלנ"(אהשבילתיץור

במקרםרגל,כילויאחרלהדליקיכרלשאיבובויםולסרהראשרןלתירוץגם
-מלכתחילהאפילרלהדליקיכרלביסאפרסומירישמתאחררגלשכילרי
מקדימיםזריזיםמדצלהקדיםשראריכתבומהראשוניםשחלקאלא ,"מארחר
שלפנינו.מהמאירישייצאוכפילאחואםשרלוצררשנראהמ"ומלמצוה,

מהדרוימצדרקהאישהדלקתםשמכויןבראהישיבהתלמדיילגבי
להקלמקוםשישדואיכר)עלהסתמכובמאיריהומזכריםהשייבהבביגם(אולי

הסדרבאמצעלהפסיקשלאלהחמירוממילאההדלקד,זמן'אחלהםולאחך
 .בסרפר.זאתלעשרתאלאכרשלם

יכויער,למעשהכילמעשה,רלאלהלכהדעהכמתיהכתבתיד"רהבלעב
השייבות.ראשי

-f זולג:ב'נD כבחןחאריניםכהמאלבפשוט,שהדנוגראהבחוץ.להדליקשבימינןהחונה

לושישוניכיפשרם"הרבו :כתבהסימן)בסוףמ"ה(ס'יענדי"ישכיל ..ב :כרשלא

לעסרתעייףרטפיוראיהרגיםרשותלבניגספרסיםשיהיהבאופןל,[.יחןהאפשרית

 ....למשיאונקרםויאהריבפניסלהניחוהמנהגnבפיעםסבנרמכיוןהחירבפולאאדךכ.

להלדיקיהמזהרעקירהיאכריהלאבחוזחילהנשי"סראמוסיםיבימדאיתמיה

ם' " g"n 0 (יהושיע"ב,.דברארנברגהובלעשותוהגדיל !הנסלפרסםכךיבחיץ

מדליקמכהנשכשעתהתקנהשכתקנהשכייןשכתב )'בגלייו 'בשנהמזדי.דוכירחוו

יקוהוזשתקנהמכאוסגנה,היחה Rליהסמכיאםאףכ.ךנהבוהבדוליםוכלכפנםי

ע"כ,בהלכחה,וה 1הובקייםרלאהתחתונהעלידו-בחוץיקלשדמווביהראשונההתקנה

בחוץלהדליקסיכולמישבזמםנסכחכוהלקפוובשנליהעיפןרמבעלטתירהלזבוייישי

כלאיוזאחשינהולאבפניםלהדלקיביפייהנוהגעלתובהז Nשהואומובהשםילדיק

שיםשמתפסהיהולאזחא,ברתכההיבןחושבההיאםכיבחוץלהדליקלאסווויאה

לשניחשא'"אמוכיםישכיויאהאיןבפר~לשינהשיאימכךזאת,מלומוקדמון\

מדליקשהיהשוביבוררכ Nואעפבפניס,רלהדליקלחןורןשיצטוכלזובניסחששאףליורא

(ומובבונואהשזבריםהזינםילכ " !3Iיהושררבי"היולפב-nיו.ןבונעהיהלאבחןז

כיטא)םרסויםמשוםשכתנרעלשעדיףחנוכהברחשד,אאמה,ב'~דלהניחםהדלקה,

תמוהוכוביוחדלהלכה,זהאין ) !3Iושו."ש"ראם, Nרמב(וי"ף,הפוסקיםוהעתיקוס

פניסהדלקתשאיוומשמ:עמדליקאינרהשוקמווגלשכלחהו Mשהסוכימהונמ"ם

לוtו.שלמנןזלמנחיהשזאכבתלאהואאףהלליהכלהלדקהשהתיך Kוהוסרכ"'לכרס.

 כ'" KK (הזמוהקייםלאכפניםוהמדליקמקוהמ,זהוכיכחיץהוגילבמקומהמניחה

קא"קזטייח"זבטפריושמוזכרכמירביסל"הבהובעלחלקירבבוסבבה)בשעת

ן.'"םם J'Uךב ',גרגלייוישבה'ייאיזילב 'בשבהמורןז.ובירחון
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ז:ד:גבל'!"י:דשםתתפיס

יתשלםי , 117םדנהסעלותליפשןח,עיקבהוב

עזהרצועתקטיף,חבלעצמרנו,אסתי,יצחק

יחשליםוגן,בית , 16044ת"רגויבירט,י'די.ישעהרב

 ,יתשלים B6.יגןביתרח' ,/)בוהם . Dא,פוופ'

יושולםי , 56עוזיאלחר'בתא'ר,סדרכיהוב

יתשלים , 5מאירוחפנים 'חר ,ל,פשןחארויח"םהוב

חIב'ה , 5מלצטחר'שטובפל,דיעקב

K 10 ,ששיא,בוהם the Ridgeway Golders Green London 

שובתאלרןדו,דשמואל

, 

• 

• 
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