הרצאת הרב
רבנו

אברהם יצהק הכהן הוק
שליט״א
הועתק והוכנס לאינטרנט
www.hebrewbooks.org
ע״י היים תשם״ט

לפני הבמי
הרב
מרכז

— אור ליום כ ׳ ט ב ת ח ו  0״ א —

תוצאת מרכז הרב
עיי ,דגל ירושלמי
פעה־ק

ילל

ש ל ם תובב״א

0*0
דמו• סלומון כירו»ל•

חרצאת s s
רבנו

אברהם יצהק הכהן קוק
שליטיא
ייפני הבמי
נז ר ב ז
—

א ו ר יייוס כ ׳

הרב
טבת

תוצאת מרכז

תרפי׳א —

הרב

עיי ״דגל ירושלים״

דפוס

ס ל ו מ ו ן בירויסי־ש

מרכז־הרב

מרכז הרב
המרכז הנהו אהת היצירות של הסתדרות העולמית דגי ״ייושלס׳
שחולל רבנו הקדוש מרן אברהם יצחק הכהן קוק שלימיא׳ ה מ

ר =

הוא הגרעין להגשמת השאיפה של יסוד ״הישיבה העילמית״ כעד,״,
ירושלם תו״ב .ביסוד •מרכז הרבי הננו רואים בצערנו צעדי

^

להתקרב אל ההגשמה של השאיפה הכללית של העולם הישראל
בלו׳ אשר הזולוהוזי־אל ׳בי מציון תצא תורה ודנ^ ד׳ מירושלס׳
מרכז הרב -יערך על יסוד׳ ערכה הגדול והמיוחד של תקופי
הרת־עולם זו בהיי עמני הקדוש׳ ההכרה בנהיצותה הגדולה
חעבודה להרמת קרן התורה׳ הגדלתה והאדרתה׳ הפצת אורה והעכיקר
רשמיה׳ בנו בעצמנו ובבל היי עמנו וארצנו׳ המתבוננים ומתחדשיב
עתה׳ בתקופת גדולה והשיבה זו :ביהוד בהופיע עלינו לפנינו עמוד•
דנהורא נשיאנו רבנו הגדול שליט״ א למרום מבון השפעה ״ ד ע
בעיר עז לנו ציון וירושלם•

לקוממיות התורה ולהנהלת הרוה של

היהדות ולהארת הייהם ובוננותם של ישראל ואדן סגולתו׳ השכיב

מרכז הרב
לתהיה ולגאולה׳ ההכרה וההרגשה בכל אלה הן הן העירו אותנו
ליסוד מוסד ימרמ הרב״ בתור גרעין ויסוד של״הישיבההעולמית״׳
העתידה להופיע .המרבז׳ משמש להיות הספוג הרוהני׳ מוקדש לעבודות
הרוה׳ להשתלמות עצמית הדדית׳ ולהשפעה מתרהבת ומתפשטת
במקצעות השונים אשר לתורה׳ ליהדות ולמוסר׳ ולקדש היי ישראל
וארצו.
המרכזי מאז הוסרו והסתדרו הולך הוא ומשתכלל׳ הולך ומתפתה׳
הולך ומתקדם׳ הולך ומקבל את צורתו הקבועה ההולמת אליו׳ והולך
ונותן את הרוה והנשמה לבני המרבז ההולכים ומתרכזים בתיכו.
שעורי המרכזי שעוריו של רבנו שליט״א בהלכה׳ שעוריו
בלמודים הרוהניים באגדה׳ פועלים במדתם על מהלך הרוה של הנמי
המרכז׳ ומשפיעים הרבה בבלל על ההיים הרוהניים של התורנים
ועל מהלך עצם הלמודים הפרטיים׳ בבל גוניהם.
המרכז מכיל תכנית גדולה ורחבה״ תכנית למודים בענפי התורה
וההוראה• ובמקצעות השונות של קדושת ישראל׳ עניני היהדות
הרוהניים מדות׳ מוסר׳ הכמת ישראל׳ ובו׳
מרכז הרב׳ מכיל תבנית גדולה ורחבה׳ לרכז את כל הכהות
הנעלים הרוחניים של הבמי התורה׳ להופעת עבודות ויצירות נעלות
וגדולות בבל מקצעות התורה׳ לבל רהבן והקיפן.

מרכז-הרנ
ועד המרכז מחלק ומסדר בראשית רבנו שלימ״א
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־עבודה בהתאם להכשרת הבשר־נות שי בני המיבז׳ חכמי -

מ <

שחסתררו בבר כביו עבידית במקצעות שונות .כל מי אשר נעשו הל*
ורוח! ער• ולבבו הם יקרבו לשכלול ״מרבץ הרב״ ולהתפתחותו כםוהן'
הרוחני והחומרי יש לו האפשרות לפנות על ימם מרבז הרכ
ועד המרכז

ע י יד מרכז הרב הםתדר בית ,דרעיות׳
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״מיכז הרב״.

חרצאת הרב
אחי האהובים תופשי התורה בעיר הקדש ו ב א ר צ נ ר ה ק ד ר ^ ה
כלה.
ה

לחיים של יצירה הנניוקורא אתכם׳ זאת היא הנקייי׳ עלידבדז
שאנחנו חייבים לשאוף אליה• גלי התהיה הלאומית הולכים חם ו ס ו ע ד י ,
הננו מתישים את המית שאונם -והננו נם נפעלים מחם

ג ש

פועלים

עליהם• אי אפשר לנו לעמוד בפרק תולדותינו זה כנדהמים -ב א ך

ג  :ד י

עצות׳ כה גדול רוהני צפון הוא בים אחים יקרים תופשי התדרךן
אשר באדן הצבי׳ והכה הזה מוכרה הוא שיתגלה

נ ב
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ה ו ד ד

והד־ףן,

מוכרה הוא להראות את פעולתו על תהית עמנו בארצנו הקדומה.
לא בדרכים־ הדשים מקרוב באו אנהנו צריכים ללכה על מ ס י ל

ח

תחיתנו בי אם בדרך הסדש העתיקה׳ אבל המרץ של התהיי׳ מוברח
ן

חוא לעורר את בח חחיים שבנו׳ לצעוד צעדים אמיצים צעדי

א ן

ואז ידע ישראל ונדע גם אנהנו מה אנו ומה כהנו .ידע העם ו י

כ י ר
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אנחני מובי-הים לחרים תל .בחיים של יצירח רוחנית חיים של
יצירת קידש׳ של מפעלים טובים הקרובים לנו בפינו ובלבבנו׳ חיים
המביאים ברבה ותועלת לנו ולעולם בלו.
למחשבה ולםפרות׳ לחזיון׳ ולפעולה׳ הננו נקראים לבוא בעז
רוה׳ באמץ לבב׳ בזריזות ולא בעצלתים׳ בענות צדק ובגאון קדש
גם יחד.
הנני מציע לפניבם קוים בוללים של יצירות דרושות מאד
לנו בהיי תורתנו׳ שהננו תופשיה׳ בניה ודורשיה׳ באו נא אל דגל
המפעל׳ האספו נא לעבודה הדדית׳ נהל נא ליצור יצירות תורניות
שיהיו למופת לעולם כולו ולברכה לדור דורים.
השובה היא היצירה הרגילה שאנו עסוקים בה׳ השוב הוא בל הדוש
נכון׳ בל הלבה מתבררת׳ כל פלפול ישר׳ בל דרשנות הגיונית׳ בל
ציין ופרה שהננו יוצרים על שדותיה של תורתנו הקדושה׳ כה היים
לנו ולאמה בלה גנוז בבל אלה -אבל התקופה הזאת שאנו חיים
בה׳ המון המעשים הרבים ההולכים ונהיים בהיי עמנו הלאומיים
וההברותיים׳ בהיי ההול והבנין המעשי של"האי r;:ושל הארץ׳ קוראים
אותנו למעשים בכירים של קודים׳ ליצירות כלליות שהם קרובים
לנו׳ ומתאימים ליכולתנו׳ רק להקשבה ואומץ לב אנו צריכים ואותם
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אני מקוה למצא אצלכם -אהים לדעה לרעיון ולתש: -אהי  -ק
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תלמידי הכמים שבארץ ישראל.
והגה מהיצירות של'ספרותי בתוכן של קודש לעורר את
הקדש באומה׳ לעדן ולקדש את

יסודית

התהיה ההלונים <

ראוים לשאת עליהם את סבל תפקידם ^
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לידי מעמד איתן ופועל באומד ,ובעולם -על זה אין מה לדבח,
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מי שיש לו לב מרגיש ומה הושב יודע הוא והש שזאת היא מגכזה
מוכרחת.
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והמעמד של בל גלגליח של תחייתנו הלאומית׳ סי) — סוס
בא יבא לידי מצב זה ,לידי תחית חקדש׳ שרק אז תחיה התהיד•
הלאומית שלנו ראויה לשמח׳ וחשם של •אתחלתא דגאולח״ ר

;
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אז הולמתה באמת ובצדקה.
ולהכשיר את עצמנו להיות משפיעים בספרות שפעת ק

ד

ע

אדירה וחסינה׳ השפעה מאירה ,את המה ומהממת את הלב׳
אנחנו צריכים באמת לחיות מתיחדים בהברה פנימית׳ לשום

t,״

אל המקצע הגדול שבתורה -זה המקצע של הלבות דעות ו ד ז ו
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המחשבה והרעיון׳ חובת הלבבות׳ או בכלל להמקצע של האגז-ףן
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סגנוניו וגוניו׳ אשר ממנו ת נ א לנו תוצאה של הארת נשמה .וגם
כל פרי עמלנו בנקודת הלק ההלכה יצמיח עי״ז צמה ישועה בכפלי
כפלים׳ ויראה הדרו ופעלו בעולם׳ והזרחת אורו על נשמתנו באור
שבעתים ע״י השפעתה של האנדה וכל מאורותיה עליו ועל אגפיו.
אבל זאת היא הערה כללית שכל נפש ברובה מתופשי התורה׳
ביחוד מתופשי התורה אשר בארץ ישראל צריבה היא לדעת איך
להשתמש באור הגדול הזה בשעה הגדולה והנוראה הזאת של
תולדותינו׳ בשעה

שנונהות אורח׳ ועבי מחשבים גדולים ואיומים

משתמשים בה בבת אחת.
אבל יחד עם תעופת הרוה׳ להעולם של יצירה רוחניות עליונה
הננו קרואים נם בן ליצירה ספרותית מעשית׳ עת לעשות היא לנו
עכשיו׳ לסלול מסילה לרוממותה של תורה בתבונה של בנין ושל
תהיה׳ גם במקצעות התורה ההלכית־ למען ידע ישראל׳ כי תכונת
הבנין הגיעה לשדרתה הפנימית׳ להשדרה של עובדי עבודת הקודש׳
ובימים מקדם צייבים תלמידי הבמים להיות בוני עולמנו ומיסדיו׳
נתרומם נא לשאיפות כוללות׳ למוסדי דור דורים׳ כבנין התורה.
והנני מסדר בזה סדרי עבודות גדולות ענקיות שעם כל
גדלם והקפם׳ הנם קרובים הרבה לרוחנו ואינם נשגבים מכהנו׳
אם רק נסתדר יהד לקבץ את נפוצות בהותיגו לעבוד בכרם ד׳
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שבם אחד.
^

בל תהיה׳ באה מתוך התרוממות אל השדרות הראשוני
הדורות הקדמונים .אבותינו הראשונים׳ שיסדו לנו את 1
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התורה׳ עסקו בחכמה ובמלאכה גם יהד׳ מאז החלה עבודת התורה
להיות באה בסדור ספרותי׳ אשר משום עת לעשות לדי׳ ה ת ^
ח י

התורה שבעל פה להיות

נכתבת

ח

בספרים׳ היו עבודת הסדור

ועבודת ההכמה׳ והמהקר ההלבותי־ נהוגות להיות הולכות יהד שלויי י ,
ד

החל מסדור חמשנח׳ על ידי רבינו הקדוש וסיעתו־ מכדור התלמודי•
על ידי רבי יוהנן וסיעתו .ורבינא ורב אשי וסיעתם׳ מסדור ההלכות
על ידי רבינו יצהק אלפסי־ מסידור המשנה תורה עי׳י הרמב״ם׳

ד,
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הרשב־א׳ הראיש׳ רבינו ירוהם׳ הטור והשרע׳ וכל גדולי החדות,
אשר האירו את אופקי היינו התורניים׳ בל הברכה הגדולה אי&ד
הביאו לנו באה מתוך ההתחברות של המלאכה׳ מלאכת ע י

ן ד ת

הקודש׳ שהיא הסדרנות וההערכח שבאח ביחד עם החכמה ו ,
ה

ל ר

ההלכה׳ וכל מה שהלכו הדורות האחרונים׳ ונתרחקו ממקור הרא#ך.
נתמעט יסוד המלאכה מעבודתה הספרותית של חתורח׳ ונשארנו
עומדים בצורתנו על יסוד ההכמה לבדה׳ ועלינו להתייא כזמן
הירידה והדלדול שלנו׳ מהתבונה של ״כל תורה שאין עמה מ ל א

כ ה

סופה בטלה׳ וגוררת עוך נם כמובן הרוהני הזה׳ אעפ׳׳י שבוד

אי
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את המובן של יפה תלמוד תורה עם

דרך אדן המבואר ברישא של המשנה ההיא עצמה־ המבוטא
במאמר קדוש זח׳ ההברה מעיק עלינו לשוב לתהיה רוחנית עליונה
ואיתנה דוקא ע״י הצד המעשי׳ ע״י הצד של המלאכה שבתורה׳
שתתהבר יפה עם ההבטה והיצירה הרוהנית המאירה ומבקשת לשוב
לעשות במעשה הדורות הקדמונים ולעבוד בעבודתם׳ על כן הנני
מסדר לפניכם אהי היקרים תופםי התורה בא״י בכלל ובעיר קדשנו
ותפארתנו המרת כל ישראל ירושלם עה״ק בפרט־ הצעת דבריה על
דבר יצירה של מלאכה שיש בה הכמה בעבודת התורה וספרותה׳
שיהד עם זה תהיה גם לאבן בוהן על בל בשרון ושאר רוה של בל
אחד מתופשי התורה -שתורתם אומנתם׳ הנמצאים עמנו כשעור
הנון באיי ובעה״ק ביהוד מספר כמותי וממילא גם איכותי בזה
שלא נוכל למצוא במותו במקום אהר בגולה בקרבת מקום אחד
בשום אופן׳ ועצת ד׳ היא זאת׳ וקבוץ זה הוכן לגאולה וישועה
רוחנית לעם עולם לרומם את חערך הפנימי של תחיתנו הלאומית
ההולכת ומתגלה בדורנו בצורתה החמרית החצונה בצורה חלונית
וגם לפעמים קצת זרה׳ למדרגה עליונה פנימית׳ למדרגה בזאת
שחאורח הרוחנית של היצירה התורנית הבאה מצד התעוררותה של
התהיה הלאומית בצורתה ההצונה תעדן תקדש ותשפר לתפארת
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את בל מהותה של התחיה ההלונית׳ומכל עבודותיה נחוש אז ה א ר ת
רוח עדינה ומשאת נפש קדושה שתלך ותתפשט על האומד,
וכל העמים כולם גם הם יביטו אליה וינהרו.
נהל מצד המעשי שבעבודה ואציע פרטים אהדים של ע מ ו ד ו ת
גדולות וחלוקות
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א ה ת

ב פ נ י

ע

כ ד א י ת

צ מ ה

ה י א

לי׳עסיק א ת

רוב בעלי הכשרון שבתופשי התורה שבא״יובירושלם ביהוד׳ ובהצטרפות
חכהות עיי פקוה הגון יש תקוה שיצאו לנו יצירות מועילות שיחיו
משפיעות׳ שיכיר עמנו בכלל את הארת התהיה שבקודש.
היניקה הרוהנית היסודית

שלנו לתוכן

ו ח י י

ה ד ת

חקודען

וההיים הלאומיים בכלל בתוכנו נודע לכל שהיא מושרשת ב ה ת ג ל ו ^
י ה ת ו

בתורה שבעל פה׳ התלמודים השנים הבבלי והירושלמי

*אות

שלהם על פי הפוסקים שהמסקנות הברורות היותר מקובלות באומן-

t

יבולים אנו לסמנן בהרמבי׳ם והשולהן ערוך .במשך הדורות והזמני•
הלכה השפעת חפוםקים ונתרחקה

א צ

ר ב י ם

ל

מהתלמודים בעצמם במקורם׳ ומזה באה מנערת
הלמוד וההוראה׳ יצאו מכלל זה רק

כ ! ה מ

ו

ק י י״׳יסודי
בא

וקטנות

ר ו ז ו ת

נדולי חדורות אשר

ד ז 0

מתאהדים תמיד בלמודם עם המקורות הראשונים חתלמודים 1yp
פי האתת השטות

של

הראשונים׳ אבל בהמון הלומדים _ .

בההשובים י שבהם נעימה התלמוד

י

ו ה פ ו ם

ק

י ם

י׳

ש ג י

ד ב ר י ם

ש

י ק כיני-
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הרב

s

קלוש יאהדם יהד וזה יארע נם במה שנוגע להתלמוד הבבלי שיד
הבל ממשמשים בוי ועל דבר הירושלמי הלא אין מה לדבר שמעטו

)

דורשיו והוגיו ובן הלבו הפלגים הללו׳ המקור והנהר המתפשט ממנו

י

והתרחקו זה מזה .על התוצאות הקשות היוצאות מזה בבר עמד
חנר״א ז״ל וחאיר עיני ישראל בבאוריו על ארבע חלקי השו״עאשר
אמנם מפני קצורו הנמרץ אין העולם הרהב הלומד משתמש בחם
בראוי׳ ועל חתיקון השייך לזה עוד נדבר להלן בע־ה.
אבל עבודה של מלאכח אחת נדולח עומדת לפנינו לתקן את
הפרוד חזה׳ להרגיל את העולם הלומד שלנו בסדר למוד מיושר המעמיד
את הפוסקים והתלמודים במערבה אהת מהוברת ומאוגדתיהד׳ ולתקן
את זה אנהנו צריכים בתהלה לסדר על שני התלמודים את ההלכות
של הפוסקים׳ לשון הרמב״ם במקום שהוא מספיק בהתלבות שהן
ברורות ואין בהם הלוקי דעות ושטות׳ ובמקום שע״פ הפוסקים
האהרים יש בהן שנוי דעות לצרף את לשון השרע׳ ובמקום שע״פ
מסקגת גדולי האהרונים המפורסמים מפרשי השו״ע נוטה ההלכה
לצדדים אהרים׳ להעלות בקצרה גם את המםקגות הללו ובבל האפשרות
בלשון של המקור של הפוססים להציבם עמוד על עמוד ודף על דף
אצל חתלמודים .מובן הדבר שההעתקה הזאת שהיא עבודה רבה
וגדולה צריכה להיות מדויהת היטב ומנוקה מכל ערבוב ושבוש
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וצריכים אנו להעתיק רק את אותו הלק של ההלכה השייך ל ,
זה

המקים המיוהד של הציון שהתלמודים עוסקים בהם ולהשתדל שדףןוןן{
ג ב א ו

הלשון נעתק יפה׳ שיהיה כולל הבנה ברורה ומספקת

י הענין1

עבוד־ הזאת של -הלכה ברורה״ התוצאה מן הפוסקים העומז־ת בצו*
הדף של התלמודים׳ עצם ההצגה של הענינים אלה מול אלח ת א י ן |
א

ת

י נ י

ה

ו מ ד י ם

י ת ת

א י ת ם

א

ל ס ג

ת

ה י ד י ;  1ה

כ

ש ל

ל הלכון•
^
^
ע ^
עם מקורה וסבתה׳ וכמה סבוכי דברים הבאים מסבת העלמת  ,ן |
< י

ח

מהיסוד המקורי במלואו בעת העסק בההלכה המסקגית יסורך
זה׳ והשכל יתישר להשקיף ברוחב דעת ובמנוהת הלב על ,

ס י ד י

ההלכות והסתעפותן.
והנה חוץ מעצם המלאכה

ן
ה ג ד ו

ל

ה

ד ז ז א ת

ש

ע

ם

ב

ל גדל'-

בכמות כשהיא מתפשטת על כל הש״ס בולו וקיו על שני התלמודית!
ביהד׳ היא לא נפלאת ולא רחוקה בשתעבד על ידי קבין ה

ב מ י ם

I

הבמי א״י תופשי התורה שרבים מהם הם שתורתם אומנתם׳ ו י כ ך ל !
ים

אנו להלק ביניהם את העבודה׳ ובל אחד מחם יקח מסבת

i

i

]

r

p

t

לעבודה ולשכללה בהלכה ברורה• עד שמהקבוץ בכללו יצא י ; • ^ -
למעשהו •הלכה ברורה״ של שני התלמודים ערוכים זה לעומת  -י
ז

הגמרא והפוסקים מעובדת ומסודרת ע״י ועד מסודר ומוסב• בי״שראי*
אבל לא רק במלאכה פשוטה בזאת אע״פשיש בה ג״ב חכטח
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נגמר את הבנין הגדול הזה׳ אנו צריכים לשכללו עוד ״כבאור הלכה״
וגם עבודת זאת אינה רחוקה מאתנו כשיהיה לזה חפץ לב ושאיפה
לצור יצירה גדולה והשובה המוברחת לתפוש מקום חשיב בעולם׳
זאת היא העבודה של ההלק של ״ברור הלבה״ בבל מקום שהתוצאה
של ההלכה מתוך התלמודים פשוטה היא׳ אץ צורך להוסיף עליה
דברים׳ אבל ברוב המקומות צריכים להוסיף איזה באור׳ באיזה אופן יצאה
ההלכה מתוך התלמידים׳ וההערות הללו צריבות להבתב בחהלק של
••׳ברור חלבה׳׳׳ פשוט חדבר שבמקום שאין דעות חלוקות אע־פ
שהשביל של יציאת ההלכה מתוך התלמוד צריך הוא לאיזה באור
יובל הבאור הזה להיות קצר מאד׳ אבל במקום שישנם שטות
מחולקות צריך המחבר העוסכ באותה היצירה חמיוחדת לו לבאר
את הנמוק של בל שטה ושטה׳ איך ה־לבה נובעת מתוך התלמודים
ע״פ שטת בל אהד מהפוסקים המקובלים בישראל•
ובדי לתת מושג ברור מהאופן של סדור הברור הזה שנראה
באילו הוא מסובך ודורש אריכות רבה׳ צריכים אנהנו להציע שבכלל
יק סבות אהדות גורמות הן לפילוג השטות בההלכה ע׳יפ הפוסקים
ויכולים אנהנו לסמנן בצורתן ההלקית בהדרגר! זו.
א 1םהלוכת בפירוש הסוגיא במקומה.
ב( חלוסבגירסא.
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ג( דחיות •מל סוניא אהת מפני סוגיא אהרת הנראית לפוסקים א ה
י ו ת

י עק

ר י ת

מ ז א ת
ה

ם

ו

ג

י

א

י

ו ז ה

מ ת ה

ל ק לבמיי

א ו פ נ י ש

י י ש

או כזי־ני

שהסוגיות הנוטות מסוניא זו ההן יותר מרובות במנינן1או •מהן י

ו ת ר

עסריות בסגנונן־ למשל׳ אם הן מציעות את העגין בהחלט ופימיפזית,
והסוגיא חאחרת מציעה את העני״ בתור משא ומתן ופלפול
באופן בזה נמצא לפעמים שנדחית גם סוגיא בבלית

מ פ נ י

רזיי-י,-

יייעזלמי

או תוספתא מכילתא ספרא וספרי וביוצא בחן.
ד( מחלוקת בכללי ההלכה למשל בהא דקיי״ל מאביי ירבא ואי1,ך
הלכה בבתראי׳ אם אביי ורבא ניב חם בכלל זח׳ או אם
ההלכות שבידינו בין התנאים והאמוראים כמו חלבה כרבי יה,-
יי!

1

לגבי רבי מאיר וברבא לנכי אביי אם הוא דוקא כשנחלקו א ל י
דנפשייחו אואםחואניב כשנחלקו אליבא דאהרים׳ או אם בלליהוזי1

ב א

בן

הנם נוהגים ג״ב כדברים שאינם נוהגים בזהיז או לא וביוצא בז!-
ה( מהלוקת הבאה מתוך הכרע הסברא במקום שאין שם ר א י ן
ו י ' יי כ:ח
ק
מכריעות שנחלקו בזי׳
שנראה לו מסתבר יותר.
ז>

ת

ה פ ו ס

י ם

א ה ד

מ י ז =

 2ס ל

ל

מאלה חמשת הכללים מסתעפים ניב פרטים והיכבות שיע5

גש

א

ת

מהלוקות בפוסקים כאלה׳ שסבות אהדות ביהד עזרו להעמיד
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השינויים של השטות׳ למשל מחלוקת בפירוש שלחסוגיאיועם זה חלוף
של נירסא יהד עם פלונתא מצד שקול הדעת בהכרעת הסביא ובל
זה צריך המהכר לבאר בשפה ברורה׳ והחלק הזה אם יהיה אפשר
יוצג גם הוא על הדף מצד האהד ״ההלכה ברורה״׳ ומצד השני •ברור
ההלכה״ ואם לא יהיה אפשר  :מפני האריכות נוכל ולהציג.את
ההלל ,של ״ברור ההלכה״ בסוף ביל מסכת.
יהד עם

העבודה הזאת נהיה צריכים ג׳יכ לעסוק ביסוד

הגון להדפסת התלמודים הללו עם• ״ההלכה ברורה״ ״ובמר ההלכה״׳
בעבודות הגונות המשפרות ומהדרות את מקורות היינו הרוחניים
יסוד תורה שבע׳פ מעוזן של ישראל מעולם׳ ואיני יבול להאריך
כעת בפרטי הדברים בנדון זה ביהוד.
יצירה ענקית בזאת אם תצא מהקבוץ של הכמי א״י תתן
הוד והדר על תופשי התורה באיי וידע כל עולמנו את ערכם ההשוב׳
והטענה של ״מאייאהני לן רבנן״ היוצאת מהמקולקלים שבדורות וביותר
בדורנו תהיה הולכת ומתמעטת׳ בי ידע ישראל׳ שכנםת הבמי
ישראל היושבת בעיר הקודש׳ ובארץ הקדושה בכלל שימיהם הם
כודש לעבודתה של תורה יוצרים יצירה מופתית שתועיל לדורות
לישר את שבילי תורתנו חקדושח שחוא רוח עמנו ואור חייו׳ לא
למותר הוא להעיר בי אע״פ שלעזר היסודי של התאמת ההלכה עם
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הםוניא הלא יהיו לנו לעיני• הציונים •שבעין משפטי׳

ב כ

ל

ז ה

אי׳ א לנו

ללכת אחריהם בעינים עצומות ובמה פעמים נצטרך להעיר ע ל י

ר ז ס

|

ולכוין את ההלכה בתוצאותיה על פי מהלך אחר לא כפי מה שמצוי• 1
״בעין'משפט״׳ ונם עבודה זו של בקורת הציונים אע״פ שקטנה היא ל*: ,-,
כללותה של עבודת הסדור ההלבותי׳ מ״מ נם בה יש ענין ותועלת ר

כ ד ז ׳

ועם זה צריכים אנו לדעת שביהד עם ההלכות יושם לב נם ל ת ו צ א ו ן
ת

הדעות והמוסר שבאגדות וגם בהם יש מקום להתגדר בשכל
ובבינה ישרה׳ בשני ההלקים׳ ביךבההלבה הברורה־ובין

כןך

j -,
(

בכיךI .,.
i

ההלכה.-

אחרי העבודה הזאת־ שיכולה לצאת לאור בשתו־ ה כ ה ו ת \
של תופשי התורה בא״י׳ ולהיות עם

ז ה

נ

'

נ

מ

ל ׳ו

ור

ש

ל עכוז-ךן י

לסופרים מיוחדים שיקדישו את זמנם לחבור של ספרים מ ו ע י ל

יש

j

ונחוצים לדור׳ צריך לשום לב לחשלמח של באורי הנר״א

[

ארבעה הלקי שרע׳ *( זה הענק הגדול אשר שלחו ד׳ למחירי ל י ש ^

I

ר

ולעולם בדורות האהרונים׳ היתח בל מנמת חייו לרומם את " י י ר ו ת י
הבאים שלא ילכו חלך וירד ע־י חשקיעח חדרגאית וחתרהסות מהמד.
•(
ויתר

רק ח ל ק או״ה נתפרש בסםר

שלשת החלקים לא נעברו כלל.

רמ״א

וגם היא

צריו״

ס

ור

י י י ירירז־־-,

ן
j
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ע״י ההתמסרות היתירה לתוך השפעת האחרונים ואחרוני האחרונים
נגד בעתם של המהברים הללו בעצמם׳ בי אם להזדרז לשוב אל
המקורות הראשונים ולהתרומם להיי יצירה עצמיים בבל א*הות
התורה בולה שבבתב ושבעל פה בהלבה ובאגדה׳ בנגלה ובנסתר.
ואהד ממצעדיו שאנו יבולים למלאות אהריו על שדה ההלבה
היא השלמת באוריו להלקי השרע ; בבר אמרתי שהשמוש בבאור
הגר״א בהינ הלומדים הוא ב״ב ממועט מפני קצורו הגדול והנה
חייבים אנהנו לדרהיבו לפרשו ולבארו בשפה ברורה עד שיובל גם
ת׳ ה בינוני לעסוק בלמוד הלקי השר ע עם באורי הגד א מבלי שיצטרך
להתינע הרבה ולקבץ המון ספרים׳ משבתות שונות מבבלי וירושלמי
תוספתא ספרי וספרא ומבילתא עם ספרי הראשונים׳ עד •ליעמד
על הבונה של דברי הגר־א בבאוריו׳ צריכים אנחנו להרהיב ולפרש
את הבאורים בלשון ברור בהערכה מבוררת ומדויקת מכל הענינים
הצריבים להבנת הענין ולהפצת אורה של באור פשוט במקומות
הרבים שהענין דורש כף ואז יצא לנו אור גדול וההתהברות של
הפוסקים עם שני התלמודים והראשונים בשמותיהם י יהיה מאיר
ומבריק לעינינו להרהיב את הדעת ולהעלות את הלומדים של הדור
מהסדר של שקיעת הכהות בדברי האהרונים לסדר רהב ומפשט של
שאיבה מקורית מדברי התלמודים והראשונים׳ וע״י הלוקת עבודה

15
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אפשר נם הפי[ נעלה זה לצאת מן הבה אל הפועל.
עוד ממין זה מהעבודות שהבמה ומלאכה ביהד מ ת ח ב ר ו ת
בהם והן עלולות להכניס רוח היים׳ מפעל וידענוה עצמית׳ ׳מקידה׳
אחבת תירה לשמה ושמחת היצירה גם יהד בה־נ התורני מולו.
הגה יש לגו ספרי כללים וסוגיות ראשונים ואחרונים אבל בבל
נ

אין לגו ספר אחד שיבאר את התמצית ש׳

א

ל

ה

^ י׳י׳־ייי׳ לעיבידזם
י

לא רק בתור מאסף של סוגיות אחדות במו -הכסף נבהי" ולא כ ת ו ר
מפלפל בםוניות שונות במו ״מלא הרועים״ והדומים לו׳ לא מ א ס ף
1

לדברי אחרונים במו ״השדי המד ושלפני ׳

נ

"

א

א י צ

י

גדי

^

ש י ל

ר על

פני כל התויח שבעל פח ביחוד׳ ובפרט על פני התלמודים ו ד

ב ר י

הראשונים ויציע בשפה ברןרה את בל הכללים היסודיים של הסוגיות
העקריות• התמצית הברורה של התלמודים והשטות׳ באורי ניריה•
וגבוליהן בדרך פשוטה וישרה ובאופן המפיין אורה על כללות הענין
בהסברה מובנת למדנית ומדעית׳ באופן שיובל בל איש יודע ספר וכעל
׳טבל ישר לדעת את התוכן האמיתי של יסודות השטות התלמוז־י

ות

וערכיהן מתוך הספר המאסף הזה׳ אם יסודר ע״ פ ערבים אלפא־•
ביתים נאמר למשל באות אב׳ אבות• באיר האבות׳ אבות מלאמוד.,
כל אב בנדרו בשמותיו וכן בברור אבות נזיקין אבות הטומאז,-
וביוצא בהן לא בתור לקוט פשוט שיל העתהית דברי התלמודי-
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והפוסקים בלשונם בלא קשר ייהש ולא בתור הבור מפלפל והוגח
חריפות• ב״א בתור ספר מרצה ומבאר את הענינים על פי מקורותיהם
הראשונים על בורים ,בערבים הללו יובלו להבנס נם ערבי חאגייה
בדעות עיוניות ומוסריות ושטיתיהן השונות בברור והסברה לא
בצורה שטהית ב י א בצורה מבוררת מבוונת על פי עומק הענין ועם
זה מיצעה בשפה ברורה והסברה פשוטה המעמדת את הקורא על
עימק הענין ושישו מרהיבה את דעתו ומעשירה את ידיעותיו.
את העבודה הגדולה הזאת יבילים אנו להלק למומהים שונים
ואף שניכז את בל עבודתנו פה בא׳יי יובלו לקהת בה הלק הגק בל
הבמי ישראל מקרוב ומרהיק איש לפי כשרונו ובלבד שיציקת הרוה
וחאחדת השאיפה הבלילת שבעבירה הנדולה הזאת תבא מתוי
אוירנו הקדוש׳ מתוך אויר ארץ היינו אוירא דא־י חמחבים והמחיה.
הרן מהכללים של הסוניות והשמות צריכים אנו עכשיו
ליצירה של םבואים ,במבואים פרטים לכל ספרי התורה כולה החל
בתויה שבכתב ובלה בתורה שבעל פה מבואים להתלמודים הבבלי
והירושלמי ההל מובאים קמנים לבל פרק ופרק בפני עצמי הכוללים
את דתבנית הכללית בהרצאת הענינים היותר אופיים של אותו פרק
בהארה של הכללה והסברה יפה על הלקיו העקרים כבאור השטות
היסודיות שבוי בהזכרת התנאים והאמוראים שבו ובאור הוכן הדברים

I

7ן
של בל

הרצאת הרב
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ו א ה
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כ

מ ב ו א י ם
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*־"יי* ^ ' " ׳

;
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כ

מ

ת

ב

מפני

עצמה ואה׳ כ מבואים כלליים לכל סדר מסדיי הש״כ׳ ואהב מ ב ו א
כללי להתלמוד הכילי כולו וכן הדכי נוהג בהתלמוד י׳ייויםלטי
לפרקיו למסבתותיו לסדריו ולכללו כילו ומבוא כללי להתלכזדד-יס
בכלל• ובן הרב* מגיע להמשגה להתוספתא וליתר כפיי ה ת נ א י ם
ב פ י י ט

ייענינים

המדוברים בהם בבאור הרוה השולט בתוכם בהכבדת

סגנינם

המכילתא ספרא וספרי .להמדרשים הרבה
בהפרטת כל השמות ״מל הבמיהם׳

ו ה ת נ ה ו מ א

והבאת דעתו ומדתי ••״ל «^

אהד מהם׳ עד שיאיר לנו אור כללי אור הדש על כל אופק

ד ; ת

י

בלה׳ אמת הדבר שבבר הלכו רבים בהירות שלפנינו באלה

I

יי

י

|

ו ו

הד־ו

שי סדרי מביאים ואנהנו יכולים להשתמש ג״כ במלי מעליותא

k

t,

בהם׳ אבל עלינו להרהיב את הדברים ולהעמיק את היסומ׳ת׳

M

• י»

להסתפק רק בדברים צדדיים של תכונת הספר והתולדות כ׳ א י•..
*•־ • ק י
להסביר ולהציע את עצמותם של הענינים המדוברים ב

ךזם

,

מי<ו~-

ערבם׳ בבהירות ובפשיטות הראוי לתלמידי הכמים שתורתם א ו מ נ ת י!
הנהלצים לדבר את דבריהם בסדר נבון ובהסברה מובנת  -י ! . . .
1

י ־  -י היה <
,

של קדושה להחיות את תהיתנו הלאימית בכל עיכיה ו פ נ
גם במה שנוגע לדביי האחרונים -מהראשונים שבהם עד

ו ד

^ |

אהרורי-

״-ין
יקרים מפוזרים בהם שאם יבאו בסדר ...
שהרבה מאד פנינים י

I
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יהיו למאורות גדולים בהליכות התורה ההוראה• וסגנון הלימוד• ראוי היה
לעמול .בעריבת ״שמה מקובצת״ הדש על כי השייט׳ הבבלי והירושלמי
מבהירי הפניגים שבדברי האהרוגים המפוזרים בהמון הספרים הרבים׳
ולהעריכם על סדרי המסכתות דף על דף׳ בבחירה הגונה ובסדרנבוז .זאת
תהיה עבודה מועלת ורצויה׳ וראויח לחעסיק

בי־י

עיי פקוח והסדרה׳

הרבה כהות של תלמידי הבמים לצור דברים שיש בהם תועלת
מוי־גשת לתחיתה של תורה יהד עם המלאכה הזאת בהברה תבא
ג״ב הבמה יצל הארה של הסדרה .ושל בקורת נבונה ומושכות על
כל פ־מי תעני} וראוי שיבוא ג״ב לזאת העבודה מבוא בללי שיבאי־
את הסגנונות השונים שיי דרכי ההדוש והפלפול הדרשנות והתובהה
במה שנוגע להלל ,האגדה מהדורות הקדמונים עד אהרוני האהרוניס
ויאירו עי*ז נתיבות רבים בהיינו הרוהניים להצטרף אל דרבי חתהיה
המאושרת׳ תחית הקדש.
ועיקר הבל הוא להתעלות לעבודה ליצירה ולמעשה לצור
דברים שהתועלת הרוחגית שלחם ההיה מורגשת לנו ולעולם .אז
יתהברו כל כהות העובדים יהד• עובדי הקודש׳ ועובדי ההול׳ וזה על
זה• ישפיע אורו ועזוז קדשו ופארו .ותהל אור גאולה הבאה מתוך
תהיה שלמה׳ להופיע על מחנה ישראל בארץ היים ויכירו וידעו בל
אהינו וידעו ג״ב בל עמי האדן בי רוה ה׳ הקים לתהיה גוי סו הו
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ומנופה אשר בזאו נהרים ארצו להיות יגוי קדוש גוי אחד בארץ.
כשתהיו אתם אהי׳ מובגים לעבודה מסודרת הראוי

ה

יהיה כלל עמנו ג־ כ מוכן לבוא לעזרתנו הרוחנית וההמרית

ל

קשר

כללי יאהד אותנו עם בי הבמי ישראל שכבל הלקי התבל ו -
י

ז ר ו ה נ י

יחדש

ר ו ה

ה י י ם

ו ה ו ד ש

ל

נ ש מ ה

^ <P־

ה ת ו ר ה ו ה י י ה

כ ם >

י ה ס

באוכזד:

כשתהיו נבונים כשהכירו את הערך של הזק הדורש ם ם
זריזות׳ התעוררות תהית רוה ועבודה של שקייר׳

ה ג י ג ה

אידי

נ ו

אליות.

לא תצטי־בו לנוע לקצות האדן׳ לא יהיה צורך שבהותינו ה ט י כ י -
יתפזרו בשביל לבקש מקום של פרנסה של רבנות ודרשנות׳ ב א י צ ו

ת

הגולה׳ לא תעזבעוד ארצנו הקדושה מבחירי בניה׳ העבודה ה ס פ ר ו ת י

ת

הגדולה והרחבה אשר תתפשט על בל מקצעותיה של תורה׳ ת ו ל
כ

להיות גיכ למחיה לבניה בוניה׳ מובן הדבר שלכל עבודה אידיאלית
צריכים ניכ קרבניתי והקרבנות הדרושים מאתגי אינם כיב ה מ ו ר י

ס׳

התרוממות רעיון ואהבת עבודה ,גם כשאין רואים מיד את העזכז-
החמד בצדו גם כשסובלים בעד זה מעברים שונים ממקגאים ממהרסי

ס

או בכלל מכל עקומי שבל ומעותי לב אבל סוף הכבוד לבוא והככוז.-
לא כבוד המדומה הוא לא כבוד של ציין נובל הוא הוא׳ בבוד שמי~
כבוד התורה־ כבוד האמה• כבוד האדן וכבודה של

החיתנו

הלאומית הבאה אלינו באורה הגדול מתוך המחשבים חרבים אעז

ר
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סבונו .הבו נודל לאלהינו ותנו בבוד לתורה ובל המכבד אה התורה
נופו מכובד על הבריות.
אהי היקרים יובל להיות שאין בדברי חרושים על בל דבר׳ בפרט
אולי נעשו בבר נםיונות בפרטים אהדים שהשבתי אמנם הנסיינות
הללו• שנעשו כאיזה מקצעות לא נעשו באותו הרוה ובאותו הסגנון
שאנו מכונים להם וגם בבל זאת ההצגה של בל העבודות הנחלות הללו
5

יהד מראה לפנינו בבר נדול ורהב ידים של עבודה המתקרבת להתובן
של עבודת הדורות הראשונים שההכמה והמלאכה הלכו אצלם שלובות
יהדיו׳ וההתעסקות בענינים הללו בהבורה תרומם את רוהנו למעלת

• :יצירה בללית ותראה לעולם בלו שבה התחיה הדר לשדרותיהם
של עמלי תורה׳ ועמנו בלו ידע בי יש שבר לפעולת העובדים בקדש
ושתהיתנו הלאומית היא זקוקה לעבודתם התורנית ויתרומם בזה קין
חתורח וגם חאמצעים ההמרים להוציא בלים למעשיהם כשתכלנה
העבודות׳ וגם האמצעים להחזיק את ידי העובדים בעבודתם ניכ ימצאו
באהבה כי מי כישיראל גוי קדוש עם אוהב תירתו עם הכם וגבן
ההפץ בהגדלת תורתו והכמתו והאדרתם׳ צריכים אגו לדעת שהגורם
היסודי להצלהת שאיפתנו הוא שעלינו לבון את המשאלים היסודיים
של הדור ההפץ באמת לשמוע דבר ה׳׳ אבל הוא דורש סגנון רענן
וחי המתאים לשאיפתו לתחיה ולמקוריות.
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ואנהנו תופשי התורה כא י ככלל ובירדמלם בפרט

ה

ייב

אנו להתאמין להמציא לעמנו את מאויו הרוהנייש בצורה היותר נא
ואז אור הדש יאיר עי־ ציון והתורה תתכבד עי ישראל והתלם
יביא לידי מעשה והמאור שבה יחזיר למוטב נש את הבנים שנתיר׳
וקרן גאולה וישועה יתרומש לעש ד׳ על אדמת קדשי וראו כל אפסי א
אח ישועת אלהינו ויתקים בנו מקרא שכתוב והולכתי עורים בד
לא ידעו בנתיבות לא ידעו אדריכם׳ אשים מהשך לפניהם לאו
ומעקשים למשור׳ ארה הדברים עשיתים ולא עזבתים׳ ושמעו ביים
ההוא ההרשים דברי שפר ומאפל ומהשך עיני עורים תראנה .ויםפי
ענוים בה׳ שמהה ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו ומציון תצ**
תורה

ודבר ה׳ מירוי&לם:

במהרה בימינו אמן.

