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• 

נונהובדכתאכולהיהנר

-ישובבנשונתעיןר

א

שמבי ' mיבושמעוןובישלבויתרחיוביתהתשרמותעלמספרתהגמרא'
הלליי'זם:ייבניואמראלעזררבילבנופנהשהלכולאחראצלו.שהתארחותלמדיים
התואראחהמבארשםרש'"(עייןדליכרבוך".בכיהיזל I'הם,צירהשלאנישם

חכמים).כלימרצורה,"יישל

יזיעללהחבררבניתלמדיי,אתהאבהרב,שולחלמהושואל,הלומדמתפלא
האם !רבםמכוחגדיל-צורהשלאנשיםאפילו-אלהשלכוחםבמהואחרים

ולברכויעדושמעיןרבישאיןכרכהלברךבדיםשי
ןבנושמעוןרבייחדשבילןהשניםעשרהשלשאחרימחרחשזהמאירעאם

אחתכשיטהיןתר.קרןכים 'Dשבמצאנואיפהיןתר.עודגדולההקשייא ..כמערה
ושמעוןוכילאאםאלעזר.רביאחלכוךמסיגלמיכ"אווכנןשוב"ימאשריןחר

שלוןב.שןנההצוידעללהתפלאשי ,כןלפניעייקוהוזהשכלנגיחאםןאפילן

דלירבבןן.גכידהןזילהוב.
שמנוןןרבישלבשיטתןהכירזרמכךוכתיצאהלמערה.הברחיהבסוגיתעיון
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צלררראלאתקנרלאשתקנומהכל :ומאררשב"נענהשתק.
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מיהימיםהורמאיםשלהנדסייםמפעליםשודייהמדשר.לביחירחרמהררמגיעים
חקרבזאזשלהגשרשערובייחפעל,לאאי,ימינר.שלהעתקירחמגליאח

מחגנדיםזהזאחבטרבהנכירלאאי,מחלרת.םחרחשיירחר.נקיהוכלמרחצארח
להדורחחייבשביגחישאבל ;רידמניחניח mרלעצמארחנשאףזר,לשלטרואנר
נהנים.שממנרהטרבעל

שוחקי.-ייטירביאתשהבינרביראיהין

קנד,שרב"ינםזחרהדלאמראפשראי,שמערו·רביבשיטתחרמכיסהריר

שמטרחרמעשהלהערי,יכרלאינראבלבמהוץ,רטבלהגשרעלרעברבזרלשברק
!!לנצל.לאזלזרלתלעזררזלאחריםלהרעילדאלהמעשיםעשומהעבווםסולה.
עלאיוממילאפסול.המעשהגםפסולה,המטהרואםושםליס.זבוייםצרכיםלספק
להודרת.מה

 .'למלכותונשמעוהדבריםהגתלגלרהמדרש,בביתוויכיחיםהיםרמשיחרח

 "צליפריריגלחששתקירטי "יתעלחשעילח mיחר :אמרר
 ...במערתאטשראזלו ....יחרגשגינחשמערו

,בזניוואחרבזנקים(לכאורה)מופעיהשמעיוורכייהוהדרביביוזןמחלוקת
אחרים.חולקיםביואחר,

מגי!)לKנ:עלתידשמל!),ר'ראיתימאפפארנחנינ!)ר'דשר

עשטקלמי :אורמרבחקיררמנחירחררהטפרהאורנררהקדשו
 ...שרנרייטרליבאבה
 ...תחיהלדומילמכרתלפניונכנטהמיר
זעטקתם:במאיהקב"הלהסאמר

מרחצארתהרבהתקנינו.שרקויםהרבח:רבש"ע,לפנירארמירם
בשבילאלאעישני,לאיכילםהרביני.רזהבנטףר."בהעשיני.
 ! mנתרשיתעסקרכריישר!)ל

צלרוךעשישתםמהכל !שבעלוםשריטם :יההקבלהםאמר
צאיח mמ ; mרזנבחוהלישיבשרוקיםתיקנתםעשיתם.עצמכם
 ...הראשףרזדב.;כטףעצמכובהולערו

ללשרנרכ"כדרמההראלררמאים.הקב"השלחשובחרניסרחעללעמרדחייבים

אחרדורבדייבקרחרמסררםנאמניםחלמידיסשמעררשב"ידכךיאח Iשמערורבישל

ח Kהקכ"המםישמנומישם·שבחבמסכחקוראיםשאנחנןכםישנכחברדעדרר,

חז"ל,כאונורסקוכיבנבראהלאלבאזלנוחדיהערםללאומרחשייבשברהנמירח

שלהדיעוהלשרנראחמכניסיסאםבמיניס.אשראחארמריםהחרהרבחכמתאסיכ
זזנטףר'ילשיטד,חי!כ'.אלקיםדבויוcשלרללדמנרמחסרנים .ה"הקבשללםירושב"י
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אפשיןחבכללמקבלאינןשהןאלאמינאלץהאםזו,ו .1יךרבישה 'Pמה IעלוםבןK'ן
זוהרבןהר 'lמסתכבתחילחהררויןשל

שבכיל Mל Mישענו, Mלכולםו ....הסברדורשחסוניאבאוחהרומיטענחגם

 Mלהירזככהלטעוןמעיזיםאיר !החוצפהכאןעדכתוהר.שיתספקודכישיIIרל

לבאלעתידרומימלכוחנשמחאלאהכברהכסאלפניעומדיםאזשלהחמאים
רצוןואיןאפשחח,איןאשל,ות,איןמעמדבארחרהאמח,אחהגדולבאריהראוה
 !דבריהםאתנביןאירלשקר.

לרבייהדוהרבי rבנוספחבמחלוקחלצמאאפשרוכולהנשואלבירזרמפחח
הוורההיהשכתי "I 'ויקיאבסוףבלךבחרקוחיואםה'מברכוחהפסקרל 'lשעמןו,

 :שםכהנם"בחררתמובא,ףרMהדס

האץר.מזמעבירם :אומרהיודהרבי

 ,יזיקרלשאמשביתז :ארמרשמעיזרבי

חולקיםבזההאם ,ערוחחיוחחהיינהלאאוחהיינה !חיותנ!בהלכותמחלוקח
זאלהעוםלעמדוי !

לן.האןםינייחבדררזןלןמה 'lתנח 'lמפ • rראזויסףרבי ,החנאצ'ןביןו IUה

 • 1די"וד'ופלונחאשםבמיאכו'חהידהשבחיקארעלבחרקוחיפשרתבתף'כד1"הב,

 ).ב"א(פסתיםלשיטתןואזיליהודהל'ווס"להדברים,כמותר"לההשבחהאםרר"ש
פ"בבירשו'רכמבוארהכמות.תהאשלאדצרירר"לשריפה.אלאחמץבעיוידאיז

ביטולג"כהןיהדשכתהס"לרוושאבלכו'.יראהבלאשיהאהשבהתופסחים
 • 10עכ"להדבר".איטת

 i.שו' Iהכירם "Mן ,"להשבית"בפעולהתו;חמשתמשת 11מקיםבעדרהרי
חמץור 'Pב rא ,שםבתהשההאתמפשרהיהוררביאםבסתיםכ".שרנcישתכיתו

כאוחהרעהחיההשבחתאתלפושהיאיבזח ;הדבירםכמיתל'ד ,יוסהשאלא
התורהאי!עמו.אחרתרוחשמעו!.רביאבלהחןמר. ,הכמותהשבתת-צוהר

 ."החכמיםבשיטחהרלרהואהדבר.איכותלביטולאלאחןמר,לביטולמתכוונת
 ..בבדיקת-החומרמכחינתאלה,חrמפירורי .""םלמטילארלרוחוזורהמפררייאף

היחסר"אהעיקרשמעוןיכילשיטתאכלשהיו.כפינשאיוביאולוגית,מעכהר
ייתשכיתן".מצותאתקייםכברבטל.החמץשלהאיכותידוו 'Pאםהדבי,לאיכות

 .יזיקןלאאר ,הייןןנמרזאבהרעה.החיההשכחחאתר"שמסבירבעקבויחובן
 !ערהחיהעדראזי

בשנירקלאהרוגאצ'ןבי.הגאוןדבררהלאה "lלהשמולאלהתאפק,קשה

ו.כ"ז, 8

שם,ייקרארת.ןהר,לפסג"כצסבתמיכא ,'בסיוכןנ"ונח Pםצפגתשו"ת 9

O קאלינמדוכירכיהגארןהררגאצ'יבי,לשלרייתרבן""גזגIt מכתבתווהבמכתביn·p 
 .'כסיזבווeוחייאבחלתקוכשתר

אחרח.יייךםשקארי'כnמהפןשגםיאה

ט"ר."יב, mשמ 11

 •שם,םחים IIשובגה Iב
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לאאלקירלה'שבתהשביעי"יייםש.ב.ת.בפערלתיוה,המשתמשתאלהמקימית
 /יו"שו"יחילקיםשםיגם . 18מלאנה"כלתעשה

חישו(תדלרתהחפיהרמלאבתעישהלעפוה"אלאצויריאינדגימאהחיפו
בשמבן.לד,צויכיןהשייכעיןציורלאיתיעשרהאיביאבלאסוה,שהתירהבובה)אי
לגימאצריך'היהאילדשההיבפיבידוקכארזבהחדרישעשה.החיזבויתהפעילה 'את

 ."אחרלרבואובהלנעוץ
שהתיהרמסהרלאיתההתבייןלאכי ,פיסושמעיןרביאבל /זבחייבהיירהרבי

כוונה.בליהחוזבויחלפעולהלר,תייחסאיןאסהר.
מדססיןונירתביא, ,"דובנןאיסוויבמישוראמנםשבת,בהלנותשםערוהונה

אינואם ." rחרלושטתיתכדיןשלאדנלרכדפססל,כםאמ=האדםבדרר :דאמר
חריץ.עישהשמאמתכוין,אינואםגםאוסו.יהודהוובי /לכתחילהמותומתכוין,

וכוונה.מחשבהעםרקאואסווד,לבדהפעולהמחלוקת,אוחהשוב

אלא ;וו"ש '''רחולקיםושבחפסחבהלכוחוקשלאנואהעו.דנבדוקאם
חולהבוחו"כעללאדםהבאההנאהבסוגייחכולה.התורהכלשלמתכויןבאינו
 , 22המשנהחמלוקת.באותה 2tימכלאים .~ Oמאבידה , 1 ~מקודשהנאהייןהגמרא

יו I"בהמשנהאת"מעמדיההגמראבבכור.מוםהטלתבעניןו Iמחלוקתמבאיה
לוביאבל ;מוחוזבחכויושאיןדבוראמוכו"שטווק"לאאבלומפספט,חופף
 •ב i1אסורלהידה

לכלהשיךיבנושאיטרויתבמחלוקחאלאבתווה,אחחמילהבהגדוחוקלא

 ,בידיםפעולהשלהחשיבותמהשעמון,ורבייהדדה 'רביעוסקיםד,תווהמצוות

היהרדשובילמטקנהו" Iנאבנישו"תבעלמגיעכןעלךכוונהבל,אדםשלגבופו
ח Iבסוג'Kדמיאריםתנאיםקח Iמחלכוונה,צריכותמנזוותאםחולקיםשמעוזירבי
אחשזבקייםבכיונהמנזוהלעשותלכתחילהאדםחייבהדיעיתלכלס."בשובות
rכרשתבחורהקוראהה<או ..בכוובד,שלאבשופרחקעבדיעבו,אבלהבורא.תון

בדיעבדלמעשד"משמעותשיהיודהלוביךיצאלאאויצא "המקואומזיהגיעק"ש

.. 

.פ

,גג
)' , 

יי.כי.שמןת 13

 .:,ייגדףשבת 14
שמעון.רביריה .ך"ורףשבתתוםעיין 15

תtואת.חיזב.שלדאזע",רדףשכתברמ"נזעייןאכיהראשןנים,לרוב 16

כ"ב.דףשם 17

 . :כ"ה 'דףםםחים . 18
ו, Hכשם ( 9

 • . :ו"כשם 20

םש. 21
, 

שם,ןנכרייZ(Iן :ג 'IIלרףככוררת 22

מ"ב,רףגזיר 23
• 

 .ךעדדפיחםדה :"פארףשכחתרס'יעין 24

 •טל,אגלילטפרובהקדמתמסאכסשאבהרבי 25

 • .ג""דףכרכית 27 , : ""כרףהשגהראש 26
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הפתםיילאנשמה,בלאכגיףצ'א,לאלו"שאבלהמציה.פעילתאתעשהכייצא,
כייגה.בליבייעביגםמציהשלעור!איןי·ההיללי

ב ,

שמעיןיובייהיהרובישקיימיה"פיליטי"היייןאתאתותנביןזהכל,עלםמך,
רבילשיטתו.תנאכליןהתירהחכמתשלעקביתבשיטהוימי.לשלטיןביחס
עלגםתיהולאמויכילהיאזי",אימהשלמשעהיםגאיםייכהמלאמריכלרהידוה
תקנילאשתקנימה"כל :זיליורבתויפיתמתגבישמעיןוביכיינה.בלימעשה
למעשיהם,עןואין ,פעלישפלהלמטוהאםפסילה,מחשבתםאם "!עצמןלציוךאלא
להם.להדויתאםשואי

זרה),עבדוהמסכתבתחילת(הסיגיאלבאלעת'!"!אבלהזהבעלוםזהכל
היאגםמררה.יהיהווביגם ;מעלהל :t 'הגיילהייןביתלםגיעימיתכשנשמה

עםגיףבהוכבוקעשיתם".עצמכםלצירךשעשיתםמהכל !שבעילם"שיטיםיכויז
בגשו,וגליי ,מהשיקנהניתכשקיבתיבלבי.למעשהעוךיהררהרביריאהנשמה

עםמחליקתליאד'לבאלעת'!"אבלשאמו.אתלאמומיכןהיאץ, mבמיגיפי
הזה,בעילםשגםהואשמעיןובישלחייושיעילם.ביאועםשלאשכןכל ,'''בשר

טהיוה.כיינהבל,מעשהבחייבלואיתאיןבפיעל,נהנהכשהגיףגם
ישואלבשבילאלאעשיגי,לאיייכילםוימ.ימלכיתטעגתאתלהביןשייבזה

להיפך,יתכןאבלדכיגמתה.שמענישלאחיצפהלכאיוהבתירה".שיתעסקידכי

מביהרהנשמהיסייה.בטעיתמעשהישכלוימימלכיתויאה ,הגיילהאירלגפי
בכלעממשיה.כוינהבלישיצאמהטובחיץ ...אבייהכלשכר,לבקשמקםרשאין
ץ mילמשבנו,לגשרשתיקנו,לשיקהידותייתובתווהלעסיקישראלזכוזאת

ההיאהשכראתתוהר.שלבאמיתהלעיסקיםטיבהצ'אהרצינםגגרששיכללי.
המשנר.לםיחשבהקרהמהומב"םרבירע"ס ..ח"הגובשםמיוסםיזהכעיןיבקשי,

 !לנפשםמישכליצייוילאאשרהאנשיםכלהקב"ההמציאמייע .....

ללמררנצוךיההיובים.לרבויםימצטוךמארחםרשהאםומםגי ...
לי rcללמדושיסםיקמהמתשולחבחיייאין .. ,יהקציוההחושיה
הצריכיםהמעשיםאלילתקןאוםבנישארנמצאוכןעל ...המלאכות

האץריתתישיבלפניימזימןצרכיהחכםשימצאדכיבמיינה,אלםהי
האורובןשהייהיאפשו ...אומיןלבניתלעבדיויצהר " .מצייהיתהיה
קיובצלאחדייםייחםההימיםבאחויתיבא "!,סחלאישמזימןההרא

 . " ...ןחכמתוכ"ה Pהמנהגוכז ...ההםחקיריחמז

נשנילהיאהרי ,לנלויןמטטרבירגשנםללההנרזלשמםלית'אימרהיההגו"ח

עשולאשעשו,מהכלשבאמתייצאא"כלרראלזין.ע"ילנםרעבנקלירכלשייבהשבן
עמהש.בשעתכרהביבולאאםאטילו-בתורהשיתעםקי"כדישיראלבשביל rcאל

שכובחייכם,קיבלתםכבוזהשכר " 1שבערלםיישיטיםהקב"ה,עינהזהלטיערן

 . ""נמטנטילהנרnא: ,ה pהשמ,מפיסאלאוןיrייקהגו"ורבנןחדידש 28
 .)'א iא'כראשיתייו 1Z"-"חש' I (תבאותהראישתו Kשנקרישראלכשביל ...נראבראישתנ9
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הסוהנלעב'יןעודמחבשמהייה.שהעבעילםגוףקיבלמחשבהבליהשמע
מלפג'!'ובrח"יס " ...עשיחםעצמםכצורךליחםששעמהכליי ."ב )Iוהמחשהב.

יבחךר.

שמעון.לרבייהוזהרביביןמחלוקתין IIהיאחהסוגיאבכל
 .'!''!'מלחמשגש '''עלהחברךאבייששלחואלעןרלרביבחזורזי.הקדהמאחרי

;אלארבראביו.כשיסחהבירררככלדןלראהחהממהלאהרא
 . ..אחדדיקראירמודקאאשכחיבחואיל

 ."כאןהבאיההגמראשהחלמידיםשביכיןהדיוןעלבלדג

' C 

•• - ' • 

 ?הכאכעיתמאי:ילהאמרו ...

 ) 1רשכ'''שלחולהמהביגולאהם(גם

לויברכיך.גכייחיזילאאנ.ילדאמר :הליאמר
מתפלא.)הואשגם(יתכן

ד Yתחולאדתזרערעואיהו> :ל,האמרי
 .חקצרר)רלאשחזגזוצרון(היי

תיפוקלרו>תעייל
תרצאי).ולאתכניס(

תעייללרו>תיפקר
תכנ'ס).ולא(חוציא

ו>ישפיזךילותוככיתךליחרוכ
כארעיותך).רחשביחרבביחך(

פתירךלכלכל
 .יתבלבל)לחנך(ש

חרתו>שתאתתזילרו>
 .חשדה)שנהתראה(ולא
אביו.)במצורתבתמימרתהלך!לזהכרכה(איזו

 •כריכןלאדכדוכימכעיאלו> :הילאמר ,אכןחלגכיאתו>כי
צעירי.צעיירו>בל

שם.)א"חשומלאגדרתחשדדיעיין .הדיכירכידגובית(
 ?לךאמרו:מאיל,הו>מר

 .ילאמרווהכיהכי
 !ביבחוכרכתאכולחוךבה :ילהו>מר

כררבחם.אתהבבתשלאחכל !הוגדרלרחברכרתאלרכל(
רהעלילרת.הצררתעם ;חררכןשלאחרכדרדשמדרכדבזכרד

הרמחלרת).המגיפרת

ימותר.לראכביסתוליר ;תחצדולאתזרע

 .דילפקןרכנך"ומותרלאכתלא,תעייל ;תיפוקרלו>תעייל

-'J . , 

 . Gלגךהקשרעללעפדויש ;השניסכיזבדיוןהגמרוc;מאריכהככרילא 30
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דולויו,וגוונייהוימותולואבנתא,תילרד ;תעיילולאתיפוק
לותיך.
וההKואשופיזךעלמאדהאי ;אשופיזךוולתובביתךולחרוב
 .. ,ביתאעלמא
רבגחא.;בבניפתרוךלבלבל

7ידש.)בחכתבשלחןהמהוהמ(סימפונית

אינתתאתנטבלואאנתך,תמרתדלא ;חדתאשתאתחזילוא
ז'י.אחירתי

, 
I 

 !כרברכורזנןעלשאןל,מןתראבל ;גינהןברכתאוכהלןהנךבאמתא"כ

שאפשרברכןת!למה " . , .טןבהבשעה ...טןב,במזל . ,ועשרשמאהייעדלאלמה
שומחתימיםלאריכותבעצמןרשב'''בר,ולאולמהזשוב"יבפירושרקלהביגן

ךובנותויבנוי

לכמןתלהתייחסשלאהיאשמער!רבישלשיטתולמעלה,שנתבארכפיאם,
באגהד,גםההלכה,בסוגיותגםכדסובראםהחציונית.לצורהלחורמ,הדברים,

(אתהפנימיח,המחשהבהוכונה,קובעתאצלואםהיום,בחשדוחדיומאבעניניגם

ואםלבנר,ררתורהלמסןררוצה;היהעירו mהמטרהאכירתהסוד).ותורתר mהז
הגדולשכחמנריחכן ;בשיסחותלמודיבוג,אתלהדרירהצלחיהרבותבסוגיות

מיוח.דאחדשעורלהעבירממגונבצרהשיה
ההתמרורותהחיים,חרוייתרג7י,בשיעוראיבהרצאהללמדםשאי!רברששי
חביבישבנורוצה , l/ךשבהאמיתי.החינוכיהסיידאתתבגההיאהפרטיתהעצמית

רחמנאדעבריהמכל ;ימכאיכרתכמצערותלעחיםהנראיתהיים,חדשותשגםיבי!

 ."אחרתנראיםהשטחפניכשעלגםנינהי,כרכחאכולהוהנר ,"עבדילטב
רבישכשמעעןזמר.אןתהכליאבל ;תלמידןלכנו,לסמריכולההירהאח

לחשיבהיהיכול ;לוהזרםיאמלהשספגהמכההנלםכקלהל,שנאדהמהאלעיר
תרגילמנסההיהאביואילוברכוהי,שבאמתיבי!כ"אחרקמכקשים.הםרעתושאת
הויההפנימיתהביונהאתמחפשההיהיאובתו.בכולוגעחשודהבןההילאכזה,

בלילתפוסיכולששכלוכהמערהעומק,בליוממילאהנמלהאהחוויהיבאללומ,ן
עיוברזהחשובשלימודרצוההפנים,אדן!שמעו!,ורביהווייחו.כלשיתוף

העיקריח,שיסתואתשקנותלמריירבשניכשהכחי!אלעזר.רבישללפנימיותו
 ,שדר.במהלהשליםשעליהםהכינוהםבגו.אתאלהיםשלחםה",צוהרשל"אגשים

ברבאת.כליהןהנריברכרו.לעשוח,בעצמויכילאיניהאב

ג

שלאשמעו!רבישיטתלבירור(לפחות)מקורוחשגיעודעללעמודעבי!יש
הדברים.לרצףלהפרעילאכדילמעלה,הוכנסו

חשדהאשהאישח P ''"כידכתיבנשיןאיו.לשראשינהטגר.וי : KדחחסKתרש"י 31

 .)ד l/כ(דבירםוגיי"צ"אלא

 • Wר"רכו:תמורת 0דףברכות 32

להטכר.חרןת K Qדרכישםקטזמנזוילחיראעיניפפתחע"ע 33
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נג '''רשכדכךילא ;בריבבטלאינןמתידיםלןששידברמדועמסביר 140הר"ן
 ,גדמרבהיתריי"Iכאחרלאבליסיבילזמן,לאחרמת"יןליייש"היאילהוכפרש

הידוהרביבמחליקתהדיןאתחילההר"ן"ביטיל".דייעלבאיסיריאכלנילא
זינו mדבי,שלבטעמילי'בארהוכדל,"וזברזב.אסיויביטולבעניןו"מנים"

הדיינוהיזהדר'יקסכר . , .לאאיבIכילאיבמיבובוכיןדאיפלגויהוהדול.,לרבבן
חמלשיואיבולחבירודוהמסהואדברשכללםיבטלי,לאבמיבודמיןמשוםעטמא

דיוכןאיסיירבכלזהי;ניהון 'לךלהיסביארהכיימשיםוחמזקי·מעמדייאלאימבטלי,
"ייהריתידאיסויבמיבומיןמקיםדמכלהכי,להימשמעלאורבבןבטיל.לאבמיני
אל" .ם: Pבדמיובםחאיל,לרארויאשיןשרי.יחךסאורדהרכיוןלזה.זהדויונן

אזלוהט:ם.ריזבוןאהראזיליהורהרי'היכידכי '"והיתרבאיוסיהילוקןאהי
בסיל,במיבימיןאפילווהיתר,באיסורשחלזקיןכלולפיכדההיחר.דמיוןאהריגבן

רבנונסז'מחיייולזשישדבדבראמרינוהכיומשiבדמיבי.בסאיבוכמיוליהדד.הר
באיסירלגמריההיחרמןחליקזהדברשאיורכייןיההזר,לדרביחימראשמים
ע"ש. ...במיביבטילשאיביאמריבןכמיהי,ביחרלהייחסיפיהואשאףוהיחר,
בחימי.-כעצםדמייבםאחרלילדשראייסוכרלשיטחייהודהרביכאוגם

 rמבשאריםילכן ;ההיחרוביןהאיסירביןהבדלנמצאלאבמעבדה,בזבוקאם
 .~יחרבאיסורחילוקןאחראזלישמעון)רבי =(רבבןאבלבטל.שאיבימבי'lב

במחיבהתדרהשל!מעבהדמההיחראחרמיןהאוהאיסורשרי.וחדאסיר , mכיין

בחב.שבסלמינובשאיניכמיןיייבםביניהם,איכיחיבהבדל

אחרובם'פסוקיםשמינהשלעמדמםשכאלחהדנהברייתאמביאה "הגמרא
בחזדר.

~ 

.. , 
." 

ירמתיכתבחי,מהשאפשר , 39 .,חיעבדמשהשםולמתיי ,דתני!'}

 ...יהעשרכחבואילרמכאןמשה,כתבכאןעדאאל ?שמהשם
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אחחאוחחסהדחירהספרמאדי.ןמשה.שםיימחלא ;לכחיבאפשרקיביר,ה'
חירהספרמיסרמשהיהרייכהמ,כמהאחחעלפסיקיםשמיבהחסריםאםפסזלה.
מחלייאםניספח.חמיההמעיררח ,"בדמעכיחנמשהיי ,יבהשהחלשבטי.שלם
 !לשקרכברמיחרכחיבה,בשעחדמעת
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 . "ערדוחוונב).איחי
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העדלםדאדמדתישראלעם
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 mהשםעגגךלעדרמהואעל'ונמט'להשגלוחנוהככדשהאחגר'סאדח
הואגסס 1'לג'חסנירשאמל.'ס'וממנהלגטותכל'הק'כתררתנוולהחו'קהגו'ס
שזווגיהרריעלהשמ'רהאחמקשההגלרתבמ'רחרולגב'והתורה 'ר'עלגקכע
שגחקרבהסכנהעל'נומא"מת ,ש'ארלארהב'גםףב'זשרו'םיאנוכאשרבה.

שמתוד-'ותרהרבההשכ'חההסכנהלראבוננוו:ו-ומא,!"דמד'.'ותראלDה"
כאשרבמי'ח.דחמארו'.'יתראותםלשגואגביאיהאכזר'יתהתכופותהרד'פוח

כמעטש'ארל,מד'נחכגוזשלמה,ה'דר'חקהל,העלצרההערב'ח,כגוונולה,אומה
בל,אףאומר,אוחהשלפרט"סאגש'םשלוהצקהחשר,מזלזיל,להנצלאפשרא'

אשרתק'פיתבמריתארתנילח"בעשו'נזהמצב ,מא'!"דפשע.שיםלהםשנער
הכר'י.זואהבתכלל,ניגדוחלנאורה

"4 

 mלכסמדאקלאותנו,פיקדיםהעילםאומותשבהןוהתכופיתהקשותהדריפותלאור 1
החנהיבחר ). K"ו(פוטהפתהשליועצייחרו,סיסית-לניעשישהגריםהחסדאת

ושייכהאגויסיגרדעונםש,במסירותמשריפה.ךתלמדואתשהצילרויכליןלכומרדז

U שסביבזמובווזאת ,בזהחייהסאתםכניואףיהדריםהדצלויםM U הדוןסות

להשתחררלנסוחהאםדמסבעהשנייה.העולםמלחמתבימיהנאציםשלבירתרהאיומות

גכורת.לקנתהשיירהמיטיבכאשרגמידחד-טיבהלושעשהמיכלפיממשעובדןת

לכםירההוקהשואףביותרהמכוערותהמדרתמןהיאטיבהשכפייתנזכורמאידך.אכל,

 'תע"!'לא :רמאולבסוף'יסףאת 'VTשלאכמהשהתח'למפרעהשנלמד ' D(כבע'קר

 .)'האת

כרש''';מלנא Iם"סס" I Jוס:כהעלתך(טפרירשב'''אמייעקבעםשעןםגיחשיי

שוע.יחה Kנרחריפנהפךאלאלעיקב,שיגאעששוכירעו:ייהלכהדי) ,ג"לבראישת
• 

ררב'1כסראהשתפושאמנםל'עקב.ילשנאתילעשוהשכינהברורלכף.'בכלונשקו
" . 

ייהלכה"מהלהלמציה.אלאכזהןאיזמלציה.דרךןהייבןלבן,הגייםשבאתרוכלתאר

רדא'אבל .) 44הערההלכה,ערןתלמודית,אנצ'(עי'"והלא"שגרסווישקשה,";אי

חככןמפירשהוירלעשותו.שמחרייניסדברדהיינולהלכה.כאןשכונתהיתכןלשא

בעמהש,המחלןתקחיינשלאמחלוקח"כל :אגרהכענינישייכתהלכהאשיןהראשונים

בטוף)·התלרונב,סובא ." Uרשמואל 'ר(כםלונ~הלבהכיגנרדרלאכלכ.דכעדתאלא

נחלקיס Kשפעס, Rללדמרח' K"יבכר :טזה"ג)ג"מטוסה(ם'המ"שהרמכ"סל"זז

הלכהשםליובראיוהריהמעישם,פןמגושהתכליתהשאיןדועההשקפהכאיזהחכפים

ל"ב.אותהה"א ' I'מכללים,חמ,דבשריעוי'כפלרגי".
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לאויכנוולתתולאכדעותינו,חזקיםלחיותלנסותעלינושוהמזה,כלעם
שKםל. IIC'יסןחחורהדסרךנסורמןחקשמוחנו,אחלעייח

לקוראדברלחדשבאחילאזד.כעביןהק'חירחבודעחאחלעצמנינבררהבה
כבחאיםהחורההבשקמחשנחחזקכדיכבר,"לוהידיעאחלהזכירי"אלאהיקר,
היי.םשלהקשים

שיראלעםציירת.א

חז"ל.אממריבלקטשנע"ן "איןלגיי.סשיראליחסאחלברררצוגניםא
נביןכךiזוחרשיראל,עםירח '1Iעלהחוהרלסיפירכמקירה,לייסוגיא"לגשחעלירג
ספיר.איחולאירחז"למאמרי
אחריהדרך.אחדירםלאגשילהורוחיחידיםרקה' 'Tהעמההפלגהדורעד
ומאזים, 'T'IIממירכבחלהיוחבמקיםמאומוח,מורכבחהיחההאבושותההפלנה,

סלחמוחויירדיח,עולוחמלכייחאימיח,ידיעלבעיקרההיסטוריהבכחבה .והלאה
ימישמם",מלסחעולעצמםעלהעמם"יקבלואשרעדהאנשויחאחפוקדוח

במאמר!נ',לאיזאת-יעשןואשרהסשעהiזוחבהילוכהדדךזcתויבחם םכי·,,'
 ?מק"םויהפדושריפהעמשה,י'דעלאלאוהסב'<"ןם,באווכים,

שבהשכעשריםפלאאיןולכןלאומות,דרךומורהדוגהמבאומה,צורךהיה

לנוי.ל,עשוחמבחעלמארצוללכחלאברהםה'קראההפלגהאחרי
מהשכלנאדהלך""לךשנצטיהבעחלאברהםשנאמרבמהנחבונןוכאשר

"הה' :אחדצוויאלאשםואיןוברבוחהבסחוחהיוהללוהמליםאחרילושבאמר
מהבריכה,ניה:ייקויי"ג)לייט,(בר"ך"ז"ליפירשן ,)'כי"ב,(בראשיתברiס"

חרישבשמם"",לאכה'םומטהרםדחיקיםסקרכאתאףהטסאים,אתמטחרחזוכריהכ
לגוים.דרךמורהלה,..תאלאהיתהלאהקריאהמטרתאברהם,שלמעשהשסבחינח

בקילילקריאלעמדוייהוחחיל : )'נא/ע"י(הל'הרמב"םוי"לעשר.למעשהיבן
יהיהלעבדו.ראויולוהעילם,לכלאחדא-להשםשישולהידיעםהעולםלכלבדול
זcחדלכלמי"עהיה '"לממלכהומממלכהלעירמעירהעםומקבץיקוראמהלן
ורבבות",אלפיםאל,ושבתקבצועדהאמת,לדרךשיחזירהועדעזתוכפיואחד

שלמשסעוחוזcחלשיראללהסבירממשהבקשה'כאשרסיב.'הרבעממדוכן
חהיוואתםיי :ומס"םלה, Uסלוהניההתירה",שמירחשעלליאמרהחורה,סחן
בניזcלה' 'IIשלאלאהכהןאיןיהדי ,) 1'ט,יי"(שסותקדוש"ובויכחביםסמלכתלי

בתוךה'תורתעלשלמוךהיטלשיראלעםייועל ,):כ"גקדשויןהבמרא(מסקנתאםד
 .' )'חצופןאנחתהירש,שר"ר(לש'ערמ"הבןרכהכןהאנשוית,

כזניןשרים) " D (כלווטיסיכלוכהגיס, •.. " : )'יטי'כ' ' 0(יתרן,יר'יכזככילוuר-2

לאכרלישראלכלהייואוייןמרן ICמכאז .)" n: '1/ בשv.(היוכהביסחדיבנישנא'

דחובנ"שנא'כיניןבטלנים,',דלכהניס. .. ' .. : , Hדשובןםבכילתא "",בקרסים

שמעובכקדשים",לIיCכלרישראלהיירIיCןייןובאחו Mפכדקוש,ןגןי"ל nן.יחכהנים

כמהשריס,"נהגים. :ברדייאבלספררגן.ו"סגםפי'lסררכזמוכש,כהניסמנשיהם

רכנtJוחהנ"ל, ' cל K.דוככילתכגנדיהואבושביים,כרןהיריי,נהניסדרדרבניאמרדתא
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-
ו)יםיחכלנחלחשהאילנירימזח .בדמברנחנהשהחיחוהעיבדהעצםגם , . 
הייישראלז,.בארנתנהשאיליהפקר.במקיםפרהטאי,דימיט,חירה"נחנה :העילם
ייחריבטיגנין .)'ב ,ט"'שמיח(מכילחא,כה"חלקלהםאיןהעילם,לאימיחאימרים r ." . . . 

לכלבהשיזכי.דכילישראלהחירההקב"ה"נחן : )'גדבריםחנחימא(מ"רמפירש '. . . . . .. . . 

 ,האימית".

כאילינחשבכהקראיחניןוישעלקטנהבפרשהלזכיחנירצההקב"היכאשר
 . '. . ן..אםכיר"הא'טיבשיחר(מד'שמעפשוחאלאמצאלאילילה,יימםבחירהיגעני

ייה'; :לניאימרחהיאימההתוהר,תצמיתשהיא ):ט IIצמנחותןעג"כ ,'הבחורת
אהפיךאזשנא'אחהה'להייחעחןוהיא ,האימיתא-להיולא ,עהתלהיני.א:שהיא

סיס,"ספ.ןע"מר'י:רברםי ,'''וש( "'הבשםכילסלקריאברירהשפהעמיסאל
היאנוודרני· :היאחמייעליילחזירצרי,שהיהיריהראשיןהשיעירכלימר,' .)א;ל'

כילי.בעילםשמיסמלכיחעיללקבלחלהביא
מחארי~איכאשר .)'ימ"ב,(שיעהיגייסכאירארתנימכנה .הגביאישעיהייכן

ליסכמיםה'אתדעתהארזמלאה"כי : )וטא,'"יי(שםייאההיאהימיס,אחריתאת '. . 
לקראובריחו,שפההעמיםאלאהפיךאזכייי: )'סג:(צפנהיצפנהייכןמכסםי".

שכאשר ):נ"ז(כרכותחז"ללנומעדייםוכןאחר".שכםלעבדיה'בשםכילם
 "מאצרני.עכי"םשעקר:ייבררךמברכיםממנו,זרהעבורהשנעקרהמקרםרואים
אבלבחו"ל,גםכןארמריםםאתנאיםנחלקיואמנםלעבריך",עובדיהם ,לביהשב

להתגייר".שעחןוםימפניכןלימרצריךל"כחי:ייאףא"שוככדכריההלכהנספקה
"שכל :מדלמן)בהצו'קב-אעמ'-יאחרה"דז"ד(רשויחהר"ןכחב·ימפושו

ייקייקהין".המציחפרטיבכלנחני,לאמישייביהאימיח
יישומרחםהזה.בנווידלנחותניהק'תירתניאחשקבלנימשמעהנ"למכל ,

האלהםי Pהחכלאתישמעיןאשרהעמיםלעינייכינתכמחכמתכסהאיכילעשיתם,
גםאתקבלניכךרלשס .)ף:ד(דכריסהזה"הגרול ,הגליינביןחכסעסרקיאמרי
אבחרית:ייהוהיב-ג)כי,(ישעיההגביאדכבריה'להרהליטכההקדושת Uאזר

אלינעלה.לרכיאמרי ...הגוםיכלאליייהגרי ' ..ה'ביתהריההינכיןהיימס,
תוחוחצאמצייןכיבאיחויתיי,ינלכהמררכייליירניעיקב,א-להיביתאלה:הר

הכפילהשליםאתיראיששסמשמעיתי ,ירלשליםהשםערצםמירישלים",ה'ייבר
כתכיסייאנוr,הישר,שר"רעי''ייר.כ"ג(נראשית "יארהה''ייבהרמוהנובע

 .)א"חםלרקץםס,

שהריבמלאוי,זהיעידנראתלבצעשניכלכדילניררישרתרהאתהתירה
אשרמושלמיםאומהחיילעיניהסלחייתיהיינוהעילםלאומותיי~מהלהיותעלינר

לוהנתהגית=לתייס,מיטדןתכילל ,הכלללחתנחגןחלהנחיןתזקיקםיאנירה'ל
לח"'כבהמלנישתששמלאתזקיקיםאנןןכןלנו,מענקיההתירהאלהילכהפרס,
המאמר).בסיףא"·הנפרסהגלית(משמעיתאלהמישלמיםאימה

, , 

~3 

, 

, 
שגםביאת .משרתי·,ממלכת,כהנים,ממלכתפי' r "ןומכםש.אחרתא Oגירלהםהיתה

'זיי-~ללה'יכני~הה'רתעייםזי~ :מירשהירשוהר"שרממש,'כהגיספפשוהוא

למפרח-.בהומשמסוסיראלבן"בל : )'ס(אג'צפןווכאגרות ,פשגויו"ופופחפיוםאיר
• 

 • • .גיס Dבשחננגיכמיהויינן·
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לאוובותשירותזי Pובלא Kאינוזאחכלוב pו'וכאר,וככודבשחפקרינוהרי
(הוירותלכם"נותןני K 'עברותלכוב,נותןאניששרהר 'אםת"כוכרומין :העלום

חהתיהיוםאםלאמראליוייוריכרו :שםכמובאהוכל.ןאצלשנאמרוכשם ): •. "
ומה Kואומהכלאשרלגוףדומההאנושותאם .)' 1י"ב,א(מלכםיה" Iהלעםעדב
הירם,במובחלאי,יומ-"כ). Iלסיימ"כ(כוזריהאימותלבישראלעםחייהכוזבו;נר

 .כולו.הגוףאחלשרתתפק"'ועדייןאכלשכאבםיר;המכובדהואשר Kהמח
שכלאדע"גישראל,בכירי"בני :כ"ב) ,'רשמיתרנר,(העמקהבצי"נןז"ל

 •המלרשלבכירלכןנמשלשיראלאבל .,.הבריאהכתכליתהעולםהiרמאימית
מסיעייםשיראלןכ ,המליכהבהנהגתובסיעיהמלרכח"שעדרהכתר,יישר Kשהי
אע"פעמים,חיבב"אף : )'גלייג,(דבריםה Iיכעיןעילם".ולהליכיתלהשגחהכ"י

ישראל".שליחרהלחכהדומהאינומקיםמכל ...העןלםאומיחכלחבבשהקכ"ה
(רשירש"ימדבריצ"עלכאירההבריאה"בתכליתהעןלםאימות'יישכלשכתגיהמ

אשרתבואתו':ראשיתשנקראושיראלובשביל •. ,ברא"בראשית :בארשיח)

בשבילאלאנבראלאהעולם,אומותםעהעולם,שכלאלהמדבריםמשוכעורה Kלכ
שר'"רבריבמקורנע"ןכאשראכלהעולם.אומותולאהחכלית;ושהםישראל

 ;דלו,ייר p ,,(המדשרוז"להעולם,בנראשיארלשכזרכתוה"נונמנם,עלוםת Kבנןי
לאואזריישמים : )"כראשיחכאכער)ר"ש[הוצ'תנחומאכמ"רגםזהוכעין
אלאארשיתןאזיא-להים,בראבראשיתדבתיבשיראל,ככוןתאלאנבראן
ישאולידיעלהתיהרקבלתשכליללמדנואלאהמרשרבאשלאהרי " •..ל Kשיר
אתלקבןעבללכונתוואיןנברא,ככוןתנווקרהעולםאתלברואכדאי'ההילא

העול.םבאירתתכלית
. . 

חכייותיוהג'יnsכליתכ.
• 

 " ...למקיםבניםשנקארישיראלחביבים •..בצלםשנברא .אדםייחביב'
ככבודזיכהזהובגללא-להיםבצלםנבארהגוי,אףאדם,שלכ'הרידי)ג, '(ארבת

"לא :כ"ג)ב"א,(דברםיכתוהרשבתובשמההיאמקהרלאיואליבזה.הקרשר

דףסנהדריןע"פ(שם,שר"ייפי'תליי",א-להיםקללתכי .,עץ.עלבנלתי 'תלין
הזהשהדין- :' uידיקכדמוחשעיישאדםהיאהקכ"ה)'[ ·מלרשל:ייזלזולימ"ד)
 .'כ"ז)י: ;כ"טח:(יהושעגויםאצללראשינהקיים

• 

משעוביכןביים,כלול"סאדם" rמשמשיואל" Nובסימאיידאם"היזכרשכריאשמmב 3

ו"זלהראשןנים.כלגםפישרןשכןינראהנח.בניולמרנוהשואהמיבא,ס.רמקרא

יררזיסושיראלנבראן,בצלםכיהברזיתמכילפניןחכיכהאדם"כי :(שס)יתהת"ד

הרשב"זםלשוןמשעמיכןלמקים".בניםנקראיכיהאומות,שארטכלחביביןשהם

שטסיפקשטדאלבמדרשרע"יובז,והר"אברבנאלהר'"טירשןוכןשם),בןת, k(גמן

גח.נבניפיירישהמקKדומהבצדיקיס.רקדפייריןויטאלדי"רחכשם Kוסב'רבבי

 .כבגירפייריפונחי K'lהשבםכאירכותחןי"ס "וPידצק.לצ()תיכולמהמשבםשפרם-.

שם,הפר"לבפירוששממסיכןגח.

ובתאפרתתקלייו), '.מהמנחה r(קומחנורובמנחחלייב),כ"א,(דבר'סר!כ"נןעד'י' . 4
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 •.• "...יחאדםבנרא"לם'ןכ : ).ל"זףד-הד/(סבהדר'ןזמגש"''םאףחז"ל

כבר(כבראת-מאביך."גדלואבאלחברו,אםד'אמרשלאהבריית,שלוםומפב'
טמובתבחובהארשרלשמצתתיא'דועההיםואשרהגזעבותמןדומאגיםה'ואז

ס".דלקמןבזהעודוע" .] 1הבר'ותלשלוםהגדולההסכנת
הזהובח,לבנישבצטוןובצוותבז'הזר'ז"נכר' :שב"ח)(סי'כתבחסד'םובס'

מישראלייחרחכבדהואלאתזלזלהו,ואלאבדה,לוותש'באסור,שטעותןמטעותן
בתורה."עוסקשא'בו

"כלרקלאלהש'ג.ש'כוללרמהגכולא'ןכמעטה'רצוןעוהשהגרייכאשר
לעלוםחלקלורש"'העולםאימוחחמס""'ןתהר'לעשרחןובזהרצמוותז'המקבל
הואהיובחזרהועוסקבכר'"אםילןאלא ,)א"יח/מלב'סהל'רובב"ס,(לשווהבא"
אאל ',דבזא'ןעד"ובזהראף 1כךכד'עד ,).ל"חב"ק ..ג'(ע"זגדרל"נכהו

חח 'Kההריהמחים)ובתח"ח(חוץבהלזכות'כולשאדםביותרהגבוהההמדרגה
בהזרכהשהגייחז"להע"!'ולגבהיגם ,)ם'ר IV 'מס'לחבוסחע"פ ,:ב'(ע"זהקדרש
עבדביואהש,כיןאישב'ן ,עכר"םביןש-אול"ב'ו :בהוזכתשישראלמהזבאוחה

 .)ט"פ(חדב"אהקודש"רוחעל,רשוהרכךעשרה,שהואהמעשהלפיהכל ,שםחהכיו
שב'ברחמשרהה"הקב '"!אש: ):ע'(דקוש'וז"לאמםדסווחחגראיתזרשמימרא(המ
 .] .ד"סלקובוראהשבש-ראל,מ'רחסוחמשפחרחעלאלא

ש-ארל,כעםשבדבקהא"לה'""בעביןהכרזר'כשטחלע"ןאנוצר'כיםוכאו
-ל"זס"א'במאמרבספרו.מקרמרחבכמההנושאעלחרזרתרא'שראל.בעםררק
שםח"ם.בעל,לערמחגר'שלזרכמרהגר',לעומח'שראלדרגתאתמיצגהראמ"ג
חשייבודדיםהיוחמדי ;לרירמדירהזיכוךתהליךאחמתארהיאיק"גצ"חכסיי

בתרושתדיאח'םהלערמתגPויווכתורדר,יוד,א"לתיהעב!"'אתלקבלסםוגל'ס
שמרובוובורונואההא"להי.לעניןראר"םה'ושכולםיעקבבנישבאועדקלםה,

יהשיטהצמוות"!'.שומ'רתהתורהקבלתלשתוצאהכללשאיבווחרשתיעב'ועלכאן
 :לגו'סאומרהואכאילוממבתשמשמעבמיוחד ,לעילהמובאכללאורצ"עהזו

משםחוהדיםוקחז"ל.כדביוסמוכיןלומצאחילאועד"ןמאביך."גחל"אבא
ס"ד.לקמזעדרזהעלבדברואי"הארלי.-המהר"לבכתבימצאתי

מלכיםהל'(רמב"םרכגיובחכהובצטרימצרוחשבעזהגיישלכזריותיירמהז
 ,הרקל)יערבשןשיחכןפיעל(אףהתירהקכלח י'!"עלמש-ראלבטלרלארהן .)'אזכ:

יאפליי ..אסרםירהגריוגזלדמיםשםיכחולכןוגזלדמיס,שםיכתדיגים,ביבה'ן
(שף'תד'ןלהםותר mשגתיבתוכן .).צ"ד(חוליןאסוהרבלדבגוישלעדתוגג'בת
'ייד).ס'יח"ןחת"ס

'. 

-~ • 

!)_ I 

rכ;

-

ששלךידמשמגו ,, l/יל 'Iוכ''הרכמ"םלשסה"מעי'אבל ,)ח"ס P"Oגי,(אכותישראל

בישראל.רק

תשרי(הtoסםיאכוהםטרופ'שלהמקיףמKמרועיין ,גcיבו·יהדויממתהנאהובענין

 .) 6I)-5ג . Kחשס"

S גנעני"גזלoוc:ק"(כמיתרח"דבאתן ,ריP לגחל"~ןו ,):'י'דגCכלסילירלעשוק,וו

 IדחM uדדנ.שחאד' .))/' 0ס"שב " I~ 0ש"ס( Nטכב'פמעןבד rכ'lכשרלI Kב'רסאד..

להחזיר,ייב mתעשהבלאזרברבחםר,שקלארמדדאםע"ז,סובדגריעםאיישראלעם
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דירג.םעליתדישדאלזכירןת . 1

שאיננןישראלבניאחיניכלמיחיביתלנישיהנכרים,שלחשיביתםאףעל
ישראלבנישאני,בכדהזיההפליהאתלהסביראפשרגיים.כלמיבהזמחייבים
יבחיסה:לעבידחהעילםלכלקריאהשללעיל,שחיארנהריהגדילבדעישיחמים
היאהלליהמייחדיחהחיביתביזהבילםחמייחדיח.חיביחקיירסתקריבהבלשיףת

ס"ה.לקמזהדביראתנרחיבוהעלל:ה,והערביםישראלשכלההדדית,האחררית
(ייקראהמציהילכזהשיחפים,אחיחדלקשירצריכיםמייחדחאהבהחבליגםאבל
יהודי.כלומרבמציית"ייוערעלאלאחלהאינהנמיר"לרעןייואהבת :'ייח)'ייס.
כפימיה"מרגלא : ),"ייז(ברכיחהגמראאחמביאםייי)(ח"בהבריחבס'אמנם

בשיק,נבריעםיאמליידאם,כליעם •..שליםירמבה , ..אדםיהאלעילםאזביי,
הקדימישלאזכאיבזריחנזר'עלעלייאמרילמסה.ינחמדלמעלהאהיבשיהאכדי
יכלליגיםיקרביחו"ל"כיממגהימידיקבשיק".גכרייאפילימעילם,שליםאדם
אתיייאהיג :כתב )'ה ,'אקדושה(שעריויסאלחייסר'יכורעים".באהבתארתם

-כסןר""אהכהלאאבלסםת,לאההבשכיינחםינהאו ..נכרים'אופלייהברייח,כל
מ"ייא).שיירםססילת<לשיןמשוב"ייכמיד

עקיבאר'כמיד,לרעד"יאהבת : )'ב / 0(גדריםבירישלמישמקיםרינראה

מזה".גדילכללוהאדם,חילדיתסםרזהאימר,עזאיבזבחירד"נדילכללוהאימר
ד\אאח.דאמבאביםאדםבבישכלאדם,חודליחספר"זה :העהדבקרבזיפישו
לארותצמוויםכאזהיינועוד",עלאלאקאידלאכמי.ןלעוןמיאהכחגחלכלל
דברםישכלולהייביגדלו(כוללבתירהגדילכללגחשבוזהכאחםיאדםבניכל

היאאנשיםייתרשכיללבמההריהגמרא,בתחלתשםורש'"ס"חשבת " 17הרבד"
 .ייחר)בכדלובחשב

הצדקמדרישיתהבובעותלאלהלחבריאםדב'ןהמצייתאתלחלקאםשר

אמהבה,הטבעיתאלהיבזי ,באח"םלפגעועלישאיסחחלעיל) 5בהעהר(כמפורס

,\ 

"" 

. 
• • 

• 
" 

קונהי,עםיחשבגוי][אצלשנא'עמיידקדקאלאבחשבין,הגויאתלהטעיתאםוריבן

תרעבתני :אימרהיאדהריייך.חחתככשרשאינןלגייקף'חידך,תחתכביש "Dע Kן

יייול .)'חז.יגגיבההל' Q(רמכ" "סקום,מכללי rען:דשכלאלה,עןהשכל.-להירה'

יכלהגןיעדתכ Uלגייראסיו :שלמה)אבןבהצו'ד"עד"וקדף-ג"קי(ב"קראב"ן

לישראלביןרהיי-תנאףדלאתרצחדלארומיא-תגנוברלאלגןי,לגניבשאסירשכן

בזה.שהארידזי)י"ב,(כליםבפיהןב"שהרמכ"םרגרי "וvלגןי.בין

-י"רכ"א,משפסלםפ'(מכילתאלשפיםמסןרירינן ,התורהמןאסירההגיוצריחת
ת Rשובביאי"א,בי,וורחקהליכיימ(עי'הרמב"םרעתיכן .)ח"בסלים"המלביבהצו'

בריני:אכלכלימרריו,בביח,ליךנהרגאינןיבנישכתב'"יהזו :ומסיקא n..רזבכיל

 :רבריםשניחכמהכמשרזהעליכתב .):נ"ז(סנהרריןבמאיריוכןחיב"),שמיס

בןשהרגרישראלמשוםיייותכן )כ(ללשם."חייבלעכו"םהמזלקדדאם"בואה )א(

הכפוריםיוםאיןאוכרןיבזה ...ית'הוסםרחלולון P,דרהצריחה,זבלבראיכא,נח
, 

ידיעללןיכוסויאירהשם,חלייל pזביתהעיגוסרין Kצםנ ...וכףסיוירםווסnובר.

 ."לשסיםמסורדיגוכרחרתלה"ת"ה.חטאימת..ר

, 
'tז 
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---------------------- -
הזולחשלזכויוחעלשמיהר-הצדקמןהבובעוחבאלהלו-לעזוראוחיהמחייבוח

רקאוחנומחייבוחמאהבה,הבובעוחאלהכעדו ,גויםכלםיגםמחויביםאבו-
שמטח'וצדקה,חטדיםגמליוחכמומצוותנכללותהאחדונותבאלהיהודים.כלפי

קצחטיבןנמרםובטירד.בקיסהבםש,ומקוחאכז'ההשבת ,רביתואיטורכטמים

כהמשד.

בחהעיאדרהכ,לתערכ.שביתבוזכייוחבןיאצוקדהחסדשגמליותהואברור
אבלעדחו,שקוללםילחח,לאאוהייסלחחהבחבעבזכוחמוגעחהיחהכזאח

חטרבמילותעליבן,חוכהאיגבהחטרשלמטויימתפעולהשכלפיעלאףמאדי,ן
שעלינומזהנובעחהזאחחובהכגדאהגדלוה.חוכהבהמחויביםכןאבוכלליכאומן
ל. Kבישראלאשיריאיבוזהשכעיןזזכןכן ,ד,קדשרלמפעלנןהשותףת Kלחזק

עלבבחהההלואהשהריזהמטעםהןגםרביתואיסורכספיםשמטתמצוות

םגיעהשוםאיןברביחוגםחנם.מתנתאלאינה Kוהשמטחההחןבאחלהחזירמבת

ל"השכיר"לימותריהיהכעין,לישיוחזרכיתיאתלהשכירלישמןחרכמובצדק.

"הרבית : )'ככ"ג.(דבירסהרמב"ןכחבוכןערכן.לישיוחזרמבתעלכטפיאת
שצהוכמזוהחס.דהאחהדמצדאלאנאטרלאזברצזנםשניהםלדעתבעשהשהזא

וחחשברביחכלאילובןכאשראחיועםיעשהןרחמיםחסד , ..כמודלרעדואהכת
לאחים."חסרמטהשהוכןלצדקה,לו

ששועהחסראלאזהאין 1בזהלשרחואםדכו",ייכביאי,אכדה.השכחוכו
(ויקאררעד"דםעלחעמדולא"גםןלכו .גןסואכדחכתשבההירווהוא ,חכרועם

 •וייהייזאצלאלאירישבןיא ) lן'סט, IIי

מטעםחסהמטעםבכירכלםיכהםמחויכיםאינבןל"הבשםיעלאףשומעביו
העכו"ם"אםליו : )כ'י'י:מלכםי 'הל(ם"הרמבל"ת .מחויביםכןאנושלוםדרכי
עםמחהיםולקבורחולדיס.לבקרחכמיםצוונח)יבנמצוותז'עליהםקבלו[שלא
טןבבאמרהרישלום,דרכימפניישראל,עבייבכללענייהםלומרגסישארלמתי

וכושלוס".בוחיהבחיוכלבוםעדרכידרכיהונמארמעשיו.כלעלורחמיולכלה'
ירכגהר Kלוהמחוירוכן )'בה:ולוהמלהד(הל'מדרבנןאסורהגוישלרביח

-, 

). 
י

" .' // 

הריוהמחיזרה. '"מותרתהניי"אבדח :בתב )'ג ,א"'ואבדהגזלה(הל'הרמבם" 6

(חרטהגולהנארמכאןוידיקעולם". ' Pש Iדיימחזיקהשואמטניגובורהערברזה

וככביםנויכדם"נעכןאלאבפנהדריושםרבמארדלאו"ס," : )כ/מקירס"ו 'סי

 .....אבדהלהחיזרנימוסיהםן,לוםבבוראשמדריםהזהשבזמןס"כעכןולא •.•מזלרתו
חי-להןתיגוונדוהרתיכדרגםיהגדורמעממיןשהיאכליי:מסיק ).ג"קיק Nנכ,הונאייר

כישיאלהםהריאלאזה,ככללנסיאממאנותנן.וחיקהשונגtיnנםם IIאזידצ,והיאזיל

חליקד",ושםבלא ,ם'הרבררוזשלוכלבטסןת,ןאףבאברה.אףאלי,לרבר'סגמןר

ים.פישיסכלי' :כשתבגי) P "מיכלייג ' Dוג"כ p "מיגכ"גדבירם(מיפה nכתלהר " r:ל

מקוירנונאהפאריים"אליליםבזיוניייאייייגיו)אכיית(היתרהזההייזבכללבתכן

עדפ ,צונרו,ת 'זמקייומתהאיפיתשאיןה-~הקכראה" : ). ""לק IIכ(מהגמראדלבר

 mייוכיינרבכלז lfשבזההאימרתריביהםצמוות, 'והמקיימיםאלהאבל •.•ממונןיהתיר
 IIםןב IIלזהכלאבל- ,"ל IIל'שרככלשיהרש'גססםקכלסלנסלה )!(הגאורית

כשן"גו.
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הגילהבאריגוי' ,)'גי"א,יאבדהגזלה(הל'שמיבחזההרישמים,שםשיתקשד
מרגשים.דבריסומןסלףדבריואתהמביאה)/!םקשמ"תסי'(חו"מ

מענשיה'גםהריהאהבה.חיבתמתןךאלאאיםנהםגםונטדרהנקדמהאיסורי

(ייישלמיהאיסיראחל"חזלניימסביריםאסיי,לניהיאילמה ,ומהכנגדמ,'ה
יחזירהםא-כדייהטכיןהוכהבשרשחותרה'ר 1דיהמזה"למה :ד) /טנדרים
בחטאייאטםל ,גיףמאותוכחלקחבריואתעצימאתיואהואניבעוד " 1בדיוויכה

גוף.מאיחיחלקשאיגיאחראדםבבןכןשאינימה ,נקימהדורולאחיקוןדןר

ביבמיחאחח.דעהלםיהנייעלליהידייחרין""שיבאיהלמתטימאחבעניןיכן
מטמאיןאינןעו"כקבריאימרייחאיבןשמעיןר'היהיכןחניא.יי : ).ס"א ,: 'ס(

קייייןאתם-אתםאדםמרעיח;צאןצאנייאחןלייא)ליי,ר(יחזקאלשנא'באיהל
תיס'עייןבדבר,הפיטקים(ונחלקימטמאיםהוחכמיrכאדם"·קריייןע"כיאיןאדם

מביאיםאלא)תד"ה .לחיבב"ק(שםהחיסםיתליזהר").יינכיןנםטקיבשי"עםש.
שאדםםיישיר"תשינים.תייוציrכשםיעייןאדם,נקראיםגויםבהםםסיקיםהרבה

שם).בתיס'הקשיזהעל(רגםהגריםאתגםכוללהאדםאבלדוקא,ישראלהייני
ייתכןשלאמטביר )'אאיתבערזפ"ג(אביחישראליבחםארת .הטברצריכיםידבריי

יצייח-הראשיןלאדםדימה-שהםאדםנקראיםשישKרלאלאככחבם.שהדברים
דיקאהראשיןלאדםשייראדםשהםשרהיינילהם.הקדרמיםחילדחילאה"הקבשל

כולל "האדם"ילכזכן,שיירהדייעה 'האיופרטיעצםיבשם Iפוס'עצםשםיהיא
 .שיI)ךלרקכלדל "אדםייבעדרגףםגם

לידניןבדינהיםלשיראלזכיחשיאםדין)ללפנירםי(באם"יעכישיראליי
חיהר,ידןלידניןבדיניני,לשיראלכזזחשייאםדינכם.כןלררארמריםבידנהים.
ונראה .).ב/וקד ';jסב''איוה ,בווי ,'ימלכיסהל'ם"ומבלשוו(/ןדיניניכרליארומרםי

גולמרטלהריולכןלדינינו.אולדיניהם ,.,ישאםמבררראינרכזהשדיןלהטביר

שהארממהייתרההידריאתלאהיבמצררהוהראומאחרלדיןמהםבאיזהלבחורהדייו
ההירדי,יםטדיבוהדיואחלבחורהראוימןאינוהגוי,גולמצוהו

לכאוהר. ,המפליאיםדבירם )'ג ,'דנ"קש I1(פיהמם Ifהרמבכתבל"הנהדיןיעל
בעלישחיטחעלחחמהשלא<כמועליוחחמהואלזהדברבעיניןיקשהייואל
החכוניתבונשלמושלאשמילםירע>דברשיםעשרשלאסיעלאףחיים,

עניועלוהדבורהאמתי» Iלאדםאלאחכליחוראין<באמחאדםאינוהאנישיוח
אחלהשורתמשמעוחםלכאירהשהריממליאיםהדברים .'מיוחד"טפרצרירזה

אבלל."הנכללאוריחכולארדאיוזהבשחיטחי.רעאיווכאילוחייםלבעליהגיי
ר"י(הוצ'זרעיםלטדרבהקדמחו ,אחרבמקרםהםים'רשע ,זהבמקיםהענייםדבריי
ועמתיקיבמהןחןשמןסדףהיא"והזנרע :שםןז/לוכאשר)ח"רג"כ 'עמקאפ",
 ,בפרעלאדםינעשהבכחאדזכשהיהלפי ,נעלהלמצבשפלצמבלמצב,ממצב

אלאחיםיבעלישמארהאדםנבדללאכי ,כבההמאלאאירנשילמדלפניהאדםש
יאןרבשלמיתהזההעניןעלהודבור '"חיהמשוכלנתשה(דהייני) '"בהניין

f. ' 
.~ 

1 ", 
-,,ז

• . ' 

. , ,. 

בפוגיויםןסימנחיס ,הדוסבדפםרישחסריםקטעיםהכיללקאפח,י Hהריהוצ בr "Iהביטחך

הדבר.לבירורהוספתיהמריבעותבסוגרייםהמליםשמילשים,
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• 

שהיפךהיאהחכמה) :המידפס(בתרגיםהמדע :ברירהבראתהרמב"םכיגתמאד'!

אלאאינהישראללעםיהשת"כיתבפיעל,לאדםבכחהאדםאת ,לאדםהאםדאת
 ...הארזעמיבתישא"ילא : ):מ"ס(פטחיםחז"לדביריהשיההמדע.ברכשיתגירם
מיתרהאזרעםאלעזר,ר"א ...בהמהכלעםשיכבאריראימר,היאבביתהיןיעל

הב"ל.הרובב"םלדברימקירשכאןימטחברבשבח".להיוחשחלהכפוריםביוםלבוחרו
יייכבר : ).לח(ב"קהגמראלבומספרח,וכךהגייבנדלרעההפלאהעודייש
ושבוקראיתורתכם.לדמיבי :שיראלחכמיאצלסרדייסיתשבירומימלכיתשלחה

יהדמברחיץהיא,יאמתתירתכםבכלדקקדבי :להםאמריפטירחםבשעתישלשי.
שירשנגחכנענישלפטור,כנענישלשזרשנגחישראלשלשזראימרים,שאתם

אבואיןזהודבר ...בפשךממהשלם,בזקמשלםמוע,דביןחםביןשיראל,של
שהגייסראהשהקב"הבמההזוההפלאהמיםברתשםבגמראלמלכית."מידעיים

ח/ממיןבזקי(הל'וברמב"םהזה.בדברוהעבשיםבחבבימצויתז'אתשמרולא
אנויהירשהזיקה,בהמחועלהאדםאתמח"ביןהגוםישאיןי c"ל :יוחרפירש )'ה

משלםמועד,ביןתםביןישראל,שלשירשגגחנכרישלושורכדיביהן.להםדנין
לאואםהזיקן,מסלקיןאינןבמצוות,היריןשאיבןלפילגויםזההואקבםשלם.בזק

הבריות'!ממוןומפסוייןאותהשממריןאיןבהמתןבזקיעלאותןחח"ב

 ;ו
• 

" 
r~ 

הגרעלהאזרחיחריניחר.

זובתירחבוחירחו.אחלנוינתןהעמיםמכלבנובחראשר 'להסגולהעםאנו
שנמצאםייתרובותשלמשמעותהבחירהבעצםואיןלחפקידבחירהבעיקהרהיא

עםכיהזאת,הטובההארץאתלךבותןא"להיךה'בצדקחךלאכיייודיעחבבי,
החורה,מצווחקיוםעצמנועלקבלתבורקאלא ,)'יט/(דבריםאחה"עורףקשה
בשיראל,לאומיותתכונוחשתה"נהמסחברזאתכלעםאוחבו.מקדשתהיאהיא
הלאומייחהחכונותימהןהעולם.אומותאצלגםכאלהלחכובותעדיםשאבוכמי

הרחמנים, :זיבאומהסימנים"שלושה : ).ע"ט(יבמותחכמינואמרושלגון
באימהלהדבקראויהללי,סימניםשלושהבושישכל . "חסדיםוגומליהב"שבםי

שתכוניתוי,םגויםלהרחיקמומלץאלה,לאומיותתכינית ל~'לשמירכדיזי".
יימפני : ):כ"ה(בציהל""זלמדינימאדיךשיראל.בעםמלהתקבללאלהמתנגדית

כלאין ,לישראלתירהנתנהשאלמלא " .עזיןשהןמפני ,לישארלתורהנתנההמ
ח"םרברי(שי"תמצנזח"םדבריבעלומפשרבפניהם."לעמידיכיליןילשיןאיהם

קישילשבירחורהנחנהילכןברמוחקשיםהםבטבעם"הי,ני : ) Iלטי'ין"דא I1ח

המצייע,דרךלשמירכדיוכד'וגזלונאיוףלנאיהיתיריתוגדחתבאזהרותהטבע
האורמתאוםליתרות.בגזיריתהק'החורהגדהרלזה ,לעזוחעלוליםבסבעםההםכי

 !'מצוותבז'להםוידבסבעם,עזיםאינםכייחרות,לחימרוחצריכותאיגן

הלכחייח.השלכוחלהןאיןהתכוניח,אותןשלהגדולהעךרכלעםאגל
כמזעל,ד,תזרהמצויתמקיםרנוכעיםהקודםבסעףיכהםשדנניהיחדיניתלכ

בניעםהירמישבוייההבדלבכח.המצויחמקייםדה"נולק"מן,הםתח"בות·או
ביתהגייםככלהנהזה,שוזלתהתירה,קבלתכאמצעיתהיאהגייםשמארישראל

• 

• 
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החיהנאתעל,ייקבלהמתג"רהגייכלילכ!חקת).ר"פהח"ם,איר(לשי!שיראל"
הגבלית.כלפייק"מיתיהכלעםדבר.לכליהידיהיאהריהתירה,צמייתאתלק"יי
מלךעל,ךתשיםםו"ש : ):ע"י(קדישי!הגמרא"ל iיישררה,מלכיתבעבי!גגי!

ירא Iר' '"אתיךמקרבאלאיהיהלאשמיםשאתהמשימיתכל-אחיךמקרב
מטמלאביהבררבה .]'''רשררה.שבילהישיבםלכבדםבהם[מתעסקבהימטפל
לאגרגיתארישאםילינהרדעאמיבי."י.מיקמילאכירירישאפיליבמערבאבהי.

 : ) 1"א:מלכים(הל'פסקיהרמב"םבדבר.ל" Iחשבחלקיר.רי ".מיבי."ימיקמי

 ...מישראלאמישתהיהעררירית,כמהאחראפיליגריםמקהלמלךמעמידיםייאי!
 ' i(מחביךבס'כתבהרברטעםבישראל."שרריתלכלאלאבלב,דלמלכיתילא

להייתצריךירנר.אשרבכללכלבשמעלראשהממיבהמהייתכי" : )]ט"קת[תצ"ח
שלאהעםעלשירחםכרירחמים,בבירחמביםשהםישראלמזרעפביםכלעל

 .' " ...עילםלהכביד
משיהאי!שכיבתי,משרה"כשהקב"ה : ):ע'(קדישי!חז"ללמריביהבדלעדר

מייחדחבקרישהקשירההשכיבההשראתשבישראל".מייחסיתמשפחיתעלאלא
לא'"להיסאההיה'באיםההיא:ייבעתבגמךאשםוכברפזהמשפחהמטיהרהבאה
שגריבראה ",ישראללמשפתית,אלאבאמרלאישראללכל-ישראלשמפחיתלכל
מיצאי.מבח'גתה, Iמבמבעכרחיבעל

ער Iשה, rיחלמיביםבקרישה)שלא(שהירתםגי'רתבביפיטרתהתיהריכ!
 .).צ"ח ,:צ"ן('במיתבר'א'יהאביתיס rשאפמביהטעםשיבזר.לעב'!הפקרהג'ף
לחמיר"דהימהעם-החמירעםפהלכם:יישיביגישלגבימצטטששהרבה[המ

כיל,שבהם ,ריקאעבריםלגב'באמרההזיהמימראשהרינכי!,איבי ,).ב"ס(יבמיח
• 

 .יחיפ]להםשאי!מדריםעלמא
הגרישתוהלאזהכל"ועם : >,"םקסי'(מ"ארי iבכןכתבהלריהידוה Iרוהנה

תכל,ת-יזילתםלבבואה,ראיישהםלבדםהאזרחיםהאזרח,עםבתירתביהגכגפ
לתשיבמקיםיהיהנביאים",לאאךיתפירים,חכמיםישיה'ימהםשיקבליעניבם
רבריחז"לשהריכךלימרקשהאבלבסמיך,לעילשהבאבימהמימראלאיצאשזה
מהגמארהכיזרידבריעליקשהזה.דייעלהגרנמעטממילאירקמשפתהיחיסעל

הבאנישכברממהיכ!היה,ארימיגרהגביאשעיבריההאימרת ):לייט(סנהדרי!
שר~אהמעשהלפיהכל ...עכי"םבי!ישראל"בי! :פ"ט)(תרב"א"ל Iחרברילעיל

למציאזכיגילאעירהכיזרישלאלהלדבריםגם .'הקשד"ריחעל,ישיהרכךעישה,
 • "Dבשמקיר

:על 1ה:עם 'Pלאחרדאםמכליןחרלהשפעיהעשןיהמלרטעם,עיךלהוטיףנוכלאלוי 8

בכלבמןדסרמק mמעירהלחייחחייבכזהאישהזמן,גnרי )1לו.תיבתיוורךררכי,

אינווכןכזוהכנהלקליםיכולאינו ,כזוכסביבהגרל Mשלו:בי ,ישראלעםהיסםורית

לבניו.להורישהיכרל

 nסוובIנחןל rאלאשררההשכינהשאיןשימרנומהסרתרותהללוהובימרותשחילכוזורה 9
'.שראתרכיןנבראה)(רכןהקדוש mרביולחלקצריכיםיאיליביטראל.פייחםות
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תרבחהרחרבתעוברתה.
-

מכמהרזאתשבשמים,אבה"םלעבררתראםבבילרתרסארתברחיבההתרהר
אדם.בבילכלש"כרתרמהזישראלבביאתיברלגבירקש"כרתמהזבחיברת,

מכשרל".תתזלאערריילוםבי :'ייד)'ייס,(ויקראבצסויבובשב-ואל-תעשה
זי vבלאשרביוה Vלעבוולאדםלסיעישאסוררהיינוועוד) :ו'(ע"זחז"לופיושו
כמםושרדרים, '1Iלגביכשגויםכלפישייךזהאיסורלעוברה,יכולהיהאלהסיוע
שם,

J , 

בזה",זהערביםישראל"כל : ),לייט(שבועותלמרבובקום-ועשהמאיו-י
בחשבתיהודישלכלועביהרהתורה,לקיוםאחדכגוףהיאהאומהשכלבלומר
עביר"עלבעבשאחדשיהוידוהייבובדבר,אנוסיםואינםבמהז-בלולצבורכחוב
אדםלהרחיקחובחבווכזיהודי,אצלרקשייךווהלמובעה,בזיווהיהבמדהחברו

והיינזעפיחן",אתתוביחייחוכח :בלשוןי"ז)לווס,(ויקראכתיבההעברהמן
דוקא,יהודי

ישראלאחהקב"ההגלה"לא : ):פ"ז(פסחיםאמרוועשהבקוםאפילואבל
שהויברבו,נאמרעובשואפילוגרים,"עליהםשיחזספוכדיאלא ,לביזהאומות

אביהריהעולם,לאומוחא-להוחיחגזיולאייםא : )'ה "(ויק"רכומרשאמרו
 , Iמכם/ופרע

אהכחמצותבגרראלאחוכחהמצותגכרראינבהזוחובתנוגויםשלגביובאוה
כלםאדםלבניקוראםייישהניה : )'גשעיומ"ה O (י iבמצהו/סןהרסכןז"ל ,'ה

באבוהם"בויזתעלאהבד,ו ',האתזאהבתספויזלשזד ' ..בוזלהאםידעלבדותו
עלד Kמבשתבחאביבואבהרםוהויבחון".עשואשרהבפשואחשבא'אביך,

 .)'ג .'אע"דהל'ם IIרמבבאריכות(ועי' )'הי"ב,(כראשיחלקונםשעשההנפשות
שכחובמשםומגויצדקהלקבלשאסרהבמה ): "(ב"בהגמואצ"עהנ"ללאור

שנירןזכןתייכשתכלה : '''רשופירשתשברנה",קצירה"ביבש :א) /Iיכ"ז,(שיעהי

מגוילמנעושישלכאורהמשמעש"ברו",אזשלהז,צדקהמעשהלחלוחיתוייבש
(יחזקאלהבבאימדבוימשמעכך ;צדקהבעשיחמחויבגויגםוהויצדקה.עשית

שע"תיונה, 'ר(החזקין"לאואביוןעביייר ...סדיםעוןהיהזה"הבה :מווס)ט"ו,
"לכוףעליבוואדרבה,זה,עללעבורלסייעלבראסרריהה"כזראם ,)ר"טס"ש"ג
רב"זסי'(יו"דבשו"עשבפסקמהע IIציעודזר.חרבתםלקייס "העולםבאיכלאת

רל,יכבהיהאפיל,רמ""(ושממעמגריצדקהלקבללישראלמרתךשבצבעהס"א)

, 
 ,.\ף

"' , 

 · ."סי(ידובכתשלידמונןובמןישראלכללסלשכינהלהשארתכינםתאריליהשביכה.
יבאמישראל".רבניתשוביאלםיססוסגיטחוחעלשורההשכיגהאאשיו : ) .גיים Pב"

טחתביסב'ההז.למניןנכנסיסמיוחסןתבלחישמפחןתובנירג.ריםשאיולחדוי,נר

ה mובנ"ח"ד :מזההםירדמסרהביאבהעלותך)ט' , t'1מקראקהסישל Iר(מאתהחררה

כאוישראלשהיוהרירבבית,ישניאלפיםוסגיעלאלאשיחרהשכינהאיז ...יאמר

סלמכאןומקהשישראל",עלשתשרהלשכינהגורםנמצא ,יהשליסגריבאאחר,חסר

חשכיבהוויזיןכישראלשנט~'שקיםינך oדל fI :קשיס)"יה n .'ע(קרושיורידברי

מייחםת".משפחהעלאלאשורה

• 
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מרמוששלחעו"גשואוייוכלך :נפסקכ)"(סשםוכהמשךמיהויים),להחפרנס
וי mעכו"ם".לענייוינחומוכנונוסל,ןאלאאוחו,מחזיירןאיו ,דצלקהלש"ארל

גמוילקחחהחיואיךכוואםחשבונה"קציוהביבשיישדישוהאיניכאופסק
 ;גוישלצדקוחיולקבלשאמווכחב ).נ"ט(סנהדריוהמאיוינגםובצכעה iאפיל
"צדקוחיו"לשונושמסחימחאףוכד:ככסחלביחלחרומוחבזהכוכחואוליאבל
סק"ב),(שםהט"זעל,ושהקשהומהשםהדוישהשפירשמהועייוכך].משמעלא

 ;לקבלשמוחר-היהודיהעכיידלחוךנוחוהגויכאשרביןלחלקשש"וחירץ
לןוכזחוהגזישכאשרזהסביולקבל.שאסזר-היהדריהגבאילידינחיהנזביו
 ,היי.ךןיהגנאילזיירה oבמבעייייקא,היזר t'לידישיגעומקמדיאיבי ,הייי-ידהעני
שם),מפושבעצמושהזא(כרמגזייםלעכיים,לךמהכסףשחלקיעדדהגויכאשר

מסחברא.איפכא ,אדרבה'~לכאורה.ע,"צוזהיהזדים.לענייםדוקאהחכוובזה
שייךחשברנה"קציהוייביבששהקארלתרץרצוהקל"ב) "ס(כהוערחבשו"ח

ולפיכוחכים.המלךביתכשאררקשיריהאיסורולכוגוםישלמלכותלהמשךקר
"ביבשדרשולמהגםמחזרץאלא ,לקחחלומוחרהיחידלמהרקלאמחורץהיהזה

הגזי.מןמצוהממכיעחלחשזשבליחשברכה"קציהו

והיינובכלל,גזםישלזחסדצדקהשלשבאלההגמארדגהל"הכהסוגיאלפני
אכשרחטאח",לאומיםוחסדגוי,חרומם"צדקה :לייד)'יי.ד(משלילפסוקבהקשר
שוcומוחסד mצדקהכליי :פישרוהוכלםלפרשו,מתלמןויוזכאיבויוחכוו'בקש

"כשם :פיושעצמוזכאיבויוחכור'ואזלהם".הואחטאעושים,כוכביםעובדי

הזאולמסקנההעולם",אומוחעלמכפוחצדקהכך .ישראלעלמכפרחשחטאח
וחסדבצדקהרקמדברהפסוקשלדבויוהקנהבונחוניא'רשלפיוושואחמשבח

t' ונוחנםימזהכוטל,םשהיי ,חטאחלארוכיםשחסדפישר '''רשבוכשליישארל.ל
חכטאח,מכפוחשחסדם ,דלעילכויב"זפישרויונהייר m ,עזאראבוו"אלזה.

הואעצמם,אחשמעכיםמהשכלהגרים,לשהתחסדוחעלהעסרקאחמפושולב"נ
 '.הבעברדחחרספח,רלא ,חטררן

מלתמהבשעתהיחםו.

שרע.וכחשבוחעלינזלושאיווגבוישלוסבשעחאלאאניוהכדעהנאוכוכל
ח"ח"ו.נטכן,פןוכדאליזהרצריכםי ,אררבה ,ואויבצררבגרימלחמהבשעחאבל

וחמנים.בניוחמנםיעלאכזיריםכהיהזבזההאכזיר.עלוחמניםנהיהעו ;ישראל
מלדאחאב,מעשההיטבנזכזוגםאזיב".גזלדאגגעלשאולבחמלחייבינשכחלא

שמענוכאייהכהעבדיולוואמרוארם.מלךהדד,בןאחבידרה'הסגירכאשרישארל,
ישראלמלדאלויבואו •..שקיםגאנשימההם,חסדמלכיכיישראל,ביחמלכיכי

כ"א(מלכיםהוא"אחי ...זיאמרבפשי.גאחחיאמרהדדבועבדד :ויאמרו
וכןו,חרמיאש"אחשלחחיעו :האמר:ייכהאחאבאלה'דברוכשלח ,)'ב- \Iל"

לא .. , mצאום"זמלד :בסוףזאמנם .)ב"וכ(שם " ...נפשוחחחנסשךוהיחה
הומנוותבגללנפליכךל"א) ,ב"כ(שםלבדז"ישארלמל,אחםאכי ...חלחרמ

 .המוסעת
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מארתששח "Vייר : )'רס"מלבי"םבהרן'-ר''יי,דעל(בשלחבמכילחאוהנה
מצרםימארתםשה'רומסיקהסוכבוח",סוענ'ושהיוהבהמותהיומ'משלבחרו,רכב
שכנחשיםטובהווג,שכמצריםטיבאימר,שמעווו'היה"מכאן ,'הדבריראיסשהיו

מלחהמ,בשעתשבעו"כ,ייהטוב :גרטפט"ו)(סוףטופר'םובמס'מוחו",אתרצוץ

ד:שם(כנראהקדוש'ו'רושלמ'בשםנומב'אולא)ד"ה :כ"ו(ע"זוהחוס'הרוג",

בשםסק"א)קב"חסי'(יו"דנש"ךלהלכהמונאוכזחסר),אצלבואבל- א"'
אלה,בכלוהטעםשם),וכ"מאיי'ד:רוצח(הל'הרמכ"םכלשוזמרומזוכוח,"הב

דגים.שלאזמושכלאלאמ'תהחייביםבעצםשהםכיכביםבעיבד'דמיירימשום
להרוםג.ומתרמלחהמכעתאבלשלוםבשעתוהייבו-המ'חהאתלהסלסבבאסוו

להתנהג,איךה'טבלשקולצר'כ'סכוכב'םעובושא'נובגו''~גםמסתכראבל
וידועח"ו.'שראל,ח'ילטבושלאומאדיךדמים,כשפיכתלזלזללא ,גיטאמחד
 .)הקיב,תהלים(ע"פבמשפםדבריויכלכלאשייטובהי".רה IIהלמעשההיטג

, 
7 

~ 

" 

" 
הגייםןרבהרחקהז,

ולכאירהה/לעבודתהעולםאימיתאחלקוכהוא'שואלעםחפק'דדכו'בו.לפי
וחז"להשתורהההרחקותכלצ"עזהולפיאתם.וקשומגעדורשזהתפקדימלו'

חחבם",ילאבךיתלהםחכרוח"לא : )'כז/(דבו'סהתורהצוי'כגוזעל,בו,הטליו
(שלאחזלםהחתןלא )ב(בקרקע,חנ'הלהםתתזלא )א( ).כ'(ע"זחז"לודשוו

פשוטו,שלפ'ואע"פחבס.מחבחלהםתתולא )ג( ,)'"שרנאה.זהם"עכוכמהיאמר
שלשרהשבאלהדאמו).ד"ה(שם,החוס'פ"כבר ,העממיםז'לגב'וקבאמרהמקוא

שחדשוההרחקיחיכזעממיז'"לז'כוכביםעובידשאוביזלחלקטעםשוםייא'ו
בבותיהומשוםייבזערלייבז,משםרושמבזשמנז.משוםפחזעל"גזרוכגוזחז"ל,
 .):לווז(שבתרכו'"

מאדי,ןאכל,על'בו.הגויםשלהשפעתםלמנועכדישהואברוולהרחקותהטעם
 !עליהםמלד.שפיעזבמז,כומוגבלים,איבבוהםאאתם,נ.גמ·~נמנעיםשאנובמה

ולהדר'רללמדיכולתנואתממעטותההרחקותמהשכמדתהואנכיזאמנם
עלהפסרהדרכחגכי-הפרטבמישוראלאאיננההזוההמעהסאבל ,הגוםיאת
כאוהמה'שראל'ת,שהאוהמלדעתנוכחכנביאים rבע'כאשראבל ,הפרטדיי

הודאההעולם.לאומותדרךמורתלהיותאמורההיאאדמתה.עליושכתלדוגמה.
פיעלהמתנהלחמדינהלהק'םנשכ'לאםרקלהצליח'כולההעולםלאומותזכו

צריכוחושאיפותיבומגמתנולבזבשער'ה.ישלטוושליםאחוהאהבהואשרהתורה
צדקבו,משיחלביאתדהיינוזכו.מדינהלהקיםלזכוחובראשונהנואשלהיות

המצבאתלהטיבהשפעהשכלספקאיזעצמנו,כתיקוזמשתדליםשאבובזמזכו
כלבו,שונחגאמיתיתה'שאהכחמיכלד mובמ'וכרוכה,רצויההגויםשלהרוחב'
הש'אבראהאבלגלוחנו,מטרותאחתאףהינההזווההשפעהזה.לקראת'שאוף
פנ'זניהרוחנ'תשלמותחשבוזעלח"ובשיגנהשלאלהזהרעלינוולבזמשניתמטהר

רב.וים.ביזהתבוללות'דיעל
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n . ואגולהגולת

תגרורהתורהשעז'בתבולבאמרא'ם'בבבגם-שכהכתובחות-בתוהרםב
האזרמןמהרהואבדתם ...וסרתםלככבם'פתהםןלבם"השמרוגלות.אחר'ה
מסתםיותרהיאשהגליתיבראה .)ז"ו-ז"טא,"י(דבריםלכס"ניתןה'אשרהטובה
בראהאלאכתוכחות.במםורטחמור'ם,עובש'םלהעב'שבוה''בולכאץרגםעובש.

כגלותה'ותבוכעצםגם ,אמבםעצום.הםשחלוללמב'עתהכרח'תה'אשהבלות
 ,קשד'שםאתו'חללוםשכאואשרהגו'םאל"ו'כואו :השםאתמחלל'םהר'בו
ה'הגלנולאא'לואכל ,)'כו,"ל('תזקאל "'צאווובארצואלה 'העםלהםבאובור

'שראלה'וא'לו ,שהר'גדול.'ותרעדרהשםלחלולהופךבארץהשארבוה'ה
עז'בת :לגוס"להודעההופךזהה'התורתו,ואתה'אתע'זכתםאףעל ,מצלrז<'ם

להצ'לשכד'ברור,ולכןמזה.גדולהשםחלוללךוא'ן-ח"ומצל'חהה'אה'
הזה,המרכגלותתורתבו.אתעז'כתבועללהגלותבומוכרחה'ההלאומ''עודבו
לה'ותראו'יםלגאולה,ראו"םלה'וחולחזורגורמ'האחלכטלהארהעקר'תחובתנו

 , 10גייסלגמהדי

הוגלבואשרהע'רלוםשאחלדרשרעל'בוחובהאמבםהגו'םכארצותכה'וחבו
דבכי. .)' 1 ,כ"ונ('רמ'הןשלםולבןח''הכשלוהמכ'ה:אלבעהדולהחמללשהמ

שמטרתןסוצ'אל'ותלחכועותמחמסר'םשה'הדר'םלבו,שטוכוחכמד'בוחכמ'וחד

כדרךהגו'םכ'ןמחכהג'םשאבוככלוכאמחהונד'בה.אבש'אתולחקןל'שרהאר
מקשדםיבזההריגוכשורה,להתנהגעליהםלהשפיעיגרכללהםדוגמהנהיההתןiח

תורהח'יחזוקלה'ותח"כתהתמסרותבושע'קרלשכוחלבואלאבל-שמ'םשם
שהר'האומות.להצלתגםהארוכה-הקצרההדרךשזוולזכוראבו,עמבובתוד

ח"והח'כארצו'שראלעםדרדאלאממשה'לדרד'ג'עולאפעםאףהםכרבאה
העולםלאוונותגםטוףטוףהארהזיהמטרהלקראתהתקדמותכללכןה!רצון '(/על

ןבר-ק"מא.'סדו'ח'קון-ת'קין

לבהלא'ךהעולםאומותאתללמדIנבס'ם ,כגלוחשה"תבוכזמןה"בו,א'לו
שהקיסעסקיםאיששלבמצבחרינועלינן.צוחקיםהייואריהנכונה,בררךאימה

א'שאותןעשהמהבכשל,ושוב'<טקהק'םושובהחאוששהרגל,אתופשטעסק
אתההר'יי!העסק'םאבש'על'ו'צחקוולאעטק'ם.לב'הולטפרכ'תהק'םזעסק'ם
כגאולר.לזכותלהחאמץאלאלנוא'ןולכן " 1אוחבוללמדחוכלמהפעמ"ם.בכשלת

וט'בת Uנןודרע'קרמלו'מאתבומיבעתשהגלותכריר .לע'להאמירכללאור
בט'אכלותבוע'קרוכן ,הזההמרשבגליתהאסוןע'קרשזהוברמהלעם.ה'ותבו
המתאכלייכל-'רושל'םעלכאבלוחאת.ההאבלותאתחז"לכ'נוואול,כאב.
כדעלהארשאבלותבולבולרמוז ):ל'(תעב'תבשמחתה"ורואהזיכה'רושל'םעל

לעולם.הכפילהשלםואתלהב'אב'כולתבועתהשא'ן

גנאליוכאשר ):(יומאטדוכיסומשיכתעריותגלןי ,ז Nעמפנינחרבהראשןןהובקרש ( 0

צורלשןיניעפיייטו"סלשהגחצירחאשחסןאמנם ,המקדשתיבאתחמישינני

בסיוחדעלינןראיליחנס,שנאתמפגינחרבהבסיהכרת .):ס"'ס<ייפאעיריתלשהרס

כגאילה,לזכותכדימתיכבךדנזהון rהאתלשרש
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להדרידדכיבהישהזהלדברשמודעותכמדונמיאורחא.אגבמילתאליותורשה
רימו,סאןועדיתהחלסתהיום.שלישראללמדינתביחסוגםמאתנוואחדאחדכל

שלאבהשהשובעגוהמשבועהשגבעהעכובאתסילקוהאו"ם,החלטתגםוכגראה

םדנרי I!משמזכןשמחאורכעלדעתהיא[כד ).קי"א(כתובותבגויםלמרוד
בוזלהלIזרותעליגואוליחולק].משהויואל;ובס' ..בגעימיםוחבליםגזר,אבגי

לפידמיגהגהיולידיעלשמיםשםלקשדהכליםאתעכשולנושגתןמה'רrמאף
שותףהואהיר-בהלגורשיכולמיגםמהובמדת-בארץהגראחדכלרצוגו.

לחדולאוגי mהרלשיסורהלפעוליכולהואלו.שהוענקההאפשרותעקבבמדינה

שוףת.אותועושההאפשרותשעצםלדעתעליואבללידו,ה'שמסרבחירהזוממגו,
שהםש jנקזשותף ,).ה"נו :נ"דשבת '" 17 (ולתקןלמחוחבדיושהיהה Iמ'אבותה

ח"ו,הפוכו,אי

הןמסויימת,מבחינההמלחמות,וכלבעולםהשחיתוחשכללדעתעלינווכן
ללמדו.הגויסאלנובאיסהיומזמןעליבו,שמוטלאחעשיבואילושהרי,באשמחגו,

להרגשיאנוצריכיםבקמבזדיא,אובבגגלא"שדאובביאפראטבחעזרכיםזכאשר
 • Xנב"המשיחבביאתלזכזחבגבזרהזלהאזרבמחדלנז

• 

רסובהכעח"אמנם : Kחרם"בשנתב"התיר"שפררסםבמכתבשמחאירנעלוז"ל 11

תחהיירשאלאזראשרציניחזדגומאז Kבסהנארוחהמלמכןתבאסטתאשרההשגחה

סי'ר l/(חיינזרובאבכי " ...המלכיסובישייןהשבועותפחיסשיוכייןישראל,לסם

חבליסיבשו"ח[בתוקף]".שבערהיהיהלאלעלות,לכלוםרושתיותן"שאס :תב"י)

אםאבלנפשות.בסכנתזימציהיקייםשאסירה'יירהשביעס :קלב)(סייבנע'מים

 ," l(ובהשבעוותמכאןהוכחהדשםאין ,'''אללעלית J "זבאןהרשייזלהםויהיה ...אין
יו:ננההערביסלשגנדןחם \lרלמההסגירר)י/א Iו " 0איי"שי(ם"אחזברהארץ 'יבס

שבכבשיביספ'סשסחיסעלבסחלהשביעיתתיקףבטוללמהיכןלשאלה,ביבעח

בך.אחר

ייסאלחייסו'וז"לשגיסלאלףאלאחיהלאהשבועותשתוקףכמרושחז"לאמרוועוד

היאהשבעוהזמוכירז"לאמוי:ייוככר »).ובערראמרר"ה ,חייםעץ 'לס(הקדמה

נאה) ,זןנדניאלעס"היכלוחבפרקיישמעאלדר'בבריתאףלש"כמשניסאלףער

 ,"ןעירניןעדיןדענידיהואיתיהבוןוז"ל
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. 
קופרוכןהידוהוהכ

. 
לררררתשנבתבהרנבראהלררררתשהרצרבהנבראה

[הוכשר]

גפרץ

אשיזי-ההלכהנצחייחבמטגוחהנבא"יםספוי ל;\'במקימםעסקניכהעד
ובצדק-לואוחמקובלאבלנצחים.לנצחוחיקפהבטיניש'ואללעםחייבהחחילח
ישואלבחולדוחהעיטקיםספויםאםכיהלכח"םספויםלאדוקאהנביאיםבספוי ~

שונהבמה :השאלהנשאלחכאןגסההיטטווה".מזללמידשש'לדוווחוב1כ"טר"
הכתיבהומזןגיסאמדחכתורההכתיהבמזןהנביאםינסםירהכתובהההיסםןרהי

ץריש'יהי'חסטוים,בטכפםלפניניושימיםיאליאלי .'גיטאסאידךבכחיבים
- 2קביעאיביקטיבינחיןלכאירההןייהעובדיח"שהיי-בלבדאחחהיטטויה"

חווה,חומשיבחמשהושוסישאולעםשלההיטטוריהמןזהחלקמדועלשאולעליני
איחהעלהמדבואחווחלקהנביאים,מטפוילנוידועת"ופהותה Kטלאחוחלק

דכוהלאהכתיביס.בספוידיקאכתיבאיייחיוכיחביםהנכיאיםשספויחקופה
יוחובישש'ביוחו)(הגדולוביעיחלקהוי-אשיבנילאאובעה!ועלהיא

ש"טככלי,ט"(שחז"לבטפויאצלנימיפ!/יהחנ"ך,חלקישלשוחבכלאמשו
(רחלחחאכיחלמסכתש~ II'Dבהעליו'ה"ישעוכיהגאיןיכי'),דמשרים ,'חשלמי
-:לשוגווזהמבאו,כ'משנהכ'פיקיהושע)

להגאיןחכסיטסאונתמאי,ןייקוהנעלהכספושכתיבהמפהלהעתיקיואיתי
שנiוז"לובKריר , f1מרו.בזסןשההי!לרמ IIשיערבאיכמהרר"וא-לקירחכםהצדיק

וכתרררתכה'אמובהמבקשיכדיינמצאההאוהספולהייחמאייבכוןאשרחםייט,

חזאל,ממרפיתלניהדייתעההיסטורהימן-עניןבאיתילעגיןותכניו 1

איבוהעיבחת :לידמונןרמלדתיריעאירלגדבדבליןכאיניברסיסהמשפטיםיבינמיר . 2

 !להטעותיכולרתרקהן-לשקריכרלרת

הןתרה.לוידמביןצכרםידודיsויסאינסהנ"להגאיןשלשכתביוכרעללהצטערשי 3

והתדעונזחיבורוהמשניות.שלפשוטוימק pלקלאםיביאורהאואביתלמסכתפירושן

שבעלתויהיכלזביהנוהיחםשבכתבבתורההקשורככלסמפריםכקובעליחןנםלא

בנוסחתו;חשלהלידרןנגדלותאתומאםיביםדמגיימםידהpשהאללשוהרדוישם .פ.ר

כססרחיידיחברינקבצימלם .ןדuיו«יורואחירם)חכהממשו,רנצי"נ,(הגר"א,לימא .

לראשינהאוםתהניאהמחכרשהגאיןאחרישנהכמאהכאזרכאןחמשדציולםאחרקטו

הרפום.ביתאל
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שכשאחד ;שםלשובווזה .'הרכ'םלזכותמחדשבדפסבשבת"םוזהםה,שבעל
האבששאוחםמאודו'תרבוש'לכואפשרקץ,א'ולעובשומ'תתואחר'גם ,חמט'א
בהר"רב'ארזהעול ', "Iבח'המ'תאמשרבמורת'מ'תאשרורב'םבשב'לו,שחיטאו

ע'ג'דאשר ,",.,.לעהורבהעצה"גדול ; )ס'לב, ,"מר'(הכתובשאמרמהזבותשמה

הקב"השבשארמעלל'ו",וכפר'כדרבי'לאש'לתתדאם,בב'דרכ'בלעלפקוחות
אשראדםבג'דרב'בלעלפקוחות'חברדע'ג'והבהאח,ךאש'ומעב'ששמכ'ר'

עלאותו'עג'שאזבעובו'הם,הה"והואפ'רו"עשועמש'ואםלראו" "בעולם
הפרקבסוףבבפרקשום .'מעלל'ו"וכםר'בדרב'ו(הבדוו)לאש'"לחתהו;וכולם,
ה'מ'ם"ב,ובדבר'מבשה,תשובתבמלכ'סבזכרהלאלמההטםעולכארלתרץהפל'א

ב'דומסם'ק'םא'והרב'סאתומחם'א"וםאבלב'מפב'הוא,והטעם .'בכחבהלג
בג'הבום,ותלמ"ועדובגוהוא'ה'השלאבד'מקובלת,תשובחווא'וחשובה,לעשוח
כוחובבלהשתדללאה'אלוכששב "ה'מעלוהדחיםרב'םהחט'אמבשהוהבה

הבחובאמררקאב'ו,אחזגלול'לבעראב'וחזק""שעשהבמובחשובה,להחז'רם
ש'שאולעורכללבו ,"בעלמאאמ'רה-א"לה'הס"ה'אחלעובדל"דו.הייו'אמר
 ם'לו""(עבורתלעבודבבה"םובב'ובג'הסהסהחמד"ושהחטא'םחטאת'ובעבור

אבלמלב'ם,נספרתשובתובכתבהלאולבולבלום,תשובתובחשבהלאולחטאו,
שלהערצ'רובתגטלג'לולשעוגד'בלהב'תחורבואחרהעךלםמותשספךבאשר
לפב'חשךנתובחבוצצהאז ,בשנ'לוטא '1Tשאדםשוםה'הולאהעולסמוזרהעבהרר
חב'אדכושס'ף,ךהבג'"'שוק.שםת'סהבע''מס,דנר'ובאודעלך.ךהךע""ההמקךם
דבירוספרספרךכתבעזראמלב'ס,ךספרסםחכחב'רמ'הא)טו,בתרא(בבא

שה"'עזאוךב'מ'ג"'ךלש,עדבךדתהרעהצ'רבעקרלאעד"ו ,"מר'ךב'מ'ה'מ'ס.

הרביס.אתלזכותמחדששובידפיסיאשרזהיימצאזהעניבדורואולי 4

עובוס.בותן =מעב'שמוסקלעלוסבר,בותז 5

מאיןד.י'ש' K ל'',mברי"םייבנידרביכ"לילכן 6

יסדדי'יגש.גשכרהןכדרבייסדדשהואזתרה,שלכשהקפהיסודלימיךלםבינןהילך

נכיאיס.מדבריאלאלמדניהךרכינןמוסהמתירתלאזה

השיגירים,-הימיסדרכיוטפרמלכיםספרביוהיחסאודןתכוללתלשאלההגענייכזה 8

יהןושרכי(והוספתשייםשרעדאביתשובתכיברורהספריס.שבשניומגרעותהיסםית

המקירםלכלליישוםביתתנאינהואףזאת,בעיהלפתןרהדרכיםאחתרקהינההעליך)

חשיבתרבsיביןאחד.בקנהעוליםאיםנהימיםדכריוספימלכיטסםרבהםהפרובים

וtמרו Vויבכא.י ,'הפניאחחלהלוייוכהצריכ-יחלג,היפים-כ,בדכייכותבמגהש

חצוהולוחך ...הנכראלהיאתוםיר , . ,לי'ףערתאילוםלל nויאבותיי,א-להילממגי

יהלי Mה'ת Mלסבדרליהודהאורמוחוהדשלמםיזחבעלייויזכחה'זונכחאתייבזי«לר,

 . " ...א-להיהסלה'רקככמיתזוכחיסהעםעדואבלשירא'ל,

-חי, Kבא,ומלבים"ב,-איא,פסוקםישםהיפיםדכרי 9

שוברלעייושמיכי).פרשתכחכיםיתירת Kיא,(מכותקשהלשוושהיאריכירלעותמ 10

משה.ישיראזד"חאטי,לשמיתחכמה

ליר. Pה Vיהרשר'הגאוןדברימכאן 11
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שכתבמלכיםבספרלכן .)בסט,(יומאעד"זליצראעקרוהגדולהכנסתמאנשי

 .)ל"כע(נכתבהעזארשכתבהימיםדבריובספרמנשה,תשובתנבתבהלאירפיה
לירמיהדיועההיתהמנהששלרפה)בלשון(אמנםתשובתואדוותהדייעה

סגולימהותיהבלדאינוביניהםההבדלהסופר.לעזראנהירההשיתהשנםהנביא
ירמהיביןהיסטוריהבלדאלא ,הכתוביםספרישלהקוז'שרוחוביןנבאוהבין

לכתובהםאףיכלושני,ביתשלם 'r'K.דכבספירבתובהעניןהיהאליועואר.ובין
פריעודאיןהעולם.מןעד"זציארעברכברבאשר ,מנשהשלתשובתופרשתאת

עתה"יכולתכהדעשנדחתהתשובתולוכןאותם)שהחטיא(אלהמנשהלשמעלל"
להתקבל.

בשמואל-ב,המלרדודשלהשירהדבריביןההבדלאתלפרשאפשרכרלאאבל
מחבר,אותולפנינוהרייח.בתהליםקלים")שינויים("עםשירהאותהוביןכבפרק

יסהדו,ננואהשלדמרשבבית-בשומאלשהגירסאאלאואתאין-תקופהאותה
הרילאהבתובים.ספרישלתקודשרוחתפיסתאתשמקפתבתהליםהגירסאואילו
הקושד,רוחשלהמשקפיםדררההסתכלותכהרינבואהשלהמשקפיםדררהאריה

רבינו.משהשלהסגוליתנבואתוכהריזהוהריזההריולא
האוםיראתהחושןאלויתןד"החח,צולויקראבפירושובחיירבינובותבובר

התומים,ואת

למטההקושד, mרממדרגותהיתהודמרגה ...היההמפודששםשלכבת
הקדושלרוחנבואהביןששיההפשוכידוע .\,קולמבתולמעלההנבואהמדמרגת

שמוללוהואבטלות,וכוחותיוהרגשותיוכל ,הנבואהבושתבאבעתהשנבי!)הוא
בהקיץזה,והנהלבדוהשכלעםומתבדדוהחומדמןומופשםהזההעולםדרבימכל
מהרגשותיו,אחדתתבםלשלאהואהקושד mור .\.נביאיםשמונהמעלתהיאוזו

לשונו,עלהדבריםויופיעעליונירוחאותויעודראבל ,אדםגלכדררמדברוהאו

שצוההתורהמעלתאבל .\.הכתוביםמעלתהיאוזוא-להי.בסיוע \,עתדיותודיבר

ומםעםכולם.הנביאיםמכללמעלהמשהשלנבואתוכיזה,מבללמעלה-משהלנו
המעלותבסדרוכתוביםנביאיםתורה- ;מקוםבגלשיובירולרז"לתמצאזה

בתוביםלאאבלנביאיםגביעלתורה;מניחיםאמרוובםירושהנבואה.ומדדנות

שיתבונןבדיהנבואה,מדרגותעללהעירז"להחכמיםהוצרבוזהבלנבאיים.גביעל
ביןומהמזו,למעלהזוהמעלותואירהנבואה,תוצאותמאיןלבואליתןהוחיהאםד,
בחיי).רבינו(עב"לכולםהנביאיםלשאדמשהנבואת

ם. Uגבחיטיאס nשהאלהושיביייוכגוהיאששיבבריואיגיבאשר 12

יתומםי.איריםפסקייגםנכראהשספקהלחארשניכיתת Dכתקינהיגשההי 13

ויראההבניאהכרמאהחייושיכיאוהשימניתהדמרגה :מהב.בבוכיםמירהם t'ומב . 14

יהום.כומ:דאריהההםשם'tלםכ' ,הכתריםביזכוכראהכאגרהםשונליס

 ) D-לה' ICדועתחכמיסדברירק(ולאעתיחתהגרתכלומריינכראיח",ישבכתוביםםגכי 15

הנביאים.שבספריהגביאותמזנהישובררךאחרתכררגהגאמ,יתשהןאלא

יקהלתשמלישלמהבר mתהליפ,חרחיברשהקוורמןחהמין:יבזהשםהרבננ"סוכך 16

הקושדמריחהמיןכוההכתרביםשוארהיוניסודברייאיוגדניאליכןהשיריס.דשיר

הקרש.בדרהכתיכ~םשהםלומררצוהייכתוניס",יקריוםולזהחיברו.
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סיסוראותוכיובציבוובכתוביםבתוהדגםאלאובכתוביםבבביאיםקרולא
זו.עםזואחדבקבהעולותאיבןראשובהבהשקסהאשר"מהדורות"בשתימוסעי

ובצריסבובלבכלויבחמצירםאתכלעלהארבהייויעלכתובדי "בשvבתהבה
שר'"סשרבדתאכף·יהיהלאואחריוכמהרוארבהכןהה"לאלפביומאדר,כבד

העולם,"ובןבהזl'לא"כרמהוב)ב,(יואלבושנאמריוזולבייובשהה":ואותומםשר
חסליילקאוחניח.דשהיוהובה "Dמיבדייעל-משהמשלכדבשהיהלדמבו

 .)'''רש(עכ"להיה"ולאההילאוכמוהואח.דמיואלאהיהלאשובה-שלאבל ,"בזם
מו)עח,(תהליםכתובשהויהוב,מאמועליוקשה :הומב"ומקהשזהסיוושעל

יילקארבהיינא"אמרלד)קד"(שםיכתינלארנה,"ייגיעםינילםלחסילייייחו
יוחרהיומשהשלנזמבישאףלכאוהדמעידיםהכתובםיספדי .".;.מססו"ואי!

אלאאח'ד)וביןמשהשל('אנלנלבד '''שדעלאינההקישיאילכןאחהמיןמאשו
ישיאווובהבחורה.כחונדי,יהמההקונעהקויטריוןמהו-החב"ךספריעצםעל

ואסמגיההמלךדודאוחאזעבחינחחב"ך,ספריבשארעביובאותו-כתובלהיות

בבשואהעקרוביתבעמדתו(הט"ז)דודדבויבעלהשיבזהעלכיובראה ."אקאר
זאתנוובזהוכיאחד,'מיןמשהשל'אבלבאמרו '''שרצדקאמבםכיהקובעתזה,

- :לשובווזה . "Dתהלבספרמפורשםילמקראותבסתירהעומדתאיבו
שמוהשיהאלאארבה,הר"בואחדמיןאלאהה"לאובהשבימידאדויובלע"ד

רז"לדששרוחנמל"גבילימרצרוישאתהכרמםעם,וסכיהרו'חסיל''ליק'כןםב
יעשבהעז Pיראתמוללוהזl' ."ומלחובאהשיה-'חמנל'ו)יב,רנה(שמות

זויכישובים ."טעםאיזהבשניללארבהשהיןשמןתשלשרהאלהבמי.הכילאכלן

החסי"".אכלהייקייחרהייקאכלהארבהריתרהארכהאכיהגזם"יתרד ,.יואל 17

שוניס.באופניםשו'"קישיחאתתירציאשרהנביאובמפרשירזו'''שלבמפרשיםעויןי

(ייאחלועמוהוכמ"ובעיניחןמוצאשאיניבטייז ,'''שראחליישבנסיוגישם'יזי 18

הכתוב".סם Dב"דעתיאתומביאחנאנלרביניפי«למפרשכשאח"כבטליס")רבריס

החתעללהעליתשאי!בילטתכההשקישיאבכךר mיובראשיניםמחליקתשלזהסיג

מקראיתמר"ש"שאדשתמוטיהעדתעליעלהכיםו !בחשביןהביאהלאהשבישהצד

שערח(נטרשחירמנ"םרמב'''בחמליקתלשמל,צמיבי,זהמעי! fזבתנ",פמירשים

הקב"ה.תליכרי'כעםקאנה,המליסמשעוברתבעניזקאנ)א-ל/ה Iרכיתריהרכרים

הרסג"מ.עדמתאתלכאלרה,הסותרים,כתב"ךמפורשיםמקראותהימנ"ומביאשםגם

תשובהלמניאמחייבת ) Hהכותבידברלמא(ייפוקאהקושואחרמרתכאןכמןשםגם

נכיכםי.בשרהאברבאנלו"שלרעחישס(עריי!דעיברשלייחקילאלחנח'לה,לש

-קקוהרבמודסהמדיתר-הזכרווטפרבסוףשליס"אכהKנר"קשלמאמרןערייו

 .)ןיי'«זניןיביליזהעניןהמשאיר

חז"ל.ספררתתמיילנידירו«רהחנ"',מספריאחובףאבכילכתיביההיאלהמשווב, 19

בחנכל"."ושקשך::םזחע,תהלים 20

 .)' c'אםיל(למשיזמלנח) =(ח!נא) =(בניטריקיןלשיז'בחגלמ' 21
אספקטיםהמבאריםתרארהםהשמותשארראילרצסס,שםהיאייארנה"רק ,כיורמ 22

צמירם.לעכמכההארכהעולת eשלשדביסמסייטםי
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כדןרשונות"במלותנין Pהכםלשבתהליםאלא ,"ארבהיקבתיהוהוכזילא
הט"ו),(עכ"ל " .. ,מקומותהביבההפסוקימ

וכדצי .,ועונששכיבתורתיסדרלבוגילההבביאירמיהכיצדלעיליאיבו
הגדילעודאבל ."לבאלעתדיביטולהכדיעדהתורה"מן mמצמחדשהגדיי
ייתורה"שלחלוקתהבעצממסמרותלבוקבעבובאתושלשבטכסטבזהלעשות
מצווח.שלשונימלסוגימ

אשרלבעל,עלותבאשבניםהאתלשרוףהבעלבמותאת:ובבוהיס,ירמיה

םקדיחדלא ... :עוזיאלבןיובתןותרגםלבי.עלעלתהולאדברחיולאציויתילא
 ."קדמירעואולאבביאי,עבדיבדישלחיתדרלאבאורייתא,
עלונוסףיידברת''.'עדרשיציויתי""עלבוסףכימפושראשיורלפביונהרי
תפיסתבוייהתוהו".לצפוותשמולשתהלוקה-לבי"עלייעלתהעודשייידברתי"
שכליוחדרבב!,דאורייתא- :דו"מימדיתתפיסהומתמדימאזהיתההתורהבמצוות
מקוםלבואי!ועדר.ועודתעשהלאשעהלחבירו,דאםבי!למקוםאדםבי!שעמרית,

ואףלב!, mהשחורשב'ןאפורלאותוביביםי,למצבישלבוהיסידותבקונספצהי

האישתירתנוכרעלוצמביעהנביאבאוהנה ."ולרביעלשלישלחמצהלאותי
 ..הנבאיםימזיצמיוחונדאורייתאמצויתבהשיבאשרתלת"וניוניית(לםחות)

מכה.איתהשלהפעילהכזבתורלאכ.חומש,הפרשהעיסקתיבזהxעהם,הכפהזחרייכבנ

ליייאשראספקטיםארתםהעבין.שלשרביסאספקטיםלנןמכארהתליםספרכלופר, 24

תירה,שלמעניהנהיילאכיהגיעי.לאשבכתבבתירהכתיבה

אחר.ימואלאהיהלאונשהכוסל:לעולםיעקבגחלתבשםהמכארחכפיסבשפתירעיין 25

טו K :םאחודדרו'לוו.דשוככילכ~לומקשה .)ז(הסיי.היי.ותכו~שהובתהלימ

החמוומכסיסשפתיבעלעדתנןעביות!לס'זוסדקגחפיליליאמהמליצהלמיןחידכ

תררהלשחכינהבררגתהחראר.זסוםהעצםםששביזכאבחנההס"ז,שללישטןת

שלטביסבשבעיסנדרשתיאיתאיתכלכאשר 1הטליצה'ליפןתמקיםאיזש'נבתכ

הייטאשראחיפה)(מלניהברירהבצירהלניגילהאשךהמלךדדרזההיהתורה.

אותושבכתכ.תררהשלהאותיותתמוךבהןבדרשתשהתווההמ'דותבאחתלודמים

מליצה.להןשאיןהאןתירת

(תשותבכתבשלאהמדיועלר.הועמלליף')וכםיו(ייכודכיושכתבמהדיילעןה 26

מלכיס).בטםימנשה

 .)בכטרקלסיל(יתיוהזסמיח'לישתילא 28צמרים.יציאתזיניתZו

ל,קדיתימבשריןוכתיחסהנבאיכיחז"להבירבילריפ,בקובגותהעוסקת Kןכסןנ' 29

הגער",אלירךתשו'וןייאלערומתלעולה"םשייוהעלהרנפושתהעניןקשורבזהיחצק.

 Iאחתיה"אסיקתיה,-יהלעהוילךאדמתיהרי'שחטהו',לךאמרתייירכיר'ש'ידרברי

הראתהעצהונארוייתאנםכילחת nניוככאשרהבאיסכפרקיסכהרחבהרירברזה,לע 30

קבעויסגדריסנקבעיאםבננתיהו.שלדרגבכלם sקיימביניםילוסכיאותסכידלתעלנו

היתהכך,ךתלם"'דIחתיתמ"שהיתהשוסכסא"יה,נראהזאת(כיג"יות"ימת M "מאז

חתימתשדע(כםש 'ןת mסתיארםציותהירחתיהונלארתהעראבלרת"ינ").ייחתיתפ

לררררת).הוכה('ביזהלמגישרנרחvםדמרחלןומדרתמקרםהיהיונדו \'Iר

אנרמשהריההלכתי,כתהליךמקוםיס lCלנביאיזהלא-לדיכתהקיישאהרדהיבזה 31
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לבו"על"עלתה '1Tקסיגוראותהתמילבררועלינוהקב"ה.שללבועלשעלווונצוות
קדפי"."רעיאחרגםשייגחוהקב"השל

 :לשוגוווה ."סופויםדבויקוגטוסהי"דוסומןאלחגןהוב
ו rיו rקלחו"ל)(שלשדנויהםמדמצינושהוכיחממההומב"ןמרבויגואה

 1שהומב"גאמודאסכלל.דואיי-תאשוםכדכייהםאיןשלדנויו ."מדאוי"חא
זבושגצטויגומודההואגסאבלחסוך,"ר"לא ICקרלעגיןךקהךמב"סעלמלקלא

כןאסמסיגי,למשהמהלכהאומסבךאאומקראחכמיסלדברילשומעהתיחו
ולטעמ:ז'לוגאמיחוהו,שמלקליסדכחרסמהמפגים"הרמכעלשהקשההקושיוח

לדברילשמעוגצטויגואסבוהמיגיהגפקאומה ."כעצהמהקושיאואחיקשהבןגם

בהלכהדגם-מסיגילמשהונהלכהאואח...,גאמקראאוחסור"ד"לאמקואחכמיס
לדעתלכאווה,לומו.צרירכרחרעלאלאלחומרא.נספיקואול,גןמסיגילמשה

חכ'ונם. ,...כיללשוכוטהתויהוכןכללגצםויגושלאהרוככ"ו
לנזכורושלאלד,ן,לשמדעח"כיסאנוטעםמאיזהכןדאםכן,לדמרגדדלהוחיונה

המלכהדלאמקראלא-זהעלכחורהצידדישוםלגושאיןאחוידבויהם,על
ואזר"אח, '1Tל '\ךהדר ."כןגוחנתשהסנאראבמידאםונסביא.ולאמסיגי)(לשמה
חדקוארדסבאראלאמ , 'ICהסברא-קארל,למההא :דוכחיבכלן "3כמארו

נ. 6להםדינא

השלםרעל,ורבינושמהעשהדבר'סשלושה :חניאסב,דףביבמוחוהגה

והוסיףהלוחוח,אתשויבוהאשה,מןפיוש- :הקזנוםליטתיטחווהפכימהמדעחו,

לאהחורהדמןמררבגן,אלאאיגואחדיוםדהוסיףדהאוגואה " ...אחדיום
הסכיונהמקוםומכל ...מדובגןהיההשלישיוהיוםימים.שגירקפרש'המצוחהיתה
םזכושו. ',"כr:זהטלציוהושלאאלאהיש'וv.תוןנםחiו'יכוהסקרס,לדעתרעחו
סוםתיכםההזכיירכהםשל ם,...~הוהדנפותככלהדיןהדראלומרישכןואם

(שבתמעתהזבילחדוס ' Kוסוהגביאשאיןמכאן-המצווח"ייאלהלד)כז,(ויקרא

 .)בקי,ד

טוזעהוזבמיםהמצורת,לספרהראוסוובשושר ilfירמבם l/רבמלמחלוקתבהתיחסו 32

אוסיהזוכמזסתןרן"לא ,תעשה"יייידאשרהתורה 'כJ(ייעלהתירהוסשנצטויני

טוסז .)"' nזגשרמ nאס n("ושזגרדרבגזזגצורח nאישמורושמאי")יזג'זידיג,..ו

לכרIחדרייKת.רגילהממצדהחפררהדוכנןצוביהכלהיחהזה ' cשלהוםב"וכגנרי

צונחתארילןסבכחב,כתירההצמיותאחל"חזידשרי !Eעלומסבחסןר""לאכימסקתנו

אזיו.ההתורהמןבהןשיהיהלאלחזק,למא Vכ"סמררקזהבפסיקקשורותדרבנן

 .לאו"נאותוכיי
צמוותשתיגםהאיררבנןמציהכלאםיתכןלאוזהדיבגן,ודחיראזרייתאאתישהרי 33

לקרלא.רדבנווספקלחומראאדורייתאספקלגביהדיןהואורייתא. Kד

 !שבר'ימוםכבחיתנ 34

3s חכמ·ם.רלכיילשפיו

תה Jהןדרכנזמצרותהרי-לרןnכהרבינילסראשוגהקוסויאהרראשסובאלא 36

 !זזלקולאררבגזוספקלחרמרא,tתורייחאספקוזמתראורייאת,

חורה.מחולפניההגבלהימיבשלרשת 37
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יימים pמאנושד"'כדבריהם,לעשותח"כיםאניטעאמןהמאי '"הסקוםליטת
צי'ויעלה"םבאשלאביון ,מקוםומכללרעחן.ערתםשהטכימהשהי"ת,נחוו .כזה

 ."מפורשיםתורהמדבריקל,םדם.בתורהמםושר
ד'עכו"םתורה.סתוקודםנםהכ'מםנזירתשדכ.ינוסהטחוםעניוי'בוובזה

ומאיזהותמר,דיהודהבמעשהשםשלדיוביתמגזירתהיאשיראל'בתעלהבא
מצוויםהיולאתורהמתוקודםדהרי ,"חכמםילדברילשמועאז"ייביסהיוטעם
אינהחכמיםדברילק"םזוומצוה ,"הנשהוגירומילה ,נחבנימצייתבשבעאלא

הדרי ,ל"כנמדרנבודהוא ,מערתואחדיסושמער"ההשוסיףכהמקשהוכןונכללו.
 ! !לרבריילשמועאז ).ק .'ישראל(בבינתחייכווכמהתורה,מתןקודםכןבסהיהאז

 ',הרצווגםהואשכוידוע'סאנוחכמיםשציוומהדכל ,שפיראתיל"הבלפיאמנם
עלברי-תםסתהילתועוסריםמצוויםעולםבאיכל-ית"שרצונולעשותזהדובר

 '"קונםרצוולעשותנובואהנסצאיםיכלזה,
הנה ...כתרגוםופירושו '"היט,בירמה"הכתובכוובחלפרשאפשרוכזה

הנקרא )כ( ,"ייציוו'''הנקרא )א(- :תורה ' Iהל,שלוהשישכימפורשהזהככתוב
כלוםה-כלברהורצוןאלא"דיבור",לא"ציייו"לאעליןשאין )ב( ,":"דיברר"

ררנכו·

אהרידלכאורההרשע,כלעםשלעונוההישזהנארה ,המקראוחםשוטילופי

היאמה "'הפיאחלעבוראוכללאוזהככסףכיחולמאבלקלייתו"אםשאמר
נגדהיאישראלאתלקללהליכתוביהיטבבלעםשידעאףבאמתאבל ! !רשעתי

כוועלל,לך.שלאמפורשציווילוהיהשלאזמןכלזהעלחששלא ,"ה'תון
כעינןוחשונהיהלאה'רצוןאכל ,וייקא"פי"- "ה'פיאתלעבוראיכל"לאאמר

 ."ד"היוטרמואלחנן 'רל"עכרשעתו.וייהילעשוחו,

חמכירןייתרזד.דבברהאריכההשתירהרואיםשאנןרכיין ... :רכיבןכובתלוהלו 38

המקוםלמביחשובייתרשהואדבדכוכזההעירןניל I1רז ...יותרחשיכהואמסתמא

אפילוכללבאמרןשלאדבריהםשיהאיסוריםכלכןואם .ד hייהכתרכיםהאריכוכו

וצוגןהואשכךחכמיםמרבדייירעיסשאנואלא ).וi .'שבכתב(כתורהברמיזה

אתתיאםזה(וכלפהשכעלכתויהברשוהנלרםיםיסכיוםרתר I"טורם I"קלהםית"ש

 .] 160עד 96עמוידםמקראשלכלפשוסו,יין-הכתיבבסגגרןדרכנר

תסר"ר."לאוצובוותשממרתי"את"שוומשראנרמסרטכאשר 39

כהמעיוישינו"אכוםתתבלתייואלבמארמגוו"יוא. , 0מלכיסהלכותרובכ"סיסיו 40

א.פרקתשס"ג)תשרי

אדורייתא.צונוותתרי"גהמההלא 41

הגביאים.דבריהמההלא 42

חכמהבמשך !" Vו .)ג'כב,(בסדברהוא"ברוךכיהעםאחחארלאסדס., Vחלו"לא 43

לילהחלוסבמסגרתלוניתןאתם")לי("קיםללכתכלעםשקיכלההיתראספילר

ליגיחן )"וובהםתלר("לאההחלטיהסירןבכעיילילה")כלעםאלא-להים(יייובא

תיוכיעדלתצרריבלעםהיהמכאןהריבלםע").אלא-להיס("'ריאמררגילהבבניאה

לילה).(דרגתובמניבמןרמשקלכעלהיאללכתההיתרואילייל"לשאהיאהי

אניהםשלניזתלםיייימהיס)ה,(אבותחז"לאשלתאתלהכיןאולי,אפשר,זהרלמי 44
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חרהר.וכחןקררםעררגזיווחשוכצינרהדבופשווכהאיפוא,הסביר,אלחנןר'
כו,(בואשיחאבוהםאחהוכשבחוכסרקבאותרחמשדוחהננהלנושיהסבוופיעל
ותורותי",חיקותימגוותיוכשוכותיישימובקול,אבוהםשמעאשר"עקב :ה)

להקייםהתווהראתהוהמ(יישמוכותי"),גזיורתשלן mכאתאונחםריעוכניןרתרמה
 IIהרההסבראלחנן ,.רברילמיאולם ,"ילתיויתילחיקיתלמצייתהגויחתאת

ה:רציןאתלגלות)קםרר(וממילאלקייםוכצייםיעולםבאיכלהוי- :פשיט
שאבהרםאיפאו,טבעי,לתרהר.חםשקבעו "ב"משמרחל"חולניגילרזחוצין

בוראי,אלוהתובקוכעיניתכשניכלייתיישתינעשיכאשונח,בןבהייתיאףאבירנ
אתבקייםשהחלאחויוק"משמות",איתהבקייםוהחלה'וציןאתביהגילה
שלאוהתיריתהחוקותהמצוו,תבאיתןהקב"האותיציוזר,(יימשמרתי"),ה'רצון

 ,"ועושהמצווהאינובמסגרתלהשאירםצרה

דפרק

השריבלבהבתוכןאינוהנביאיםבדבירלדורותשלהאלמנס;זוראינו',נפי
איפוא,נאמו,כחדנובעלנכתבה,לאהר,י ,והיא-לדורותניתבהפהשבעלתוהוםנ
הנבאיים:ספריאחרתלשוןבבכתהכ.היאשנכתבהלדורותשבצרכהנבראהחרדישכי

אמיתןיאףהנבאיםי,ספרינמסגרתאליגיהגעיישלאהננאריתאמיתןשיבםישלבי
שקדישםתבכךודנו:דניאלכגחהכתובםי,ספויבמסגרת Uאליהגעיואשרהנניאות

לשניהםהשמוףתמהן-תפןהההטאלהעצםשהריהרשע.בלעםשללתלמדייואביבך

ובייייטצנטווהאברהםגםס Pכלכמו :פירושושכךונראה !זביניהסהמששואלים

ןTיתשחלאל ...לעולהשםוהעלהן ...זרעלךייקראבציחקכי"( 'המאתסותרים

להקפדדהיארצהאילי ."ה'"רציןרבין "'ה'םויכיןלהחליטהיהעלייוגםהנעי")אל

לקשריתןבזעםיהקב"השתיץרכםיינהיגהיהיכרל(קררקטיות)ה"'וכיעלרק

) II ה«הר,לךאמרתישחטהר,ליאמרתי'יכי :באמרילי")אמרתאתמילK סיקתיה-
ויזיזה'פישיכיןשבהתומרדיתבזהאיםוא,היתה,אבינואברהםשל,גדלותי 'אחתיה

בבוכי.בומרהמהרמב"םבםעולהכדבנן.אתלשחלםהבפייותיאהלא ,'הרציונציחהו

להם aזסבחפהנביאיםאצלאפיתיכמהעדלהדויענו ..• /, :הכיתבד)פיקג p(חל

 ICל .•.פקפוקהיהראילז •••אהבאןסויחךזזבגדאתלחשרםחש ...כחזיווהמאת

 . " ...לותמנגידםשהטבעיסלמהמונהריםהיי
ע'דרפס'שוףכברםת Mעובלחל M "במאדמגוזאחבסיג'אהקשיהרחיבמדשנעריין 45

רה.עגיןלהנחנחסדהנישהגוחביסאטבKםםרניבאן . 25עד 21

דבבריבזהיייסו . nאולםוסלכפחחולכםאפתחארניvrנםשלכפחתיליפnתחובבחיתב 46

וערפת ICאבי\באברהםמללאזהשבגללהבמאר , Pהיזקד"הכד ,יולבראשיתם nתגח

בכריתנואחרותצמוותעלשירעבשםמיהלצמוותלע'עדישהרי-יותרומקרםכגלי

דעדשה.מציןהלהילתשוצהמשזס-ה'רציןאל

QIכמרבי,לוסהרוסאי(כמרקנ
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מצינוה'לדירות'שלזהלאטפקטמוחשיכיטייתכדבו.רקילאבסtכםכעתההיא
הנביאםי.טפרישלהסופית'העריכה'בשאלתהדומויליזיו,הבצי"בשלדבנריי
ביאשרכםםס,שלשברירכליקטע,קטעכלעללשמורידעי'העורכים'יכציד
נביאסהאלההמקיריתחשיבית(עקבבביאים'שלהטקסטקדישתיבשמרהנמצאה

ות).,המקיראלהמתלייתבהעריתביאירםכדיתיןבמליאם,
כל:נתקבצומכילתאקסג).(עמיד •יתדיפדשתרישלמכילתאהנצי"בפיריש

עישההזההמעשהשמאבלעם, :ליאמרוהרשע,בלםעאצלהעילםאימותמלכי
מלדה'יושבישבלמבול 'ה" ),כט,(תהליםשנאמרהמביל,ולירכשעשהלני

מבילמביאשאיבולנחהקב"הנשבעכברשבעולם,שוטים :הלםאמרלעוםל".
עדרנחמימעבירנשבעתיאשדליזאתנחמיכי"ט)נ.ד(שיעיהשנאמדלעילם,

קראיהאלתתמהאל :זגו'ליזאת nבמיכיה"דהנצי"בומפרש ... I 4 /האץרעל
 "יאובגביבכא,בתראבנבאאיתאבזהוכיוצאאמהר,ייישעיהוגו'נשנעתי"אשר
הגמרא).ל !I(עכרמלת"ה'מלאכתערשה"ארורל) , nמ(ירמיהדכתיבליה,אמך

אמרדנהיירמיהדקראירהנ.יואע"ב :הלשיןבזתשםהדמ"הוכחב .!אמרהוירמיה

טנפםלידיאשרבביאיםשלהיסוס'זתןכ Rךל ,כתוכיםשלהםםכםקדשותעלומת 2

J<ן'!.<ד ל. 

מןלפליטהלבןניתרשזביםברחמר(אשרהמחבר lהג~{ןדיכתבמתוךבראשינהנפדס 3

הבצ"יבופיררוסא IJהגרהגהיתהמכילתא,טנסט-תדילשנתכירושליםהשואה)

בשלושהלסםריהנצי"בירזגזד tIהוצאתאחדיבאהזאת(מהדורההנצי"בכרכתכשם

הנצי"כ).עמקבשםקראוהדפוסלביתשהמביאיםכרכים

 •רIיtתלעעידיענררשלאשנשבעתיגחכימיהשיוהמבילמיזנךכדמאמר,"דרק. 4
נרא.רענעיל«'יר'"מקצוףהמגלרתאצתךאחרינשגעתיכזתינמל,לשאנזירההדיא

יההיאלכןעדו,יהיילאשהםכדמ ,נחמיכמי jלהיאןהשביהתוהגלזוזת ,ןפוידשו

פרטnבאצלשברהעצמיניהיכן-הנצי"בביית(יזרהיnבישבעותעדר.בלךתלן

יכרת"זלא )א(םנזמיסשתישאומהיא ).קי.ישעיהבספרכןאכרעלשנאמרלהמ

פירודסכך-כשר"כללשחתמכרלעודיהיהיירלא )ב(המכרל".ממיעדרבשרכל

נמיהו'-'הושכעדה,לאוי-ומד'לאושביעה,לאו'-'לאןכימזהולדמורבותינו.

אתםכ".כריתיאתייהוקימוחישאמרכרמ .השבעוההיאהבריתכילפרשדשישבעדה.

שי,למדושלאק."הרדל"עכהדבר.קיוםהיאשבעוהוכןדהכר,קיוםר.Kווהכרית

השבוהזכירביניבמראשנעוה), =(כריתה,רקשלואה Iלמשלהייקקוגליל,"חז

ואסםכהשיסיהדאתאדססהבעלכמסירתהיתהעליההיריעהאלאהיהת,כןאמנם

אקרא.

ייתחמהדכתיבליה,א.מרזר"שי)-הנקיבותאתהרגת(שלאהכיענדתאמיסעמא. 5

יהירמא Jקרינוסגרל)(צירהזכראנןיהאליה,אמרעמלק".קץמ)(פעמייםזכראת

זכרי'ליהארמזאקריחווהיאך :להיארמלרביה,שייליהאזלאסרירן.כזראנא

יאוסב''יה,אומלמ'קסל:ז',סםס',\ו\שקל(קמצוה),

י:שריי)טרק • K-(למכיםספרכילצייושי ,(אולם fירמיהלסבירבזןמייאגרהרי 6

בתראכבגויזל IIחז(לסיבכתגבאדים"זכיכלהכריתדע IIיואגמבצע,למסיפדשם

למכיםבספרכתובםיהשםכפייאובשלשעמשיואםוזו, ,סיברזיימה.ריילעא)סר,
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מסיבי,למשה(הלבהלהוגמירגמראכולהוויואב)דודשל(מדורודורותכמהלבתר
קוח Uחיומלדמיהסופריםעובשקשהכמהלךלימראקראי,אסמכיבהוירמיהואחא

 _שמיםכדיימיחהייביס mבארורשםהרמיה,י,שםמלאכתהעישוןבהןיכיוצא
ותירשן.יייןזניתיכחיבד"הא'סח,גיטיןבתוספותכתבי •יכןהרמ"ה).עכ"ל
ה'מלאכתעושה"ארירכמיעין.יrוהיועדיוי.בכתבלא toהפסוקה Jשפיעלאף

זהבביאיםהותספות).(עכ"לייאג"גביב)אנ,(בב"בחיפורלאבפרקרמהי"
 IIאיחמזהייןחרהקןשד. mרפיעלדבריהם"בהשמךהמקובליםהפסיקיםהביאן

שביאלאגתבבאלאבארי"סימןן,ר'אמר :ו)(פיסקאו'פרשהויקראברבה

ייוכייט) . n(ישעהיהםואלובשיעהי,וביטפליספר,כדיבהםההיולא ,"פסוקים
אלעםהלאוההמגיס,המצפצפםיהדיעוגיםואלהאגוחאל וח:11ד(אליכםיאמרו
מקןבליםשהדיהריהמדרש).עכ"ל , 111וחברוהמתלם",אלהחייסבערידרושאלהיו

מלאכת'ערהשכ,ניןוהשקפתיאמונתימיסדווהצדקהציריקיקבלןירוניה,היאשמחברי

קצת}. י{"rנאמרה''זירמיהונינוקישיתלכו .'רמיה 'ן,

רמס".תיבומוגע"וארירשם)(ירמיהכתיבא"לך

הישיס.כמטורתציירונםיכי 8

(אשפיאי)אתאניהךלמ.לשמהידי '«להמקםחביחשייהבניהמלאכתשלכסוביא 9

(ונשליnביבאמרחרמא.יה nאשכגליהירףוי)-שלם(ימצאולגשוםנקיהסיירהי

יייןייזגיתיא)ו.(הישעיכתיביחכס"לאבושוגהיכלשכרהומה rה' לr"א)כ.

 , I/לכיקחןתירוש

 !שוכליסר Dבעלשלמהשלבזמגוירועהיהשכןהראשוןהפסוקלעימתהשוע,מספר 10

אסמכיה-קצמאובראקמצא :המעירבנה,גיטיןהש"סגלייןאייגרעקיבאברביvויין 11

שהיהעובהשעניןברעה")יפוללכוומקשיהתמידמםחדראםשרי K "(רמשליאקרא

בןפקחזה- Hרשעבביתהןמארת Hכדצ,בסנהדריןובןהחורכו).(בזמןאח"כ

 .יבז'ומליהו
בשמרמקינליםהשיןסכסטים) =(לפםוקיםאמנםכוונתולהלן,יבארב ltשהנציכפי 12

יאסמכיה ...ראתאעדבשםהידועתהלירמאיתיזהתהליראיפוא,שיבה,הדוררח.

לדיי.באהשאח"כפה,שבעלתורההיתההדירותבמשךשבמסרההקבלהשםאקרא.

אזלםסקיבלהיהאשרמסייםכתרבעלהבצי"בדמברכאןהבכיא.אצלבטבססכתיבה

מסרםי.בביאשלבמסרסקימראתמצאכ"אחראשרכתיב,ברתר

הבניא.הרשעלשאביו 13

לשססכסאלאנכחבה"בימלאלדירותנביאהגאזןרהלא " nנניאינמלכלורפ.נ 4

בלבר.פסוקיםשני

1S הזהכדבראימרולאאםולת,דוה"לתירה :כפסקרK רשייייןחשר".ליאיןשרU י

,ל(מוסבל"חזבעקבותהמדשרררךעלהוהכתוביםאתשניהםהמבאריסורד"ק

חדא,טכסטבי-הקרומת)נבואתי(גמרהפשטדרךעלרהןהשבטים)עשרתגלית

חז"לכלצרהענין)סוף(דעהםיסקאבהמשךבדמרשתייןביתן.ולדרושולהפשיט

בארי.הבנוזישלוכנביאתוהואספרואלצירףשעדה iשהאחלהפסיקיםשביאתדררשיס
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 ."ברהר"קבסםרררטפלןשיעהירבאלשיעיה,מרקרמיםשהיראלהםפרקםיבשגי
כתרבליאמרעצמר,בפנילרמרלדרדמצאדאחיתרפל "תהליםבדמשדאיתאהורי

בדשלרמדםיחכמיםל"למידיחרב-רנראלר"הבדיםעלייחרבלי)נ,(ירמיה
 ,"חיתרפל Kשסארבררנהתה III'אחיתרפל,רעלבימימקראארתרהיהדירעהרי ."כבד
כמהבאימרמזה ."הקרשדבררחאחר"לעניןכספרררטפלההנביאירמהירבא

דרררתעלבתפילתר,עצמרעלןכדרמהדדרשאמרמקרארתלדרשראגחתדמרשי
שנכתבהעניןיידלפיבחכמתםהבינראימקרבליםשהירמשרםה"נר ,"הקיימימ

משרםאלא ."אחרלשרןדירקבאיזהאלאכדלהיכתבראריהיהלאהמקראאןתן
יפהמדןיקהיהלאןרמקראאותרשיצאןבשעה ,"מכברןכדרמהלדיימקובלהשהי

תכוכרבםןמארןרים mהמאבחררתרבאר ."פהעלמקןבלהוהיענין"ארתולםי

J6 ,וה-הבניאהלרוחאילדטונתוP בכויידעלנחהשהצירוףיקיM ח"ן(רלאכנביא

חיצוני).'דרקטרריידיסל

-גו.Kנברחהשמבהאל(ביחםחרבתיבכלהיכןטן,רמזלירזביהט.בייקילפנינוד(
רמעדיו').אלוםורבו'קראוכלבדדי-.כםנטיאלאמאתיתוםללדסלאשיראלמלךדזו

תמקייימםתורהדבריאין ,כתורהתוסקלבדישריבאתה:למהרכתיכלהובדזכשר 18

כחברים.אלא

בפסוקהשתשוניnשז"ידהייבו'כדמרןסן,'המררשאתלפרשובקיםריאההנצד"כואין ~ 9

אחיvוםלשלכםייהפסוק naשמיאשרוהםלב,ז =בדשלזאתכוכשעובות"פרמיהזה

ללאתירהללמדרהאיטורבענין-תוכחםתמצםהשיא-תןכחתיאתלהובחשי'דכ

הדמרישםאוםתכללגבילגרמיחשדהלתטיטההנצי"בגמיעפכאןחברזם,ריכקו

בתקיפהנחנ'''נכנתואשרמסיקיםבחנ",,דמוייתשלנפיהםםסיקיםהמביאים

ןפוס nב'שימושמעיןא.ליבציטטותריאההנצי"באיןהדמויית.אןתןמתקיפתרת mאזנ

כלאהלבציtכטותה It1ראיבךןאףכדםכדאת,ןלאכוכ.r.י'םבפסוקיםלהשתמשספררתי'

(כלבשריסיפםקדוהמ,תקסרהכןאתהתחילתםאשרש'ירותומבאיתאלהאנגרןניזם.

גםזיהאחריופי. eבטכססהג"'ךמספירבאחדחשד)ובסםרחדשבקונסכססחשד

שנים.שלרבךתמאותבשמרארוגההיסטירית

ותעההקוסמים.יהםיחרישי"מתים'ייבדיךמזהגוזביםשפירוש :'ייהכדימ : ק',..ר 20

קסמהים.להםהרעילןולאדברחיוולאניאלי f .נ"' rעלהרהעבארב

קנא,(חהל'םםחתגחמןנרשומאלר' )כ(סח,,ציאםרשחלרשירנהכראש'תגבי' 21

יעקבעלהזההמזפררבלאתדורש(השמדרשההרים"אלעיניאשאלמעלות"שירא)

(עזראהשםייעזרי"הירים, =ש"הרים"שם,עיין-הוריובמצותללבןשברחבשהע

עודו].yוקבשורמ =ישראל"שומר IIכגנרר),

zתאי-חו"לדברילכאמובתמקיריתשניביבDהקבלK שארהרבהחכמחםאיפיתית)

כמצדדתיו). 'הרצוןאלמשמלסוןאותםהב'אהוסרפןאלחגן 'רלתעד

הראשין.בניסוחוזהמקראלשיןמטבעהוטבעבואשרהמקוריהקונסכסטמן 23

הסרפי('העורר'המלרלדודקדמואשרערלםגדרלידייעל'נאמרו'אשרהמזמרריסכגרו 24

",כביאבסביסתלהלןבזהיעריןתוו,רביגומהש ,הרארזשאםד _במותהליס)ספרלש

 .הסומוירבתשלזאתכסרג!)י
כסגססדעייזכחובהלא(אמנםדמייקתמובאהכלומרחסכינו,גםאלאהותכזרק Mל 25
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יישסעד)י.(דבירםסקראינן ."סכנרהמקיבללשיןבאיתושלםב'הםבעב'ןםב
א·לקיר" 'ת"כתיבלאאמאיהרמב"זבזהןבחקשה ,אחד"ה'ינר pל wאה'שיראל

שםסוקשבהגו"מקוסבםרקחז"לכדשרתמבוארמזהאבל ."הפרשהכללשוןכמו
עצמולשוןבאותובחיהרכחובהב'משוםמוחו.לפב'יבב'ו'עקבב'מיבאמרזה

מנההגעירמזהינדאה , 29מהש"בידה'פי!'עלבתררהלנכתבובניו,יעקבשאמרן

ובשהג'ע ."הבוסחבזהמככרמקיכלהיהבאשר ."ובחיכ'סבבביאיםוכת'כקרי

ל 1Cחיזקראאתדעייועהיהכיובהותכיאשרמהשבעלמתיהרלאפוקי .)ך tlתבסי

שלבים,,יהנכיאיסאצלצייגול"וrשוהמקריםכאיםתרקא"ספכיה Xל

פה)בעלהציטסהמסירJושלאריכהתקיםה(אחריהסופיתהכתיבהתהלירכלומר, 26

לסיטואציההישוםאתיהוהמקורית,(קינטכסט)המשמעיתאתהןבחשבוןהבאי

ניחוהטכפטרקסלע", rןםן~ייכמטישאשדכתינהשלדרכחכזזהריהחדשה.

פה,בעלנשארההמובאהעדוכייכדן,'סדודרשרמז,פשט,-שוגותלאינסרםטציית

העתקתהדייעלחשדמימדניתופףכאשרוסלה.ההיסטורי !ב'פשטרקשובמעוחההיתה

מירבאתלהקיףכתכב,חגי,ןשהיאציטטהארתהשלבבוחהישטכסם,-לכתכ

 ,"יהתגבםירןסוהמקובליםהמרשינתבלליות pmבאהמשrמיוית

 "ייא-לה,.,א"\ינ,לאא-להינו"ווה'לאמרבאוהבתרבשינחכיבזה,להתבינוצרירואהת 27

 ) 1(םסוק " ...היוםעובראתהישראליישעמא)ט.(דבריםונקיםככלשאררמכובר

ייכלד)פסוק(שם 11 •••הייםקרביםאםתישראל"שמע ) 1ב,(שסא-להיך".ה'ייכי

א-להיך", 'ה"אוא-להיכם" 'ה"יזכירישראלעםשירברהטרשייתבכליכןח'א-להיכם".

 .""הל-אהואתייואהבתאומכאכןיגם

""כריןאןרמיםחין Mלשאלא ...שובעאתכררכיןהייכיצדרבבן,נתראגן,פסחםי 28

כןסוסונרוריבוידסי'כ,ליה,אמרינוססמאובאייאנו ." p.,רלסלוםובלכןתוככדוDש

לואמרר ...םסלובוביטתידששאמ .•.לבגיוהץקאתלגלרתי«קבביקש ...לקשי

באותהאחר.אאלביבגיאיןכןאחדאלאבלבןשאיזכםש " ...ישראליישובעבגין

 • " ...שם"כרןריארמ Uאבייעקבפתחעשה

תי;חדרגתכדהבבואה','ברי"לאואףהקדוש' m'ברכתנרלאהגצי"בדייקכאז 29

הכתובובשלוולתורה),הרובב"ו(הקדובתשמה'שללאזגיה IIהקבשל'מטירהיאשככתב

-ישראלבכילעכישמהשםאשרהותרה"וזאתהמשפטככירתשמה'.בידוה ' Dעל'

רמתהיותיגידרשיגים.מסיקיםונשגימירכבאלאבתגייך,םסיקאינו ,"ובשהביריהםדסל

כתב"רםסקוזחויבורח",עלולםימלירה'מלךה'מלךייה'בתמילותיינהמשמםהיא

בבדפנרחכמההןזסמהסכראתכזהועייזשרבים.םסרקיםחלקישמלרשהמירכבאלא

כר).מלךוחדרסחד"הכא .ג'בלק

שיטה •בב"ויכתיבקריכסיגיתמוילוזדוהגאוןשלדמרשומביתגדילחידישבזה 30

נסוחאות,''חילופימיעןיכתיבבקריהרואה yהדר"שלזמוםרסהת"קרחוקהזאת

שבנייתלפיכונצמאוהאלהמלותכיובראה- :לב"ךבהקדnמיהררק"לשוויזה

הגדרלהכנמתראנשימןת.התורהיזועייהחכסםי •רבסלסליהסםירםאדביראשונה

םת, pדלסיהריבאחרכהסוהלכרבספייםחמלרקתצמאןליישבההתוהרשהחזירי

ולאחמזוכתביאוגקרו, acלרהnא:דכתנוהבירור,עלדעםתהשדגהשלאובמקיס

ייזין .) pהוד" י"כ«( .. ,מבחץואחרובדרךמבפניםאחרכרררכתבווכןמבפבים,
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הש"ןהנוסחובא ,"זהבמקראשינייאיזהלעשיתנרשו ,"העניןלפילכתבי
הקדושברוחנאמרהעחיםבשניכיבאשרלהיררש,עומדיםושניהם ,"בכחיב
 .) 96הבציו/ב(עכ"ל

ביגה'םנמצאשמאילחשרולחששי(במענהאביהםבפנייעקבבביהצהרח

בחירהזקן,אביהםחנזכחשנםכםשההיטטורי,במקורמלהיכחבזכתהלאפטיל)
בהריהניעה.לאכחיכהלכללהיאאףשלמה,מיחתושאמםנליהבידועהאבות,
זאחאבלזאח.כחיבהנרחחהמהעלידועיםאניואיןבעינא,לאררמחנאכבשי
אשרעדהמשפחה,בניאצלככחיבנשמרוהשכתובהנצי"ב,ע"פדויעים,כואבי

כאשר ,רבינומשהל v ;הפרירההרצאתבזמוהחורהכחיבחבקהללבאכשרנצמא
אחלקלוטעחהמוכנהשבכחבחורה '.החירתאחבביהםלכבילבארהאויל

פנה'ולאישראל,לעםציווי(החדשהעיתושמובמהחדשבלבושוהאלההמל,ם
קבעהאשרהיא ,א"לוקינו")(ייה'המקוריחהצורהנשמהרכאןדוקאואלסזקן).לבא

הקדים,כזמוהלשןומטבעאח
חורתשלהאלמנטלהםניחיטףכאשרלהיכתכ,זכוהכניםדבריבעדואכל,

 nמחנשארהוע"ד)לעולםמלכוחוכבדושם(ייכרוךאכיהםחנובתהרירכינו,משה
דייעלבהקפדהנשמרההחוכו)דק(ולאהטכטטמטורחכולו,ך"החנשללטכטט

השמיםמותורהבררגתלקל,טתוהפחחייפחחשמא-הרודוחככלהמטורחבעלי
הזהלמשפטנמצאלאכיהחבררהחנ"ך,ונשלםחםכאשדכחיביס.אינביאיסאו

שלההיטטוריבקונטקסטאוחולווכדלנינשארהחנ"ך.כקיישתאחיזהכיתכל
תודהניחנהלאכיאיהוכךנאהוכך-מלאכיםבדדגחאנוכשארבשגה,אחתוכעם

כפסיקכחובזהמשפטהיההיכויועדמי ...חסאולולאאבל !השדחלמלאכי
בחג"ך·

אולמנוחתיאלאחדכלהגיעאשדעדלדור,מדידהטכטסיםייהתגלגלו"כך
ה"שמעבמדרש.והנדשרבפשטהנלמד-הטכטטקדושחשלהדיגשכלעםנחלתו

מהששלחודהבמשנהאשרעדיהדוהשלכעצמוחיו'החגלגל'יעקבבנישלשיארל"
הושעשלאביובאריל'אלקינף. 'מ'אלוהיכםקלשינויתוך mלנההייכולדבינו
לדודות)שלהנצחבדרגחנבואהפרקיעשרשלושהלנוהנחילאשדהבן,(האו,
אנשישלקומהבשעורהקדושרוחבעלידקבלב.דפטוקיםשבילנולהורש"וכה

דרשותבעניןדמלרהרבשלבמכתכןתשייוכנ)(ירזסרליסדכרךאמלהוןבמכתבנה mבה

שלהמאלםןחבה«'ררחויויין ,) 355עד 353(עמודיםיעדווכתיבקריחז"ל,יאגיות

לומגיחישהררוסוללתב 1/הנצישיטתכיברור7שיט"א,כרמלארהיהרבהרערד

השינים,גווניהכלעלוכתיבקרישלזאתמיוחדתתופעהבהכנת

בהיסטוריה.הכתובל1סמקורןלפיהאוהכתיבנוסחרהייני 31

(שדוזiזכותבשלחרררבאאזכאשר ,שהניההיסטוריהמידמתרסףינכאשרכלרזכר, 32

כטכסט.להיכתבכספר)נכתבלאכה

 .השנילעניולהתאימן 33

 .ש'החןת Kמיצגרהקרי 34
;ד''דקכזעמדר M.ד1בכילכםירושדכריןןהשוה r(ערי !שאמסרלמיהדבריסרראיוDי 35

לחלק).וזוזי ,נארמככרוהלא
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 'Dבניאאצלהסופיתבמטגרתםאלה'1כותמיספטוקיםלשלכעדיוהגחלהכנטת

ימ:rיו.שלאברהשתלתמגלקשהערוךלאיןהיתהזאת'השתלה' .)!בבו(לאאחירם
אתדוחההמאמץהבביאשלהטכטטהיההס"'י,למקומוהמוחלטתההתאמהלולא
לאשאמאו-מנוחתומקוםאתימצאאשרדעלהתגלגלממשיך 'iTוההזר:ה'גוף

רבלו.התנ"ךלמחבהמחוץישובבדדוישארבכלל,ימצאנו
 !ועיקרכללבתנ"ךאיבםאשר'פסוקםי'לבוציטטושחז"למציבואמנםוכך

 :בפו,דףביבומתאמרווהנהקפח).עמודלמכליתא(בפירשוהבצי"במבארוכד
(זבירסר Kשנהלויים,םואלאשרטריםמעמדייםהיולאבחחליהחנינא,ר'אמר

ל. Kמשיראלאשוטריםמעמדיםיאיןעכשיולפביכם".הלוייט"ושוטריםיט)הימים'ב,
למויים).רבםישהםישראלדהייני : "'רש(בראשיכם'הרביםישיטרםי'שנאמר
אצל.םמקובלהיהככתוביםאשינואט"גהזהוהמקאר

חוכ,בעללה"\"יתצרריהיאהתב"ד,מחלקיאבחדלהיכללייכלמסייסשעביןכדי
האיפביםבכלהלילמדהעידמבטכטטכתיבהשלאפשריחובעל("לדורית")נצחי

ייבוחת"אלהתבאיםשביו Kבתמלכאשררקובדרש.נלמדהבביאיםאיהתירהשטכטט
בקדשותבחקשדאשרטכסטשלצוהוולובשתוהר,שלבאמטוטפיהרממקוומהטכטט

מיותטףלאטולאטהשמים,פביעלובע ,םכ1'בתיכיהאיגרעבן rכעבהתג"ך,טכסט
עלסטרלרן.רדייעררילקארתאוחוומקרביםהענואתהממלאיםנוספיםאדםילז

עלמטענהנשפךנכונים,אקליםבחבאיפגישתווםעהעבןהתמלאעםהארץ,פבי

'כדיבוהיהלאדרכובראשית-פטיק'של'גלגולו iכלרויה.הצמאההקרקע
של'הפבים'במטפרחסרוןחמתמאישלר,הנצחבתיכןחטריןמחמתוא-ש'1כהע'
שלההסיטרירהרבשמיהיטב,בשמרשבכותב 'iTהאברגוללמדי,לדרשישניתזליומד

חשדיםחכניםותכרל Kאוגר Kהווחקופהחקופהסידיכאשרלאטו,נעהואהנצחעם
איתרמ'ור'ריהבכיבה,באטמוטפיהרפגשיתיעםיהבההתורבי.מטעביאתהמעשיירם

אותיהקולטםיהנצחייםהטכטטיםאלמחחברכשהיאהקידש,כתביתידאלהקב"ה
הבכין,ובהקשרהבכזןבמקםרבדייק

הגיעהרכאשר ,"הגיעלאכתיבהלדייאבלנוסח,תחילהפטיק!של'גלגיליכד
הדיררתבמשדביטפיםלימרדיםביתרטפרשכברמשוםוההיהלהיכתב,שעתואמבם

 :השאלהונשאלתהטרפי,בניטוחיהזההכתובמןיבדשרםיבלמדיםיחדכולםאשר
הטכטטקדשותחוךאלזהפטוקהכביטאשרהטופיהכותבשלה'עריכה'סידתמה
אשרמטוימיםפטוקים'tיפלףאנשררלירמיה, 'iTלשיערשותהיתההאםהג"ד,של

דניהפסיקביטתאתלשביתשלהם,הספרלתוךאחרםידייעלכןלפביבאמח

במלואבשאלתהשאלהבביאתם,מסכסטאיבטגארליכחלקהחשדלמקומולהתאימי

דורותכהמשלעתיקשחומרעליההעירושחז"לטוגיאבאותהדוקאחריפיתה
'ערד'המלדסדודתהליםספרהיאהלא-אחדאדםידיעלטופיתיבסדר''בערך
הבצי"במשיברכךאבשים,תשעהעידדייעלנאמרופרקיייאשרש,הקiובררח

, 

I 

תכיבהליזיזמיעלהביוקהשלאהתרהר,תקופתהיתהההיסטוריתי mנ'םתקופחאם 36

לודוונשלאפשרותמחייכיםההראבמסגרתכתיבהלשהקריטרירניםשהריהגיע,לא

הסרכום.בפרקבזהיריבריעדררתרה.שיהפגיםשבעיםככל
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שאמרהשמיניתד"הקד)(עמודהיםירתשתשםררשי ,"למכליתאגםירשרו
 ..שלמה,
אלפיםשלושת(ייוידבריגה,מלכיס·אבספרשכתיבשיייסמחמשהאחדזה

גרוחנפרדיסשיריסחמשהשעשהופירושו ." "ואלףחמשהשירוויהימשל)
וגו' "הביחחנוכתירשמזמור"ל)(תהליםהיינו ,תהליםגספרארבעה- :'שהקוז
למלך'!פטיךשמא·להיסלמה"לשעבותהליםאמרו.שדלמהאכןכמכליתאותגי

 :'השבתליוםשירמזמור"צב)ו(תהליס :'לשלמההמעלותיישירקכז)ו(תהלםי
(ילקוטרביגומשהשלמומוריםמי"אשהואואע"גשלמד"תיבותגראשידמרומז
ועלאמרו,הראשוןדאדסאיתאקלחדףתרומהפרשתהקדושובווהר ,שמעוני)

יי)פסוק(מקראומכ ,בוףיהוסלמהשינמוהכי ,דביבוהוסיףרביגושמהכרחך

 'ה"אוהמישי n:nאהל.אלא 'בית'התילאהשמובימי ,"יגףה'כניתיישתולים
"לה'כד)(תהליםמזמוראוו. ,ב·הימיםובדברייבמלכםי·א. "בערםללשכוןאמר
שעריםיישארז)(פסוקשלמהשאמראל,דףשבתבמסכתשאמרוומלואה"הארץ

4שיייהואלםשספרהיינו-"יאלף" . SO "ייחמשהפירושזהןראשיכם". והיינו , 0

שלושההייגן "לשמאלפיסשרת"שלדכתיבהאבחיירבינןםירשיהכיהשירים.שיי
4ספרים 1. , 

השיואתכדיתיך .בבדוןשיטתואתהנצי"במבהירא , Kהשיריםלשירובפירישן
- : ,.דודאביושלזועםהמלךשלמהשל'העריכה'מלאכת

נתחבררמהםכמהרשא ,נפררםישיריסמהרבהנתחבראשר- "השיריםיישיר

איכדתבך,רבינשמהדייעלנאמרוגך' "לירהיהגייכמו ,"אחריםדייעלשהקןובווח
שה1ד'בדמרשתיבוולרבמקרבלהיהוגו' "שיקבייימקאובםםבחס.פרשתבספוי

אברהםבימיבאמרקטבה"לבוייאחותשיררכןנאמר.מתירחקרולשלמה,מרקדם
ברוחהשיריסאסףשלמהאבל ...לךלךפושתרבהבבראשיתכמגואראבינו

תהלוחספוכמוזהרהריאח.ןאלנפירשאןשרעמשלו,הדהבהםריףוגםהקושד

שאמרהשמינית ...הןשיררחמיהולאהיא/אחתישרהרכיהזאת,השירהאתד"ה 37

 ...לדודהביתחביכתשירמזמירל)(תהליםשבאמרשלמה,

בין Kהפסייםסירבכי ...אצלנוצאיסמבאיםניי(כשמPמו ""אלףפישרק"החPכדר 38

שלשותשרסופיךכרד,מללמלסווז "אלףיירסויטאשך"שירזההיה )"גנליתםשילראל

ללמףו.הראכדיחאדייבכלפירשרו "יאלף"חוסמהוכן ,'לימרריס'סולשרההואאלפים

בחיי.רבינרב«יקביתלהלן.ךנצי"בפיררשעויין

שירים.החשםה ,כלימר 39

חשוביאחדמטפרחלקהשירואיז ,שלסהדייל«יחסיבררישהארכלוןהטפר ,ימכיי 40

 . 'Cחו Mידילגו

שוכלי.בספרשלמה"לשוכיייכתובם«יימםשלשו:ייבר'שזהומינון 4 \

 "לשלמהייאשרמשוררים.יהמרבהנפרדיםשיריםמהרבהשנתחברשיר:הקצרבפירוש 42

אח.דשירמהםי«יהשתקםניקבצםהטו"שוכררחחככU'וםהרא _

שישובןשאררותיהמקףאאלאהקדוש, mבךגשעתהה,ך'הכמלאכתקרלאכליןכי, 43

ש.הקוו mברב«יזסםתגכתבירם.אףמלאכה,לאיתהבטיס
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דדרתם"'ית"כליכ)עב,(תהל,םכדכתיבשמי,עלכיליינקראאביידדרשעשה
שדידאלאזקבים,עשהרה"ביאחריס,שאמריםמזרמרם"בהםשישאע"נ ,"י'שבן

יימשהבתםילתצ)(תהליםכמישמלי,הרי'םףבהםיהגיההקידשבריחאמרםכןנם
ביגמרתזהעליאמרישנה",שבעיסבהםשברתינו'ייימיכתיבהא"להיס"איש
הרכי .....יגףשניתיני""ימישנאמרשניאיעמיטדדרבימייהא :ב)דם,(דף

(שם,ציין",יתשמח"שמעהח)צז,(תהליםרבינישמהבמזמי",זמכתיבמיכרח

התשבחיתכל :אקיז,רףבפסחם"דאיתאזה"נישמי".בקיראיייישמיאלי)צס,
הנהישדידמשיםיהיאישי",בןדידחפילית"כלישנאמראמרם,דידשבתהלים

m בהםוסיףoוסיףבידןמקזבלשהיההשיריםקבץ ,"'שלמהנמייהבי ,"בnהיכהז

צירתיעלמזמירכלשהשאיראבריכרירעשהילאאח.ךשירמהםיעשהשמלי,
השירים.מןאחדשירעשהשלהמאבל ,"הראשינה

לשמותספורנועייןאבלאלה.מלוםיצאןמעטךולאכך,כותבהיהלאשמשההרי 44

כיקוםב.לרציןוהודרזוהשכימןזקנתםכלועם :שנהשמיניםבןרמשהה Ifרזז.

כדמלבכורותיהגעיהשיבהיימג"ברכברההםכיסם Cגלשמוניםשהניעמיאמaנ

יגך.' "שנהשבעיסבהםשגרתינו"ימיכאמריבתפילתךשהעיד

כמקודס,כילםאתשכחגהכייבהזאיו 45

 .בןלסימןאביןומשעה ,דאבוהיברעאברא 46

כלשלהמקוריתהצויהמסגרתכחוךזאתכלאכל ,"כהס(,,לפיףהגיהייאמנםכי 47

השכילאשרשלהמכגןעשהכןלאמזמירדם,וחשמיםמאהנשארילכןיוכזומר.מזמיר

אחיד.אורגוזנימכנהבעלאחדלשירבידיריהיוהשירים,כלאתיחדלשלב
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יונגודטאבאאברהם

אשהקירישימהיתעל

בחילםיי"מתקרשתאהש"אייסוגיתלימור

צז"לרבניוגיעקכיחיאלהדכררניע"פ

חוהרושי 'T'חשהרבהצעמועלמעיד(הגריי"ו)ויגברגיעקבחייאלהרב
לארותםזכינולאלצערנובשאיה,אבדולדפוס,ומכניםשהוישל,וסוגיותובראירי
שמצאתימחברותמתוןלאחהאחדשהםיללקטנצטרכתיולכןומפודרים,ערוכים

שיעוריםשלהקלטותמתוןשנתן,שיעוריםלקראתפרקיםראשיכתבהבןבונו,בעז

יומתוןמכחביםמתןדין, 'T'תלמשלסיכןםןמחברןחרשימוחמתוןעמי,שנשחמח
ושחזורתשבץעבזותזוהיאש),י 'T'שרת"בשן(בעיקרשהןדפסוהשונםיכתביי

אתולהביןלנסותכיזערות mביאוריםהוספתיהשרנים,המקוחתהשוואתכדיתון

שללימורוררדאתלהבאיהיאהכוונההגריי"ו,שהנחיהיסודותע"פהסוגיות

בתשובותייהש"סלסוגיותביאורויאתחיפשולאהםכי ,יםהלומזלכללוינברגהרב
 , 'T'בהשיגשאינןבמחברותאוהשיטין,ביןמובעליםהםבהן

פהמובאהמקוטעםי,דבריוע"פסוגהילבארזעירנסיוןהואשלפנינורןכאונ.ר

סוגיותמבארר\אפיוועל .לימדוולשיטתהאופיניהגריי"ו,מרבריקטןקטערק
רגליותבאותיותגדולות,בואתיןתנדפסווינברגהרכ(דכיושוין, 'T'כקנוסשת

משיעורוימכתביו.בירושישמיכלאתלעיררבזהרצוניוהערךתי).:באיוריוקטנות
המעלולהוסיףלהרחיבשאוכלגמתעל .לילמוסרםויננרבהרבשלוממכנחיו

בידי.שיש

• 
למעיטובאהאשהלקידןישדדכיtבג'שמנתההכשמה·שמסיקההגמאר

"חילפין :?ומצרתתנמייהכייואימאהגמראמוקשהחילמין.עייקידישון
נפשה",מקניאלאפרךהטמשוהבפחותךאשהפרוהטשמוהבפחותאיתנהר· .

 .ראפיליביקדשוויחליפוילתידתלהביטלהכלך.דלהוא"רנגאי :רפישר'י
בוחרתלהידהיהעדחליפיןבשלון וf;יהיבאיפררהטשרהכושישבכיל
 . ) : .גכקידשויןקדישוין"אוקתיהארקניןלשון

 :מהןשחייםןנצייןפישר'יעלאשלרתכמהעמיררוןהארשתtנינתוה
 !' ?פדרטהמשוהבפחרתתחקשרוקיבלהדיהפשטהאיכא)

• 

כאןהדמכאיםהתררהרנריויהירחורמ,יסךף Rבליעוזרטרחז"להלרשמ",שוזo'ןר •

 .נשותמלעיליי
תם.רב'ובנשםנפשה"מקניאלאפריטהמשיהבפחדתייואשהח"ר .גקדיושיוחרט' 1

"וגראהתיצרוםש,-א"תשנ . M .nשפיראשומאלמש.וחרכהרצי-ש"הרא ' Cותבי
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איתנהו,פרוטהבשוהבאשה,ליתנהופרוטהמשחובפחותנימאב)
מחמתאלאקנייתןפטלומחמתנתבלטולאפרוטהמשוהדבפחותדביון

 ?בה'ילתנהואמאיקפדהדלאפחטהשוהבדן,איתכיאשה,לשקפידתה

דחילפיןהגמ'חשבהאדבה" ·הגמ,'בהבנת,ם ,'(שמבדרךהלכוותוט'
נימ"כחי"אוימא :הקתשהולכןכםףבכללאיתאפרוטה)שוהנהו(דאית

וזהוערוהט"משחובעחותאיתנהו"חליפיןני·ומשבחילעין,אהששתתקשר
ראיה"וזוהיוטב"אוכלשוןאחר,קניןאלאכטףמעטםאניםחשילעיןסימן

הגירסאהתוס'ושליטת "הם"·דכסףתדלוהלוואהםעצמובעניאבדחילפין
אינהזאתודרךנעשה,גרטלואמקניא"אלפריטהשמוה"בפחותבגמ'

כללקרשדאינופדוהט"משוהפחות Hהדלתיס'פישר"יעםכללמתיישבת'
לגדרוג'יולידכבן,והוהאאלאלה")הוא("דגנאיהאהשלרגשיתיכלל

 "חילפיןקניןלשהמשפיט

טרדסה,שמןהכפחותבםשייהןמקנולאנשיםדסםתדכיווהספריס, 'גירסליישבשיש

אלעיזרלרכינןבתוםייכןחתה".בטלהבפחותקדיישיןוקיכלהירהפשטהאפילן

פייטהשמדה hחן tlכיאשהד"ה .גקדיישיו-תשס"בירשוליםמכוןהיצי-מטיי

יחשליםספרראברהם 'הו!-רKמ.יירלרביטהכחידהבכיתאיןuןיכזבפשי,מוכגיאלא

נאי pם"לא D "זסמכIכחותא M '.אשאומיזהכיאןרולגיניו"רח •גקדישויו-תש"'כנ

הגשים.לכלא It' ,שגאגיהרבביסגר,ליוכבתשאףהגירסאלשניתציןדויאר ... "נטהש

 :נפהש KוכקניXל"דה :ג rקדישרהזקן,"יי 'יביתטתחה".בטלהפרשהKרםולי
פהרסרעכלוסהקדישוין rKפרוטהמשהובפחותלהתקשרייצהשהיא D"R'"הלןנ

 ."שה"בסי'9ר זIי'ם.~;חותתר
. . 

מ'ש"כחליפין,פיקניאדשהמה )Iסרי nר" .גקידןשיןהריטב"",ושיכח'ןג"כ ' 1«''

שיב mאיבישראלבאראע"גממרןארכמףרביענןהכתרב"רגזיות :בם'יקדיו'ש'לענין

ביה".משגחינןרלאאםדכלאצלדעתובסלהממוןאןכסף (!"משפחןחליה

הוצ'-.דושב"אחחישירכז ;חליפיולמערטי'ד'ה .גקדירשיו ו"כמ.,,חידשריעי' 2

שם.-תשמ"גירלשויםליכסנשסייז, . )1הרב"עיקיק,חרבדמסד

םשהרסב"זבחייג"כיערי . rבהייפסיקניאהשןחוכ )1 ' 10'ד"ה .גקידישיזריטב"א 3

קרגיזהםכסףבתררתלאומש"פנםחותחליפיןשכחן I('Tייכייז :ין (Iלי nלמעיטי'דה

 Uאש'היאאחרדיזבלירמתירהבהםחשדשההיאחדשואלאש"פבהםכשישאפיי

הדשב"אבחיייכןבכסף".אלאקנייהתידהבהאפ;חלאןאשהלישחדולאכסףבבלל

לאארוסה , , ,קיג'!ה!בסף'דמ!לא !'בmעל ~"םשבפחיהחל'פ'!דאוסכח!יי'כי!םוס

 Jl '«חiהלקמן 'סריבה".קיניןל'םין nאיןהלכךכסףאאלקנהייזתרהכהמארה

א."הרשברכידהמשך

שה Kיירבתכ ...אר:רסרה .נוסיז frקאשכנזי,הללברומדכילר'בסדרכירמיהי

ליפיז nתירתלהןבםליהכיושובוםהןאכסףלדאןמקניאלאפרופהשמיהבפחרת

דקשזהישמונעכפחות",קנ\ C'לל\ת\ילאפרוטה,שוהבישישבכליאפילרלגמרי

 :יקידןשיז-דייתשל'ירישלים-דטראניישעיהלריהרי'''ברתס'וכזגוידה.בגרר
ןשק.מבהרןראבדעתישעלתמהעיח'שבחליפיו.נקביתאהשאיםרושמאי"ה

רםכ"ווחההראשונים.בםביהגירסאיתתשיעםיןתם,רביבוכעקבותהנראה,כםי 4
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שיהכשזהיהאם ,-וf;היא-רגנאירפישרשר"יעלג-כקוהשיהמאת
ההסבירםכאחרבעצםשממשתזאתיעטנה ?אלשהגנאיכאןאיןפרוהט:

 ,),יביא,קירישון(ע'לרידב-ובשוהבירנריראמירשמאיביתישלטת
אפשרוברינר :טעונים ,פחטהובשהובפחהטראמ,"ללה,רביתל,צוי

לשסלמקרהואהשכסףנע-כאלא ! ?אפשרידרניםונעשר ?אהשקלנות'
נקוי.

אפוליאשהקלונתשאפשרtושקיימאגופאזהאחרות,מכלייס
קנין,לשסלמקרהוא,השכסףמיכיחבפרהטו.

, 

ואשהגריסהכיהקיימת)רה Pכה(עייזהפי'"ולםי :חליפיןלעמוטיד"ח .גקדישויו

נוטיתנפשהמקניאבהםשכתיבהנוסחאיתמקצתאבלובקניא.יאפרוטהמשוהנפחות

מובאות •..יאשהד"ח .גקדיושיובמדרכי,יכז " ...ההלכיתגירסתוהיאדללמרףסי

 Mבריטכ"יכן . 1 ,הערהלעילזעיובמאיריש l/הראבתוסיוכזתם,רבינייגירירדי Iג~ו

ןאתוuרבהםשכותגספריסויש ... "כחליפיו Kמיקבידשהמה Kסר"רה .גקדישריו

 . ., ...נפשהובקני.לא~ש"סכפחית

 " Dבוכן . 1הערהלייל 'עי-נםחש"מסבוא"לאהגירסארקמובאתהזקןייריייכתרס

-תרייירקנייכלייהכהזיהדוהמהשהצוי-למונייחכהזרייבאריהותנזרכיני
בפסקייבן . 11ה~הלוכקו 'עי . M "כרשכמשתעובוכזנפשה, ltובקבילאירה :נ'ןשיז jץ'

 ,ליסארכהםהרבדיהישראל.התלמדומכזורזר.י-וטראבייחוהילרכיס ד".""ר

רגסן. lה~שוםאובי.לlPנןטיריישאנםיאנירה .גקדיזסרין-ן 'IIתשל Cירל1זוי

בסהזו.

המרבאכפילרי"ף.ההלכןתנטפי Uצמ'נפהשוכקביאלאילגירקרםוקמררחרבה,

רה rסדישרריש ,ף"הרייהל,להד"זבפי'ראמבםההלמת").גייסת("והיאברמכ"ז

הרםכ"ן"ובדתק :"ז"לכהלכות,נפשהכסביאגרםלאהשרמכ"ןמיבא ,א Wדרימביאנ

שמוהבפתותKרהשהיאהבייטיעשיקררנאהשכתבמהילפיהללרקישירתלותןז"ל

(ביתח f/ .ב;בהגהות"יי"זס n .•.כהלכרתנפהשקמב'"נםר\נז Mרלסםביאאלפררסה

נפהשתיבתלחוכןקישהרפב"ןע"שהר"ן !Eש1ז"אי,ארתםירקש,יואל 'לרחשד)

יילוא.למספרס,זיהס'המאהפרשאיתקשרסא.רפוסהר"ןכפי'הביסחוtיכזכהלכרת.

 .)!נפהש"מקביא"לא "Kההגי'שםכהלכרתכי(אםבהלכות"נפשהוכסבואגרסיבז

שבתכבג"כינצייזהרן.גיוםתע"פנוסחהלחשזרקהששלפביגרהרונב"זבלשוןאורלם

הונמחדםפ'ס .)ו'"-ו"ס(ובאה A 451דובפמס"קויפובי ,! Vlקי'סלהרובכ"!ח"וסלי'

בתכ'''רכןשביייונ.הפריםככרנסחההיטrת'ג'תפרהרא' .•.נפהשובסנאו ... "

דבפ,פ "Dכמווג P'Dהדםו! 'pהתדסכף!לגרוס ..,רצאויל' ,)ו"'(וoנהדב 4נפסיאה

 .נהלכןת"ותכישב)(כרםנפשהקוכנKיגרסינורלא ... " :חילאב

םהםוtהההלכרתלשדיבכבתיג"כ '«'iIרםפינפהש)קמניא(לאכהלכיתן"הרבמגירתס .

 j/ךך. lלרגןוד j • 7 ./ 1לרגדרו i HEB 313.1דסיס i HF;B 311פריס(בידיונששיהי"ד

דבפרסםי.הדמפיהr 'הגיררזרהינע:יייtם).מקניאלאהגירסא 30.1מגטראה"בכת"י

- RAB 695 i ACD 0220יורקנין-ה"'גהמאמה ,ההלכןתלשיותר,תיקנכת'''אר.
משרהנפחןתראשהפריסהשמהר,בפתןתאיתנהרייחליפיןתםרכיגריכגירחיאהגיר'

 ~פררטהשמרהכפחרתייראהשל IIצושםחרסה"לא"שתיתב(רכרררסקניףtפריטה
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קניזבהגדרתק"צרשיבחו"מהוט",הטמ"עמחחלוקתידעוההונה
והפרוטהז. liהמנישיייפיוערז.משםוהואכטףקניזלטמ"ע .'נקקרעהכטף
כטףנקיזדהאהנקנה.החפץבעדפיערוזתחילתהואלמוכרלהוקחשנותז
לט",השדה.ישווידמיההיעפרוזנשרההנזכריכטףעפרוזמשהדנלמד
קנ'זא mהמקח.וישיינחורתלאוטדור.חזקהשרטכמוקניזהאוכטף

י:

יינפשה",לגיר'קדיםלמקירהיסדואתקצת ' Jמ~יזהקםניייא),

(וסכה 1299/1פראפ-שבידינרהידבכתבימיפיעהנפשהמסביאלאהגי'כרט'''יהגה

yראםסייי~בלדוד ; )ד"'(אובה 410ליבדח ; )ד'"(אובה VAT EBR 158 ; )ד-'""ג"י

ןו )- ...לההוזויגאנים jםשנפשהמקביאלאכתיבושס-ד"רט-"ו(ןשה 36112

פירןששהיאאוהמתחיללדיכןךשייכתיינפהש"תיבתאםהידכתבמתיךלעדתא"א

 .... Kמקני"לאהתמחיללדיניר V'שרשל

 11 " 1 (קסזnיק-.עמ'תשלייז,ירושליסקיקהרבמיסדהצו'ח",דאשבשרידיערי'

ערב , ynmnרתצ"ז/כברלין,לרכניסביהרבדחת' ,הגרי'''י'שלבתלמןדיימחקרים

הגהןתייאתרקשלימתבארבן ,הגרמא"כפנ~םר"ס'ירשוי "Dגיל Iבחמקר ) 16-5 169

םתרעיבברכר(עולהגמ'לגרסחהמעתיקיםהכביסירוש"שלנוסחאותייותקיני

יבאיןויר,פירוידסו-ליעתיסאלאהפירןשים),חלק-הישרלספרבהקדמתיםתרביבו

 uשלבפדוסים Pהמופי(כעיןר"ש"שלפ~רשורקהיתה"נפשה"שתיבתתכן t'I'אר"כ
התמחילדיבירלתןר J"IKיוכשהוכנס ,לה)האררגאנינםהשקובניא.לא :הרןגבירסת

נפשה".מקנוזי"לאשגירסתןדגומ,'לנוסחאותכדיתמןר

וכןנפהש",ןכקניא"לאאכןהיאכגמ'הגירסאיייד),(מאה 9Sמינכןדיככתב:חנה

(אובה 31i1/2אוקספודר"בלדו''דבכחבוב, ;'ייד)(מאה VAT EBR 111'דככבת

'יידס-"ר).

:זיעםחפנביורת- Hןבקנזזי"אל ,"נמשהא t'סקנ'"לא-הנזסחאזתששתירהאתמ

-(רףסיהדרניםלשתיכידוביהפרשנים,בפיהם,הריהסיגיא.להבנתד;cכרשפפישם

 :הגמ'בהכנתםת)וכינו
הגמיאתלהסבירביתן ",נפשומקניא"לאהיאהמקיריתהגירסאאםגםדהריוהראיה,

 :בחליפיןקמביא • I"Iשמהסד"ארהג,קדישוין Kריסכ"עייםת.רבינישיסתע"פ

לימומא~לאונסהשמקנזזילא "0משבסחיתזאnתאבהםכשתיבסרפיסיזtה .•. "

קוניןחליפיןאיןלמהרא"כז"לי"מפיושכומשמעונתתהאהששלבקפדיתאדתלוזי

מקניאלא-בכסףהנקניתראתתאםירושאהכיאלא ... EIש"בהםכשישפיהתבאשה

יאינרמומןולאכסףחשיבאינרפווסהמשוהדפחותרוכעתהפאיימש"פבפחותנפשה

 ......ממווולאכסףאש'בובדברעצמהלהקונתלהוא"אכקרקעקובה
קשירקונני"()שה"לאלמרשניחןונקניויא"לאהיאהקמוריתהגיסראאםםג ,וכן

והדוב .)'"שרלשפירושהואש"בפשה"לעלישהעליתיהאפשרות(דוגמתלגנ"א

םתלרביניגםדהרימקניא,לאפריסהשמוהבפחןתויאהt.בהג'מבביטויג"כרמנח

אוחvן :תםלדיהמשפסוכרינת ,ייסוגריים"הוספתבלימתפרשאיננוהזההוסמפם

כםף).בכללא'בומש"ממחות 'כ(ב'א pמלאמרוסהשמוהכמחוחככםף)(שבקב'ח

דודלדיזהבסי'ו jאיס"'קצ Hקמשפם.חשוןהכהןפלקשע jיה 'לרעינייםמאירתספר 5

 .ב'סעיף ! Hק"ן"מ Iהלוי

, 
r,. 

• , 

•• 
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ארתהקתהרבאהשפשרט"חהעפחו.שמרהג"בנלדמבקדישויןבסף
הייזזראיטל",רמעתה ,'ה~ששהארמהישזזיבזחרתלאזחלרתנניהדךר
הבסףהירימתןבמשאדוריקאנארהלטמ'עגםארקניולשטמלכטף

סלמקרהזאחכטףקניןרבע"כפיערזןישירלאכאשהארפיערזןתחילת
קלנ"',

וקירשויו nמקביזנא I"מנפקאי'שהט"זלפיגסושמאשהעלינןמ;דינר'לקמי 6

ס,''ג 'י Oהלר,הכהולייבארי' 'לךמילואיםהאבביבדעתלינן Pשהמהכ"ב(יעיוכהלפ

קידושיו).כ,ללמקםרככלישוןיכטףהיאיכסףהס"וכי,בעקבותהסיבר,

הדדצים.שבישיחתרותילגסההום"ישהביטןיהאר ,כלליכאיסןהוקנ'ן,רבאהובזעם

ומעשההחשדה.השמפטיתהחלרתאתכצעםהפיעלתהיאדעת"ה"במירותכליומ,

לרמב"םהגריו/וןשביתןלהסברזאתלרקביישעדת,לגמיריתהזכחהרקהואהקביו

שבררסואףעלמעשה"בישאיזל"לאותחמןרלאהמחשיבה"סIכייאואבידהגזילהחלי

עלאלאתחוזכדיאהלאןהרנחשלאהרבמ"םכויתנ ... 1/ :עייילעבורכדימעשה

המסיררוכבכיכמיבחמרהמדרגיתכהמשישמסווםורק ,החרמדשביבהחדפה

את.דכעכילחציינימעשו.ידאםכישכיהחמדהמריתאתלעשראפוסרואי ,ללב

 Mוהג'החדמהכלכיבגחונהשאסלרנר,ישעןרהתירהבחני.ימדיתה,ה rהחמכומת

דvכ"כנןןלהפציי .cתיסליילהכבידהשתדלנןת,לעשןתשהביאותכזךלדמרגה

כדמתחמדו.לאכלאןיסיברהתררהשאסרתהלמידההחמדההגיעהאזממני,חן pשל

שנחבהבשבת,משאונשיאתישתיהאבילהכגיושבגוףבתכשהשיסדוהפבירהבכל

רןc,רםביכשיסדוהבעדרהגביכרמ"כיןכ',ככותבתזכית.-לדכרשיסירהתורה

אלאהעביהר,rמהש'יt1נבתתגחומהרביוכוכנווהקני' .ווכירהו«י.'שהתורהחננה

לומרגיתןםנרכ .שעת)עוכ'ג"חאש(שרידיל"עכחה"וכמוהגדרחהחמדהדיובת

רםי. rהצשנישל "ערתבימיית"ה ""כרמחלהגייתומדיהש~'יעורקהאוהקניו • Iשםשע

ות I'ינוהדצדיםשייעתלנ~חתםםל,חיציני,לכשרכעצםדן.אדהקביוכ"אנצמא

 .-יכו'יינקבית",האשה-"קנין"הלשיןאתג"כלהכיןישיכורחהטי,םשפזםיתהלות

חוס'ב'. '"כ''כמיניהקזנווהיא '"קניאאסמכתא"רהלכתא :כזבדריםג"כ(ערי'

שהנחרניםבקמוםדעתגמירותעללהזכיחיכילחשיביתבעלתיצונ'דמעשהשםיצמאנן

 .ראובכ"ל)דעת.גזניררתכאושאיזמורםי
ולדמדםומהותי.הקניזבהגררתאיפזאמשתלבקניןשלסמלהיאשהכסףו"הגרייהסבר

ניתז(אווילאהש.דשרייכקכסףשלזאתהנדרהיקבלע"הסובשםגפהגרי"ין Uא

השפיזוערהדברפירושהרבסע,לתתפירעוןהארהכסףשביומתך,בשמאשגםלהזסיף

ל vהגריי'",,דכריהממשךאגו,לדמיסכןדעת).לגמירותוכמידהכ'"שיעיר"מששוב

 :מכךהמסתעפותההלכתיותהתצואותיעלהסמל,המירביתהחשיבות

 • 11 •••ןחמילמשאדיהמחליםיןא.בלי"'ושתקניןסמלהאוייהכסף

חשדהמשפטיתחלותשתיוצורכדיקניןםעש.רנדרשלשאמצאניכהםןהמקורמת

 :לשמל 'עילן.ת. nהאת hעלוהפהיא "רעתשה"גמדרותל"הנלדסודהיכחהמהוןים

קביקאקביךכאלאומ"'יי :בחצרןמקוםליהמקניקאאקביויה"ד : Mיבוכרותתוסי-

אפקורי).להודמפקאררה :יחכשכתע'יזה(ובעיו Hחצרוליהומעשבדדגומ

תיונאאפיוארמיזחנזיר' ...כשיאללהייתחינםשימרייימתנה .צדמצעיאנבא _
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ברובשמתחלףחסץ 1IIה.cנראשןיnבילםין,ננקית ;אשואיןזהימעזנם
נקיןשלטלמהיאוהבטףיקרישהאיטידלשעניןהיאהאישיתאחד.

הנגאיחיאיזהברבד,רובחיליףימתן,לשמאריחמחילפיזבאללאישית,
לאסדיהטוכשלהבסחית:אשהרג.Iכ'וכנcזסדהיIכהשד"י.שהזכידלאשה

ןםשגוזבגימרהיאובהיוכנאKדינשיקלאייהבIכיקיקאהניהכההיאמדדי,קנובשלא
פנשיה".

שהצויאספןחהאנתייריהמסידלארא;ע"ג ••. " :גודבד"ה •זקידשויןריטב"א-

ליהדפםיבהנאהמשתעדבאפ"תשר"ברלאבסףלאערבשילדיןהגיערלאהמייה
אוניבתף.,ללזהשהלןהבהונ

 :חמבריקדרוםהשואלהונארבארובר"ח .צםצובאrיבבאהחשרםי,הריסכ"ןI ;cח'-
ובשגוכידארםשוניםטעמאאלא •..בשררמיםקינהמשיכהוזרי?השתאמ"להדא •.. "

לובשעבדגוננשואילרשיתופשרתיהואפקהניהליהיאושיההאנהובההיאבכטף,וסמי

הי" Dכאןנייב nיל,~שלומרשכרמנמוקיבלכאילוחאבריןתפנשיהליה

-'I"P דרמ ... ' :סוסןויKיכr'אתתכמהיבארפגלU כדלכחךוכ.ךכדלנגךתו

הןהשקיחשיןקניו:בלא '''שר(באמידה"הנקניםהדכריסהןהןיקשדועדמירנר.

ו.קמני).גומיאהדדימתחתניקדאהנאהובההיאהדברגומ

 :קגיןעמשהבליליס Vום,ו"קניניס"סלסרגיםסביכיןלחלקששיררנאה

א;דובKנששיהנ"ל, :יחוכרכחתאכבערבועדת.גפיירתל vונית" rn "הרכחהכששי-

צפיר.דליתsינדיליהנחיא IIכיכחצרימקום J',כהלתדהת Uלהקרוהצתייב 'Jשב

לצפוההסמםהבאב".דיוסףליבחינךוכובגחתזהכעגיזעריי :ש"י~כסמרגיה"

שדב/ב.מצהרכסוףשלייו-

היאהקבלהי Kוהקביז.חלרחלפבי«'דרהבאה)(לשובלדברקמבלכשה"משתעבד"-

בכבאהיאיכזדעת.לגסירותאחרתבר\כחהצוןרןאין ,להשתעדבןת"לנתיהב",זנקיר

קניזבכלכילדל.הובזבאים .צםכמ"א'וכריטינ j •זקיו',שיונריטבו/א ;.צר lCצפגזי

חלותסברכקתבדשהזיכהשזז,הקונה(לשמ'הקגיזחלותלשתת:ידMהיאהקבהל

 !מקוםדקנלהככר'שהב"לכפקי'סז >tהקב'ו)

הגיוונים.ונ'שנילהביזניחןכאפירה"הנקביסהוכריםהןייהן :םבקדיושיוהגמ'אח

לשוDגכ",אמשך .)"'אהרותמחחב'(ייקואחצ"ונ'תאודםאגכאוש'שלי'Iמאמשך

הגאה"בההאי .דיגיטיזג"כ(Fויישמתעבידםכרזמתזדקדיוישותיכחקיכלןשבכר

נפשיה").ומשעבידגמרחדשהלמלוהישנהמלוהניןליהובשתגאידקא

דליהוילקיגהלהידניחאקונהשלככליןאדמרגקוגיןבהמ,ייחליפיןזבזב"ובעדוערי'

הנאהבההיא ...ובקהנשיככליואומרליי .ליהולקנילדגומהיכיכיקוגהקונגה

 ., •קיהנלש(ייבכליןקניןפעשו,יששםאונמםל"הי.ארקביגרממינהימקנלקדא

הפקנה.אצלדויתגמירזת'רת '"Jלכאכניעימזםיsיהגימשהאךמקבה"),ועלככלין

אונירלריירנהדייס'סהתסדבןת.שתכליתוחי'פיןסב'ןועללזtrיררקושיגםזהואולי

משאי ac,לוכיון ••• " :כרםרה .קידבתראבנאאברלעפיה,הלריםדרריסברי

 " ...בסל08בקביזבMהי'יtביוtתלנקיסהאלאגיפיהקניןבהאיימקהנלדייהרג,אה

רה'יובםלקםיי M .י Mהקנוןאין •.. " :ואפוסרףה :כבשיוונקןוב'יסכ"אג"כתיי

חבברןד Iלישמארלכברכת,זךתי'שבז"'.איפזרלקניןכנעניבעדבהמבייארדוכים

• 
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• 

i 
• 

רברוסםחיל!ןלחילפלו,מיבהקטלןונהןאפריהטשמיהפחיתגפחוס,קןבגלא

חהבן,וסרנחהאחרלרברזהברגעלןוסלוסמה mqכנלאםויכלברבר,
 .'סמחרלשחפץאלגהאחוסבאלכמטוח,ףסלר

יהא ... " :מבריסקהלןיחייסרבינורכונשםשהביאןבהי/טי'ב'חלקיייבאוןזי.

לושמקבההמקנהרטתהיאליפין nדדיזאלאלמקנהכליםניתןאיגוהקינהבחליפין

 . " •••בחליפין

שללתוףקהשלכיתתהייגההקניזחלותאתלת Pהrנןהיאעדת"זסה"'נ'lברןתהנ"לייטדר

ליבאברהםברברג"כע"זהקב'ו rלעבב , .רעצמע"אנאבהשנא'טןאnם. Oקב'ו

 .' Kטי'שםירוc,כהגיד,בער.ונהס

• 

שכבתוכעיזהותהר,דיוחננרשהםבקיחשיןלהתקדשכביחהאזיהרירתצה,אםרגםך

אןאשה",בקירושיליפין nתורתושםזY;ו~טו- 1ה'רהלסילעיי-הזקןו"יזתס'

נבלליםליפין nקדיןשיאיזהריהגבאי, ·שפנח- , 11הערהיקמוהראשןנים 0 "' ,ל"'

 .נ"ךסי'ג'יחאשבשרדיי " Jישהו,גגזירה
. 

לזןראופינינפהש"ןכקניאלאפרוטהמשיהכסחרת"ראהש 'הגמשמפטעלההטרב

גמלההואאיתןהטוגיה,כליומרוכפתחוע~יןלניהמנסחוינברנ.הרבשלםידו t'ל

תפקידםכלולרבויו,וטראד,כשקיאהמובאיםחריףבטיעיואיברוגמאאוהלכתיבפרס

 :חגמאותהונבלךהוריהרעיון.אתלהבלי'ם

ליכא"מאנבחדרזבייירתיהפיסקד.הסבר-וכוב"מחצהעליימחצהבסרגית • 1

קצה. 'בו'«ת"אאששרדיי- ):כח(חולין

Z . לשעיתזםמאנשרבעינו ..•לזעריילאלו"המיטקהדם.ברגרישה.בן ~כטרגית

שלם.עוב'ח"אאש ,"",רש- ).ב(ובברתיליכא"
• . . 

 ',.,רש- ).עבתאר(ככאי" Jכאמיבידי"שטררהפיסקההסברשטררת,בידני'. 3 .,
• 

עמ''ג Iחאששרייד-מתזכר"ייפזןייףהמישגהסכרלזה,(יקורבשפחעמ'ח"גאש'

בהערה).שטא

שאיזרחמוריבש,ויארמתםייאסהפיסקההסכרשייך,כבזקיתשלומיזחיוככסיוד 4.

שלברירשויוליקילוקב~וכם MMשם ,ערתבהםשישיבאמתיבע'דבאתרמוזסתבהם

חנק.ספ'ח"דאשסרדיי- ).ר Pב"כ"ביערי iרבזס"ד ס'Tי(לשלם"חייבוnהיהוונד

םחי. yמןרסי-חשלעוייןשמםטי-הלכחיביטךיחיחיםחראהפסחתשווגייג"כנציין

הרניהמוסרי,הוסייןאתהטרניהבלימודלשלבאיתבומכורניםוינרבגהרבדביררכר

מערוכעלהמוסריתההשקפהההלכתי,הדיוןכדיתירמזדקרת,בהשלנו.בסרגיהכולט

בספריהגאמרעםםשתלבכםךנחיהסבריכיצדלצייןומעניןהאשיןת.וקדרשתהאהש

שמיםבסיקראואכלבדאישיתשתיףשמרםכמשפתהאיוהיהחתייונבי :"לפרקים"

וחזיזלרעיןו,יחדלעבדוכדיכבריתבאיסואשהאיש[פש.ןמשאתדחייושותף

,nוכ.ילבב'האטב:יי-ןהזה.הי«יייואתבחייהםלגשסכדישובןףsניילאוום.ז,קניןי
גב"ןחי'מי,סם'חש"נז,יוושליםזנבה, IUקייה(הצואתכגברו"ר I'I' ,אלאקרוסיס

 .}ג-ז:צעמ'שסחיו",ייאשתכמיםרו
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שלמהלכםאחכאןנצ"והגרי"ייר,הבנחע"פשר"יבשיטחהעמקהוליחר
משיהכפחית'ייראשההגמ'גירסתעםג"כדןנ,תישיביסבסןגיא,והיוווהרשב"א
 • l/נפשה '"Nמקנלארפוטה

פחטהמשוהבפחוחאפ"חליםויעדיקר,דכיין .. " :השרב"אלשיןוזה . 1
פררטה,שרהשאיניכלימכחכחיייפהלאמנהשיהבכלילהיעבדיכיאיחנהי,

להיהיבכיאמרינןהיהלחזרהניחנילאחליפיןאידבשלאמ ,הזאחרחליפיןדשם
נםשה,מקגיאםריטהשרהלההייבכיאבלנפשהמקניאלאפריטהמשרהפחרח
דקנ"הכירןאמרי'ר~ינןפררטהמשיהבפחיחכללליתנהר rחליפעיקראינמיראי

 8הראלהקנרחע"מקנירחליפיןרקי"להשחאאבלנפשה,בהמקניאהיאחשרבה

בגרפןלאמ"מהאהרי,מאימנהשרהחליפיןלהיהיבכיאפילרנינהר,רדיהרלאר
חליפיןשריןיכייןאיחיר.פריטהמשרהבפחרחאםילוודינןבדינן,אלאנקניחהיא

בקנ"העזמהלהקנוחלההאווגנאילהחשיבאלאפררטהמשוהבפחוחאיחיה
 "פחטה"משרהכםחרחשעיקרהכזאחפחזחר.

-'l 

,( 
, 

הדא",ת Uלהקבמחעלקניסודראדהאקני,פארחמו J"ורב :חמבדרםי 8',1 8

שותכבהנןסחארתמקצתאכל ... '/חליפיןלמעוטיד"ה .גקדיישיוברפנ"ויעי' 9

חליפוירכלכהלשייביישההלכרת.גירסתוהיאז"ללפיר'ש"כיסיתבrנשהמקכיאנזום

באשו.,קנואלאלהחזרירמרn.מגהביבהןוטיטהמשיהוטחותכחליפיןאשהרגבי

כקדישויוהגירס"םעתמיישבתזאתדורךנפשה",מסביאולוזאזלהיבטוףהנאהרגתר

לDידי nבנקניתאהשאשיולם"'שאונהלברקבי"ככולהולהחזירד'ממתנהכסגיז :י

רכן ;חנליסיז"נקניתאשהשאיןהזסאז.בלרבקניייבכולחר 95סיגבןדיובכתב-

יהכםמר,הזבקחבםםרגאיוהאירבבגירסתשלא(זןה- VAT EBR 111דיבבתב

-אישוגארמאלארה :וקידןשיןברמנ"ןהמרבאתיח,שוערישתק"ס,יייז

י"ח,שסרוהממכרהמקחלספרבהגהותיופילץאליעזרלך'זהב"כ"זר/כ Iמשיעי'

העיםורבסליצחקריהביאיכןבחליפיו,"בקניתאשהיארמישמא"גזירה-אןאית

ד"ח : ,קדישריוהרי"רפסקיגירסתרכןספרדית,ניסחהבםס " I'כארתשלישיכםארמ

לתומשן.אברהםהוצ'הפחרי,משהבןאשיתורילרבוטחרככפתורוכןרכא,אמר

ד".ר :ןקןחישוהאמירילרנינוהנהירהכביתג"ניעי'סו,פרקסיףתרב"זירשולםי

N "עD רבאלו,שבכלn " ס"מלמנתההשמיףתהיסדוכיבסרינו),הכיד"השםהריטב"א

איהולחזרה,קודםכש"Iכנהיהחהנהיאפי'גהימתחביאד"לאהיאולחליפיולהחזיר

עםןהשייה ,'ס!'איבארמא.לאה IIר :וקידושיןהוסנ"ן(חיי I//לוקאהאבהבההיאלאו

ארסו,רבארזבאלאה'''' :יקידשויןהרשב/יאחיירםעכהחליה'"מאישותחל'הרמב"ם·

לי).שתחזירהןמתנל1ומנהלךהא"דהשםהוי"ף. Jהלסלבי"ן <" 1יערי

יהןלומב"והובאשו.חליסיןמלסילתיסדוא"כמהיןהלחזרה" Uגיח"חליםיןידהז

שוהלשהגוו;הכאןאיןלחזרהדניתונמכיין-לרמנאו :שונחמטינ:ןאךלרשנ"א.

ורקוכדבינו".אלאנקניתהיאכגיטןיירלאומגלהלתזרה"ייניתנר _לרשנ"א ;טריטה

ל 'J (תשליייירושליםזקםניסןהרכהצוי-למ"'נ«דולאנ"שיסההרמכ"ז,לשיטת

םעיכ"ז ; 126-131עמ'כ"הטפרנקריתג"כערי'בהקדהמ, שיי''''המחברזהרח

רכן',פררטהמשיהבםחותייואהשחליפיןד/ח •גקידושיו- ) 54הסרהושם 242-243

 .'ו:M rהגלתורתנהתה Mלהתםבשטררמקביאואס"ג

r, 
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·' 
ביש(אפ"יכלמכלבחליפיןמחקשדתאשהאיזלמהבהבנהאיפואשלביסשני

 :פריטה)שוהבהם
ברינ'ז',אלאנקניתתא"נבופןי"לאיגמלהבחז;זר"אינחהי"דההלהכא)
קדישויבעניןהגרי"ייי(כלשזזקנןי"של"סלמרקהזאבכלל,חליםיןשקנין;זזייני
זאח.המנחהציאהשהגמ'ל"צזכסף).

ד"איתנהיוההלכהמזולזלאוחשובמסלכאזשיהםאלארותנשארעמתהב)
חסכםילאוהרתרהמזולזל, ,פחוחקנזיהואשחליפדימגלהפרוהט"משהרבפחיח
בזה.להתקשדלאהשהיאננאיעצמיתישכללקנין

היאחליונןישקניזאמינאס"דמקשינןהכידמעיקרא ... " :הר"זיז"ל . 2
ס"לניובהדשתאארע"גובהני,כמףמתורתדחליפיןבקיחשיןכתובה nקיחהבכלל

ידברכליבהודבעינזדכייזאפשראפ"הפריטהמשהרבפחיחאיחנהודחלםיין
שיהשאיניפיעלאףהואחשובדבר ).מז(ב"מהזהבבפר~כדאיתאהמסיייס

יהזרהחמטיןשנידטעניאמרינןהכידמשוםחשיב,דנרכלימהכאדמרינזפררטה
(שבערותהידיניןשניעתבפרקכדאיתאשהןלמהכליםציואיחייבמהסבאחדלי

ימהדרינןנינהי,יקחכיובכללקוניןכסףדמתורתלמימראיכאשכזיכירן ,):מ
פרוטהשמיהכפחוחדאשהסהדידאנזיקחכיבכללאיתהיחליפיזדקניןאפשראדי

קנןיאיןיקחכיהכתיבכשאמרזראיהלכדנפשהמיקנאילאשלםבכליאפילי

ומעהחאפשרואי ..בכללפרוהטמשוהפחוחאףההיכןשאליובכלליחליפין
 ."בחליפיןילאהכתובידברבדמםי

 ) Ifגנאיו I :הנפשית(בחיגהרש"וררדשלצירףוכעיואיפיאהיאהר"ןפי'

בכללשחליפיןהגמ'חשבהבת"אכמוגאי.הקנין):גדרמשפטית(בחינהחיס'דררך

כסףלקנןישייכיתשישלחליפדיהה"אלחוס'כיאס-לתיס'קדיב(יזהיקחכי
תיס'פ"אתלקבליכוללאהי"ייזאד-פריטהשיהבהםששילחליפיזצמיצממת

כסףבכללחליפדידאיןללמדניבאפריטה"משיהבפחיתש"איתנהיהמב'בתיריץ
הננאידמכחתירצהיהגמ' .)!העןרחיסריןעלמחפההכליחשיניתלהר"ןדהרי

שלשהסב;זר(יצ"לקיח.כיכנללחליפדישאיןנע"כפריטהשמהרנפחיתששי
משפטיתמבחינהכסףתירתפריטהמשיהלפחיתלתתאילידהיהכליחשיבית

ג"כלצייןייש .) 1בזהלהתקדששתרצההאשה,עדתעללהשפעיבכיחהאדיאד
בעדרדכסף,תילהדאינםכללשחליפיוהיאפריטהמשיהפחיתשלהגיליידלתיס'
נחשביםעדייןשלר"ויייתכןיקח.כיבכללאינםשחליפיןהיאדג,יליישלר"ן
הש"תיהזל"מלדמנודשג,ליייאלאהנוב,'בובסקנתגםדכסף,תילדהעמיןחפילין

 ."ב \Iהאחריב-.נרחיי'נבה

פריטה.כש;חליחבהן "Dשםדבפחןתוכיין ... H 19הערהקלמזהו""דפטקיםPהוושןה 10

בטדלהלןכ ... " ' hש 1כלשיומונתענצםיזה . 1J,Iצ iltiלשוהנזיהושאיולחינהןיונב

 . " ...פריטהדשהבושישככלייאפיליבקדישויזחליפיזלתירתלה

הגפ'אתשכאירדאחריתוס',לרררר"דסייןרכיזצירןףכאזשילרשנ"אשגםוהאמת 11

 " iש Mכתלייזוסהתיתההגוב'א"כלמההקשה- 3העחרליעל 'י«-לתוס'בדיהמ

דפזי .דלאבייז Kייהריועיללאזהמש"פכפחותלהתקשדתיאותהאשהאםגםיהרי

קמביא"לאגרסהסרשכ"אמשתעמזאתשאלה(מתורכאהש"אתיאומנאקיניןהןכסף
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לרשב"!)אןהבמ'בחיחץה"גבאי"עביןבכבסלר"ןיבםלשרב"אגםיהבה
פחיחעלרק \Iר\רג.באיהר"ןילםימזןלזל,קביןשהיבןהקבין,כלעלהיאהגבאי
באשר"חליפיןקביןכלבפסלכןחמיןאןפחטהשמיה

פרןהסשמןהבםחיח"יאשהרמג.'בירסחבהבבחררכיםג'א"ככאןימןבאים

גםהריפריטה",שמיהייפחיחעלמיסבהגבאישלר"ןיבעירנפהשי.'מקבאילא
לרשב"אאןהקנין.כלעלה!זורג.באיהגריי"י)הבנח(לםילשר"'יגםלשרב"א
עצםלהגדותהגרםרהיאכיב"גנאי",חמותימרכיבחינו "פררטהשמיהה"םחית

רסםריטה"משיהה"םחיחרג.ריי"י)הבנח(לפילשר'" ;מיילזלכקביןחליפי!קבין
כשלעצומהקביןיאיןחל,פין,קניןשלהמםחריאיפיילהבבחמיבהקכסימןמשמש
המסחריהאיפיבבלללאשהבבאיכאןשיקירישיןשלהפרטיבמקרהירקמזילזל
לאפרןטהשמהרבפחיחייזאתשרב,יטייהשרב"אלפייהבה,חל,פי!.לקביןשיש

ד"פחןחההלכהשובכזהבקביןנפשהמקביאלאראשהמשמעינפשה"מקניא

שממעוהגריי"ו)הבנת(ע"פ '''שרולפי .הזמולזלאופייאתמגלהפרוטה"שמיה
אחמגהלפריטה"משיהד"פחיחההלכהשבןכזהבקביןבפשהמקבאילאראתש
המםחרי.אופיו

ה"פחותהגריי"י)פירוש(לאירלרש'''יהןא l/לרשבהןלחוס'שתילצייןריש

בחירחאיבןחליפיןשקביןסימןזהילחיס'כסיבה.ילאכסימןמשמש "פריטהשמיה
מסחריקביןאכןשישסימןזר\ירלש"'פחןח,קביןכאןשישסימןזהילשרב"אכסף,

בחםץ.חפץהחלםח ,ומבהק

לכאיהרמחשייביחברסגיאהר"ןישלהשרב"אשלדשרכםעדר rלצ'ישי
הKוה"גKני"ששמעמיתל"כנ '''רשאתנביואםאד ·'''רששלפירשוןעםב"כ

 :בסיגאי '''רששלאתירםקטעיםבהבנחפחחלביבפחחשבקנין,המסחרהאיפי

וקשה,כידי".ייקניז :לםייז) n(ד"ה '''שרפירשבחליפיונקביתאשהאיןבענוי
 :סיגםילשבימסחעףחליפיןקביןהריחליפין,קביןהגדרחאחרש'"פהצצמםלהמ

-, 
'/ 

I~ 

" • 

גםאפרשואמםנ .- 99הע'ליכטנשטייןא.הרבבהערותעיי"ש-בגמ' 'h,lltנפ

ובקביא",לאמ"שסבפחרתיי'אשו:הגמ'משפטהתחלתמכחהיאשאלתןשעיקרלומר

גםלגבאיקושרמקב~א'י'ש"לאהלביושביתן , 4סהרהכסוףשיכתכתימהי' r:ו

קניותיהןקצתהדוקשן 1ארשכחדכיווהגמ'שואלתא Ifהושכיכיוא .) Ifאנפשהבל~

כןביהגותשיהייושבשהדהקניותאשרלכלבארמאבן"אףלשהדאהששל

 IIםש"כטחןחואהשם Hמשכפרתתאיתבהידחליפיוכיין :הגסיותמצרתבאשו,".

בידה~אדיתאכלזבכסףלקביתאלאר'קסילאיז mכעלהאלה, \Kררגאבימקבאילא

כנ"לותיזר "Oשכדם,שישתנליסי(לםחןתקשר Mדדנימא,ןרשב"אהקשהכר(עול

מייייל). rקבכאןייסבריבן,אלאבקביתהיאבגרסןלאירחל'טין

לו"זוeר ,, J 1סשאשהללרומייא Kכאשו,ש'שהגנאישמכחלרמ Kהדzחכ"דנםנצמא

KשרלכלגילויהואהגKני lCIf'ולשרכיקח",ב"כיחליסיזלהכלילא X"'שגמלהי lC'הגב

כסף.לקבויוניכרלדשהאהשביוהתשואהאתלהרחיבוסא"אמלרוננייהיאשדה.קביבי

-- 1ולר"לותס'כביגיי-הגטינאשלתגםהריהשוב"א,שלזהבאיןרעפ"ולכאןרה,
 19הערהלקמוג"כתייכסף.נכללחלפייושאיוהיאדבומ'הגתתבת~רוץ,יגפ

הר"ן.כביאירלהוסיףשישמה
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תבין Uשאלאהחלשיןדמישאיבו-סדור""קביןובתורתבשהו,"יישהובתורת ~

חלש!',זודו"המכיהרזוגאלוהד"ה ,מrמ"ברש"י '"ע(לדבהדברלקיםיאוחו
 ,ששת)לרבהבחיאד"ה :כחקדיוישןושרב"אמכיהר,זוגאולהד"השםוסוח'

פחטה.שמוהכפחותאיחבהוחרתיהראכאשהפסולזהוגםזהגםולואכהר

 :אופנםינג'רש"יאחלהביןשאפשרינראה

, 
r. 

א

• 

עטםלחתציןרראיןבאשהדריעילא'הישרםאזבשהו"הר"שבחליפיו
בהליאיןהירהדמיםחליפיהאשהתההייכציד ,"סררטהמשיהבםחרתדאיתב,"יי

חזקהקביןמועילדלא ).ג(קידשויןהרשב"אשהביאכעיןוהוההגוף,קב'ןשום

הבאהאיסורילעביןמציבווכןחזקה.כהשייכאלאלוקבויגוהפדא'ןדכיוןבאשה,

קידשוילבכימיוחדד'ןדזהושר"יוכתכדמקודשתוהדיןכדמיהםוקדישדמכרן

ןככלרוסה ,!Cשידולחלקטםעליתןייושי ):בד(ע"זתוס'ומבאירם ,אשה

 ."רהדנ'lנ'לחלפיי . ~
כיו!בשאהידועילה"אבלבדהדברלקייםאותותבםי Uש "סרורכ"קב!'אר

לכשסמלאכןששימפבימעויל,אריבוהחדישובאזהעול ,"סמלוולווארניו
 !פריהט"משזהבפחןתיידאיתונד. :והראיהיברובדברחיליףהואמשמערתי

אשיבזה"סודו"לגבישובותדוישותצמיבודהבההדבוים,אתלהמתיקושי

גאולהד"ה .מו ;נחמןילרבזד"ה :מןב"מחוס' "ע(בשוה""שוהבחליפיןקיומית
דושיותשיבןסמלשבחווחא"כאבוווואיםשלם.שהיא "כל:שהיאמכיהר)זו

מריטה.שוהכ"גיהיהסודר"ו/שהדריהששאיןעמניואדצורתן,לגבימיוחדרח

 :אבפיןבב'זאתלהסביראופשר
"אציוהרישלםכליכאןדשידכיוןל''י ,קדיו'~'ןושי ,הב"להו"!ע"פא)

 • 14פריטהשוהכאיל,יההוהעררחיסריןעלמחפההכליוחשיבותשהז"למהכלים

מובהקסימןזהועלרייתהדחשיבותנותביםדאי!האהגויי"ו,ע"פב)
בו,שווצהאחרלדברזהברגעלוששידבודחמליףחמותו,לסצםוכי'!םילחליסי!
 !פווטהלשוהדרשיהשתההיהנמנע·ומ!חל,פי!לקנ'ןסמלהאווהסדוו

חשיבוחאדיהחפץשלעורהואחליפיןשלמהותודעצםדלברסמוכי!ושי
• 

 :מרכעת

• 

 :זיוtנמלה mרו Kרצריבאלאופרקינורה :זקידשויוהריט"באעםכ"גו.הרשוה ' 12

 . " ...לצעמואדוןקינההואהריסהמלישמקנהמפניואם ... "

לווהייחייעלשומאלוברכת Kהךיסב"הרמ"ה,בשם 4הערהבסוףלעילהבאמרועי' 13

סלמ.בגדופעולשזהמוכחולכאורהרהכר.לק'םוהשתעבדותשתכל'תו ,('ס,ל"קני(

זגבארלהד"ה .מזב"מתוס' '(וזירכ'י,יכללnמקייםבלמדקשבינו ,בסדוררקיארלי

'"לקםיי ,דברכללקייסההואה"ד .מזפ"בגימיהלרש'''לם UCרם,יהדכיבאומןבגנירה)

 .להל(ש'תבארכס'בשהו,שוהסלגסםוננבדב"יכל
 ,פרוטהדסהכושאיןככל"קדיישוו rכוזבןק"סלאס"ימלואםיבאכניכ"ג, 'תי 14

ב.סי'קידשויןשקאם,הכהןיההדושעובוןרבי'כח"וזביןכאוותוכן
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.-
 "שלאצדרשיחליפןי,הירעליהיררקפדחליפי!האםמחלרקת .מזב"מעי'-

שלאף-עיסקהשבכלמפניזהוד.יחליםי!,דהוילמ"וואףחליפי!,בגדוכללהיר
ותבוס'שרסקינובשופטנידו'הבשד'''עיור/שק-נaת,קפדיא (!"לכהשי-חליפיו
רקזהשואמ,צויכיחרליפי!רסבוילשארוביםארףקפרי.מיקפדחליפי!כלד"ה
 Nאש"היינןקנה),ה IIדשםהרי"ףעלי"סףגיומקי(עי'ערתסמיכיתשתההיכיר

הוצו!האר "ייחליפי!בעיסקתהמכירעהמוכיבאדהעןו,מגווםכלילהלתעם':<
 .1ואדובה,בעודשויסלהיותחייביםאדח"כםירשוואי!שומאוצויכי ,הזלותבחפץ

את. Iתפיסהלםיבגמ'המחלוקתאןכששוםי,

כחי'(שלאבחליפיואונאהראיןמשעמקאמר"ליייזמכורד"השםשtו, Jמ-

לוושיד"השםיוסףבגימיקייעלואובאה),ליושיד"השם'",שדיםהירסב"א
אונאה.

לורגר"ה :מו(ב"מכשיה""שהוהוילאכפלייםדשוההדיבאלתוס'אף-
כפלייםשוהואםתמורהכא!שתההיצוידבשוהשוהש;קיהשכדיפיחשובחמ!)

 • 1 ~מחילההיווהשארייסדור"בבדרהואשנותזהחפץוע"גתמיהרלזהלקראא"א

לאאיאיזםחטתשהובהיאיתראיכסףמיבעיא"אל . nקירושיונ"ברעי'-
ושממעקמ"ל."נפש',:ומיונינרמבהאתיהיודממקרבאאיאמוכליםתבואהאבללא

-אזהבאחייהן")מקךבא II (בישריצהאהרחפץהוא IIעיסקא IIהדממרתהויבאבורר

על .גושין Iכק' ,"הבריילפ'יבדיקרחיפףיזה-משמעיתחסרנעשה "פרוטהה"דשה
" n יכליםבחרנאהדקיבההה"אימכאז-פויטה"משי.דבפחיחאיתבהיליםןי

םכף,חורתלהםשיפחהסבשיהדקרובק"ל ,מש"פבפחרחאף

" 

שלסמלוקדר\יאע"פבקדיישי!פסולדסודוו"הגוייע"פשהעלינוואחוי
מה,שלאולעדי!שיבדבר)דכו(חילוףה"מסחוית"משזבעותוזבפגיוזאתקבי!,
 ."בקדישוי!הכשוכסףקבי!שלוכוחוזבשזבעותוא"כ

בישראל.ביתוקדישתלבבי!היסודוהאיהנתינהאתמסזבלוכסףי"לארויל
הואדכסףזבקדישוי!הזבוכיחלעיל.המיבאק"צרישחו"זב Iהט"בלשו!נ"כערי'
שייויכתיותלאלחו,נתינהדךראיתהקוהביידבאשהסיערו!ולאחזקהכמוקבי!
שהר".שהואמה

כסףבקדישוי!הקני!.כשממערתומקחקידושןיבי!ב"זבשיהט"ןלםיושאמ

לפירעו!.סמלהואיבמקהלבתיגהטסלו~א
ורקקני!שלסמלהכסףו~ירבקחישןימוהרהסמ"עגםרג.ירי"ר.לרעתיהבה

גרסוכ"ססי'מילואיםהאבגיאדםיערו!.כתחילתמששמהואהויז Mיבשמא
רצר"שזייד.שייךבאשהוגםכםיעוי!הכסףמשמשקמוםדבכלהסמ"עברעת

IS 'ליאי'שבחזרוב"כסוי' M זףמקרלזי,שיעיהיניהםrדתידזיק :סנגי'פoכס 'ם"

וסםע'דה .זכרב"ובבתרס'עיי 'סויבשחו"."שרהמיקירבתאנהשויחליפישגם :ער

ג"כרע"המקח."תברחשויםשאינםחליפיןיירן ... " :חליפיןנעשהמטבעיובנה

ג.כיארריםרגשמפםחשוןמליסא,יעקבלרבינרהמשפטבנתיבות

תיי"שוהיM,'רםפכורררהליפ~דבהי.כחיכאנתינהכהינה"מתנות :איב"מג"כ'רע" 16

ל. Hו.אכמכסף'ע'יכהובהמתנותלהקמתיש'ירהאםלחקןרריש .'''ס!'רכ
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, 
והדכונהבאשר,הגוףקניולבעלאיורהרילאשה,שיו'יהכווהנדאיורגבריולהביו

אפשרומעתההקרישויו","שיןויוכלשובולהתקשר,להתצרותהלהסכונתה,'ף 'Tש
 :הגר"ייוהמלךלאורחליפיושלהפסרלאתבשר'"להביוביתומל-ראיםלאבנידגם

עלכררנתובחליפיוכשמקשררבע"כברצווחפץלאאךכחפץחפץלהחליףאפשר
משעמותעצםהריסמל,רקכאווישבסודר,כשמקשרוגםייתכו,אלוזההאשהגוף

כב"ל,לאשההראבבאיהסמל
, 

ב

דרסר,ש''ןבק""ייירהתוס'שסיתעלרג.ר"ייודב"יאתבקסירבאיוורחו

זfנרהזכירגאע"פרוטה,שהוטודרזfנבתוארירי"רהתוט'שיטת
יחאהירלעושקו"שראיתייויהאג'עלג'בהירנקיטאכיוזחילםיז,שם

כאז,איזימנהבמנה,התקרישלהואמדטרדרזfנבנתזאבל ',.מקושדת
 ,"םרוטהשמהובפחותאיתנהורחליפיזכיוזקמודשתאינהבוונאהאיככי

מוקותשדדינרלהתתוכמנהילמרת.קשרתיומ"ש z1יד"ט 1ilךמ,וקתהש
שמוםלואקמשדותאינהמלוהמעטםא"כאמנה,עדתההאנוכ"תושי,',ם,

ישירברלהתתזכמנהלידכהתקישדשתיץרעו""ש !ילםיו mגעריוו

קיינןלששעלשלשיבהרתפיסכיוןסךוןזרהאי''ש'וכשמרשיארברמא .ך מ"ג"« 1י

יקני.דמייפסיקדכאמזלרעהוינתןניה

 ...מיתפיסלאליהפתיסאידסויראלוליאמימאןאשירבאמר :Mמנדריסזי' 18

רשאיתהדיאההנחהשלםיכפשטותג"כתפסהלכה,רלעניןר"ח •מסברריסהור"ן 19

ויא nכידרקאנרמיהנ"לשאירבדשבריהירזדשעתאלאמקדושת.היאהרילעןשקי

שיקל" 'Jז Hלוםייעדו.ה Hדכסןגיא.שםהיר"ףהליזוליוטףכביטקיייכומלKוכ.

-הףןלתתלsישווpרשאיתאיבהדמליאתקשרםאשלםיוו.םו,בתורה ; iש j'j:lשכ

איננןשתמקוודאינההאואמםנסקודשת.איגה-כטףתןרתעליןלהחילא"אומסילא

לליl Pהרבוב"הטבר ''''«-פרוםה"סמותרפחותכחל"'םיןאשהרגביחליפיןרכל I 'מפעם

בטיררשישפריטהמשיההפחית'ש'כח"כקדיושין,הר'ןשהכKימטעםאלא- '9הער.ר

 • 11העוהליעלעי'-יקח"כ"כיחליטיןהלכלילונןבע

נתןיאםקשיא"אי :מאילמעטוירישיאבמינאר"ה .גידרשיז Pהרי"דפסקין"זל 20

D"'TK פריסהשןהנישישלאהש)רג.ו'ר>ףר(בחיט'לחחןטורר'K יDבתררתשגונתועי

n שלשלע'שלשהיבדבקיםאיכייןפרוטהשיהכאזוסייהרימקוךשתיאנהאאמיליפיו

ליגארה •••מקדדשתאיבהאאמילעשוקי)הגי'רי"ר(בתוס'לפסוקורשאיתיהיא

היא,מקודשתחלפייןשםלהשהזכיראע"פלקרשהלובתרציתכלבדהטיירבזהאשם

אלאעכישילהגיתגוהי'ולאבמבהלקשדהעמהשהתנהכגיןעסקינןבמאייהבא

בהלחזורתובלרלאלו)שתתקרשהגי'רי"ר(בתוט'לישתנקרשההסודראתהתפיטה

דכיזי ...מקורשתאיבהידאיגויבאהאיבכיזןונ,לאחרמבהלהליתזיתחייגוהאו

m התקשדמ"שפנפחיתנפטהסקניאלאיאשהפייםהמשיהנםחזתאיתנהןייפיז>

יי"יפנ)ניטףיו"ר 'גת1tו(פריטהבזשהלינתהי,רפחותכויןוכהלחזירתוכלשלאלי

המנה,אתלהשיתןעדמקידטתדאינהלמחצהשיהגזירה rאזסליתנה,

חליסיו.למעוטיוארמינווהאר"חשם,סדישויןהיי"ף,עליחשין nבמטראני,ייסף 'ר 21
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, 

טודרזfובונתןשמא"ככטףהואוא"כישלקלייםשלארצוהואםתאני
רמ.גהמבתיגתהוא(לאחלזורירכלרלשאבטודרלקדהששרצוההלואמר
כילטרדרהלכשונתןאבלחילפין,הואזהא"בהמקידש\ין),היאלוא

ראבבביחילפין,בשלוןשאמרגואע"בטףמטעםמהבילמנההתחייכות
אתאדחבאופןיפי'ההמיר"טדכבירהתקהשב'ט"קכ"טטי'לtגכיאים
עייייש. ,'"דיחתוס'

 :כחקידשוןיבשוב"אהמובאתםכרביגוקנין,מיגיג'דישי"לראמגם
הגאהלו""על :מקראובפקןגעל,בשוה,שוהמכירה,ששת,לרבהגיחאד"ח

"יקליםבשדר.שחובדברדברשמחילףחליפיזזוהמתוהד""ערלמכיהד,זר
אאלהחילפין,דיוכאשיונ ,וסרדרבעלקגיןהייונגעול"אשילשוףדרבכל

מטבעאיהמחלוקות,דכלרשב"אופשרילבד,הדברל;כייםואתםבשותגםי
לשבכילואי ,),מז(ב"מחליפיןעבדיפייראי ,):המ(ב"מחילפיןגעשח
בשחושוחלשבקגיןבאלבעלבקניןקדהם(שם)קמנהלשבכילאוקרגה
 :מוב"מג"ב(ער"קובהשלובביליבפיר,'בפריטה,גםומהניפילנילא

 ,מבדיח)זרגואהלד"חתוט' ,מזשם ;גחמןולרבד"חרתט'

בושה,שחוונן""המניחילפיןבתורתטדורארפרוטהלהגותיאםלובן
 ."כטףכמרדר.א :מהב"היהושעהפגיולדעת

דעתוגיזfו"בראמנההלתלתופטקטודרואפרוטההלנתןאםבאל
קל«מחילפיןסניזעלשותדצוהוקד ,"המנהעםה.בשישיחשלקניןלעשית
יגתןבנמחיל(בהתקשדידהתםהמדיד."ט,כווגתוזומהגי,לאהלכיהדבר,

גיהלהבאבאלקהדיוישן,ולבטללתתשלאירבולתגאידקהואידגר)לה
ימנההמנה,עםבחידבשחוהשרהלעשותרצוהררקבתגאירצוהשאיגר

בע"כביחילפיןרהר.רזהבפריהטקהביןעלשרתדרצוהער"כ ,זfונרתזאניי
 ."טדורמדיןפערתלהפהטור

j 

~ • 

.. 

שוזר,דדערתא. ....הושבעלחולק )" lIשןיהפני H ,'(כעלפלקיהשועיעקב 'שדלצייורש 22

קוביתB'םתרת;חדרנרויחנודויאליKבןממ'לא ,ככטףכטףשיהמתירתהגי l) mכש

רגף'פ nגמןראלטראמיר Pיצחלד'הרי"ס '~ nךב ."החמירהעלירברקאזירראין

כסף.מטעםשמועילללמדונבאהשכתובמסיקגס"ג

vרבשם.שהבאיגקדישויובמדרכיב"כ "וI בואליעזרI שראבי"ה)(הליייואלI אם/

IP נחליזלאמיזטהשזהרחזבחבסדודשהr'D מללן'שמואלזכבית ."מקושדתnaש

זביובארזרוו',.התוסיכרשטתמהסררגירשממזיכתבב pHסבטהזיזראבוJכיינוש,

לאדרברייכתבבס"קאכט,הזיזראבוערירשרלחןעלגפיימברודאהירשצבילךי

 ;, Iשnכtייותהסרררלהנתןאסמקדושת Pרהיאהמרדגילעדתראררבהמוכרחים

 ." nrtiפר

2J זתיגילהדהמקדשגנידאםג"כיפהי"הנרילהסברלאכלרהYםשלקניולשעיתI'I,C' 

הפגה.םע

וונ'.וכב,מיוגc:כרךהפוסקיםבאוצרעיירי"ר 'התוסשיטתבניאוךהרחבה,ליתר 24
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.~ 
לראחליפייתמויתמהביכשוהשהוגםדי"דהתוס'דלדעתבימאאםאףיהנה

להנתזאםדמקורשתלהכייניתזהנ"ל),הד"ייםיחי'ה'יעשכפני(רלאכסףונתידת
חליפיז,כתידהדנתןכבימהא)לרכד,הסדניםושנימנה.להלתתפסקול!!מידד

יו Pיככסף.יזזג'בוכבתינהכללו .):nמ(נדדיםמיחפיסלה'תפיסחיכיווסוף 110'
כשחושדהו.י"לשמלחיות"גערהולאדישמוםאיתרכאי"חזד ).יכ(כ"משאמדו

סדורלהונתומהנלהלחחכפסקודקמכסף,גערילאחליפיזשמים!!יתדבאי
איןב) ;כסףתודתמיבהיאיתעקדבכסף.ש"רדלאונליאתהדויהדדנ.לקיםי

וכוונתדווקא.לאיהואחל,פיןלשווסה Iבשק'שהזכידומההלשוו"עללהקפדי

מלשוולכאודהמשתגזמזההמבדומתויתה,חליפתהכרמיניתודהכסףהמקשד
עיי"ש.ההמרי"ס

לפשרדישסןדר". lנ"קביחליפיןכאן';הגידרי IIשרלשיטתאגיחוזריסועתה

תפסיד"איוהדיזחלפ-ין,סדיןפועלזהםשדמקושדתאינהב"סדוד"דדקכוונתו

סיףדסוףכסףתורתהסדורלנחינתלחתשר"י,לערחדיו,איוימתפסי"להי

(וכסובןבשוהשהוכתודהחפץנתואםאר ;שתתפוסדעתעללהנתןלאלכתחילה
א"כהנתינה),סיבעצםמכחאלאתפיסהזכותגנלללאשלהנהיההחפץשאז

 ."כסףתייתכאןשידהדימקושדת,האיאדרבה
התוס'לערתמנהלהקבותיימ pלסרויחופףלדש'"סדודסרתםנונצ!!למיכום

ולאחליפיןדמיןםiחלהסודדדבע"כא tדשת " pמשאיבהונהדכשבה'םרי".ד
סכף, "·,מ

בקדישוי IIה"נבאיעלהנ"להושבייאהמלךע"פג"כפאשריתזאתרהבנחיגארה
נקביתהאיבגופן"לאורשסומזלזללקניוחףפיונחשבבסדוררקשומאחליפין,

האיבגופןהידבשוהבשזהאיבחזדה,דאיחהיכיווהדשב"א)(לשווביזנן"אלא
שת. Iקמוהאיפדוהטשוהאיאנאסלוכונקנית

1t1 

, 
.. < 

. 1 

ג

"קביןהביטויזאדדבהחליפין,הגדדתל t 'צמצוםכללבאזאויןנרש"יהנראה

דהבהי"סדור".בשהושיההחלפיין,סוגישביאת ,'''רששלכלשוביכולל,סידר"
-דבר"כל"לקייסיהקראפירש l/דכרכללקיםיייההיאד"ה .מוב"מ '''רש

• 

• 

חשיכרתישראדיבה rלהכניתונפשה"ני", Pס"לאח"ר :גקדייישזורוכש'''לקמועי' 2.5

לשלון,ירתה

זיי ...רשיטתסנוכיי{ןהשוהו .ל"הגההםנו'סלשג'יהוהאףסותי''הושעהטגילס'הו 26

ייתללדאאלרישמחם«,הקדותמנה«'רההשןובשר"ילפ~אמםג . 19ת«רהתיל

תתינןהקדיישון.אחמקלקלתיו Dחליםשהזברתדעצםהשיא,צייהנלכחליפין

מכין 'הןצהרי",דפסקיעםיחד(הדרפסיהריא"זבפסקידסראביזי'ליחריןשיעהייי

«לשחולק .ד) N(יאהליא'פיקדישויוז) Nתשליהלשיםהשלם,הישראליהתלדומ

 iTהיוסלאשאע"פליגיאה(רישיי)המורהוכדברי ... H :יז"לרי",דהתים'ב,לוקבו

קמדותש'"איבה '"חל'פזלושןהרזכייהוא'לכקב'ןהסרור,אלאלהתקשדתה Pד
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רכך , 21בשו;ךשוהעלהןמכיהרעלהןמיסב-בקרא) IIבעל/ I) IIסזור IIכאויירי"
קיכלולאבדוכיםגמורהוככיהדלןיישוככרוככירה,זו:גאולה '''רשלעדהלדרשויש

זהכלי"שחמל,ףחליפין,זותמורהקבין",יד"עלמכירתןלק"םובאיןוכעות
בעלו,אש"שלף-ותוכוהדגואלה-דבדכללק"םשר"י),(לשוןשכגנדו"בחוכץ

שממקדימםלזןבןתו ,"!"מהמכירהותמק"מתבעלןלווכקבהוככירהה"בןשגבאןלה,

אתהחלוקבלעשוכשר "!"כובחלוק,הבעלשiוםליףה"בוובתוכוהד,לכשירצה,עוכו
שמשמייבעל"אז"טודר"הזכיטזיזוככאן ."שד\אמקזםככלהחלוקבקבההבעל
קדהמווהה"טדרר"ואזלמכיהדקיםרבתורתהוהחל,פין,טוגילשבי '''רשלדעת
זנדזחומרה,טמלבזפאהזא "ה"סדורדאזכשזה mשבקבןירמתהדכתדרתהןמסל,
 rחמליייבתן"ל 1דעליהודמקטדיחליפיוה"ד .ומכ"משר'"שלבלשדבוג"כבראה
המדדושיהאלראותמקפדידזהבסרורשקרביןכדיןלקבותחליוכןיברתרתבחוכץ
וכדגשוה,שהובחליםיןתמןרה'ן l/כשםשממשהד"סזור"ימסתברכר",כלשiח

 !בסדררקפריאיבשיאטו :הדקשהשםהריטב"אשלתהימתיימשובת

היט.בע""שכח,שיו 'T"1קהובשבהעלשר"יוכלשדוג"כוכשעמוכן
חהליטוי,טוגישגיאתסורר"ייקביןבביטויקמיףדשר"ילהבחהביטוטימכאן

הק"!"ושיולקייםרקלחבתואםוהוותמורה)(ממלשיודיבתדרתלהבתואםהןכלווכר
לעיל.הוונסברכוכילאשהגבאיכאורשי , rבקידושפסוליןהםהיד )א"!"רג(טמל

-h 

1 

, 
• . ' 

להבבח,פתחב"כלבובפתח rחליוכבק"!"שויה"גבאי"טיבעל 1 "הגר"זומליפייyן
בטילהבלךלההיאיירגבאי :ת"לבוכהשקמבאי IIלד"ה :גק"!"שויושדי"דרבימוף
בלשון'להיהיבאיוכרוטה mשרבשישבכליואפילובקיחשיוחל,פיןלתורתלה

קידשווי",אוקיההואקניולושןבתורתלהדיהיבטדחליוכין
להבחןביובוכשטדתחליקלאלמה :תמדההרש"ישלהדבריםאידכדתדהבה,

זדהיהידלכאז,שדי Iהקידלשזנדתעניודוכהכטף,כתזרתלהבחזאזיז Dחליכרתרת
לומוייכללאחליםיזכחורהלהיהיכאיאוטו ,):ו :ה r וש"!"ק(לקוכורדכה IIטדגיא

 ."קידשויןאדקביושלוןלה
 . rהק"!"ושנשעיםשכוהרוחעלהרבדים,המוחעלמרוההזלשןןי"לשואמ
ןקחהשאיסורשללעביוהוצוי,לאפיקואתםמכוובותבקדישויןהמקובלותהלשובןת

אישישלףרברכל"לקייםרהקראבפסטותבךשתפט :מהמ /Iכיהו$'שבטביעריי 27

א IIבזסרבהמוםכרת-ל IIהבתםרביביבשיטתהתקשהוממילאקאי,אתרןייהו /Iנעלו

חנס D Iלרבקמנהייע'ייסוררי.'והלכותבשיהדשההלגיתביןיוב.חלק- : nבקירושין

כזה.שיישגהמ .כחקדיישיוהורבץי,

הזרגc;תס'כרס(הייפטיהר"וyהליעילמלרגילהכהןריי Yבהיינתןרכיגיבס"יסי 2.8

 .כךדשרש Iנשיראללפניםוזאתה Iרשם,כמוגיאג) /Iתשכירשוליםהמקורות,'ייאל

התמקוןריי"ןללשיןומפנהכזהשמתקשהשסרשאוןשמואללר'ה,ש"שבהגהותועיי' 29

להיהיכיאטרזסה,שזהונשיוטבכלישקזישה'"ואע"'פ :הר"זזז"ל .לדעתןייתר

'"ש"רייישלהדיבתנבי"אךכטף"·לשוםהכלילהדיהיבדעוכקבוזילאחליפיןבתירת

דז ... 11הבי'סראפי II(ככתשלפנינוזהכזביהואר"שילשןו 4הערהלעיליהמוכוג:ים

איננה). " ... "קגיןלשין תו"Iב\Uותיבתקירושין"אןקיחזואוקניןכי'~דלהריהיב
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~ 

שישקנוי,לדשןדאס"חדיישכאןישילאשייח,קניןשלסמל mהמיהנחיהנשבי
 ,"שמםטיח""חליחגםשממעיחיכיבקדייישן,כשרמסחף,אםרילכאיהררב

ביסייב"קנין"הריאהיישראלשמהלדתעדתיהסכימההריזהכשליןשהיכשק"
האשייח,שלהמשסטיתלחליח

לאסיקישויהקי,אחהףהםנהחליםין,לשיןאליללשינית:םרי'!שןברגעאר

קרהצסמצםלאלשיני,בדקיח ,'"ירשלאשה.גנאישהיאמסחרי,לאסיקצריי,לא
בא \Iר\הלשךןנזנויבהרגשייאלאכסף,יקניןחליםויקניןקנין,סינישניבהבחנת

 ."חליםיןקניןלססילתהמקירשר~אשביניהם,הוהוכתיההבלדאחלהכלםי

, 
~ 

• 

.,~ 

• 

• 

• 

• 

 • 6הזJnיעלל 'י'« 30

ילימיחדתיהיייאיבסיא .וקדישריוהגפ'גילהסברסrמתירא,לןהירביס mובו' 31

ניטהנוטקילוונוהטברפבר"לנול1םל1סכףו ••.•רם\יזוורתרם\לייובןתתהוני,

קאיייכישילבי,בהנילהואמרלהרהיב Pייכ". Iה"נןזותקילהדהויב ' Kווקדיוישה

תקין".להקרמאללמאכהדליאמאיהלקאמרלקרין<שלישניהניליהיפבנוי

קדוסאתהידבריםהרילה,קוםאושידוקי.נפיהכריהעלאלהמקהשולכאורה

 Iדללמכאהןאללקריןסוויאליבלשןנןתזטיןזלרכרגלייםזוזיקריןסויןנוטקינול

פסקהיהלאדוגמ'הסכיוא."שליטביוגרשלא.צביוהרבאנפיו.בכמהלישיביסי

בננםאיתאלןלדסביחהאםהיאהגמ'אסוחאראתה,להתחתוהיתהשנייתבו·דבבר·

Cחק'אתפןננותהוהאםואכהסריצההשתוהדכפיהקדיןישותוi i רציריילאפקישיו. 
 t "הלקמאיללםחכגcידומאייאי 'יינןנכווחנוזיהי ,וכונחרילסאיק
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• 

סופריהםועלספריםעל
-/.' 

זרעיםלהלכיתברירהשמנה

'1f 

עיקכישראלר'הגאוושלכנו ,שליט"אקניכסקיחיים ףס'!'שמר'י'רהגאוו
בשחכושימאירהשרכהבספרהלוזנדיםקהלאחזיכה ,עיקבקהיליחבעלשליט"א

שמנהספרעלור l!וביפירשואמינהררךספרוהיאה, iכהפרלהחישבייכללא
 .*לרמב"םזרעיםספרחיהר

אברץ.החליייחהמצייחבדינימארקיצריהשפסוקיםקיראים,אנולספרבהקדהמ
וק mלשיראל,רשוחהיילאuמזבבאחזגםלמעשה,נזגעזההיהלאל"בחי "

הישיבשנחרבהכעזה''',שזכינו"יבזמנינילמעשר.כ"כנוגעההילאמהמצווח
למשעההדיניםכלחוחבעז"הלהיידיםהיוסישיכיםהקרקעוחריבוגם ,'''אב
החזו"אבעלשמחזכיניוברירנופסוקר"הלהכלמצואוקהשיוח mיוס.בכלכמעט

 Mבספהלימרראךלעמהש",הנוגעיםוגפרסזעדיםענינירוב Mבס~ביררל"זצ

סמריבשארובחבארובהודברלאז"לשמרויידבריםשיוםגרבעיוווצובריךקשה
ייו,כשחיפשותסירחא"העמלייחבבעצמןראהשהגהונ""מתוך ."ל"זרביחינו

מדאקצירבשו"עשהריהרמב"ם,סדרעלוסדירםהדיניםכלללקסזבעחועלד.
ז:ז"למרודבריוגםלדייו,שהגיעוומפרשיםספריםמזכירהגהמ"חאלה.בידבים

דיכחביעלנםמסחמרשהני rויצושכדפוס.דכריזעלסף Uפר.זבעלכבחב
 Kיצפיישעלפריזלכח'''והכוזבה-הר"שמפירושידכחבועלהמירושלימ,

שבעייחיתשלימפורסספיהםשעלא"מהגרדיכחביוכושביעיח,למס'הר"ש

הוזכרלאהמומשוס-לרמב"םמפיה"מחהשדהעחקהמזכירהבווכו-הגר"אםע
ואחרוביםראשובםיסםריכלעםאלה-שליט"א,קאפחיוסףר'והמי"להמחרגםשם

הכרעיהחזו"אשמרוייובמקומוחלספרו.יסרראבמורשישמוהגהמ"חשמזכיר
עזמדושיIIרלדארעאומIIרבחראההיאייכיכעדחוח"הגהמכחבלהלכה"ופסק

להעיר.להגתם"חשה'יורמ,הדיעןתשארגםהיכאיזאתעמיחדארההוארה",
הממורססחבקיאוחועםיחדהגהס"חשלזהוסעוףזהשהיקףספקכלאיווהבה

הואוראו~בו,להחבןרשIIרזיורבגדזלערןבעלחיבזרלנוהולדיוהחדהועינו
חורה.בדבריהמעייובוששיבישראלביחגכלשימצא

החימר rבנכללומסוימיםירשכחביהעובראאחלצייושמחאלהשורוחכיחב
ביתןמבאישתיי ,ל"זשפיארזליגריהרה""שזכהובמיןחד ,ח"הגהמשהשתמשבי . . 

ושישמובספךנכללוסרופיעלשדהפיסשהחובריתז"ל,מרושלביוחרהבאמנים

• 

בהגר"י'י"ישחבעזה"י ' nחבי ...נייס Iמחגיתהלכות-כלאםיהלכותארשוןחלק •

J (וסליםקניבסקיu זוגיםתל'יהשהיאהצובוהכלשחבא)= ("סכי,ןייקבדטסלם"ק.תוסדם

 .ח"וברקבני
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שללהופעתוחלקגםשיוכנראהא,"חזוכעללשהכרעותיולבירורנמאומקור
ושמתדליםהשתדלומרובהבמטיוותאשו ,מצהושומריחקלאיםלאותםהטפר

זו,נאהלוכתבהכוגםזכושהםוהםוהוכצרר_התווהבדוראוצבושוכוכותלהחיות

 ,"ל"זצבווהוהוכשנהוכווכטדו"טודרח,"הגהוככותבשכפי ,שלסנינוהטפר

לטפו-שאפשוכמהעד-לםשמוחיק'יבטד"ורושהנויראהזהטפרהפותחכל
השמנהבדוגמתהכל , mהדפטוטדראותיותיורתוצוצוורתוגדלוגםבווהו,שמנה
שלמיםלשונותבווהועתקוברורההוכשגהכדררטרררהטפרלשהשערואףבחהו,
ובשםגחוצ!!,עניניםכמהבצדוצירפחיערריי:לדוגמא ,ברורהוכשבהטפרשמער

במקים "יקרא"קטןני~ירניהמ"כ,מדברילשתהעתק-יקאר"ההלכהבואיר
יצו"!ובוההלכהציו!בשםוחבשעופתחנואמונההדןרתחתייגםוכ!'ייכנה",

וכלאהעתקכוכעטשהנוהאלו'!הפניניםצ'או'זכוכבט!לדעתודיבורדיבורכלעל
ברוהו,המשנהשבשערמהדבום'

כרווה,משבהלביאורמקבילהוואאמונה""דרדלביאורהטפרמתחלקואכו
לשערהמקבילההלכהולצ"!המ"ב,שלהלכהלבאווהמקכל<ההלכהלביאור
.ב"שכמהצירבים

שדמלעשניתוספה'"עתנחיאי'כהההל;סניאןרשםוקאירת ,זהחיוקירהנח
שבקראיעה 'I'הא"בהההלכהציו!םשקףאתוכוב,"המבעלשלהלכהבאורשל

אמבםררעוכ."!,הקוארכלפיגםמעותשמלהםיש ,ב"הוכבעללשהציווערששםעל
ז"חש"-מעפיסתישאףישס-בהקדמה,הוהספד,ערשכהו ,""הגהםרפגשי

חובעוהטפר ,לעילשצוי!מהמלהתעלםאי!אכל ,"זהמטפרלמעשההלכהלהווות
זערים,לטדרברוהר"יישמבהבולואותובטד"ורו mבצוו

הד"שלאחראחויבתחברברורההמשנההמיגבלות,אתלזכורשעלינואלא
א.יהרמ'שלהפפהליובתוספה ' l/חבמרןל IIעעריןוהשולחן ,הטירדםבתחבחר",וקה
כפויומפרשיהםאבוהםהוגמ!זהבוהטוריהגולה,באוהכל!!,בשואילהםוצורפו
חמברים,ועדוועדוהשקל,ומחציתמגד!!,

תשובר.ושערימחברים,ושמנישונותמהדורותבשתיהיטב,בארקוצרומתוכם

המפהעםהשו"עלהדפיטובבואומהם,טלותווטילתברורהמשבהבעלבאואז
אתהדפ'סבצירופםורקתשורב_ושע'יה'טבבאר ,הגול;דאבראתלהםצירף

הציו!,ושערהלב;דובאוובווהרהוכשנה
 ,שחטרבוהמולוכבדאלר.כלחטרנו ,לרוכב"םזוע!!'ובספר ,זעריםבטדואר

 : )'לז'יח 'I7(שבא"החזובעלמרוכוחב ,הרופטלאלדחפיטאסשושההימההף
עםדהימ"הושוהייההתווהלtנ"שלהאלאלהשיג,כ"ולאבהשגותיוהארב"ד"

הרמב"םשלפנינובהמדוראהדופטוהבה ,"התורהכלהלוכתבומבוארטפר"לזדב'יו

במהחותגםנזשוטוב(ולאההמחרותבכלוכקובללבניגדואףהווא,ד"הואבבלי
בהצואתם),הראב"דאתמיטוששהקוקהרבמוטד

רבהמוואבל ,"מקוחמאי!ההלכהבציו!דברכל"נזלח"הבהממז"!אמנם
זיבהמדיאדבשאויהרמב"םשלומקורותייאומנהבדרדשבאוהדבףםבקמרררת

הומב"םשלכלירנשואישלהואשייםמהתפקים'דשאחדאףעלחשרפים,בלתי
רכמל"קויתבטפרראומנהדודבעלרועיהגל,כבררהבהמקרררתיו,לחשרףההי
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ספקכל '1יאביססים,מקיריתהרבההרמב"םכליבישאישלמקיריתיהםעלהוסיף
שלהלוכתייבשוליהיהקדדמיי,שגיליהמעלניסףכמיבן,מל,ךקריתשלשמקימו
יערים,ספושלייבמהדיארגםהומב"ם

הבם,הששתמשהסםויםאתבמנירחהמחבר,בהקדמתלהמלשאילמקיםשיר
חלקיכלעלספםירחיבראשויצ"ל,ליימיהרי"צהגאיןשלסםררילגמריבעדוי
עלצייןכרםשלהכרכיםוכןבהם,שבאסףהחומרירבבארץתלויותמציות

זכום,שבעדוד\אתמיהאיצריתיהם

זליב ,.ההר"חע"ישבדפסכלאיםמהלכותקיצירקובטרסהדדםסהספרבסיף

הלכיתבםהדדםסיזהראשיןשבחלקימכייןפיי,יעלזצ"למרןבחייז"לשפיוא
 '"עי'ש"לתרי"מהפשרתסדרגםלהדפיסהבכיןמןשההיבראהעביים,מתבות

עההכובהםששיעביגיםכהמכידובומתבו"עיבהלוכתהייתשפירא,זליג ,.
זה,הפושהבסרו

בציותו mבההיללואהגהמ"חעישההיהטיבכיליבדהמאלההעריתמתיך
ספרוברוהר,המשבהשלבעקבותיוסידוריתמבחיבההולךהיהולולאשבחר,הספו

המפיוסםלמחבוייהודותהיקפי,יהעזתתכבולהמיתי,הדדיתמתקבלהיההחשוב
השייאתיתביקורתמודע,בלאאיבדומעלעירר,בלאספק,כלללאיפות,פביםבסרב

הקיעלתההבנהבספר,התמגלההרבשהעדיספקכל K'1אמךדיחברה,לשמבה
לשהרבחיסזר'רםמסביהרבשלןוהדףבםהרצאתהמעשין,תןםגהביעיתלבירור
לתיית Vlןתמ'דmתחשיביתהזהלספומקביםם"הרמבשלהרבירםסדרלפיההלכית
ביותו,גרלוה

שראבפןלימר,אפשראשרמספר,הערותמתבקשיתזוכלל,תהערכהלאחו

גנללדןקא Kאלהספו,שלמערכולהמעיטחלילהבאיתהןאדילדיי,בזומבןמקיר
ןלהפנותהדבריםאתהיטבהדקולדביקלבחוןצוךרישלספר,הגדןלהההערכה
להן,בלתשזמת

היתהשלאבואהלונןחזהר,עלהגהמ"חדמבובהםמקירמתבשלשהבתקלנו
שהחזו"אהןסבו,אחתיםעםחזו"א,בעללמוןהחזוהייחסהפעמייםחזרה,בהן

בו,חזוהשרמב"םסובו

מהאחוןו,ובתחיל

ימאובעזמוןכ"ח,ס"קאמיבהבדךרפישרה"הענייםמתניתמהלכיתבפ"ו
ו ..שטדיורמאבבעמוןאייירלאארשיבים,רובעזתלםי ,בשביעיתמ"עהמעשירן
משעחת,ידןלויכאדמרבבןשמסיהשםובהרגהידרן,עברדיןלישיהוהיאבסיחון,

שיבעיתביבהרגואיןמעולם,ישארלכבשוהושלאומואבעמוןבחלקמייויאלא
דמובנן,עמשרותורק

שחנזו"א '1תיכז,שסירשוראשיניםלהקתהביאכ"דאיתההלכהבציון

יכיינתבפהי"פ."ממש"כבןןר m "כז, "בI tהרמכדעתשגםמשמע,ג'ח l/כשביעית

שכבשוומאבעמוןבאץרשהדמיברפ",דרייםבמס'הרמב"םשכתבלמהדבריי
מםיחשבוחזרשהרמב"םלכך,רמזשוםאיןשביעיתבחזו"אאךערוג,סיחון

חזוובנידגםרבקטייינכארה :זהיויתביותוכתבכ"ואיתשםובצה"להשמנד.

• 
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זס 1הרמברבריעלשכתב ,ח,הכןשםדווהכ"ה,גןשביעיתבחזו"א 'סאך .' Iבן

אילהממרוהסבירשחרי .כוכתבשבכיונהוכרור ,"ט"סדהיאונראה"פ"נפיה
ונ"בםיהכתבהאירקשהכויאם ,בס",יושטהיריוומאבבעמוושא"ירולמראםשר

סופר.עסותהויאדבואה,תבלוכו ·כו
 .מוחרלבדוקוכלא"םהזורעש ,א"הגרדבוימובאיםו"טה'כלאםיא"בחזו

שכזורע ,מרו 'יום-קביםבהיותםעיקוםאלאפשתו,ושיעשעדיקיימושלאשמום
ואןיאדםלבביבnוהצמחיהלחיחחשלהצמחואין ,צמחיחובתחילחעקוןדלבדוקו

ההיתרהרבהכלאיים.משוםבואיולזורעודןר'שאיוכול ,הדלוזרעיואדםבבירוב
עדמקימואםאבלקמימו.שאיו ,הרא"שבלשווהואוכו .יקיימושלאשמוםהאו,

הי"זג"פם"הרמבלשיןםשהביאאח"כהיתר.גירמתהבדיקהכונתאוי ,שיתבשל
 ,חברושלחטיםלשדהסמוךשלוחטיםבצדפשתושלאחדתלםלזחעשמותר

לבדוקאלאזהבתכויוולאםשחו,שלאחדתלםלזרועהעםדררשאיויעדושהרואה
מר,ןוכחבלהשחתה.כזוועובמצאלאה-אםפשחולזרעוהיאראויהאםשדה,ו

הגר"א,שלכפירושוהואוהרי-ביחאשיתגלדוטרםלהשחיתום"הרמבכווגתשאם
ש."הארמווכמשתמע

כלאיים,שמוםבהםאיושיגדלודעלקיימולאעדתוסאלהמבכרמרודוכ"אח
עושהלבדקו,אלאחפצושאיומשום ,שבכרוקדוםלעקרומארשדמחשבהופישר
עשוהליבלותבוזרץמשוזירווזםשגם ,לומרשיכוואם ,מקיימיו rשא rכמאותו

שאף,לוומכפשוטם,ם"הרמבדברייעלוכרבפשרואםמקיימיו,שאיןמכיואותו
דגטוערשאוםהווסיףע."בצסויים .מוחרשיגדלואחררקהלשחיחוהתוכוןאם

החורה.מוכלאייםםושמבואין ,ללקטולאשמגחעללס"ג,
-לפגילעקורהכוובהאםלדבוקמוחרשלהגר"אהאיהדברםימסקבתזהילום

ומדרת ,כפשוטםם"הרבמדבריבפשראםאנמםהרמב"ם.דברילפשראפשרוכוגדיול.
אם ,כשבודקהירכלאים,משוםזובזרעיהשאןיהגורםהואהמשבאמהרסברא

מותו.שיבל,ובאץרלהשאירואףאי ,שיגדלואחרקרלהשחיחוכוובחו,
-החוהר.מואסוראיבוללקטושלאמבתעללסייגשזורעדאפשר,בובע-ה Jומ

שלאע"מלסייגצחמהזורעדגםואפשר :הסיקא'ס"קא'כלאיםבד"אהרבה
החוהר~מודומתוילקטב,וולאלבלותבארץלהשאירוע"מהזורעאוללקט,ו
סק"הכ'ס'יבשבעייתממש"כבוחזרדמרו:ייובראהבאמושםההלהכיוו iוב
הפירות".ללקטדעתואםרקלוקהאיודלפ"זכלאיםשמוםלוקהלהתלמדהוזורע
אותוכלחסרתצו"ז)(ירושלםישביעיתחזו"אשלואשובהבהמדוראהריאר

 'בו\ספוחככולורובונדפסהוא .ההלכהבצויןמחיחיסלואשרה"סקכ'בסי'קעס
שביעית(בהוספוחזהקטע .)ץיי mתירשול,ם(פרהנגעיםא"חזושבסוףשבעייח

 .חשיאבלהשחשרהעחהדיזעיוהכלששםובחבבשביעיח,בזוערחל"ד)ס"ק
במבריבדגם ,הווס'!'זערן.תכליתלאזיהנפקותאואין ,גנמרכרבהואיסורזויעה,
שםתיבעישהבוסםוחבאמר 'לאמזהיוחוכלאםי,ככלהו"ב ,חייבלהחלדמכלאים

הומובא ,בכלאםיהכתובולםיש."תבשבתאח"כהודפסכלאיםחזו"אכלאים.לעניו
שיגדלולפבילעוקרווכוונתולדבוקזרעשאםהאחת ,דיעותשתישםהחכוולעיל,

שאםם"ברמבהשניוהםירושאסור.אינו-ברמב"םלהשחתהזוערש Iפיןוזה-
האמור-ביוסתיהושישלומר,אפשרהוהימותר.ליבלותלהביחוחשובלבקדווזוער
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שלאכזוערבכלאיםשהתירהמוביוומרידה,ולא!(עלהלאהז'רעהשכוונתכשבנו"ית,
שכנו"י.!יהלכרתשלשנ;ד"!(הדוראהדופסהתשי"ככשנתאךפיוןת.לגדלמנתעל

מספו,מיל,סעדושםונוספר '.הס"קכ'כס"שבנו"יתדמד.ספותהקטעכלהדופסש1ם
דבכלאIנ"כ I'ח' '!אפיחתשיעשוךךקםלעpןרועדחואםבכלאIנ"מיהא" :הוואלה
וד", ."ו"מ v "ס '''סכאלIנ"ע'אדם),כני =(ייא Jבדבובהונילהזרנו"הבעיבו

קדומלעוקחדעתואםחיובדא!'וכחכשככלאםי,ראשונהה Mככאוונחהשכויע
וכפידשוכאוץ.ל,בלותלהניחןוחשבזעראםחיובשא!'כחכולאפיווח,שישעו
להעשוד,מקוםכאןואיובכלאIנ".שכחכלונהשכיעיחשלאחרוהבכמהדוואהת"חס

בסיוושכחארהמדוראבשכנו"יתכאשרבשבנ1'יח,שכתבונמהמרוכוחזרשבבלאים
ד'רבבלהביאצ"דםייקהי"זס"גכלאיםמאונהוכדררבבלאIנ".לדכירוהת"חס
שהתיראחוונההמדוארכשכיעיחמוןלשמ"בבללמתיIר'סואינומבלאים,חזו"א

ל,בלות.להבIר'ובחש1בונתיודאיבוכלומרלעקור,נחושבוק

המתירהרIכב"סלדבירמתייחסיםם IIברמבהשניפירושלפי"זי"אדברי,הבה
שהי;ד"אפשרשלםייגבחזו"!)והוסיףלזרער",לו·ומוחוכלשובוהלחלדמ,לזווע

-
/ 

J 
• • 

• 

 ,בצה"למקוחוהעוהאסור,דמרבנווק :אמונהכדןרוהוסיףהתווה,מןמותרג"כ
אוינומותר,לעקוודשעתוהידעהע"פדושםאףוהבה '.דס"קב'כלאיסמחזו"א

שיבלו.להנחיוכחש1כדן
הפירו.תללקמעדחואםוקלוקהדאיושכחכ,להממקורעדוהוסיףשםוכצה"ל

לאכליהאלכלאםיייער m ,ונ"גאלםיםכ'ס"ח"ודוב"זכחשו'מצאתי·וכו
דככירהונעי!'הוהבאםר".לאמכלשראויכיחאםוראכללוקה,איו '!עלמאריחאלא

ז"הרדכהנד.כללש"דלאאדם"למאכלשראויכייו"שהבאמרארשיתיראההזרנ"ז
 "נr I:המכלאיםשמוםואוסראדם,למאכלאריייםשאינם 'Dשזאלזרערשםצמנו"

השאלהשםנאשלה :ולעניננואדם".למאכליישראויהזכירזהוכהקשוהראויים,
 ,)' uל(ז"א '!ע,דלונואיחאאלכלל,לאכילהכהםמכווןואיבוזערים,מיניכזווע

מילחא.תלאיבאכליהכריזו,לשאלהמקוםמצאחילא :האיוהתשובהמותו.םא

אלאתלייהאיסור '!אכילאכלו,לומותרעשבר,אע"פכלאים,שזרעמיוהלא
ארלאכליהשיזערלימהכזויעהתלוישהדברוכירוארחר.המקייםאוכזויעה,
 ;העיולמראיתאולאכליההםאםידועכלוםאותםשתאהמיותוהעיו.למראית

הורוצהלוקר.איבראכללקיימוואסורכלאיםתזועלאשדךעלעברוזערועכרואם
אםר.ונאכלשאינםשאיםזמינייזועכןלעשות

עלעכרזהוותוכתככלל,באכיהלחליאשלאכפירשו,אודמהורכ"זהובה
נארהאיבואךהסכו,טעונהזווסיסקא-לרקהדאיברכתבאמבם . Pתזרלאדשך

שלאכבתשככפידושלרקה,איבוער"כדמרכבוארסררשרכוב1חלהכרIר'שישמכאו
 Kלשירעלועוכוכזרזנו".וקכאכליהחליי uאש'כייו ,זולשאלהמקוםצמא

היהישאל '1ארלוקי.ארינולבאדמכקשוםופרעסותאיזוכאושיוכבואהתזוע.
לאכילד.זעראםאלאאסוהלאשהתורהלכ.ךדמב'רואריהלהכיאאםשראי

דמכווי.מרוייחזרח"שלאחותלדוגמאומכאו
החייביםנמיגםי nהרהמ"דןז'ס/קאמונהבררךח"כס"גענייםחמביתבה'

ס"קכצה"לאר'ריחא.'מוחייכיוהמיניושכלהומב"םעדתלדכריוהותרה.מובםאיה
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ס"קז''ס"בשביעיחרשמצוכמוולאא"סקא'סי'עמשרןחחזו"א :כוחבהנול'
החוס!לערחומהדרובנואוםשרז,"כ

רמה"חארשונםי,הרבהשדעח ,כוחבאמונהבדרךזהק"בסדבריובהמשך

ולכומדרבנו,אלא rחייבאיוכולםוהשארויצהר,חיחשדגואלאבםאהחייבאינו
כ"ח,כ"זס"קז'סי'שכערית :ברשםבצה"ללייגק"יבסזר.כשטיההחזן"אםסק

מוהםויצהרחיחשדגושרק[כלומרחםכר'להוסכיראהפוסקיםדרובשםוכחכ
 .ג"בה 'דרעתכתכ(ששם .ע"צל]"כצהלייאק"כס(כלומרשכחבחיהםולפיהחורח)

אר .)ח"מהשכולםם"הרמבדנעחם"רשבחינוך, .ח"ראו."ומבפווח,ובבו ,י"שד

ש"הוא ."שהרוהם(ערחולמסכימיםח"ראחירויהשובםישהארדרובכייולומריש
דייעלנוסףבמרובעים[המוקףכבחראי.הולהכאפשרהוריסב"א)א"הושדב

 .)כ"ק-להסבר

שכולוסוברהרמב"םיגםהקודמח.מדעתובמעשרוחמרובוחזראםהובה
הרמב"ם, .הרשב"םרעחבגרמרועורפסקאםלהסחפקרבמקוםשיהחווה.מן

כבותאי,איזיזמערילאינןכאןי."וכרשג"כבההסוברםי ,והחינירהרא"ה , 1 "הרמכ

רשכי.אחריכרביכהויאמובהדרךובעל ;מפוקפקבארהוחלקומבייושלהושיקול
כיתנ ""בס'יקז' '" 0ביעיתשבאכן .םיויק' Iמאינסהדבירםבהבאתםגםםנמא

ספק,הואאםראףהווסיף.כאחד.לקיסחושאיובפיאהמחוייבאיבודאחרוגמרי,
ייועוד .מדרבבוהזהבזמוומעשרוחחרומוחבמושפיאהוביניהם,להקלצדדיםשי

והר"שר"חכשםלעילוכשמ"כדרכבו.האילופירוחרשארמשוםדרבבורהוי

הפוסקיםדרובשמום .•מדובנוהאילופירוחדשאררפוסקמרוכחבולא !' !Iהוושכ"
משםווכנהאראליו.מצסוםיםא"והרשבש"הדרשמוםאלא .כר"חלהוסביאר
שר~כחימהומחורח."רעדחלבזהרמוהדראפשרלומרמרובוסהם"הרמברבעדח

 .א"עאייקלבחול,והםגמראכומרו

ארף .החוהרמו rחייבכולושסוברם"הרמבשגםבאמרשאםסםק.כלואיו
בוחזראםשמרו,לומרמקוםשאיווזראיזה, "'עבחלשחמול,ןההוכחהשמקל
להישרםצודיההיזהדבראופןבכל 'מפסקו.בוחזרלאהרמב"ם,דעחאתונו'הבס

זה.כעיוהלרהורמקוםכבוחומקםוהשואבאיזה

לומרמהאפשרוחמחחזרכאילוששםא:א'רוחשמעא"בחזוהמעייואך

באמר .ראהיכלשמם rאשייווכחוציה,ררשריחדגורקבםיאהחייביםם"שלרמב
הפוסקםיולרוב"שלרת"ומה ,רוחשומעכתחמוחמרשובאוכלבלחייבשדמרכבושם
 :כותבוכאןרקות.יהמןחוץהפירוחכלם"רמבלו ,ויצהרשתירודגואאלחייבאיע
פרישאינןיכלםאהגםעונשרובכלל ," f/ב ,כ"ז ,ג"כק f 'סזיןסלשבעייתכ IIשמרע' . , 

באחח,ולקיסתולקיוםבמכביסואלאביניהוחליקלאדדא.לפאה,פריאינולמעשר
הוא.דינאחדכחוויהודחניאוכלאבל

 ',ואזהתיהר.מן"ייבלעניזלעמשרםיאההחזז"אשהשרה' """גהממזהלדמ
אכלבפאיד.גםכולםחייבים .במעשרמירקוחחץו .הפירותכלחייביםם"לרמבאם
I\ יK רשהבקם"הרמבשלשמוכן.לומורשםI החערחואםכר.~ד"לאהI ו" I\ ל"צש

ומההשאלהחשיאללפאוה.ביולמעשר rבזהיםהחורהסןהחייבים'שהסינםי
וציהר,תירושדגואלא nמה"חייבאניובמעשולערחםוהומכ"ו.רש"ילערת
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יח "Vכשכשכתכהונמבוחיזורשמרןהיתכןועור,הiבינים,לכarrוייביםדעתםוכםיהא
 . rכחולהגרמאלהסיכרינסהואלבו,ר Iחושהנייכתובלואשם,לעיין rשציע"י

כתיכחשבעתלאשר,באהכמעשרותבשמ"כלעייןמרןשלשציונוכרוראלא
הפוסקיםריבילדעתובשבעיית.דבריוכשכתבשטכרכiבוהנוטוברבעונשרותדבריי

דגןרקמה"תחייביםשכמעשרותטוכירםבשביעית,שכתבוכמוכאן,שכתבכמו

ובפיאה,הומב"(,וגםוש'"םגבזהמצטרפםיהתוספותשלבעלימפניוציהר,תירשו
עדות ..התורהמןליצהרתירושדגזרקחשיינםיג"כהושרב"אהד"שך/תעדת

ומכח.םפטקכוועלבענין.nוןנלטתאינההרבמ"ם

בלישכחביכס'רי. Dלמחישבלעבי(הואלעמשרםIז'הלהשייחשכחבימה
ס"סז'ס'ישבעייתשמ"כער' :מרןשלהאוכאווהפיטוקהמלים,כיןבפסקיהלפדיר

וכו.'לפאהפריאיגילמעשרמרישאינווכלפאהגםמעשרובכללכ"ח,כ"ן,כ"ג,
בשעמרחייבואינולאכליהגחעשהואש"מיולהלושכתובכםילהוכחי,וכוובתו

פאה". rלענאוכלאינומעשרלעניןכתחלתיאוכלשאינוכלוה"היאה, Dבחייבאינו
דייקשמרןגםופשוטקימים.שאינםבמקוםמריבדבריסתירוחלתלותואין
 l!סבירהפוטקםידחבכחבלרתי"מבקשרדבריי.בהכאתלהקפדיושיכשויני,

-h \ רתעדתדזיכתביבפאהכמיתם.פסקכ"ערדתי"י,אלאהמ"תחייבדאיונ
 ."הפוטקםיחבעדתדכןכתבלואכמותם,ופסקושוב"אר"ש

כלאייםלזרוע:אסורכר"מהורפסם"אכלאייםבה'לשוני.ידוקלאיומכאו
מקםובהתלטהחיובזהלגף:זרעיםכלאילזרועאסורכתב'י'גס"קובד"אלנכרי.

לימרימיתר :משמרישהר"מיבעיקררמב"ם.מלשיןלשניתולא , mכניטדל,קי
קמיחתיולהביאדייקלא nשהגהמ"בני,מתנקםיכאוזרעיס.לכאילילזרועלנכרי
 Xפ"כלאםיבתוטפתאהואזיהלכהשלשמקיהריארהבכס"מהמעייוהרמב"ם.של

כיזככלאםיהגירעםעשוק rייא ;בשוווערלהמס'סףובירילשימוומאבתבסוםד,
זלרעושסאירא"רקמיםשוםמיזכראלוברמב"םזרעים."בכלאיכיוהכרםבכלאי
 ' I!כללגירזערואסהגוי.עםעודריודאיןרקאיתאה"הבפ"הלגיי.כרםכלאי

 ' I!כלאיסורעלנםעברכרםכלאיזערואםזערים,בלאיאיסורעלעברזרעים,

כאו.הרמב"םשלפירשוווזהכםר.

•• , 

,J 

., 
• 

אקראי.הנוחתמספרערור

 "בכ"ככרכוחהבשלהמהיאכודהבדאיכתבההלכהבאורה"אם"אכלאים
 .די.iבפןלחבלאאףייכ mזערםיככלאימהררירסאחיד'ר

Iז'שהידר'התםאדיתאבהשלרמ_בדהי"משעמדהכי .ברןרכהה Iשאיווליינ
פירשוזהעלוכתבדי.במפולתוחרצושעוהרחטהשיזערעדחייבדאיגואומר
שלשתואיוואםהכרם.כלאימשוםאוחתזרעיסכלאיiבשוםאחתשתיםוחייב

ובצלדםוסמיםדגםס"ב)(י"חזטיאהםייאמ.ור'שייסהביאשםבחזר"א :אגביר Pוג •

ימש7רםKיחהתורהמןחייבלעניזלהרשןתעודשםינnכהחררה.ןוככםיאה"ייכיס

בzrsכשרהרדטהובה "דמרבנו. Pירמעשרדאכתימיבואריבי Xר" rהחלעהיכחבלז;ן.זה

 Yיי.שהוcוהחורה,מןבעםשרחייבםיבצללםשוימיםכתבו)כןב) 'I/I(ףהייה aשני
כומשיית,חייבבפיאהשחייבכלותנונפיאהוחייבלקליםשמכניפן

ר
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פטורוחתזחטהארםזרעיםכלאי mמשחייכןשעורהחטהזעראםדי,בממולת
 .מכלים

שחטהרקיהבמפולתשלשתןאיןשאםלהייתבהחלטיכדלפיחשדהובה
שההשלהמלהיותיכרלואמנם,פטור.במפי'''רצז mימטהחייב,במפן'''יעשוהר

לאבהאידשממעשכןלדמראבל ,'''דפמבלאאףושעדרהבחטהשחייבסובר
 .,לבראה

זערםיבכלאישחייבכלומרלייט,בקשחיןבאמיירשכ"כשםבצה"לכתבוכז

לדמרשישאףמפדשרים,הדבריםמצאחילאשםבאמיריגםהובה .'''בספושלאאף
זערםיכלאיזעירחאיסןרעלשכדברןמפביארשיתכן.להחפרשדבריושבדטםי

שועדהרחטהשהזורעכחב,דלהלןחי.ןכחבדלאבשדהושזיערןאלאהזכירלא

אידחרצ!חטהזרעאםאבלכרם.וכלאיזעריםכלאישמוםחייבבמפו'''וחוצ!
אחרזהאלאכאחדזערםשלאאלאבכםרמיניזשביאובכוםחטהאווצ! mשעדהר

אלד "Iאזהאחרזהאלאכאחדזערםשלאאלאוחרצןשועדרהחטהשזעריכןזה
זרעים.כלאישקצחםאלאהברםכלאי

מיביןשבילזערכןובתי ,זועיםכלאישקצחםשכבחשמה ,להידחיבילהובו,

שכלאיסיברןאזכאח,ןזערושלאיחצרושועזהרחטהיכוכאחהזערםשלאבכרם
זרינוםבכלאיחייבששקצחםלפרשגםאפשראבל ."'מפדבלאאףחייבזועים

יעלחיהזועדשעיוהחטהאךכאח.דזרעםשלאןחצרושעדוהלחטהרקמחייחס
בחרהרר,דכחהזערים.בכלאישחייבקצחםיהריזרעםי,בכלאישחייבבארמקרזה

כא!.אי!המאיירלvדת
מקדםון;יוזחר.ניסוחטעדזידמפולחדא"צפסקשמרזב"שמשנעירוזגב

שללביסדחמקדםכאויאי! ,מפו'''כלאאףאסדראד ',''יפמבלאוזףחייכלכחיב
צריכיחא.

" 

 י'"

• 

י"ב.א It'l )וj"ס 'א(זבח"ןר"א :יחקןצריךג"בק"סל"בצהא 11םנלאים 'נה

:אסיר).(במקדם:אחדלתק!צריךק'ס"קאמדבהבדרךובפ"ב

• •• 

בדזאדטדדיאדשדעדאדם"הרמבפסקאישעטבז,בעביןדןדכלאיםה"ב ''' Dב
החיהדנההותהר.מןהדיכאחודבדזדטיישדעדוקשפסקאדהתדוך"מןכלאיםהדי

כלאיםמ"שבפהימ,"הכידבויס,"הרמבבדברי )'ש(ין"רהטורגירסתלהביאמקום
דאןלבוסחאאויההבאיג"לקייםשםל"ןבהצנרסחאות.שתיג"כהיןח l/מטיים

ןמשעםנזמפרשששם ,ערןתבהלכותג"ה "'מםתווהמהירברזאוטודאןשעו

(מסכתחימו "'כתם"וממבדייעלשהדבאמהאחיראךביז.וזדטדיאדשדעהחירה
שהדישכמדאפשודב,זדטדישערשגדרסהבעהר)רפ"טעןנ'דעידןחקר-יח Vשב'

ניסחאיתשתיהיוכןכלאיס,בה'החזקה,בדיביןבםהי"מביןברמב"סנוסחאיתשתי

ימאחוגיז.איטייאדשיעאןלדקההומב"סשלבחואןלמהדיארעדית.בה'גס
לארותשםםגיכילההיקאפחהר"ישלתרגימוח"הגהובבדייההיההקדמהשלפי
בפחי"מ.נדסחאדתשתי

• • 

וכקונצתשמיטההבאיא)"ע(עייבה"בב"פתהלהכבבאיןרענםיימתגיתבה'
 :שכתגדפוסטעותכאן(ושיהתירהמומ 1!בחריחייביסהמיניסדז'הראב"דדעת
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דרבנןחאנשרמעשרשםמס"םשאח"כוכחכהמינים).ז' :צ"לוכמונןרגן,מיניז'
(וחבלציוןחרי (Iכערלא (Iהגירי"פככרכךעלרעומוצ"ע.טס",שםשיוכנראה
ביוכלולאינררפרחהכםחררשלהךאשרביtגפרקשבארבעהבהחרבההדןשספרר
האוג"דדבריאתהניאםשאוטיר"א lבדףהגהמ"ח).בהזהששתמשהספריס

מצריאינרזהרספררהירחהדברים.רתיקןהראב"הלשרןבסרףט"סקצחששירכתב,
בפרחיהמרצערהחיקרןהשט"מדברינביאבשט"מהטערחלחקןומצרהמקום,בכל
 /..בבכורםיהחייביםהמיניםז'דכלהראג"דדבירע"אפ"חבב"מהבאיהשס"מצייז.

(ענבים)"מיהרהווסיףמבטIכ'ר.בגז"דשארשתיראשיחדגמרגחרו"Jכח"בים

נקט[ענבים)(חאנש)דאמראיידיהאי,בעלמאא (Iשיטהכאארמרינו[חאנםי)

כדמדאורייתא".ענביםמדרבנןחאביםהיאלרא ;הסאחיסכי[חאביס),(ענבים)
בכ"משהזכירמכר(כלרמרדמהחםלומרבזהוכוונחו .פ" (Iהגריילפילהנהיה Kנר

חאנשדוקאדלארראהיליכאהחררה]מוחייבתתאנהכאילוה Kוברתאביסשם

-, 

בתרס.'התםוכדכחב

 "...שבאמךלענייםענייםמתניתשספקהרמב"םפסקת"דפ"דמתנ"עבה'
לכללחדזמקארשישלר"שבקיצודמוסכר!כנהי"לשמל.ךלפנהיםהנח-חעז!ב
שובבבלילעניש,המתנהשספקבלמדשממברופאד.שכחהלקסהמתנוח,שמלשאחד

הצדיקו.ושרעבימהכתובהדברבלדמ
מובאשסקנ"ט),(עמ'ס"דהלכהסרףהלרילהגךי"צהארץגדרליבחרבתרע'

עני.בעמשרשייכיםאלהלמדריסשאיןהדיעהמרבעתרשסבעבין.רחר"כהיחשלמי

שידינלש"Iכשרקסינריםוהנמי'''הר/'ןשלדבירור"מ,יו"רחת"סבשן"תער"
תטה Kלארהגrדקירורשענימהכתרביםהלרמדזאתולערמתעניים,שלהראדספק
הענין.להזכרימקםרוההילענ"ס.המתנותבכלשסםקסוכר,

ואינךני vלעצןמע Nמליתןשצרידדס"קא;בד;כנתה"אע IIמודמתנינםיין

עמשררתלחזר"אכצה"לרצייןרכר.'תמדילרשגרתןמכירואא"כימרו,ליתויכול
דינורים!הבהכאו. rהד!הואמדילהיוהוסיףכהונהמתנותלעביוה'ס"קח'סי'

והעניןלעגי.מכירשי,וביהשןאליחשלמישמביאת"ופ"זמעשרבה'שמל"מדביר

ועייןכחקרשהוכאובעניווהאחרוניםהארשונשגדולידבריע'-ארוכותבדיוו

לענימכיר rדכפשטותכתבאלאכזהכללנגעלאהוגהמ"חוהללן.קע"חעמ'ח"ד
דבירלעמתבססיםהדכרשכאילוהדושםלהיוצורעלולהמקוסובמארהלנמק,וכמלי
זללה"ד.מרו

חייביןש IIיבמעבמעש"רשחייביוהפיריתיכל :'דסס"קד"אמתבר"עפ"ר
רפשים :איחאס"גי"דסי'בעה"שארה"ש. lo ~ :ח'בצה"לוצייןבמ"ע.ע IIמבשבת

עה"שעב'.מעשרמהומפרישיןומע"שראשוןשר IIמשמפרשייןהמינ'ןזמבלד\א

רבבירהוא nהגהמ"שלומקורוכולם·הפירוחעללואהחייבםיהמיניםעלדמב;
מןפםודמעמש"רהפםורכל :איאחשסהי"בפ"אשנימעשרבהלכוחהרמב"ם

מוציאהחיסרוכל :עדרומוסיףכשבהים.חייבבארשךושחייבוכלהעבירמוהשבי
וכר.'מעשר
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-
תרימתשישמפנלזהכשםגרילהתחמהקריאתמסכלרט'ס"קבד"אה"בשם

חייכאיהניתוי"מהפלרית,כלעלחייבשהיאיעירממאר_אחדוקשהאימעשר

(מהריותםייאס"ככייהנהאהל.להסכויםמקיוצייוילאהראשיו.העמשרעלאלא
הריניו,לכלראשיתשהיאגרילה,תרימהשסקריאתמיסברתע"ב)כ"יריים"ס
הסכרימביאאלהבדבויסשרומהצייובפוחייעיי"שובאקדישואשסכענלן

שירכהליעידואשינה.שהאיחשיבהשהיאשפיושקע"א.ביראיםיע'ארשיבים.
ו, tבדסבידרךעלבדיהלדנקראתכבתחרידםיבספושיעיר.להשאיוגדילהלהיית
רבאקדישאבבקרשבתשללקידיששקיאויםכמיהכרל,שטרתאחתחטהשהרי

כלוםאלאךדכריםשהיבאיד'עמ'פסיקיתהלכיתהתרימיתאיצוצייוכרם(יע'
לספרכהעריתייקאפחייסףו'ע"ימיזכוח"הגהמשהביאהואשיויהטעםבדייק).
 .מקירלישצוייןמבליקכ"ומ"עהצמחח

המשער"'יישנתשהמליםפירש'ייסס"קאמיגהדורה"גIכייומנתי"עבהן
:שנתתכבהחיהדעלבםלחשיי"שראךקאי.עניאמעשר'י'בכ"ודביוםשבכחיב

שנלםכשחישנהגימעשויתסשניאחדסעשואלאכהגיהגשאיושנה-המעשר
 .'בי"בר"הע"פירשוועלצייןשםןבצה"לארשין.מעשרזהזהואי " .שלבסיה

"גמראשלאמינאשכהיהאלאארשיו.אמטעךדקאיפישרג"כבר"ה '''רשיהנה
שדנתפישוואשוומעשרגםייבטלגעימעשווקנהוגהייההשלשייחשבשנה
מקיםאיןייאמינאההודחתהשהגמואאחריאכלקאי.עניאמעשוהמעשו
 :שםבר"הנר"חאיתאוכןיוכיחן.הותהרעלבסיררשך '''רשרורביזה,'לפירשו
לכ rיאארשין.מעשרוזהיאחדעמשואלאכהשאיןשנההמשעושנתמדכתיב

החיהר.עלשו'"שלמפרישוילשטתסיכה
ת"לכה.ביהגלםמעשייתשביהייייכרל :רדרושק"ספי'ארהכספרייעי'

בחלרדיחיפישוכה.ברהגיםמעשחתשנלראיןבהניהגאחדמעשוהמשעו,שנת
הנ!י"ברבומקראשין.מעשרהייגןאחרימעשרתרבאנמשרת " Jושפיעלארמ
 :משמיךהנייכספיושאמרני.כפיזהרהויהשנה.כואששד"יעלבהסתמךכךםישר

רלכד_תןנאתךת"למעשויתלשארובגיןהכרחבדיכרשןנעגיובשעואלאליאין
ובעשר t!/דהמעשוששתבהוהמ"חשפישוכפימפשרשספיוהרעתעלערלההויה
הרכברהענימעשראלאללאלןשהאיפיררש"גצי"ביגםאםדרתבלדרחשגםאלאעגי,

שלאלפשואמינאהיהכלאצלםיאין-עגיעמשואלאנניעירשיהאליאין
לאשרמגיזהספידמשליןאבעיורדקאיזהפירוםשווונכחרבתוהר.כפלשר"ל
שמתשמהדי,לאבשלשייתראשיזעמשושינהגלכךהכייגההיתהאשילומשעחת.
עמשרית.שארוכיסמשין

דג.דר"ציהיאהמעשו,שנתבפידשרבהתלבטיייתיילהרהמ"חחכולרומצאתי
המעש.רשתבלביטריפיוישיםשלשהצמיעהנילדכריםבפיחשראשרהומפן,
אשלחוהפשט,דרךiכיעלראשיזלמשערהעמשרשנתבחייוסס'שקמצאשלאחמךו
 ..כםלחשישאף

ומואבעמיןבאזרמפרשיםישיהיןמסינילמשהחולכה :ה"הפ"רמתבן"עהב'

תקהבוקד\אדהא ,חקאלאי-למ"מ rn :ל,בד"איכחכבשיבעי.תעגימעשר
ם"דיריםבסוב'הארזוהלכ"שלמקיוהיהנהכהלמ"פ.כוירדבולא IIרזכרבבן.

67 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



לאידהלמ"מהר"שםישרישםבשביעית·מ"ע rןכעשרימיאבעמיוהלמ"מ :מ"ג
רשוכ.גה,שוןועהתיקהשרמב"םבכמ"כתבה Iההר"שפ"יעמ."כהלמאלאדיקא

הלמ"Jכדיקאלאיישכייבתי

ית 'I7שבי"א Iבחהסכיםשדלב'יייכתב,הרכ"מש"הרלדב'יייו 1Iח"יהכ.המ
מקיבלבי :זר 'I7אל ,.אמרבהחיסםחאגםשםהביא"שהרהנה.י o,דג'ק"סח"כ '"ס

 בכII1Iועמיוהלמ"משמה,מוזנביאיםהנביאיםמווגוח Iוהזגוח Iהמזשקבל Iמריב"
הלמ"מ-ממשהיגביאים :החוספתאבפירישאמריהר"שית. 'I7בשבע"מ rעמשר
ממש.

מתםשרדהלמ"מדאע"כ.יכתבאלה.ר"שדבריעלמרועמדשםיבשביעית

הנביאיםמיקבלניבאילילפשרלר"ש '"למשעמלאמ"מכך,לזנ"מ,ברירדבר
ב'ה'יערוביןל IIמהרששכחבדרדעלל IIצ'מ fהלמהיאדאיוהוסיףממשה,ונביאים
 .עגימעשויתקנילתקןיבארשאםשקבלנו

• 
הגהמ"חשםישרםכס'הרמב"םדב'ישםירשמהדמבריומכחלאהרנה
לשייהעתיקשהרמב"םרקכתבהשד"לדברי 'Kשהבאחרישהוימ,"הכבעקבית
דוקא,לאירהלמ"משכתג""מישהבאיה"ופ"אתרומותה' /TIבדובערוהשמנה.

כללשמההקב"ך,לישהואהזתיזר .קאמרממש"מדהלמשממעבתיספתאימיהי

ימיאבעמיואזרעלדרבנוכ.ז'יכילייאמרהוחכמיםהבניאיםלחדשעשתדייומה
 .עכ"לחחק.זהואיוית. 'I7כשכ 17מ"ניהנה'ה'משעהת

הדרג"ז,דבירםעה.זהיםהרש"ל.דבריס"עמ"הלמפירשרהבאישמתיאחר
,בוילעדתולפשראםשרהמשנהלשחשהעתיקוכתבם"הרמבאת 'Kהבואח"כ'

הררג"ז.שEכישרםכםיהרמב"ס

 )!"ה I "מכלאיםבהלכיתמסינילמשהכד,לכהשציייואחולעניונםנעיוואגב
כםדזה rאמאההואםילוו Iבצדזוגםניםשלאחתשוהדהיתה :הרמב"םכותב
ד~אמסינילשמה,הלכה :זהעלבאמרט"וס"קמאינהכדרךיחייית.נכםואלא
לפירישבהקדזנתומובהשהרזנב"םהואיירערהגהכ.פנים.ה'שלדרקאהארדכרם

במאהשלאאףהלןב"משמצ"וש'ובהלכותיימםיני.למשהההלכותאתרןכ,שנה
לאתירהבמשגהרלאבפה'"זנלאאךזנה). oןכךעמ'ח"אועיריחקר(ע"ו,בפיה"מ
לכלזהלפירהנהראשרנה.משנה :כמקררצר"ורבצה"לדכרם.ר Iהלכההיזכהר

הררכלקבעולאאבלהא",שהלמ"משארמרמייש : )!"רבלשררםמקרםהיההירתר
ה"הםייזכלאיםארשרנהבמשנהשהעמ"ועקאדאאךשנקבע.כםיבהחלטירח

זנםיכיבםדיהיתההולכהלימר ,.,רצ '"מילתאהךעיקררמ;ד"ר :שכחבי,'אה,

שערהשבעקבלהמס'הלכההביטריאתבהלכרחירהרבמ"םאצלמגריכברהקבלה.
מסיבי.לשמההלהכהמשוגעםדרקאזהההאריאיזםםע,

ל"יס"קוכלאםיז"הזייבםא"זבפעםעידמ"כהלמהקמוהכרםעניןיהוזכר
כרם.גחשבב"כזגבירצאתראחתשתיםכבנדשתים 'בשלשכרםןכ"ךהלמשכתב

.ירושלמישוזכינןלאיהנהה"ר.Eכיירלעילובב"מביררש'ע' :נרשם"ב EIל IIיבצה
שכרםהארמרהיררש'שלמקומרלברידרערלאלפביגיפתוח א,,,בחלקיאףארכילר'

 _,זיורשלמיהזכיררלאמסיבילשמההלרכתשמרביכךמתרךאבלזכ."הלמהייקמו
אחרת,לכךבקשרכשכתבזהירשו'הזכירלאלהלושבראהכפישמרןכךרמתרך
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היו\שלמי.עלהסתמךילאהלמ"מ,הד\ההזכיולאליעלשהיזכוראש\נהמשהניכן
מ."הלמדהזיהאומרירישלמישאיןלנונארה

אלאהלמ"מ,דהייקטןלכרםמתייחסשאינולנונואהה"רבס"\לכ"מובקשו
קסןבכוםהזועיסאתמקשותאינהמטםחפזחתהשילהדבהלהבשסשנאומלמה

שהםשעיירםיבכללזהדשיןלי:ומשמעהכ"מכתבזהערלגד\ל.ככםרומקשות
הלמ"מ,הייגדולבכרםומקדשקטןבכרםמקדששאיניטפחששיעוררכינתימ."הלמ

הכ"מדבריעלשהקשהי"אי"אכלאיםכחזי"אהדברים rהבוכרשעיורים.בכלל
טפח,זשעיירוהגיבהדיא'נ"ןנהדלמחישכי';חל"ל

• 

דשב.יןהבגתיכםי ,הלמ"מדיןקטןלכרםנותןה"רכפ"יכ"גםייקכד"אינס
לקבעולחמכסימסרתושהתירהאומפינילמשההלכההואר :התםדאיתאככ",ןב

הלניישאיזאמרנןכבריהנהבכלאםי.י"א'א Iילוחזי"א/מ Iלכוצייןכרם,רייאמה

כרם.נקראמהלחכמיסמסירדד,דברוז"לאיתאאמנםיבחזו"אהכ"מ.דבריכן

מרןשלכעקכיתיוהילךיכמוצהרכללכדרךאשואמונהדרךכלעעלימnהיא
לחכמים,במפרשהדבר ,מרןשלבדברייהסתפקלאכדםידןסיררגבעניןכאןזללה"ייה

ברור.מקורבליהללמIנ"שעאהאלא

שפירשמכיו!הלמ"מ,הנוזבכויצאאר'ב'כבגדדב'לומרהשוצרךלוגרםהרבה
השירותשתישלהכיבייםמולהיאזבכשהויצאתד~אקטןכרסשצירתכרמכ"ס

רר~כהו ',גג'שלשורותשתיד~אשכרםה"בכם"זהומב"םכתב .."מאר' : :מה

שצויאהמפרשלר"שאבלהמלמ"מ.הנוהביגיסימלוזגביוצאשלשכוסלוומ
וחאיז .::כזהגפןועדאחתשיהרשליבהמשךב'לששיוךתשתיהיאזנב

אתמפסדתאיבההחסיוהאחתאלאג:גגדג'הכרםעשיקרג:עלג'הןכאילי
יי"ודבחזי"אהכרםכלאידיני 'ע(הפביימהזייתאףאמית'ילההויבוצךידצווות

הלמ"מ.ד\יזנבייצאחיא'כ'כנגדדב'לימרצירוכל rאזיולדעיה .)'יסעיף
צרוי ; Jחדשציהדהרזאכיבתיסיהארזנבהיזצאאםאמנםקט!.כרם rדבכלילשזה
כזי.זבבצויאתלאתתכרםדיזלבתיבתהסכר

• 
ומבאזכןהר"ש,שלהדיהעכס'הרמנ"סדבךיגםמפשרקיקךוסמיהר'''הונה

גםלהביאיכולוהי'תואנ"שנשםגםכןיהביא .)ג"עמ'(רףה"זלפ"זכביה"ל
 .' )11ס"קי"אסי'ע'הר"ששפ"כפיבהלכןתיךהר"מדברישפ'יחל"ה rומובשם

שלבלשובי 'Iיאשם.בטיעהאחרתכאילידארויזמשמעם"הרמבשמלשז!שםוכחב
בפהי"משצידרהנצירהרקהרמב/וס,שלאחרםיכ'בףשפירשוכפירשוהכרעהרמב"ס

כבה"לעליזיכתבפיה"מ.של '''כע"פקאפחיוסףו'מהדוותגםכזצויהרהווא
דמשרימביתשציאדעיותביהושיהחלטי,איבויהדבר-צעמיהרמכ"סכ"ישזה
כשס"ממיגש "'הולשי!ירקגמידר.היכחהמזהשאי!וכ\מב!ריו,מתכבאלוזבל

משמעמביגריס.יוצאחיאחתגפניםשתיכנגדגפניםשתישכתבאיי l1 ד"'ככ"כ

מחלוקתאי!מרזילדעחחכחתיד.שתיעםאחתכשיהרשלאהזיזנבויצאתאד'
לצורהראי'שהבאימ"ב i"Dירבונ"זיע"'זנביצואתצנורת'והר"שהרמב"סביז
יברמכ"םכרש'"הופירישםיזק"ש).ר"זבהמדורחשלם(לושיניונהתיספאחזי

שםכחביכרכציירי.סעלאלאמסתמכיםאיבםהכיב"םגגדזנבליצואתשמתכיבםי
הצוירים.עללומסךשיאםת"עבכה"ל
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שהענסיהט-ההובחנהאחלצייןובבל,לסייסגוכללאאדלמלין.קגציוגשיפ
 'הנןהכלןלוחבאזרהחלו!"תמיצןכ.ירתאינןשלהלכיתבביאו'יוגםהגהמ"חלונ

האחחןהפרקמל,ובדרבובייחדייהגהכגדרלקסןאחדכלעגייס·וובחגוחכלאיס
הגהוב"ח.שלהסב'יועסצדקהבעגזהדןמחני"עבה'

הםעידזולצעונן-העוסקtג"כלובוביוחדחירהלרדמישצביריס mבטאגי
סלהכאיסלחלקtג"עיגיסבכלייןיחכיבארץ.החליייחמצייחבל,מדר-ובעטיס

כל,לואיתוצרוןרר"חא )1דחביובחאובחייאלאהעררחינרבאוולאמוגר. Kדךר
בהדח.מושלפמפואו

--

( 

-

~ q יי'~,יי,י,"., c "יי,י""י.",י,. c .יc ""."~,""~,"" ••••• י#

,רזחוטוקםישרטדוכמווכהמצותגדלוחלקחטוגיוכאצרניגףניעמת
תלמרחרצמחאלאבזהב",ניוארןהוהבזמןקל"מןבעיה"דברדינישארן
זשבואולמ"מקליימו.ב"'ניאיןשבחו"לאע"גזעדיםטרראמגםוחדה,
מדאירויתא U; iממלעשח,הזההתורהחקללהםישישראלבאץר,שלבת
התלרוותהמציתומקייימםשיראלבאץרהישוביםיזכיתמדדכנן,ומהם
אבץרו " iששיראלאץרכלהכותהרתומהספרמכש'כמאיובבארץ
וכהרכהקב"הלשמבחציתייושוכוזכהבההתליוותרצמתומקייסשייאל

בסהטומכ"שהבהתלןיזתהמצותקל"םכדיי"לאס uכלרברגמהשהתאהד,
 • tא '''ד

קנרבסיקחייסרהבמאתזעדים'לחעלאמנוהיררלספרקהימהמתור

 " qייייייייי"י~'''~יי'''##יי'''יייי O'יייייייייייייי~ייי~'"" 00 '
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פחדללא-תירהלהגדיל

א

מארמזצ"להירשרסאלשמשוזהרבסרססיישיורוז"שלחרי"אכסלובגליוז

Die Minoritiit -,עמ'דחלקכתב'ס",ב"אןסף.ובנדפטזהמאמרהסיטוט

28 ~ A בססרלאעובי,בחרגוסזהמאמרד~סעילאיידעוחימיסבלסיאר
המאמר,סררססלאלהונמסבירתרכנרבדרד,באממר 'רלאחלקםי)(דהשבהמעגלי
באמבקרממבד.להחעלםאוהביסשהיום ,רכארבהיסודיחבבע;ןרכאזדןהישדהרב
לעולהזהשהמאבקהישדהרבחשרלשלשי,למחצההריסורםובגדהריפורםנגד

יעסקואםפעולרח,לצמצוםתלד"צדדיו.תולמסרהולדתרההבאגמםיאחלהבא'
מטויתמברכהישהחילוני.והרובבינםהמאבקנטשרשבהםהשסחיםבאוחםבעיקר

שהמיעוטסכבהשילו,האורבותמהטכברחלהשרמעליואבלמעיוס.בהירחולציברר

הלמתסרהמיעוסשעלנימוקמתרדבם.עוסקשהרובהעביניםבאותםלהתעסקיחלד
שלהתעביבוחהאחלהגבילעלוליםרכראוחםשוללשהרובערכםילאוחםררקאר

בלדב.המריהנשלמחיהנאמנההיהרית
יחורגםשהמאמרהראוימןבבידון,הירשש"רהרבמזבירחלק I!lכבבא'

רמסבירומעירסרובשלבבעיהבהרחבההירשהרבדןהראשוןבחלקו, K1כםל
להכנעלמעירסא'ןראשון.כיסודוהמצורתהתורהאחמקבלאיבוהרובשכאשר
אדרבה,להסוח",רביםייאחרישלהכללחללאכזהבמצבותבעיו.תלחציסלשום
 .) 33עמ'(שם ! 1לרעית'רביםאחריתההי"לאהתירההזה,..הכןלפני

אלהדבריסהישדהרבכחבלתורה.הבאמןלמיעוטהאררבוחבסכנרתדןוכאשר
 ; \ ) 49 46עמ'(שם

הלגדיררצויםיחשיבובמיבהמירחדתסכנהמפניחלששוהמיעוטעל
דר mבעביבויותררבקושהמיעוטוככלרבמעשה,ה·מכזישבבחד-צדז·ירת

כמועיטעממדםעצםכילערת,בוכתנוכברזו,סכבהגדולהכזקלירמו,

ו mראתלקייםכידעוודר,חזררענינם,עלעלרורהמיעטואנישאתבמעי
כרינפשםבכלבולהתעמקעילהםחבירהם,בלבלבותחהיכמציאות

גהלדבלש,מותבחוגםעהניזהכרתאתלוהפץים, mבראמתתראתלתופס
לקירמו,הראשוןהתנאיהואבענינםבעירןזהעירניעיסוקכיראינוהולוכת,
אמיתיעניןאשדבי\תרהחשובהירתוןהרא·זהעיסוקכילראותמשו\בח

רוחביתהתמסרותואלום,בו,העוסקהואמיעטובאשרטלזכרתיכול
חד-צדידותדיליהמעירטאתרלכ.יאקדובההיאהדיעלנינו,זוגמרוה

I הקסאתשרחגם '''ננווסיצח.,רילרדיד'זותחיS' . 
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המייחדיםהריחחיישלבהתעתחיתםלניייזלגרוםעלולהיזובמחשבה,
בבנלטות,ענינםאתיציגוהמיעוטשאנישייתכז :מזיה,יתירחהוג,,בתור

זזימעtתבנייעליגיובראי,שמעמיתינזקליייגםדיכר ,מיצחללאבאיחר
מקירבושימצאוככלהואר,בוישרבהכבל , Dעניבהכרתאתהלעירר

 ,תע'" ,אתתאיראשור,תיטיףזושהכרהככל ,גm tדלעעוליתאכזבלא
עלוילםהכרתם,בעררישפל,גווככל ,וצורותיהסהחייםדרכיאחתקבע
עיטקוכלשיללואףעד.ךכלחטרתכמיותרת,אחרתהרכהכללארית

 mכקיפל,ןהמגיעהההתמטרותכצצמוםבעבינם,כחטאאחרות,'יעות I,ב
צדקתו.

נעלניםי,המיעיטיגיעאחרןת,דיחנייתמכגמותגדידאבזלזלוואלום
מקעוצותאותןכלואמיתינכוןבאוחריעידרלשאכמובןיותר,גרעוים
בתורצמירבהם,שקדניעיטזקכייראהוכאשרעוסק·אינובהםהדעת

תחלהאשראתיידרע.חוסרמתוריידא,הידעומד,הואשמולוהדובאניש
אגוםתמתששמיםמתנגדיואחיראההעימוט .זלזלומתורניח mקד

במבאקחלופיעכרכלקלשכןכקלות,ולבצחולבגחוכדיהעדחמצקעוות
הלכירו,רוצהאינואףמתמצא,איבויהריבובבמקצועעידופתככעלרוחני
ענימיתקרהבישכיינחיהשמיעוטתההיהטבעית,התצואה .עקדוןמחור

יאימןאףואליוכ, ••אותושלעקרונותיולביןעת ,,'מקצועותאותןכבןי
 KלוהתIמילראיגעימכאזהריב,שלתעייותיושושרהןהזידיועתאותןכי

טהורהאתיסכןשמאלשלו,מחץובעדתעיסקוכלמעניודאגהעחד
m דרכו,יהאהאמתכארשכיעדתו,עלכלליעלהלא ,אנשיושלנמאנות

בכלנחץרידדיימצאאדרכהאמת,לשהכחרמכללחששועילואיןהיר
יהא.אחתמת ,xד.כלשכןוותכר.תיצמאבוהמקוםיהאאשר',האאמת,

קשראלאהלפחידו,נגדומציגיםאשרהיאאמתלאכייראה,לאהימעוט
המטכהמםחהלטיריוכלולאשחטיות,שלטשןתכדבירקמשויטםירקידכיר
כעחד ,העידיחיסרמתירהעדתמזשמתחרקמשוםרקחוגג,נצחוןשל

 ...יטדוללא
מעסייהיאהידהדעת,מכחינתעצמןמכיררהמיעיטיבאשר .. ,

צמוצמםו, mרלהתפתחותלתועלתלהיותישכלויתרובותאותםכל
לשבדדראמיתיעניןלשנצחונויישגלאשכזבענינו,ההכרהאתבעצמו
מתגנרת.בעילונותאלאחששנית,רתעיה

שהגדרנןסכנהאותהשלכחוכהטמונותיותרעודעגוומתתצואות
בחדרב,יחידםימצדקדת"ל,תיתכן,כזאתגשיהכעמהש,כחד-צדידות

קימווכלאתמבלטתהיתה,הירגדול,יותרכהקיףנצמאהאילןשכן
רנכללאנזק,אותוישמיםכן,עיעלאף ,ימעיטחברתאיתהלשהרמטיד
אינומייצגדימ.עוטאשרהעניןאם .עמטותמבלםיעחהמלמדתמהלנע

ןצמויהדושרהואאםעלומקם,המעשהכחייעמזרבאלאגרידא,עיתי
אתישמגהואמזו,יתיחרואם,עקרונן,הלגשמתהעמהשחיימטירתאת

חיילשהגיולייםכמגווזילשטתובעצןכהאמיתית,הממישתצמאיותו
ביותרחושבמשקליל,חטכזהמעיוטחייבאזצורותהים,עויצוכהעמשה

~ 
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איחרפיעלעלייהנמניםאתייכירעקריניתיי,שלהמעישתהלגשמה
יחחרההירהיא,אמיתיביחרירשהיאהעקרין,אםזה,עקריןלפיחייהם
שנירס.בימכיירםאשרהאמתכרלחהסרכלבהגשמחרמליהעידמרביב
המשיתפתזיבזיהרנצחיניתיייירעלהריבאתיאץלמזי,יתיהרד, IIיגם

משיםדיקאיאםלו,בו.כיפרהלהאשרהעקריןבאימתתל.הרויתלםה,
העקריןכיהקפדה,בשמנההמעייט·יקפיד,;ירזר_עקרוןמכחשיהשריב

תיתכןיכאןעמ.בריבכפימבי,דקואייגשמכי ,ה Iמייתרהיא,בחיגיייגםש

אתנכונהמביניםשאינםחיגי,מבניאנישםבקרבויתלקטיכיהסכנה,
העקריניתבהגשמתורקארעלסקועלהיםכייסביירםבטהרתם,העקרינית
הדבירםאיתםקרלכבדשראיםדם.יכיהחב,עמחליקיםרם.שעילהמ

יצמייןאיתםמייחדאשראתחyו,כלפימפלגה"כ"סמלמיפעיימאשר
תיממה,ביינהמתירבחד-צדוייתניהגיםללהיאםגםהמעייט.כבניאיתם

m לאחברתםאםבייתר.חמירנזקגירימםהםידעיה,מחיסרקרוטאים
בסיביןתיצמאהירבהחלטיי,תמותכההאהלהחד-צדויםאתתצויא

ישילמיתה,בטהרתהחיבתהתיערתהזמןבמשרתעוםפנימהבחיגה :כפלו
דשית. mאי-הבניתימניככלתיתקלהליחמצוה

הנאמנהשהירהיחהאפשחחמזחזרחואתהירשהרבהביעאהלבשורית
החילוניהריבשלהשקפותיועלחולקתהאיבהםהשטחיםתם Iבאבעיקרתפעל
הנחהמתוריצמוותתוהרמחייחלקיזניחילתורהנאמנים 'Cשי'דו.לצמבוגתעי
בזמנוהבחיהירשדך,בוהחילינייס.בינסהשקפההבדליאיזאלהןקכעניניסומזהר

אתלסכזעלולים 'Cחידישרקתקותואתהביעוהואזולטעיתיגיעו 'Cחידישרק
כדךריבחרורכיםשאכזהערתעללהעלותאיזשהריהנאמנההה"רותפעלויתהיקף
זו.ומסוכתנמוזהר

ןתלמי,יםnהר'םןםושראשייריעזך.לאוםטימיןחסיבההיתההישרלהרב .

דיקאוהנה,יכי.'דקדוקך,"בתנבעיקריהתעסקופהשבעלתורהלימודאתהזנחיי
לפרשביתכ!גםלהתמסרהבאנמהביהדותהרבניםגדוליאתאזהביאהזיזעבהד
המלבי"ם,אדרדב.למשכילים.שייךאיבוהתנ"ךליומדשאכ!כחי tלדכדיהתנ"ך,

בציהרתנ"ךללמדואיךהKווהאנמביםבמחנהאוחרםיהישרהרכהוקבלה,התכב
לימודאתהשפכוהיופירםשבשיטיתהאוילותאתלהוכחיהצלחיויאףהנוכנה

ואינסדיועיסהדבריסימצוות.תירהחייעסקשרלישאי!עקרללימודהגת"ר
להוכחית.זקוקםי

דבריסלאותםרקשנתמסרהסכנהקיימתאינההיםוהאםזדבירניהמצבימה

יהכבתהמלב"ייםשלדרכםאתהמשכבו?האםהחילונימהרובנבדליםאנושבהם
אי!למהארובנמרא,שמבנההתורבילבוערארצימבח!עללברךשיזוהקבלה
יסדוילימדועםומהזר"ק.פירושעםתהלםי ,'''רשפירשועםבתורהצרי ICמבח!

 !התורהעלהבצי"בבפירשוקבועיםשיעוריםעםומהזהתורהעלהרמב"!בפירשו

ללימידהקדישהאתלהחזיראבווחייביסבתנ"ך,מילוליתבדייעהלהסתפקאי!

להחזיראוביס 'I'והסטורחוקריסבדייהתב"ךאתלהשאיי :האיהברירהיבכ!התנ"ך.
התנ"ך.ללימדוהוטיהר.ההדואת
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את"תפשו"אשחירםחחשוהמחוךלהזכירזשחלובימצוותששיבןחוששני
מושוכעיםאשנולחדשלגרםועלוליםזובמצוהעיוניםאופעילוחולכזהזאת,המצהו

מאחרים.

תורני,מאמרלכחובנעיםיוחררב,הביסוסוהוגםבוררוח,בדוגמאותנסתפק

לחכהמסייגשהיאשחיקהשיבני.החנקמהכברכבדיוןשהשחיקהחוששביאך

 )פחדנו.תשלחוצאהשהיאשתיקהושי
שייבתמצותהיוםמקיימיםנאמביםיהודיםאלפישמאותלכךב"ההגענו

שילכך.זכולארביםדורותשיראל.במדינתוצמוותחורהחייע"ישיראלאץר
החשוךלמחתובקיבוצי.םבמזשבזתבבפרים, ,בארץהגדולותבערםיתוהרחיי

לק mישIIרלארץישיבתמצהואתנאמניםהיודיסמקיימיםאח.דמצדהפקרוחיי

הופרחתובכרםבשדהעבוהר '''עשיארלאץרישובמצותאחמקייםציבורמאוחו

האץר.קדושתעלשמיהרחוךיבולהאחבוחבחלארץהארץשממות
להזכרי,חלווישראל'נחנמזהיוםהחייםרניםנאמניםשרי.ורםיהרנרמזוראך

 .,לומדיםספר,בבחימלמםירישראל.ארץשיובומצוחישראלארץישיכתמצותאת
הס-שיארל,אץרישיבתמצותאבלמאמרים,מפרסמיםובכוללים,בשייבות
חשרוחבבעיותומתעמקםיסברותהמדשים ,חורבייםמאמריםכוחבםילהזכיר.

החליוני:הרובפשוטהוהסיבהלמחבה.מחץראלהוצאהשיראלארץשיובמצותאבל
חסוםתתחתשיארל"אץרייישובבישאאתלקחואמובים"ייגשווגםו"דתיהלאומי"

שחושש'םבמחננושולמיםטוביםשינםלעיון.מכובדנשואלהיותוומצוהחלוהוכך
למינהיםה"ציונים"כאוהדיאוחםחושףבזמננושיראלארץשיובמצוחשאיזכוי

הלאוימהדתיבציבוראחרות.מצוותעלונכתובנדברזו",ולצהרלנו"מהולכן
ארץישיכתמצותעללדברממעטםיהםגםאכלהמדינה,ועלציונותעלמדבירם
בל,תבל,באצריתמטילי,םדחייםהידויםואלפיווכמצהושעיוריםאיןישראל.

עזיבהאפליוצויך,ללאהאץרמזביצאיההכרוכהההלכתיתהבעיהעלששמוע

קצר.לזמז
בהזדמנויותשאפיליעדמקובלתלאופנההפךישראלאץרישובמצוחאי-הזכרת

הטוםירכובחת Kל;הותחשש.איןמכךנמבעים ,זוחשובהמצוהלהזכירשמוכרחים

גלזרהתעומלהשימרון.בלבכעחב"ההנבביתהדחשההחדריחלעירמכתנגד
רפיחולקוהדתית,בעתונותמודעוחישנןהעיר.בניןאתמלוותענקיחופרסומת
לעירלהצטרףהתורתיהציבוראלפוניםבהםמרהיבים,ופרוספקטםיהסברה
שויבותחותי,תינוךכגוןובפרסומים,במרדעותמובאיםרביםנימוקיםהחדשה.

תחבוהרומודרניח,חרוצהמנהלהגבוהה,חייםאיכותגינוז,טוהב,בניהוכוללים,
תוהרעריבוניםשיIIרל.ארץישוב:מצותנזכרלאאחדנימוקאךועו.דטובה
חוששיםבאתמהאמרגנםיהאםשיראל.ארץשיובמצוחמוכירםיואינםשומרוןבלב
 !זאחרלחוגשייכיסשהם Cכהישח Iש'

 .י

מכאי.בואףמאודמוזיהדבר

ספרשיארל,ובנוחהאשהמצ((חעלחשוביםספריםשניעתהזההופיעו
חדהרבאמתעמדוםי)אמותםחמשיוחרג,"תשמ(ירושל,םביתה"הליכותיי

אמותארבעכמעטתשד"מ,(ירושליםישארל"כתייהליכותוספרא"שליטאויערבך
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אטפו'קר'סחכמס"תלמי''שב'של'ט"א.פוקטע"קכצ'חקהרבמאתע'"Tרמס)
והסכר'ס.מקורותמלוו'סומבהנ'ס,ד'וב'סהלכה,פסק'עסרכ,חומראלהבספרס"

ככב'ובשס"ח'ובכנווכרנע,מעש'וחשא'בוכמצוותאם'לוד'וב'ס'שבסישספה
'פהבשעההכלבש'ס.שלב'כוףסמכצוחו '1דאףמוכאהראשווובספרהמקשדב'ח

ארץש'ובצמות"חח,מצוהבשכחהאלהטפר'סשבשב'הרבחבומראךבעתו,

עמל'ו"הכלב ,'קבכתודנחמפורשתמשבה'שראל.אזרש''בהמצותאוש'ארל,
אחד ,ו' 'IIמוצהכלוא'ול'רושל'סעמל'והכלמוצ'א'ו.הכלוא'וש'ראללארז

אומיוהואלעלותאומרתייה'אןז"לכר"תאמןכאתשרסהבש'ס'!אוחדהאבש'ס
ד'בס"נזלחולקס"א'וכחןכה'!ו'חור'צ'אלאןואסלנזלוחאןחודכפ'ולנזלןחלשא
כאזרפרבסההודערסכבהשלמצכככלק'ס"זהח'וכאס1"דנ'סשש'אףאלד,

וםחח'ה'טבבארשסוראהד-הסע'ףעה,ס"העזראבוערןך.שולחו(רהאש'ארל
רקבובנזתאלהסםר'סכשב'ש'ראלארץ'ייןכמצוחא'-הזכרתאול,תשובה),

לדרושא'ו .)'ג,(אבוחכזןשכחהעלחומרהבלשווהחבטאוחז"לאבלמשכחה,
בש'ס,לנב'ש'ארלאזרש'ובמצותמרס'בכללדןוהבש'סחובוחעלסםרחממבר

חכבובש'סדשןקאהנז'רושחז"לזן,עמזהשלומחלטתלהשתקהדנזסכאואבל
מוכא'סהב"לכסםר'סהדרך, 'IIהוקה mסד)כו,מכדכרבם'שר'''(מובאזוצמוה

סזוחוא'לו '.'שארלמבהגשלעממדאפ'לולהסשא'וכאומקרובחשד'סבוהנס"
 !קללרמזאם'לוראן'ה'בה II'שארלארץ'שוכ

הושקפת",,ח'בוכ'תכמח'הבמסוכואוףמדאדכואכהדרב :אשמרבוהמזה

~ '. , 

, 

קשהלכויקיימן.חטגותשהנשיסהונצווחלגכיהשונותהעדותניןרב.רלישכיחי 2

דיגישהמחברשהרבהרכרטביעשהריהנ"ל,ליקוםבספרימסייתממגמחמיותיהגפע

ייונצוהמובאויסס'ינ,פרקניתה,הידכותבם'נוהגית·בחיגרהשגשיםפנרב.יסיותר

לב)ק O"(שם ICהינכמקיר ," n:ל Uזסלבתושסשקןראתמסםזוהולעסרתזסלmונ

יבתןםזיקשוראבחעשאמילושעמת~וז"להגדולדVJכוירבשםשםהנןנהג'ס"כטעפי

אומרתזאת"שפעתי"רקהיכאכמקירטסר;ח".ויעשיתלשומחצמוהקצתהיאשביהדל,

מפורשתהיראהיצאר.ימזהמצוה""קצתדשעמיהמשמס.רקאיאזהמנהגראהלא

 ! ""פצהרא.ומ , Nנמךנ.ייישאןהגיס" Uייישןזלופאילוסעדוה".ולעשות mש'לם m"צוכ

(בזצונרהכתשל Uהשחייונכחגזלח"יאשי"כזדכיראתהנ"לנטפרומטטיםו nןב

היוםארתושוכחהייתההידנויוכלאתלהנאיהראוימזהיהיז). " 0חאו,ת"א,חי,אזח

התעלמיתכיתההליכותכסיישישואלכתהליכותלסיבניגידשנת",בגידותלגרש

בדנו,דניסשיניסשבשן"תלמריתמצוה,הכתמייםלםת mמכעמס

לא"ואןימןאבלבחיגי.וכקובליםוכמנהגיםששפעהסחכושהרבהרברסכגזיכוזיפר,

הססריסבשניחסרהטרריסלכותבהמKננה.בהידותשיגיס "Oמןכהנגלגמרילהתעלם

I'כאסשריסהכיתצרכיאם-המשתרלות,ישראליבגותנשיסוסלמנהגושלאיזכןרהנ"ל

זיאיןהתיהר,קריאתולוסמיעלהתפללכריהכנסתלניזורבחגיםבשבתיתלבוא-זאת

נוהגאלאלא.איכשבתהתירהקריאת pלשמומחויביתגישםאםהלכתיתשאלה Pר

בישםוכטבילחחשיכוח;ותרישזהלניהגהלזכירן,הראיושמורבים,כבתיםקמרכל

ח 'IIאייאיר,חותלכעלתיםיקןבירראהאגכ, !ףרבןרPנכהשהנראדסבערבובחרוןת

כםדי",רןc:ו.ןת P"טזהשנמהגקדמיניםנםשר ' Pםרחוסיי

• , 
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אךב"ציונות"אותרגיזהושאחריםבפחדקמוהרזךמכוונתהבלתיהתעלמות
שו"תבטפרמוצאיםאניוכראבטור.ךכדיעדמגיעיםוהדבריםלחמצה.ב"ציינות"

תשובהאבלוכו!אנטיירפןיורק.ניולונדון,תבל,קצירבכללרבנים .תשירבתחשוב
בלימוזכרתשעלבים,קירבץלשרבואלענימעשרבהפשרתמחורהבעיהעל

להזכרי,רמתרולונדוןניו"יוקרשעלבים.קיבוץשללרבונשלחהשהחשובהלהזכיר
זההמושאלתישליט"א,המחברלרבעליתיומוחרם.מנהדריישעלבים"השםאר
הדופטלביתבאוקנאיםשכנארהליאמרואחרםיתשיבה.קבלתילאארזר,המערל

צדוקי:םכרמבן;ךרקנאיםשליס"א.החמברהרבדיעיתללאלבם.ריות.שרלפיומחקו
K התלויותמצייתבכלהמדקדקיםישארלאץרארמתעובדישישנםלפרסםסור

בייות.הנעלהבצורהשיארלאץרשיובמצותוהמקיימיםדוקדוקיהכללהיעלבארץ,
K דלזומותרולניו"ייקר,לירושלםיתשומתששלוחיםהקנאיםמצדהתנגדותין·

 ·בידמנתתורנילקיבוץנשלחהזושתשובהלפרסםאסוראבלעני,מעשרהבפשרת
בחייהיטבעמירבשליט"אהוכלייציובים".כאחהדייו nיתפשרזהשיראל.
אצלמצדו.ברבשחמתשם;ךרשתתףשעלבםיבקינתביקרל, Kשירבאץררתהר

האםרציר. C!לזה-תשונותיובטפרשעלנםישם·אתלהזכידארמתלמידיו,אחד
להכזיד,רמתדבחו"לגוייםחבשלעיד- ,הנאמנההיהדותעלקטחגח"ולאזה

לתעלותאטוריישעלבים"אבלשבת,חמלליהםההיודיםשדובבחו"לעידאפליו
 Iהכתבעל

והפח.דמהחשדנותתצואהעדורתנה

שיארל.אכרזהנחלהואלהמנוחהאללהגעיזכינוסרםובעוונותניולדאבוננו

תטרר :.שייבותבמטגרחטדיד,בשרותבצה"ל,שמרחיםמצוותשומריהידוים
בנוגעשלטי"אראה tדמודילפנימובראתדבותהלכתיותשאלותםי. Kובמליו

לפניעדוהחלובצבאההלכהבשמידתההלכתיםיהדיוניםבצבא.ההלכהלשמירת
שממרעלללכתשצדיויהדויםחילב"אנשיבדיוןדאם,חייבעלבזמןשגד,תיים Kמ

-דית,לארהבה).ד"האס"קאםד" nב"בשמיםשאסעיףסח,סרואדם(חרושלו"

הוארד.מורילפניא;הואכושאלותוכמהלצבאאזהלכויהידיםעשרותכמהלי
מציעםיבזמניניחיילים.שלההלכתיותבעיותהיםעללכתובהתבישילאאםד"ה"חיי
עוכסיםאדחרנו.רבנילפגימטובכותשאלותוצמוותתורהשימרירביםחיילים

גיל"שובאבן rKהאםהנ"ל.דוח.שובותהשאלותבעקובתשנכבתותלכהKמידמ
לכדמוסמכיםשאיבם.שאנשםיהאיהתוצאהןייציוב'''להארותיפחדהסטנותשל

בשםהלכהפסקיומפדסמיםבצבאאקטואלייםהלכתייםבנושאיםאממריםכותבים
מהלךשלתוצאהזאתהכותב.עדתלפיעיבודומתידאי"דיוקיםמתוךהדודפוסקי
שלמעשיותבעיותעללכתובהוארהרמרהשלכבודולפילאשזההייםמקובלדוח

 ...הקנאיםיאמדופןצבא,חיילי
מאלפת.דוגKמ '!!באזולבעיהגם

דזנזרהפושריםכלפיבשבתבפש m"פקבעניןמאמרדבפרטםכשנתייםלפני

לצאתצרכייםהחילייםייכיבדורניהפוסקיםמגדוליאחדשבםהביאהרבהתורה".
ונמצאםימגעיםישאלהיםטיוליםואתידמקומותלאבסחכידשבתולחללבשבת

אע"סחמבלים,פגעומפניאלתבאתידםנפשותטכנתכשקיימתרבים,מטיילים

r· 
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שחיילהזכרםימסגנוןלהסיקאפשרכפרהסיה,"שנתמחלליהםמטיילםי,שאותם
שא!'למקומותנוסעיםהמטייליםכאשרשתנ,מחללישלטיוליםללוותחמיייבדתי

המלחליםנשנתלנסועדתימחייללדרישאפשרזוהוראהע"פאבטחה.ברלנטינו
םטקנכתנשבשvבהוהארלמירהפניתישם.והמטיילםיהתמחרציםעללשומרדכי
טנרתיאתהנאתיואףנשמישפורטמומהדכרםיחדרתיאתוהבעתיהנ"להידו

איזאר ,בטגנהעבשיומנצאיםשמטילייםמיוח,דלמקהרמגיינתבכראהשהיראות
אכןשבת.חמללישלטייללאפשרכידשבתלחללדתיחייללחייגח"יהוכונה

השנתיו,שלהנאבקובץהרמטעההרשרםאתלתקוהמאמרמבעלדרשההיראהומרה
שליט"אהדורשפוטקיהראוימןואיליידעייתי.מיטבלפינעשהלאהדבראר

ובחתימותיהם,בשלונםהוראותיהםאתיפרטמויהםבשמםהלכהדבריפרסוםיאסרו
לכר·ראוייםימצייתתוהרשומריהחייליםגם ;לכרארוייםקדושםיישארלעם

ד

מכלמתרחקיםומצררתתורהשומרישיהידיםזולתופעהתררפהשיהאם
זהחילוניבמחכהדימהפעילרתששיחייבייםתחומיםבארחםורוחניתעמשיחפנוילות

עלולמהשלבהירהראהיעלמוכיחיםזוסכנהעלהירשרפאלששמוןהרבדברי
םשרניתרהבלתיהעזהמלחמתיאתוחלםרבםיבתבשערשעמדהאשיהואלקרות,

ומציי.תתררהחיילהררסשניסושיארלביתככרםוהקטנםיהגדוליםהשיעלםיכלגבד
שאחיניחשוביםתחומיםכאותםפעילותלנטושלאאותנרשהזהירהאשיגםהיאאר

להתכגדותדברשלבטופויבאיאלהuנשאיםהעדר"עיטוקדכם..עיסקיםהותנוים

פנזישא!'למע"יטלההםךעלילםיאנייכראלהבתחיימםומעשיריתנילעסיוק
הרבמקייימם.אינםשאחריםמצירתאיחןירקאראלא ,כולההחררהכלאחלקיםי

לםםלשיואחבכלאריחיידם,שלטעוחרקחההיכררחמוהרששגיאהקיהרש rה'
דחק U!לדאלאהנאמנהליהדוחתרופהשאיןשיחכןטברהואוז.בטכנהמעודבנווד

כולההחורהלכללהתמסרשתפק"גרנדעשכילנרכדיאלהחד"צדדייםמאנשים
הפרזהשישיחכןהחילוכי.החבעםדעוחחילוקילנראיןבהםתחומים,להפקירולא

המ"חד"צדדיים,"להתחרקהירשהרבשלבהצעתוקולמוטםליטתיאולימסייימת ' , , 

שלהזהשבחוגהסכנהאתהירשהרבראהבההחומרהאתמיכיחיםדברייאבל
ה"ח,-צדדיים".

רוחניעיסוק ,לנטושלאהירשהרבהחריעבזמנוחרמר.יותרכיוםהמצביאולי
לעשייתוגםאץו"ליידררהתכייןהישרהרבהתורד.לקיםוסכנהבושאיןרצוי
מתחומםיהתרחקותבזמננוכדורו.הבםעסקותועיםשאחיםדבריםהוס,דצדקה

השתתפותאושיראלארץשיובמצותכמומצוותכקיוםלרפיוואףמב'אהמשותפים
המדניה.נבטחוו

ב"ההנווסקםישלמיםהיידיםאותםכלפיחלשדנותכברהביאהייהתחרקות
לחשדנותההתרחקרתהביאהוכרצורותיה.כלעלשיראלאץושיובבמצוחהייםגם

שעיבדיםשבמקומוחטבוריםאלהחשדניםיהזריםוכימעיקרו.חמוהוהדברושלילה.
המשפחה,טהדתובליאסרריםמאכלותאכילחשבח,חילולתוךשיארלאץואדמתאת

ותרהשומריאחיםכלםיוהולזולהחשדנותדיקא 1שיראלארץישובמצותמקיימםי
תועים,אחיםעםקרבהאיווכאן '!1שיחשדחוראדמת,הארץ,אתהעובדיםוצמררח,
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שיארל,אחשייבמציתשלדונ\תחעלמצעותמטעיתניבעתזיחדשניתדיקא
ונישארקנאה,שלנימהאףיאיליצגוםםכלפיאשהמוגשיכאןפגורליםכנארה
רחדו.שימיוגאיםתדופייהטלתלחשדניתמן:הבמשדהיפכיםיקנהאאשמה
האח,יגניןשיואלאוץישיבמציתעלדלגוהיםונםהעמי'יםימציית

אלאבימצייםיכא),מב,(שיעי'יאיריו"תירהלהגלידצדקילמעןחפץייה'
 !nlלקבלילהאדירה,חירהלהגרילתפקדיביממבד.לגדגורילאהתוהרעלסיף tל,

וובתיונלדמיניכר;<טביגי,חשביןילאפחדללאיתפאודח,גדילהתבכלהתיהד
הרתדו.בהפצתבצליחכדיוק

-, 

.( , 

. , 

"'"יייייייייייייייייי CO •• ,##"ייייי"". D,י Cיייייייי,י,~'##'יייייי'

יעקבקהלתמירשהשובהלניציהתירה

דרתההזוור,רדברוהועדבתלהאימיתדהעדר.הכך-השמלבי,ציהותהד
 , uלגיתנתהשיאימההאץראלהמאיתית,ז;ןדהשוהמוהשר,איהזהאת
 ...דתואצורתסרהםוהכוחהארץואיולדוית, i 1'. Lהמדשרה·היא mהות
צהיבירקדהשידמבירשה,תירתיאתקהכ"חנתוצליביראלאילחידים,לא
ציביראויומתציביראיוהכל,עברורא.צמעיםישצליןברוקדבצחיהוא
צהיברוכלעבוררקולאבלבר,רחזז:,התקיפותבעורהתוהדבתנהילאעני,

קלבלשייכעיקב,קלהלשחההשל ,,',והצ-קההלעיקב,הקתלםבכולו,
הותיהקלייםדלאיגמחייבתקהלהיכל'וזהתייאת

דלג,יםדס ,. 1לתחפרישויש,'ו I.Iש-והרב

 ,..... ••#י ft/V ..... ,./V'ftתר-,-ייי.----יד--._---- __-.." ..---, _.,----,---_-- .,
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בצוקןשמההרב

המדונהכלפויחסגןעל
[מכתב]

חשד#םאייי nnוב"ה.

וברכהשלםוארנהסשהד"ריד'דיבכוד

הנךרבטבת,חשדשלב"הונעיו"שהופיעאמרמיךאתלקריאהתפניתיעכשיוקר
הובשתתפםישלובעיקרהמשמלהבמ'יביותהובשתתםtב"אלושלבצרקתסספקמיסל

התורר_ונרותמקבל,םשאינםיהודיםביד'היאשהמשמהלמאחרצבאי,בשרות
מרחיקהובךוההלכה,התורהלעיבעשותאיבורפקודותיהםהחלטותיהםומונילא

אלו,מחוביתלהשתמטכדיכחו"ל,ולגורלצאתכדאישאולילעוררכידעדלכת

חשובככ'יטירה,בסעותאותה,מעמדישכב'כםיהשאלהשהעמרתג"ל ) \1
זובמשמלהמכירשאינוימיהמונשלה,מציווינובעחבצבאההשתתפות',,חובת

בובעתהזאתההתחייבותתורה,לבוהוא.כולאאךהחובות.מאותופטורהוא
רמדינתו.עמוכלפיישראלבולכלשישמאחריות

וכיוווהממשלר~המדינהביוסדבילאינוכב' ,שכבראההשבה',הטעותו Kוכ
שבחהפשיסאמבםבדמיבה.מכיראיבוגםזו,ממשלהבסמכותלהכיררוהצשאיגו
שייכתהמדיבהתורה,בוכלבשבליבשבילבו,הממשלה.מובובעלאמדינהשל

אחאבח"ושיהה'ביוהמלך,שלמהה'יהשמלכוביודורוח,לדירכולוישראללסע
ביובארצו Kשבובצביוחלילה, 1ע"שעובדביוובצוותשומרשעובוביווירבעם,
א-להדיד'אשרהאדמהעליסיםאתירךולסעו 'מ:דדרבםי[כחכובנבלותשנמצא

והאחריותישKרל,כללמדיבתהיאמדיבתנובאוה"ח]."שעהימים,כללךנותו
הממשלה.שלפרצופהעםעביולואיועמבושלוםאתולהבטיחמדיבבתואתלשרת
למשלארםפעולה.ישבהשליליבעמשהגםכיהאחירות,מומק Mלהא"אפשוט,

גורםאוליוהיהיאיוביגו,בתאחבוהמחוקהואבצבא,שריחובןיתחמקהידוי
בצאתוהאחריוחמולהחחמקיחשובאםהדברואותובג"י,לאחיבואבהדיבזה

ממנו,ומחעםלמסובוחולהלהצליבדיושישמיכדיויהיהדיבוהאזר,מוחלליה
המשנהעסקההלאצניערח,מטעמיזהעושהאםואפליודמים.שופךבידודשיגו
שרטה.חסדינקראשהואבסרהט

ולאבהמכירשאינומפניהממשלה,בדסיניותלהשתתףרוצהשאינרמיועו.ד
הדסיגהכילהחליש,רוצהשהאראלהשלרבחותאתבזהחמזקרקהואבדסינה,

מיטבהבלשתףהיא,חובתנוואנחנו,:דבחסדיישראלעםשלהיאצמיאות,האי
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בוהדםיאנואםזה,בגשיםלאובטחהתוהד,בווחתתנהלשהמדינהכדיכחותינו,
שוות.מכלמתחמקיםאבואסעשח",מכל

 "' 7\הביתבותלפקדוותולצ"תהוואותלקכלפטולשוםוואהאניאויב)

עבניןכאןמדובולאכי ,מצוותשומויאיבםאםםנ ,בצבאמפקדים ''' 17אוהממשלה
לסותה'ם .nרכלכמוהםכמובוכיוהשקפותיבו.השקפותה'םכי!המותינגדושיש

תושכיה.שלח"רם.ואחדמינתבושלשלומהאתלהכטיחוהחיובהוצו!מ(בונעות
לצאתאםהוואהמוויואתהובניםאתלמשלנשאלשאםציטטכעצמו 'כבוהלא

וכמובזה.מומחיםמספיקאבואי!בוווה,תהיהתשובתםהלאלא,אולמלחמה
ביטחר!.בעני!צבא"םלמומחיםשואליםכדחול,'בעבי(הרופאאתששואלםי

עביןשוםלהםואי(בביהמ"דמסתגריםהםשבכורבהתווהגדוליהרבהגםוישבם
לבה'מ"ד.חוץשמתרחשמהעם

הכלכלהאתבטחרבה,אתשלטונד"אתלהבטיחצויכיםעומדח.הדמיבהוהבה
רצרהכב'הותהו,ישומךדפוסל,כב'הממשלהאת !לזהיראגימאןרכי',
חוכלהדמינהוכיעביהר".ל"עובוייס"ערולאי'םיחנוולאישתתפולאשהם

המ"נו,שלהמנגנוךמכלנהנםילאתורהבניוכיאתמהה.שררו~בלילהתבהל
יכוליסהםואיךשמורדם,יהיישחיהיםצריכםילאתורהשלומדדםהישיבהבחורייכי

למלחמהיבאן"האחיבםזאיחומחרימיםשהםצבאיד'עיחנת 1Jדמאבטחהלהבות
וע"ט).פי'גםשםוואהולב,(במוברפה"תשבוואחם

מחלתמ , Mובכפישהבה,הגליל,שלוםמבמצענובעותטפקותיור "pעןהנה
שבכ'ל"נכא!וגםלהם.מתנגדיםהיוהתווהלחכמישואליםהיוואםבריהר"."

הממשהלאתלהכאש'שנעשיתהגדרלההפרטומתשלבפחונפל ,גדולהסעותטהע
לבמצעשהתבגדוהחווהחכמיאתשמעתיולאראיתילאאבישלייג.מבצעבעבוי

המנצלתהאופוזצ'יה ''' 17אונעשיתהגדולההפוטומתלאחריו.ולאלפנ"לאזה.
אתשאבולאשבטחלמיגה'םפציפיטטםי ''' 17אוהממשלו"אחלהבאישעני!כל

נצ".תהלםואםהמובהקים.האנטי-דת"םכללבדןרהםאדרבה .בתורהאמונתם
ח"ו.יהודיתלאלמדינהש'ראלמדיבתתהפד

התצראההןהאבי'ותמךהרבהואול,-אבידוחבהובהלנועלהשהמבצענכוך,

ואיהלאזהאבל-בזהלהארידהמקוםכאןואיןהפציפיטטים.שלהצעקוחכלשל

ל,טו .nשוואלהבויהר.מלחמתאוחהקוראכב'אםגםהכרחיתהיחהלאשהמלחמה
לו-התורהחכמיוגםהדעח.בשיקולהחליטוהכרחיתשהמלחמהבריוהמחוד

 .ביריגרשההיהמידעפ /Iעאחרתמחליטיסהיךלא-אוחסשאלו

אבי(בכוונהחליוניםי""וה "דתיםי"הלחלקעדמתואתבחומארוואהאניג)

המגיגדיםהתריט.עבוימשביהיישביםעמיםלשביבמרכאות)המל,םאתכוחב
עלרפורקישלפעולותהמדינאים.שלוהחלטותפעולותבכל .ווואההנגו.דתכלית
-עיל.מעשהעצמובהרעשהכבוהואלפקדוהיםשצ"חמייכאילו .דת"םאובטי
דיםכיכיניגי.ביניהםנרזלמחיצתלעשותלנווחלילה .העםאחלחלקלנוחלילה
רבים-סובירתרה'ודימיציוניםלתתעלינןואין-טוביםה'דויםהםככולם.

ערכיאתמכב"םככולםוורבםונו,יבטחהעםטוכתכעדנפשםאתומטדםימהם

חם-הזמרזתתיר"ג~תמגשימםיאינסהפךטייםבתייהסאםאפילו-היתדות

• • 
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להבטחימחשבתםונותנים ,יהודיתדמינהלמעןיהדרי,םעלמעןכהיודיםפועלים
לנושיואםזים jjיהאותםלפסולאפשראויבטחונו.ואתכולןהעםשלוםאת

כנותלהםלהטבירכיכלתנואםאחר.תלבר\גצריןהחו.זרפיעשל ,מצודקוחטעבות
נגדריםפהאיןסוףטוףיכדלבירנו.קשבתאחןירזכשהם mבטאביעדמuת,ואמתת

עמנו.לשלוםלדרושובקשתנובקשתםביןחמותיים

אחאחדבכללוארת ,הבדויתאתלקרבהחמיצו.תאתלהמניןהאיnמובuת
הרבויחאהבחע"יורק ,למקוםבביםשנקרואשיאולחביביםיקו,ויהידווויע
 Iשכברם.-הםוגםלהדדיות,נביאכו,ככןר-הכרירתכבדדי"ע ,ננהאהבה

מפבי ):קו r(טנהדרחז"לאמחוכןוכו.'פביםאלפנםיוכמים .אותנויכבדו-פוטל
קםהבביאאליהוהולאישואל.בארץאחדכרןשהוטיףמפבילמלכותעמריזכהחמ

שבהכ"בלמלכוחאחאבזכהמהמפבישםאמרווכןלמלך.כבודובתןאחאבלפני
אותיות.בכ"נשביתנהחתירהאתשכיבדמפנר

בהםלמצראיכולהיהלאוכיהמדינהבמבהיגיוטדקיםפגמיםלצמאוובמקום

לשלמצוקהדאוגיםכרכים,מוטיפיםישראל,םעשלרםמבטחייםשהםזכוירת,
חפשותמידאשרהשוביםלדמינאיםנרדההונה !התורהאתמכבדיםוגםעניים,
-לרובםפ"עכ-חשובלהםגםכיהמדינה,ניהולבעבודתהדתייםאתשלתף
 ,.כדילהםולהטביר ,איתםפעולהלשתףתלויבנוורק ,דחיצביוןלמדינהשהייה
הייםדאחחתיהר,שלעליןנותהאח ,האמיחיחהידהותשלהדהואחעליגר,הטיבה

 Uשאקדההחבלאתלהרוטלאתלויבנוהלכה.ובכלשמפטבכלהגנוזהמוסרשל

ולאחדות .שמותפתלעבהדרית.היילהבנהשנביאהגשריםלבנותעלינועליו.הולכים
הרתהר.פ"עהאיהמ

שטבלנוהקשותהאבדותלמרות-הכפוריםיוםשמלחמתהרגשתיתמדיד)
שניהלוהרגשנויותקופהלפניאםהדמינה.פניבעצובחשובמפנההבאיה-

ס mברונגרריםבריבבטליםהיןן"הדתיםי"החילוניים",ייע"יכעיקרנעשההמדינה

ומפתחיםויצירםהםבחררההאדוקיםדוקאהדברים.נשתנוואילןאמזהלאאחריהם,

ולא ן;!'ארעוליםפו.דרים,לשדותדמבריותהופכיםכרכים.ומוסיפיםהמדינר"את
שהיוובכשורבעוזנלחמוההסדרשאנשיעצמה,בלמחמההתחילוהעיקר-יורדים
בשתנהמאזפעילותם.ואחמסירוחםאחשבחוהקציניםוכלהצבא,לכללמופח

שראווחחחוהערצה.ככודשליחסזההיההצמווח,לאדוקיהחילוניםביןהחיסג"כ
שבשירותהים.הבחיםירמןעכשייהבםארו"שמתמטים"ישיהנבכחזריזהלםבי

אתעךשדרר.בהל."בצהשמרתיםלאזר)[עשלןשייבתבוובגרישלכ'ע jj "כב'
חבוירואתאוחםכשאוובהם,שנר"'וכדובשלחיסעלליו mחוכולם ,גיישלמבצע

לעבהדרומסריוחםדבקוחםואתאח.דמדצובמצוותבוח.זרדבקוםחאח ,ההסדר
-אחדקציןשני.מצדחורתיתובומיטבצהיגבהובמולדאותהעשוםישהם ,בצבא

הבחור.םיאותםעםלושהדי,הגמעי"עחשובהלבעלבעשההעצירבשומרששושרו
השתמטותהשם,קדושאוהשםחלולבעיניו,חשוביותרמהכב.'חישובאז

ייאייעליואומחתהבריותומהולקלס,ללעגבההיובזהונטחוןיציורעבייתמכל
למופתלהיות ,תורתיתאחריותעםמלאההשתתפותאותירה".שלימדלזהלי

תו.זר".שלדמורבואשריתורה.שלמדואביוייאשריויאמרושיגדיוכדיולחגמא.
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הבסתתקדישה,יהבימכיבדתהביבמציהלהשתתףשניכלשיכיניאשךיניה)
שימךישיןילאיניםלאשהגהה"להקבשיתפיםילהייתלדמיגה,ישליםבסחין
מצייתשימךיאינם rעדיהמדינייתיעצובירביםמפקדיםאםשגםיאשריניישראל,
הםעב"י _לתיהולברתםלהלהיבידעשינושלאמפניגםאוילישנשבהכתניקו
למלחהמללכחאם-תיהם mפקיבלב ,ערכהיראחהיהדיחאחכאמירכמבדים

מזהזיםהםגםןבוההעם,שלבטחינןלהבטיחאחדיעיייאלאלהסאין-לאאו
שנלחמיהחילייסכליכןשיראל,לשימךשיתפיסגעשיםהסיגםהבירא,רצןןעם

השם,אגשיגביריםד:צב-איחחייליםהאךצגיהגנתלמען
בדמיגתגיהכיךילאשעדדאלישלדייהםאהחיזקךקשבממאריידידי,מםחדאני

הנביכים,לאליךפייןינתןיח:הביךאמאתלגישניתגהכמחנה
ראייםישנהיהד'אמחגגלהנסמידגחניבהתחדשיתלהכירכיחיתיגינאגדהנה

ההגהמןמחשביחיגי,פעיליתיני,ע"יילגריםלי,ןלהדדיתלהלליבניסי,להכיך
שםלקדש:דדגלחחחהואמהאחדיחמעטני,היצוואתדזב.יליםימןמפיניהייצא
שסים,

מיקיר.ודידיי

ביצקישמה

ארבדהשמד·ר

ותשובהתגובהרברי

בחגיביחאוחיזיכתהחשד"ם),טבח(המעין,במדינה" Uדכוביריר"עלךשימחי
פהבעל-עליהסלהגיביטרחידבריישקראיאלה,לכלבזהמדדההרנניאחדיח,

K אייכלמכלעליילחליקשבאיביןשכתבחי,בהמלחמיןשבאיביןבכתב,י
 !כיםח;ישירלדמתימכילםחלקי,באיפןממנילהסחייג

ישיבתארשבוציקי,שמההרבמן"רמכרבדי,דכריעלבקצהרלהשיבליייושון
 ,"'נענמיאלאל1ז'יךדידיידברייעל ,וזבחיברחהמתפסרמיםא,"שליססינסריי
חדש"ם),(ניסןהקדדמחבחוברתשד~םעירההסדר",משייבחחיילשל"דרכי

הרח'ביצק-רהרבכב'שכחבר ,הדברםיריבעםני IIדעיםתמיםכשלעצמי,
בצדקחםספקהלסלירלאההדסר,דךרעל "שאלהסיסןלהציב"באתילא ,עמניאל

העליחילאןבזאדוי ;שהםכליהידים""לפסןלילאצבאי,בשריתהמשחתפיםשל
להשתמסדכיבחר"ללורגרלצאתש"כדאי-הכבתעלשכךכלילא-הערתעל

אלר'!מחלבית
קייםהסצרסיםהבחיךים,כלאתדברי"עישיכחכ"גביירימעךידאניסלקיר

ת, Uכנאסהלאימיתחיכתםימילייכנrה"לשדרתעם r;כשק"תירהתלמידמצית
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אתגולהצ'בה'תהשבללבת'לה'ללבח,ה'ה'בללהםלףעררש'מת'שקואמ'כל-
תלןהזאתהדוןצדקתאת"!בססלש'סב'ולההסדו,'ש'בלתואש'ובלת'בל,בפב'

זאתת K(לשבעל·פהלבש'חלח'הםבשעיר;ז'םוקלא-שהעל,ת'השאללחב'ולי
לע"רזהדבושכןבכתב,המחםוסמ'םחליב"םבממאו'םםגאלאעשו'ם),ונדוא'הם

מפסק.תכדבהדב'וניונגעהשאביל

חשלונתשאללתלההז'קשאסלר ,אב'אממ'ן'בלר, nבשב'סעשחתזהשעיבדכמ'
 :לפוספוסללכישמכבעתדמר"קתתשיבהא'ןכאשוגםהתיעוי,לסףמתחתאל
לי'' 'IIלוהבמח'והאתלחונע-זמןלאחראר "!,מ-עלרלהזכאתההזהpשכן

עללל'סהסצע'ראדםשולגב'אדםלשיס'ס 'IIברשא'בס ,רמביבהספקרתת'סכיל,
מסרבב'ם.לה'לת

העלברלת,לארוהבחןבעב'ןד mבימק"מתמעיועוחולחג'תעדמהשלזרסנכה
ה mפתהדת'הזע'ושלפב' ;ממשבפשרחלח"בלגעחשהשאלה :במאמו'שז"בח'

בש"'בההל'רמדרךו 'IIההלרא'רתו,קלהוכ'סבמרבבם"שה'אאלמובס'ב'ח,דו,
ירתר".ןככשרהייתר"נטובהנnמגתהררישואותה ,.המפזרתיהטיםוסמן

המבהרלכרהמרממכ'םאמתלבקשאלאאבת',ספקלהמ'ללא :לס'ןכם
בפוס.ייההסדו"דורלצ'!"לקבכלל,דמב'בהדובבר קל"!' iל-נמלסחחרתוב'ת

עללושכןקדשוןת",ייישיבותנםסלkהלשיימתלקרIיtרההונגקבלהסתייגאגימבקשיי

ייי. nהוחילןגייחיIקlביזרןח nחיוכנין nשייבןוז,זגויסיןבח-ההדסר ,סכךלהשחתנ

 • ......... ,. ccי •• " ...י.י • ,..יי.י ..... ,,,.יי cי. ••,י .......י Oיי. Oיי ••""ייייייייי

 :זהמל"ןהשזבתתJכם<

'וושל'ם , 28 11 """הז'וסקס,דדרהרב

ירלשויס , 46יגזחר'ביתיול,יהווויזופם'

'וישל'סוגן,ב'ת ,לב\ב"מכללהרקפרמן,'ןהו'ו,הרב

'ושול'ס , 16שמוג'חרבסק'וח'ר'נגרומ,אבאאהרבס

'חשלם" , 9אמ'ררתבםם"הז'כהגא,קלמןהרב

'רשול,ס , 26צפג;ז'הז'ענמראל,ל'בה

 Rue de Jamon,ו Montreux, SuJsseונצקי,מהשהוב

 'D'ושול , 3כח'אוצ'חקהז'אונ.דמשו,ד"ו

'ושול,ם , 49צפב'הוח' ,במבוגושלמה

83 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



• 

• 

• 

• • 

• 

t. • 

... 

---- . 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



משגזיתעלהגהית

במברגרהלייריביצחקמהרה"נ

בררג Yמריירהרב

עלהנהות .נעיסאףנאהיפיסעניניסלכלכאשרהכל

הרה"נו"אאממןהמהאשרהמשניותמגליוןמשניות

הקטןמניגורבה,כעמירנקבצולנצח,יאירו"נרד"אב

י,תרחובשביס ,א"יעויירצבורגהעירהפההל,ישלמה

שלבאהלהבשלייזכנוהטוכ 'הק."לפר"וכתי"תרט

 ,ה nרYהלברכהשולוהשלוסמתורשויבהזקבהעדתורה

לראותונזכה ,סלהואמזאמןעולמים,באהל,ךונגורה

 .א"בבבבנינה,ירושלם 1ן 1צ'

 )כח"רמשנתהירכחבעשרמחןך(

[המשך]

מותומקומראית 1העדספת 1בתשביתהועת"

במבדגרהלףשלמהי"ע

לפ";ותשר"משנתיר,שלםק"עיה
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 ;הקיארוב זבt ~,J,ת

ההערהמספרמציינותההגהותבתוךהקטנותהאותיות

זדגל'וז.נשול'המופ'עה
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נזיקיוסדר

קמאגגאמסכת

ההר".דהוהיירמאיכז'ולהפרשת/ה Iדס I1בתייזי"ןשמבההופרק

ב,שםוכתוספותא,מתדףי C/שמכיחפקרכזכחיםועיוי :נעה"ג

עכ"ל.

 • "Iכפרהלינאתר"ןהשתאגבר"כ'א Iישמבהט'פרק

עוייך "תרכ"אטי'הכפוריםדיםהלכיתחייסאבירחרמ"אעלעיוזצירר
קמא.פרקלזבחיIבבחדיושישכתכתיהמ

מציעאגגאמסכת

 .וtכו'בייזמיםלהטילשגהגן"מקיםי"אמשגהדםיק
עכ"ל. ,'גסעיףתס"בטי'חייסאירח:עייןבהע"ג

 ,חלדאלהםרסייוחרוקח"מאותסוףז"לאיגררע"קכחוספותז'משגהה'רפק
 • I1צו"ע

 .עכ"לטי"ת,ס"קה IJקעסייהט"ו:יעייןג l/בעה

ונפשיחמעדתיהשכבתזחםוראדם,מותרר"הבתןי"טזומשבהו'פרק

כף,אשחמוכתהי

גבלעאףלאחם"ר,אפילולרדבתאי '''שררכווגתלומראפשרלעג"ד
עלאחירםכדימשכוגישהייהרוצהאיגילמימרדמציתתהירסלקא

הטורקאמרשפיילכןלן,משמעקאלהשכיר,רשאיהשוכראיןדרד
ח Pחזפקרכש"סאריתישובומחר.לאחריםדווקאדגפשהימסכאר
יון. I\וצרידעישו",, ,שרי l\כקרקפגיםכלעולז •.•דףהבתםי

בתראבבאמסכת

וכםח.ירבישםדמגיחבנהזדין I\צרדיטפח,לעניןכ'ימשנה ' C/שמגהב'םרק

מבאן.לאומריעהזבא,הנדנמיאל

 • Nקוcמינהלהנ"ל K'רוהלשונrןווtהלכתאד"הבר'ס"שוםא

לוכשיחא.היכתאה IIדב

 ;םמציעאכבאוינתז·הכסףד"הג

 .זםאתילא , .ו'יף Pםד

 .כ"ודףחרעה,יירהה
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לשלם",מהלי"ואיןבר"בםש,

ח'שמבההבת'םחוקתבפרקשפ'שרכרמפ'רשלאלהונע'יוצר'י
מרמםב,עסקעללדוורוציםוזדםבב'שאיומשום

ס.רבוביחשלבחינוקוח '(משנהשם

מסכחעייולעכב,חצרבני ' iמאיהכנסחביחלעניועיוווצר'ר
 .'מנ'לה

 . "ראיההדמיםאיזאומריםייןחמכיסא'משנה 'הטרק
 ,קמא,חנאה"נוחכמיםע'וןצרדי

סנהדריןמסכת

 ."כו'העםלביןבינרממצעויירהממרבהא'משנהב'פרק
עכ"ל. ,נשוזפרשחר'שרבהמדשרע"ןנעה"(:

 ."השבהכלעמווירצאיסייבי'אספניאריוהב IIברעמר'משנה
ובלחםשם,ועייןלי',בן'השוער'נשם'אבירשול'7כהיאכו :נעה"ג
 .עכ"ליב,משהנ

אפסניא".להרצאהייקוריןבו'אספניאר"חבתוי"טשם

עכ"ל.חם, B"ראי"גר'עוזראקראלהבאילוההי :נעה"ג

האסירבתילאאמאילתמוה"שידכי'הטואמיתה"רס"בתןיב'שמנה 'רפרק
 .•כףוווונ.חר

חמחילי(שמפחוחבפסלורנם'גרפרקיוירשולמיפ'עלארלי :נעה"נ
עכ"ל.הצהמן

מצדה.שהואדבראכלר"הבתוי"סב'משנהת'פרק

דאייויתא,גיפהיהחשרדקדשוקצחלומרשיעיוובציויהשניחהונ
אבלהני,ליהרסביראלמאןדרבנןסליהאבלוחכןשאיןמה

 .'ודברכוחבI)ךיישועיוי ,עיוןצרדילהחולקסי

יני'.לצירקיםערישנהיןיה'משנה
לשיכ.יישיפר.חמבםיוילתל'מייוסרהריאהפרקככרכיחעריןציוי

ובקרל,לאר'הכערוב"כס

vשרה, :טובבמילהושייןניוז,ד"ה .כיבדףשבחןספותהראשוולפירושכוונתןאוליי

זכו'.כנסיוחכבתיגיוימערישמשכימיוחכמיםתלסדייאלי

וי.הלכהיא

 '.רהלכהניטרקלמכםיהלכיתיב

 '.זהלביייג

 •יכו.'הראשונהבלילהרחץסתני' :טזרףיד
• 
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צויר(כדשוכ"ג"וכשמנהכן'החציוניסבספויסר"הבתןי"טא'שמנה ..,פקר

ובמהוץ".הכסאביבתהתידאזובתה'מpולהי'ת)
בביתאמ'לובדואימיני!דספריגדולעיו!צר"זהדבד :נהנו"ג
כ!גםלענ"דבאובתהרעמ"בשכבחי'ניחהמכ mאסוד'!.הכסא

שאינ!חולספףשאדעלאלאעליהשגזרויונ'חחכמהעלכוונחואי! '.
נורהביוהרדמ"אכתבוכ!לה,מתנגדי!אינ!אבלהתוהרחמכמת

עכ"ל. ,'רסעףירם"וסין

בכלסות Mובהדווקא,כאחרו!וייבו"תנאנקיסדמלכש 'Pלדיש' Iבשמנה
ע'יי.וצריךלארבעה,שלשהביןהקשדבלשיןההפרשאולרי"ייי,חד

מהדר",קיאזכותאייתאביזב l/בהערמה'משבה

כי.ריבןהגמל,!יחקח''שן !"ע

מכותמסכת

חמש"יתשמאנהדקא'לוומש'ד"לענ ,.'תר'ייס rע'וב,כיוצא 'חשמנהב'פוק
הלןן.רםרק

שביעותמסכת

• 

לי".נראהשפתיו,מוצאשיקייסייעדכו'שאמרד"הבתוי"טח'משבהר'פרק
ד"ההנ"ל,סימןסירסאחרהדיינןכמ"רס'ייאירחןת:עייןנעה"ג

 .עכ"ליהנה,
 rערכער"ןתתכ"א,ס"הע"בניפוקףשרומכי rע' :נעה"גיעזו
עמדדר"יןדףוגטזיוtכ, n "מ " 0הרמ"אותבשיבת ,דמשנהה'פרק

רףד"טסי'אשכנזיבצלאלר'ובתשובתמתבה,אלאד"הוברש''' ,'ב
עכ"ל,ג'בנ,עמהדונ"ה

עזיותמסכת

 ."כףיגרמיאומישיעמאל 'ר"שוושמהבב'פרק

,בנאועדומי"טשתבתויספןת ,הונשנריתבפויןש/ם Iרמבעיין:נהעי"ג

עכ"ל.

 •נזכרכרתסר

בייג.ביתבסrיביספרטיסבי סז

 .צמיליןאלרהרירה'ז

 .דינחדריעיו .פכדף ,רכי"'פרקטףרחי
כר.בירצא"דהיס

 .'כעדומככףכיה.טי'ואמחרתןכהזרהןcכ

ישמעאל.רביד"הכג .ט"זבסי'גםvו'יו Kכ
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 ."נו'טהורבשמן"הסךףשמנהר' Pפר
גדלרית,הכלוחשבםי'/ד P '/סצ"ח Pסי'דעהירהוש"ךעיןי :בעה"ג

נזכ"ל.מקט'השא'בובזב'עוטא""ידכאןלומריש

דףשדנתמ'פקר '"שר"ןכ'אזמרהידרהוכיד"הכתוי"ס _א'משבהח'פוק

כר.ע"ז"

ונשר'''הארב"ד,בשםזהדני,בסוףהתיי"סשכתבהמעיוי :נחע"ג
הכאוב",דכןגםטוברדשר'''בראהבהב'עומדק"דףדהבשרכלמרק

עכ"ל.נז'ין,וצר'ו

שפרמסה".ודא'לצבינז!'ייאבלכו'אחרחועודד"הטיףבות'ייטז'שמבהח'מרק
נזכ"ל.שם,ע"ןלהרא,ביבחוטמחאכתוב:וכןבנזה"ג

אבותמסכת

וכן',תזהרשלכתהרהלכןתששונח"במיחשדיםכתרספות ג'"שמנהא'פוק
שס".עיין

מופרן,נר'כזרנדירםמהאלרש'''רןנ,שניותפירשרעיין :נעה"ג

נזכ"ל.'ייב,מקרטוףבחןדרב'ובאבותבחרמ"וט"דעהויהרוברמ"א

 ," Iוכוייוהחניטיןכףרמהמרבהר"הסוףט,בתויוזי"ןשמנהביפרק

 •עכ"לכם,ק'פרשהויחיםרשתווב.דמרשעיין :נעח"ג
נזלהונתלצ"זט"ב'חלק'עקבשבותבתשובח :בעה"געזו

ועיין:לב'ייגדףמקאפרקד~בחהש"סבגרשהואכזחלאהשרכ"א

זה,שמ"סעיןהעלםיהחוי"טיגםעיקב,השביתעםהידזונמאתשם,

נזכ"ל.ותשכח.זויקדבר'י,כלבדח!'יבזה

 ,"כו'המבזהר Pהפ"לשוןלבכערוב"ב'יירשמבה
התבא,מזכ'חהה'אלכוששומהמ!,אותוםש;גלאולו :בעה"ג
 .נזכ"לוג,ברמזזהדגםאדו'אלא

למyז"."עוייןכףחשמהר"הכתוי"סו'משבהג'פקר
 .עכ"לל.דח'שמבהמצ'נזאדבבאא'פקר "!ע :נעה"ג

אווננ,היחדו 'ר'דהדכ

וcיומ,יוסיר'ד"חכה

 .',הלכהביפקרכי

 .םגיזדבז
כ"א.ף I7'םבח

 .)ד(אותכט

אביתיי,לקברותלהביאןרירכלןיסריחשלאהמתעלסידשפיכתבעניןל

לDאpוווoו,ר"הלבכןת'ין:וו.עייןלא

טשרות",לסאבוהרייאילדזכן',התמבשראיזאחרדכרלכ

• • 
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 ."כףאוכיליכתבשומאל"יכדובשרכי'השיכחלכד"הכתיי"סח'שובהנ
המכדל.כ'עמייחי"תדףדכרכיתקאממרק '''שרעי!" :בהנו"ג

לךמכרכיןד rכוכקרנוד"ןכף.תלומחששחככיקןהיהרישכבת

 ,דנ1'חרשיהכנושתחישרכדאםש'נומאלי"שנומין "כלםיבnת
 ..רמ כm IIלולנכיימזיובתהבחתלעב!"כ'נוחכ!"אמירר"משיע"ן

עכ"ל.אמיר,רכי IIשונומתת

 ,"רכףכשוםיייכנרדיןכ'סייגגדריסר"הבחו"יס ג"'שמןט
שר"'פישרובאבותאי,עמדוף O\'י'ו'רףדנדריסשד"יעוידז :נעה"ג

נוכ"ל.כהר"ב.

קשד".בשר"להאכילהכויהפליהלאד"חבחי'''סה'שמנההוסרק
כריותתועי!"לשיב.ישילחא'עמידוכ"כדףכיימאעייןצירר :בנוה"ג

עכ"ל.לט,"ייגדף

 ."ףנ ת:ccם iכשר"'יכרינתגםייאלאכףםהארץפיד"הסיףברתי"סףשונהנ

עכ"ל. ."'לדמקי!"המככוכקרעו"ן :בעה"ג

עשםיר.בזוד'הכ"אשמנה

חםניכתשוכתשכעיי,וכקרסכדהנריןלרiככ"סהiכשבהימרושע"ן

חזקיהישיארל "כןשיעהיילהרכשלמיםתדותיכתשוכתבונצבי
בגנ.ן IIכםא

קדשיםסדר

זבחיםמסכת
., ~ .... 

• --
שנומון".דרכיוכלוגתיהייברכ'אותחדשיםכתוטםותרמשבהא'קרמ

אלעזר,רלהדיא.גרסציפשרתכהביסכתירתלראיתיזכיתי :בעה"ג
ענ"ל.

קשוכיכשנומתיןלקומ"כארמריבןףנעזדובד"הכתי"ייס ' 11דסמבהכ'וכרק
 ."ףכוייזם

.תוס.mכתםרהחל

 :הלוכונתלו
 Mלנקחנםו Pרודנ.rוכ,נין .יגב,ירוביןII!נירר'דלבריכחחני '"ך II1בזאת,תnםילאלו

• 

 • 11י'וכבKלמnכיזהריהוחבגייי מר.""

 .בררשהרחיהייברהרבבןתונלת
"מס.אשלהכמוכר'.ירבה Iללהרת.יוילט

 .ר Kהביפירהבהמשכןמ

סחרו,ירה " Aודש .הל hשבtaוב

 '.החשיבהתדוה,לחמישבי,חקלגונ

 .לב.'האכל DII1פסקולעא
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• 

הנגע"כלתאשכידפרשתפטוקמביאלאמחעעיווצריד :נעה"ג
במא'ו""דשובנהדטוכה'דפרקובטוףכ, '''רשעי!'יקשד",בהם

ותי"טועייוזי"ו,שמהנתשעייפרקלקמווכזקאר,להרארה'ב"הער
 •עכ"לב,יו"דפרקמנחות

כו!חבליזקיפהבער"בד'שמנהג'פרק

ש'מ,חדובתיטפיתד,בחוי"ס 'זשמנהיו"רפרקלקמןעי!' :נעה"ג

עכ"ל.

כלל".אכליהבהושייריידלאכףוהלבוהנד"הבתוי"סג'שמנהד'פרק

לר'עודוהמברכיןכיצרפרקברישקוארלעניוע"ןצויר :נעה"ג
ות"'סשכחבמהדועועי!'מהו:זמכלח!,'דשמגהח'בפרקאלעיזר

עכ"ל.ו'י.ח'שמנהפרק

 ,"כו'המזבחבראששחשטןקשרםיייקדשיא'משנה 1'פקר
עכ"ל. ד',שמגהט'פוקלקמוע"ן :נעה"ג

 ."כו'זמנןהגיעשלאייחוריוה'שמנה ' 1פרק
עכ"ל.ב:משנהי"דפרקלקמן:עייןגעה"ג

 ."כףאיותדראיןבייןיינתערבר'ח'שמנהמרק
ייזהאלמיםכומתבגדוהי!'במנוחמשעירואםלע"ןשי :נעה"ג

עכ"ל.המראה,לעניובזההפשרשילאאם , 1בסוכהכדאיאתיוחרעב

 .נחמיה"כירהלהכייואיזחברעס"נרשמגר,"יגפרק
נחמהיכרבידלאה'פקרדירשמשבהדטחםסחוי"טעייו :נעה"ג

כר'טחםחי"חמבשבהדלקמןלימרושיחמלוקח,כךואחרטםתהויי

דוני,זהאםעיוווצריד ,סםתכדואחרמחלוקחלהידוהו.נחמהי
ועrיעיקר,דבתריתאלדאמאוטמתא,חריל,המטחמא,חדלילהמ

דרביםםחאמלענין ...חוי"טיעייו,יטרפיתאליטקררשיש"ס
עכ"ל.א:עדומלונ"ד- •• 'ד'בחלקשכחבתיהמיעייןעדףי,

תציה.שבפרשתיקשו,במזבח 'Pהנגכלטסוקעלכרשיי'גםיעייןב

הלח.מחתהיי,חימשבה :ספרקהיאובשמניותמררת.שתיפרקג

שאז. Iד"הי

דףיו.ה

דם.יידהר

יףחונ:ז

השפנה.כסוףח

אימר.בחמיהדיר'הם

ומא.יהאי"היס' nיגיגהי,אמררא"ירהמשנהכסתםהלכהד"היברש"" .גמחדליזי

מנאתי. >Iל ...

 .י'ידחתתאיני ·א~
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הונעלכמומסינילשמ,ךהלהכא tשדהונעלחייביהאלאייולמהיבבתוי"סשם
 ." Iכידמוארייתאשהיא

ל."עכיג,רבזיריחשלמיעייז :נעה"ג

מנחרתמסכת
, 

פסילה".מכזיתםחותההקטתרל;ןיייעדנדיבערמ"ב "שמהבג'פרק
אפשרדאיעקיבאכרבידהלכהו'משנהדבכורותב'פרקעייו :נעה"נ
ולפי Iחהלבהרוצחמהלכותטי"תפרקהרמב"םפישרוכו ,לצמצם

וישמציאות.להאיולדינאזושמשנהלכתובלהרע"בל,ההוהזה

המוקשריופסולי·מהלכותי"אבפרקרמב"םשכתבמהפיעללש'ב

כ"ודףייהש"סלבארשםמשנההכסףשפישרמהפיעלט//ןהלכה
ד"הבתרי"טב'משנהא'פקרלעילערייזהכתיב,·שםיעריזב'מעןד

עכ"ל.טו,קמץ

המו'!אלאבדמברחלםלהםהיה"לאסובערמ"בג'שובנהד'םקר
ס"מדףותוספית ,קרביד"הב'עמורה IIמדףתיספיתעייז :נעה"ג

ל."עכחטין,ה"דב'עמרו

כי'.החשדמוקרבנותכלכער"בא'שמגהח'רפק
עכ"ל.תרי//מצייןעייו :נעה"נ

 ."כרמשרנלתנילאהשעתקתיבבזךיאתרגםיייזם"בתוןגישובנה
רמ"את'ועייושלקיא,וכשחאיחממעןויואיודפרקבש"סעייו :נעה"ג

עכ"ל.נ".זסי'

 ."כן'האמצעלהשלישמאמצעייכלומךכי'משלשיהד"הבתריויטז'משבה
לילמהקשהיעדוהוא,זכרלשוולאושלש'אםעייוצריך :נעה"ג

עכ"ל.עיוו,וצריךגרידא,מאמצעהלומרלהיהוהוכשלישה,

אגרוף".מלאשביליםייראשידםב'משבהווםרק
עכ"ל.בר"כ,נףמשבה Iגפוקמאה rעי :געה"(

 ."תוס'יז·פדיבלא"יצואכי'עקיבארביד"הבותי"טד'שמגה
אובריהרשיבאיעקיבאררבידינאשיירלאאיעייזצריך :ב/ונעה

 .עכ"ל ,בריהראיו

איומ.לאיעזררבירהיב
• .. 

 • .·גהלכה Iרפרקםשיומדות,למכתרכיבתיואיל'שם.פצאתילאיג

 :לחע"זיחמחנו.תסמכחןו

כריכית,ד"הברעמ"ב'טבידי,רעלהקזיונטי

 •ולשגרת.לקצירד"הכקרבך.רהטז

' l רכ.בשריס.מןילא'דה
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 ."כי'היאכהייאהלואטופיןו'ייששתקאנבתיי"ס "שמהב .
 .עכ"לבכ,בציהמסכתשלהיןרמב"ןככאוביר:יעייןבעה"ב

., 

חלויוונסכת

I שמבהב'םקרK ' בתוסמותn אדית ל'''ו"המססףהשיםןK קםדוףכבשבת

 »שנשתנה".
 Iעב"ל, " 1סעיףכד,עחךשלחןעלמ"חבס"חשדפריועידי :בעה"ג

 ."כן'מןצןמעיהבניייונחמתכרעמ"נג'(שמנה
עב"ל,] ', Kס"קהב Iבמשבצותב"בבסיכהבמירםפירעיין :געה"ב

Dמש.דנ ',דקרK ' זבליזvבו'בדצידרמנקשדיזיי", 
דוכשבנתייבתיר"סבו,ברעמ"בה'שמבה Iבםקרזבחםיעידי :נהבו"ג

 • .עכ"לאירת,ר"ה
 ."כי'טםעבונתןייוהחטבה'שמגהז'פקר

ששםייבעיגבלהגעשיוד:ג.רייןדבלתיאמדלאאשעמניו:אולי"ג 'n;ג
עב"ל.שמעריגן,לחדרהגהשדבבריןלשמעמקאכולן,גנד

חלבחישבלא"אאמיףנ) 11111 (ז"לאינררע"קבתוסםות 1'שמ.דנח'מקר
ששכלו',

Oבזוב'ר gס"ןףדגדםירמסבתעדריעידיכזתiכדמתאעייו :"ב 'n;ג

עכ"ל,שם,ובר"ווכףמכללחומר

-בכורותמסכת ".. . • 

עיקר".רכרתיייןפיחשבכח tlנערונג'א'שמנהפרק

הוכלכוחי"בפרקוברמב"סנ"ו, ':j ''סי Iק'ס'יש"ך rעי :נעה"נ
עכ"ל,ל,שםללמךומשגהב"ד Kוובכם,בדבירם

שם".שכתבתיייכומ Iכיהכללזההו Iדבתיו"סאישמבה Iבסקר

עכ"ל,אל,"ןפקרסוףלקמןעריין :"ג 'n;ב

(השגי).הביאןםוcרהוס

 .ף"""דשבתכזוהרההקטןר mמככ

בנ .«" I"Iו'גל"הכיתב.רברה Iהמלחתכנ

זכרים.נשירהnבדעה.יירחדנ

כ"א.הלכה כםה. Jריורהכה

אדס.הלכהל שין.הוכיקות Kם mהזzורהכו

הכלל.זהד"הבתרח'םאלח.יהלכהח'קרIJכז
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" 
 ."וכ'עליןחנשדאדםשאיומיםירייי"כרהארןלזד"הכחןי"טד'משנ;ןהיוסק

יגאמןיפשיאסאדםבדיילבאאפשראימיימןאלידהלא:קשהג"נעה
שאמחכמיאידעיקב,מקליתדרךעלאפשרדאילילשיביישעלדים.,
מיתרבעניןבש"סיעייןלב,אדיםכיסלפגהידמעביריןאדימהבפהד

ידיקאלכךיאיליל,דגידלדרבדחייתאיבהאלבהםאבמעימיםלהטיל
עכ"ל,אדם,דייעלגקטילאאדםבדיייגקטהמשגה

• 
~ • 

כריתותמסכת

,~ 
• 

 !' 'כילצבירלמסחאילהתלדמהמפטרמייאבללהברעמ"בא'משהכ 'אפרק

יקסירתשמןעדייןלצבורששיגבעלדאףלןמשמעוקא :נעה"ג
עכ"ל,אחר,

 ."כי'אדונהיושלמחלוקתומפגישלהמששמחו"כמוליברעמ"בשם
רכיא,באפרסמונאמפשרב'עמדוה'דףדבש"סעייןצריר :נעה"ג

IT ,כ"ל

מעילהמסכת

• 

הדם",רקית Jמרקמייירכאזבמיייאיחשדיםבתוספןתב'משבהא'פרק

דברידען,נשמםתמהרבניםגעלםתורתם,כבודבמחילח :געה"ג
וספקושם,עייןבזה,שכחבוא'עמדוז"ייןבדףשםבעמילהתוספות

סכיןכלתיאףלימרצריךכהדרערללפשוטשילעג"דתוספותשל
יכמשעמת ,משמאחתבתכבעיאלאהכיחימרלאדאיאחכה,

ובפרקלצצמם,אפשרסוברעקיבאדיבישמעמהה'כןאם ,ב"הערמ
אי 11אלאהגלילי,ריסידכבילוהסכיארלדאמשמעטו"נדףליבי

וי"י,הלהנג'פרקמעילההלכותברבמ"םעיוןוצריךדיקא,דלאי

הגלייןעלשכתבתיהזכיעייןעיון,צרירלחשםבמעילהלשר"יגם

עכ"ל"ד/משגהג'פרקמנחית

שלמים".במיאדיכא"כייזלםב"ברעמ fבשמנהג'פרק

עכ"ל, ,בייבבטיללעגיןעיןר:יצרויגעה"ג

מהלהכ".רחאולהמעיןוצוריך"וננחוי"סזישמנה
בקשרעמליןמטעםצדוקבראליעזרארבימליגירבגןיאולי :געה"ג

קדשיאאיליכגבוליןגםארשוןביוםדגוהגתכייןשבלילבעורבהכו'
עכ"ל.צ"ע,טפי,

'" 
 ,כיףד I "~לכ
בכ,יית,Eב!<כתלן .ו,וד :גבכורותלג

 ,זדףלח :גבככירית ,רחלכורמידרבחיואתל"זאילודל

בהניס.לאה'דיסהשמן.אחוהמפטםה'והל

אלעיזר.רביה l/דמכשמן.יהסור"הלי
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 ."כרמבקשת"תיייגדילשמבהדי'פוק
אמב'פ,קדחיםפחאהאלרמ!ליק mאתריגדנריםשביבקיט :בעה"ג

עכ"ל.כו,הדיואיודבקטביית

, , 
, 

חמי,מסכח
~. 

האצבעיתכללאייכארמריבןכו'מיייההיהילאד'הבתיר"טב'משבהד'פרק
שוית".

, 

דמאריבןפיעליאיליא"להיס,אצבעמבאידלאעיוןצוי,בעה"ב,
בסדירבה"ס 'T'היוראלףר'שכתבמהועיוימכ,לחידחמכםילשין
שכתגמתועייןמנ,הארב"עבשםישורחהוחיותגביכרירהשפה

הדבירםעשותדבקטדלקמופרקירשיעיןימהתרומיתבירשתיי"ט

מה,משבהד,לקמןפוקיעייןבקבה,בלשךןהדברךתךלאיכר,בלשין

עכ"ל. ,מוד'משבהג'פרקמרךתבמסכתתוי"טשכתבוהונ
ובקבהן".ייזכרהומזבתוי"טףשמנהה'פךק

עב"ל. ,"משל"יסי'א'חלקחב"!תשיבתיעיוי :בעה"ב

1 

מדוחמסכת

 ."וכ'הביחלהרחמזווידרםישלייבןכו'קדפוניםז"החוי"סגימשנהא'פרק
הששכיבהלפיךז"ליאתמסבתעלבפירישיכתנרא"ש m :בעה"ג
יךו,בלשךןואשהיאקפיהשעוים,לכלארשהזההשערהיהבמערב
 .עכ"לעב'/ל,

האנ]גגליון[השוכך

 Iרהלכהאמ

 :קלזחרליןבונ
זכרבלשיןחהיותלעדברוחיזקאלכרמכבה ...הספריםבכלהואכז"ישיררי, :וז"לגפ

חידי,כלשיןלנקנהזכר rביתכייליחדזשהעבריםכיז"ל "lהואב"'כבתוכבר ,גרוב

 • 1"חישרלאוגיטגשלתאגל

יחריטו.Kלדהדמ

קבין.ששלהמחזיק ...והכףהונ

ככפיס.רהדמ

 .בתיכי'ז'חמו
""אמרי :,ז"לבשורוק,ואלבחיריקסיבי,כהרכמרשתאחוזתם""הואקריאתכעכיוחמ

אחוזהכילהסהגדימיותו ...נקבהואוזכחויחייסרוחביאשיןרברכלהראשונםי

 . " , . ,נקגהלשודולארכולשרדהרא
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