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 ר ע שב
 הנהית 'טל הביגית ישיבה התקיימה בערך שנים שלושלפני
 דר הרב את לכבד הוהלט ובה באמריקה העבריתההסתדרות

 י;בידתו שנה 30 למלאת "מפר-יוב%" בהוצאת מירסקי קשמואי
 וההנוך המהקר הספרות, התירה, במקצועות והפוריההברוכה

 ינאמנותו מסירורעו בגלל היובל ב;ל לו רכש הודיהרחשי
 לה מקדיש הוא אשר העברית, התרבות בשדה ציבוריכמנהינ
 ה;מידה ה;ברית בהסתדרות פעייותו פתוה ובלב רחבה בידמזמנו
 בארצות-הברית שפתנו לתחית ההלוצים של הראשונה בשורהאותו

 האקדמיה נשיא יאיצטלת הנשיאות, חבר לדרנת אותווהעלתה
 לאהד "מורשה", הוצאת ליושב-ראש ה;ברית, ההמתדרותשליד
"הדואר". שבו;ונני של הרוהניים ומ;מודיו "מסד" הקיין מחנותמראשי

 מירסקי הרב של בעריכתו המופיעים ו,,סורא" "תלפיות"קובצי
 כפרופיסיר מכהן הוא בה אשר הישיבה-אוניברסיטה,ובהוצאת
 הרוה יצירות בין סמ?י נשר משמשים שנה, משלושיםלמ;לה
 ישראי ובמדינת בארצות-הבריתהעברית

 נישאיה2 למרות - וההשובים המריבים האהרים,מפריי
 ענינים של תוך-רנוכם אל להגיע לוהטת שאיפה הדורים -השונים
 של ועדנה רוך מיאים בהם, הצפונים והיופי האמת אתולחשוף
 רוהנית לעליה ניסופים ומשקפים שירה האפופה וכנה עמוקהחקירה
 ישראלולאהבת

 ל;בודועו שנה 30 מלאת יכבוד הזה הכרך הכנת זמןתוך
 ששים . שני יובי מירסקי ק ש לד"ר ימלא והנה -הברוכה
 זה ספר ובהערצה באהבה ?ו מגישים ומעריציו ידידיולהולדועו
 אשר ע" הודיה ברכת כפו?ה בברכה אותו ומברכים הכפולייובלו
 יבואו בימים ניסף רוהני לשפ; וברכת-צפיה תרםכבר

 שמעון לד"ר ספר-היובל, לעורכי תודתנו את מביעיםהרינו
 בהילו ומי ברוהו מי - הזה הספרלהופעת שתרמי והמוסדות האישים יוער ולכל חורנין, נרשון ולד"רברנשטיין

 : יובל ספרועד
 יישב-ראש ניומאג ב.נדשה
 יושב-ראש סנן גפנק ראובןרר.

 מזכיר וויינגרמהירחמיאל
 תשי"ט תשרי,ניו-יורק,



 הברכה עליעתדו
 המפר, להוצאת שתרמו ומומרות,אישימ
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 באמריקה העבריתההסתדרות

 היהודיתהס1כנ1ת
 ולתרבות לחינוךהמחלקה
 תורניים ותרבות לחינוךהמחלקה
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י
 והחנוכית הטפרותית המדעית, לעבורתו ששה שישיםבמלאות

 מוקיריו חבריה החליטו באמריקה, מירםקי ק. 11מואל פרופ'של
 לכבודג יובל ספר להוצהאווצעריציו

 ר"ר קלמן שמואל ר' הרב שהעניק הברכה ונכברהגדילה
 המחקר נמנה ביניהם ובמסותיו. במחקריו חעברי למדעמירםקי
 הצדדים מרובה מחקר המאירי, מנחם ר' על רביהממדיםההלכתי
 המאירה בפפרי הגנוז התורה אור את ומבהירהחחטף

 חיבורו את בפירסומו העברי המרע את הק~ציר מירפקיפרופ'
 מגילה מפכתות והרי"ף, הכה21ה על מלוניל הכהן יהונתן ר'של

 יצאו אלה פירושים פםחים. על ענו יהורה ר' של ופירחטו קטן,ווצוער
 תיחת ש עינים מאירי מבואות עם מכתבייר הראשונה בפעם ירועל

 פירהטיהם. והערכתהמחברים
 "תלפיות" המדעי הרבעון של והעורך המיםר הוא היובלחתן

 והעורך המיסר גם ההע הופיעג בבר ממנו כרכים וכמהשכמה
 עובמערב הטראל חטמי את המקשר "פורא" המדעי העונתץשל
 מהווים וה"טורא" ה"תלפיות" הטראל. במדהנת הטראל חכמיעם

 הטראל. חכמת של ואופקיה גב~ותיה את המרחיבים חשוביםמפעלים
 להגד"ל רהוא הירבל חתן של חייו חזע כהצתקף הנ"ל המפעליםב,צני
 עכשיו העתיקה. שבתרבותנו המאור את לחשוף ולהארירה,תורה
 כתביא  ק~צרה עפ"י העואלתות על רביהממרים פפרו תרפםהולך
 חרטים. ובהאורים עתיקים פירחצים עוני במצירוףיד

 ואינו העברי המחקר של אמות בד' מפתפק אינו היובלחתן
 ובםגנון בטעם המצטיין חן בעל מובהק פופר הוא אחת. מלאכהבעל

 לזריחה" שקיעה "בין טפריו הקורא. לב את המו,טך נאהםפרותי
 לפנופת. מדעית םפרותית כיצירה לקהצמם ברכה קובעים וימים"ו"ארץ

 רבענט ההא מירפקי פרופ' של והמדעית הםפרותיתעבודתו
 רככה רעתידר. הטראל של עברו והחדעק הישן ממוזג בההפארות.



 התחדשית, של רוח סבא, הטראל של הדורות מרוח לרויה חיאפפתה
 תאיה. למדינה לתקומה, במאבקו התחיה דור,טל

 בפני מבורכה פר,טה ההא היובל חתן של הצבוריתעסקנותו
 לפובת העסקנות ואהל התורה אהל האהלים, איש הריהו בעצםעצמה.

 עמו. ועמל בו חי אלא הצבור מן פורש הוא אין העברית.התרבות
 והוא העברית, האקדמיה את יסד שבאמריקה העבריתבהסתדרות

 מגדולי אחד הריהו שבה אוניברסיטה בישיבה "פר"ים". בפאונהעורך
 המכון את יסד הרבנית, לספרות פרופיסור ומדע, תורהמרביצי
 דוב ד"ר ע"ש למוסמכים העליץ ביה"ס עול חשוב כחלקה-טראלי

 מנהלה והוא ז"ל,רבל
 הוא תורה. עטל באהלה מירסקי הרב הסתופף חייו ימיכל

 הצליח והוא הרבה. תלמידים שהעמיד הוא גדול ללמד. מנת עללמד
 והערצה. חבה לו ההוגים תלמידיו בנפש חותמו אתלהפביע

 דבורוי8רק"ן הצעיר "ישראל קהלת של הרוחני ומנהיגהכרבה
 לימוד חבורות כמה ותיקן יסד באמריקה, הצעיר ישראל בסניפיהגדולה
 שחוא חשלישית הפעם וזו העולמי, היומי דף לומדי חבורתובראשן
 שיותר לקיומה, שנה ארבעים מלאת עם הש"ס. כל על עמהםעובר

 רוחנית-תרבותית עליה בהעלאתה עמל זו תקופה שלממחציתה
 רבנות-עולם. כתב לו התשמתמידה,

 אחבה כעוי זה יובל ספר לו להג-ט שמחים ומוקיריוידידיו
 ויזכה ימיו את יאריך בציע השוכן האל האשכולות. לאהטוהערצה
 סששש. הטראל של השלמה ובגא~ה בארצו עמנו ימצא אשר בפובלראות

 ספר. - הספר א-טכבוד

המערכת

 תורגין גרשתרייר ברנש~יין שמעתר'יר
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 היהרות במוסר ושורשיסור
 - ת א מ-

 בלקין שכיאל ד"רהרב
 ישיבה-אוגיברסיטהגשיא

 האיהנה ההכרה היא היהדות של הדוחני בבנינה שהונחהיסוד
 מכאן ובצדקה. בטשפט ומנהיגו העולם בבודא האמונה השמובאחדות
 לו אין לזולתו. לעבוד ולא הבודא את לעבוד היהודי של הדתיתחובתו
 שאין למה לפלוח לו אסור שנתהוו. הדבדים אותם וכל הנבדא אתועבוד
 בכבדו גם אכן וקדוש. גדול אדם אותו יהא אם אף לאדם, או נשמה,בו
 אינו חכמינו, לדעת העולם, את ובדא הקב"ה נסתכל שבה התודה,את

 לה. לפלוחרשאי

 לנסות שלא עלינו מטילה הבודא את לעבוד שהחובה מזהיוצא
 החק אין אף נבדא. שהוא מה ע"י סמל בדדך גם האלהים אתולייצג
 מאמונתנו דק נובע וסמל צודה כל ע"י לאיהים דמות לעדוך עלינוהאוסר
 הנשמה גם נדאית. דמות ע"י מיוצג להיות יכול איט ולפיכך נראה, אינושהוא
 העיקדון לפולחן. נו,~א לשמש תוכל לא נבדאת שהיא מתוך אבל נדאיתאינה
 הבורא. איט נבדא וכל לברואיו, ולא לבודאו לעבוד צדיך שהאדם הואהקובע

 בעולם, הדת אנשי של גדול חלק ע"י אף נתפס שאינו זהמושג
 האמונה מהות על דעתה אה ידוע במובן ומייצג ביהדות, יסודיהוא

 כל גדידא, כסמל והן כעצם הן לפלוח, הסידוב השמז באחדותהטהורה
 לריבוי הדתי היהודי התנגד לפיכך בדיאה. של אידיאה בו שמיוצגתמה

 בעזנגד והוא בעולם, ושליט יחיד בורא במציאות הכופר האלהיות,הדשויות
 האלהות. בטבע הפיסי העולם את המטביע המודרני לפנתיאיזם כןכמו

 האחדות מסוף תוצאה דק אינו העולם הבודא. אינה הבדיאהליהודי,
 העולם אחד. והאלהים הוא אין אף העתיקה, יוון חכמי שהודו כמוהאלהית,
 בבורא. תמיד תלויה הבריאה באלהים, תלוי היות מבלי קייםאינו



 בלקין שמואל ד"רהרב6

 שבארם והאלהיות העולם כלקדח8ת

 שהיה דבר האלהית, המהות עם העולם את לזהות מסדבהיהודי
 הדעה את לקבל רוצה ואינו תלויה, ובלתי מתמידה מציאות ממנהשולל

 ומקבלה באמונתו, מחזיק הוא אבל באלהים, תלוי היות מבלי פועלשהעולם
 והאדם בקדושה, לבוש הלא-נברא של כבריאה שהעולם עיקרית,כהנחה
 שהעולם איפוא הוא ההכרח מן אלהי. בניצוץ מלובה אלהים בצלםהנברא
 והאדם והואיל קדושה, מחזיק יהא האלהים של החפשי ברצונו שנתהווהכולו
 ולפיכך הנבראים. כל על עליונה תהא אישיותו עצמו האלהים בצלםנבדא
 בצלם האדם בריאת על במקרא הכלול שהרעיון עזאי בן שמעתסובר

 התורה. מוסר של מעינו וראש שבתורה הגדול הכלל הו~ו ובדמותוהאלהים

 היהודי הנברא. העולם כלפי היהודי של יחסו את גם קבע זהעיקרון
 לגלות תמיד ניסה הוא אדרבה, ומלואג בעולם אוון פעם אף ראהלא
 הדברים מן ליהנות כיצד למצוא תמיד ביקש הוא שבבריאה. הקדושהאת

 מבוראם. להפרידם מבליהנבראים

 הארץלה'

 קנינו, המשפטי במובן הריהו האלהים מאת נבדא שהעולםמתוך
 הנברא האדם של הדאשונה חובתו ולפיכך לו. שייך שנברא מה כלכי

 מושג את ביותר העמוקה במדה לפתח בשאיפתו שיתמיד היא, אלהיםבצלם
 ולחלוטין, אמתית בעלות לו שאין לאדם שיתברד לאחד רק לבורא.שייכותו

 שייכים הנבראים הדברים ושכל בכלל, הנבראים כל על ולא עצמו עללא
 אליו. קרובים יחסים וביצירת קונו עם בייחוד להתחיל יוכללבוראם,

 כולה הבריאה על ולא עצמו על לא לארם מוחלט שלטוןאין

 על לשמור מחובתו האלהי, בחותם טבועה האדם ואישיותהואיל
 לתפקידו. ראוי הרוחני במובן וגם הגופני במובן גם ולהחזיקו חותםאיתו
 לשמור כמצוה אותו*( ברא אלהים "בצלם התורה, דברי את ראה הזקןהלל
 מלכים של איקונין אם *מה לתלמידיה ושנה במרחץ, הגוף נקיותעל

 עליהם שנתמנה מי קרקסיאות, ובבתי טרטיאות בבתי אותןשמעמידים

 כז. א, בראשית1(
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 מתגדל שהוא אלא עוד ולא מזונוהנ לו מעלין והן ושוטפן, מודקןהוא
 וכמה*". כמה אחת על ובדמות בצלם שנבדאתי אני מלכות, גדוליעם

 שבחילולים. הגדול לדעת, עצמו ואיבוד הקודש, חילול היא אדם של בגופוחבלה
 לטובתה הבדיאה בחפצי להשתמש אדם ודשאי הבודא, של קנינו היאהבריאה

 הנבדאים, מן שהוא חפץ איזה מטדה בלא להשחית לו אסוד אבל זו,של
 ביותד הגדולה שחובתו מתוך ודק שבהם. המעולה את לומד צודךואין
 גם מוכן להיות חייב הוא הלא-נבדא, את ולעבוד להכיד היא האדםשל

 לנבדא. לעבוד ולא נפשו אתלמסוד

 המצוות5וונרנ

 להסתכלות אותנו מביאה שהזכדנו, ביהדות, זה יסודי עיקדוןהבנת
 מצוות או עשה מצות מקיים כשיהודי המצוות. של ובתכליתן בטבעןחודדת
 העולם של מוחלט אדון אינני מצהיד! כאילו הדיהו התודה, מן תעשהלא
 ולפיכך הבדיאה, חפצי על מוגבלות בלתי זכויות בעל אינני עצמי; שלאו
 הבדיאה אדון ברצון תלוי הבדיאה בחפצי עושה לא או עושה שאני מהכל

 המצוות, קיום ע"י המעשה ללשון מתודגם זה, נפשי מצב בעצמו. ה'-
 האמצעות ובדדך הבדיאה, ובקדושת השם במלכות האדם אמונת אתמאשד
 השפיע לבלי יכולה אינה כזו דתית גישה קדושה. של למצב אותומביא
 לידי מיד אותו מביאה שהיא מתוך היחיד, על עמוקה מוסדיתהשפעה
 הדוחניים וכשדועתיו החומדי דכושו ושכל שלו, אינם קניניו שכלההכדה
 מיוחדת. ולתכלית לשעה דק לוניתנו

 האט5יותחטאת

 תעשה אשד "והנפש הפסוק: על בפידושם חכמינו דבדי הםקולעים
 פירשה לא התודה (. בזה" ה' דבד כי - מגדף הוא ה' את - דמהביד
 ץ. כוכבים" עבודת העובד "זה אומד! ישמעאל וד' מדובד, שעליו החטאמהו
 דוצה ואינו תודה שלמד יהיד לאדם מכוון שהפסוק אומד, מאיד ד'אבל

 בדודה. וכוונתו מאיד, ד' לדעת ה' דבד בוזה כזה איש ". לאחדיםללמדה

 ג לד, 1 ויק"ר2(
 ל. טו, במדבר3(
 ונ צטו ס11א
 שבנ5(
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 הפרטי והישיגו כקנ*נו הדעת קנין את שרואה מי שאף ללמדנו, באהוא
 בוזה למעשה הריהו לאחרים ידיעותיו את לחלק רוצה ואינו ה', כמהעזולא
 הם. שלו הקנינים שכלה'

 עצטית האלהה היאנאוה

 יהודיות מסורות בכתביו קרובים לפרקים המשקע היהודי,פ"לון
 את האדם עשיית לידי המביאה הגאוה איסור הנזכר, בפסוק ראהעתיקות,
 חומריות, ובין רוחניות בין האדם, סגולות ראיית ואיסור אלוה,עצמי
 "ראוי כותב: הוא כך האלהים. מאת לשעה כמתנות ולא הפרטייםכקניניו
 המסתפק חכמתו, את שאפשר, כמה עד רעיו, עם יחלק שהחכםיותר
 הטוב ובכלל, צדקתו, את והצדיק גבורתו, את הגבור הסתפקותו, מדתאת
 הנפש לבעל ביותר, ההגון כדבר זה לקח נותן הוא ביחוד טובו...את

 מלעשותו, דבר שום יניח ולא שיוכל, כמה עד לאל שידמה כדיהשכלית,
 גבוהה, רוח בעלי עם אבל . . . שכזאת הידמות שאפשר כמה עדלהביא

 נפלא, באופן דנה התורה לתיקון, מעבר עד הביאתם המופרזתשגאוותם
 אותם סוסרת אם כי אדם בידי נשפטים להיות אותם מביאה שאינהבזה
 פינדר, של כמאמרו עצמו, שמחזיק אי-שכל, רוח תמיד מלא הגאוהבעל . . . " ה' בוזה רמה ביד תעשה אשר והנפש אומרתי היא שכן שמים,ידין
 לגבול מעל לעלות ומתאמר אל, כולו אם כי אל חצי ולא אדם לאלהיות
 ". האנושי'הטבע
 לבורא שייכת שהבריאההודאה

 בכללותה הבריאה ולפיכך לו, ושייך ה' בדבר נברא שהכל זה,מושג
 מן שיהנה לאדם לו "אסור זו. בלשון חכמינו בפי ניתן קדושה,עטויה
 כל . . . מעל ברכה בלא הזה העולם מן הנהנה וכל ברכה, בלא הזההעולם
 שנאמר שמים, מקד,טי נהנה כאילו ברכה בלא הזה העולם מןהנהנה
 ומלואוג הארץ לה' כתיב רמי, לוי ר' ומלואה. הארץ לה' א( כד,)תהלים
 קשיא, לא אדם. לבני נתן והארץ לה' שמים השמים טז( קטו, )שםוכתיב
 ץ. ברכה" לאחר כאן ברכה קודםכאן

 ל. טו, לבמדבר הע' תרגום 9"א
 קעב. קסז, המדות, על7(
 א-ב לה, ברכות8(
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 שהבריאה חכמינו, של העמוק הרתי למושג ביטוי נותנת זופסקא
 לבורא, שייכת הבריאה שכן לשמים, שהוקרשו כחפצים קדושהבכללותה
 נתונה שהרשות רברים מאותם שיהנה קורם לברך הארם חייבולפיכך

 שייך שנברא מה שכל להורות כרי ולהנאתו, לקיומו בהם להשתמשלו
 יתברך. מאתו לו הורשה בו והשיטושיה',

 יהודית נקודה הרגיש אחר, יהודי הוגה מכל יותר היהורי,פילון
 ותלויה מוגבלת היא עליה האדם זכות ולפיכך לבורא, שייכת שהבריאהזו,

 למושג מוקרש הכרובים" "על ספרו של ביותר הגרול החלק השם.ברצון
 הוכח "כבר לפנינו, הנירון לענין מכתביו אחרים סעיפים רק נביאזה.

 וכשאע שהוא, כל ארון להיקרא האמת פי על יכול אינו תמותה בןששום
 צד על ולא ומקובלת שגורה בלשון מדברים אנו הרי כן, אותימכנים
 יוצא ארון, בעולם יש כך ועבר נתין שיש וכמו והואיל לאטתה,האמת
 בצרק, לקרוא יכול בלברו הוא כי השם, אחר, הוא האמחי שהארוןמזה
 מתוכנו, להינשא כזה בית יכול היה אילו . . . לו שייכים הרבריםשכל

 מצפק רמות, תקוות להתמלא יכולה היתה שעליה ומה הארץ תמותה,בני
 ולרכזם לקדשם יוררים היו משטים ומצוות בחקים גבוהים. כוחותלירירת
 יותר דבר לשוח שש אינו הזך השכל בעל . . . אביהם כמצוות אדטות,עלי

 גשות היא ה' עבר להיות כי כרבונו, הכל בארון הוראה לקראתמאשר
 שבני מה ומכל ומכח, מחיל גם אם כי מחירות רק לא יקר אוצרהארם,
 מחשיבים.תמותה

 נאמנה כעדות התו החזון רבר המוחלט, המצוי של זהעלשלטון
 ותושבים גרים כי הארץ כל לי כי לצמיתות תמכר לא והארין אלו.במלים
 הרברים כל הקנין בבחינת כי ברורה הוכחה כג(. כה, )ויקרא עמריאתם

 הוא רבר, שום אין כי לנבראים. שייכים הם בהשאלה ורק לה',שייכים
 הוא, אחד שרק מפני שהוא, נברא לאיזה לצמיתות להימכר יכולסבור,

 הנבראים הרברים כל כי והשלם. המלא במובן היא לו הרברים כלשבעלות
 מעשיו הם ומלואו שהעולם המחשבה וכך, . . . ה' מאת לכל בהשאלהניתנים
 ביותר. נעימה תורה גם אם כי בלבר, אמת אינה שבראם מי שלוקניניו
 המשתמש אבל צורך, בו לו שאין מפני חנם, ניתן קניע, שהויו זהמעשה
 שיאמר הכל, ובעל אחר אתן רק שיש מפני לבעליו, בזה נעשה אינובו

 ותושבים גרים ואתם הבריאה( כל לי כי )כלומר, הארץ כל לי כיבצדקי
 ץ.עמרי"
 8ג-קיט הכרוביס, עלש
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 מפני פילון של האדוך היבורו משל אלה מעטים מאמדיםהבאתי
 קנין היא שהבדיאה היהדות, של היסודית ההנחה את היטב מטעימיםשהם

 לפי הבריאה מחפצי ליהנות הרשות ניתנה רק אדם כבני ולנוהבורא,
 מותרים, אנו אין ומה ליהנות מותרים אנו מה התודה קובעת ולפיכךרצונו.

 פסוק לאותו בפירושם לנו. מותרת העולם מחפצי ההנאה תנאים אלוולפי
 אותו כמעט ז"ל חכמינו מביעים שהבאתי, במאמריו פילון אצלהנידון
 אל הארץ, לי כי לחולטנית. לצמיתות, תמכר לא "והאדץ גופוהרעיון
 עיקר. עצמכם תעשו אל עמדי, אתם ותושבים גרים כי בה. עיניךתרע
 אומר דוד וכן אבותימ, ככל תושבים לפניך אנחנו גרים כי אומר הואוכן

 לעבד דיו עמדי, אתם אבותי ככל תושב עמך אנכי גר כי יג( לט,)תהלים
 "ק. שלכם" הוא הרי שלי כשתהיה כרבו.שיהיה

 סבה ולא תוצאה חברותיצדק

 "שש אמרה. התורה השמיטה. דין את חכמינו מנמקים בזהכיוצא
 ובשנה תבואתה את ואספת כרמך תזמור שנים ושש שדך תזרעשנים

 לא וכרמך תזרע לא שדך לה' שבת לארץ יהיה שבתון שבתהשביעית
 כלכלי, הוא כאילו זה דין של טעמו מלראות נמנעו חכמינו "(.תזמר"
 אומר השמיטה, של טעמה על לשאלה בתשובה גרידא. חברתי אוחקלאי
 כדי שבע והשמיטו שש זרעו לישראל הוא ברוך הקדוש "אמר אבהו:רבי

 ויקרא, שבספר ל"ה בפרק מעיין לכל ברור י". היא" שלי שהארץשתדעו

 שדות זמנים באותם להחויר המצווים והיובל השמיטה דיני ביסודכי
 והבריאה הואיל כי המושג הונח לחפשי, עבדים ולשלח הראשונים,יבעליהן
 ואדמה. אדם לצמיתות לקנות רשאי אדם אין לבוראשייכת

 לעני, צדק להבטיח אלה חוקים צריכים זה דתי במושגמושרשים
 נימוקם עיקר העיקרית. תכליתם היא זו לא אך כולו, ולצבור למוכרלעבד,
 לצמיתות קנין לרכוש יכול אדם אין כי הדתית דאמונה היא אלה חוקיםשל
 חוקים ובשמירת ה', של קנינו הוא שהעולם מפני הזה, שבעולם דברבכל
 פילון גם התורה. של הרוחנית פנתה ראש את למעשה היהודי מקייםאלה
 מחיר תשלם "אל כותב: הוא היובל. דיני של האמתית חשיבותם אתהבין

 כג כה, לויקרא ספרא10(
 ג-ד. כה, ויקרא11(
 א. לטו סגה'12(



11 היהדות במוסר ושורשימוד

 טחמשים, ולמטה שנים של קבוע למספר רק אם כי שלימה, לבעלותמלא

 שני מפני וזה לתבואות, אם כי בעלות, לרכישת מתיחס אינו הממכרכי
 זה ואין השם, של רכושו נקראת הארץ כל כי האחד, מוכיחים.טעמים
 *", אחרים" בעלים שם על לה' השייך רכוש לרשום חסידותטעשה

 האדם'". בנפש הזכות אודות על הרמב"ם דברי קולעים לזהבדומה
 שבעולם, ממון כל נתן ואפילו הרוצח מן כופר ליקח שלא דין בית"ומוזהרין
 הדם גואל קנין הנהרג זה של נפשו שאין לפוטרו, הדם גואל רצהואפילו
 הוא". ברוך הקדוש קניןאלא

 במלים ה' של קנינו הם הדברים שכל הרעיון את מביעהוהמשנה
 וכן שלו, ושלך שאתה טשלו, לו תן אומר ברתותא איש אלעזר "רביאלו:
 6ץ, לך" נתנו ומידך הכל ממך כי .1( אומר הואבדוד

 בצורה שימוש ומוצא מדרשים בכמה שונים בפנים מובא זהמושג
 שני ומתו המדרש, בבית יושב שהיה מאיר בר' מעשה זה. בסיפורקולעת
 ברוריה ואשתו לביתו, המדרש מבית מאיר ר' בא שבת במוצאיבניו.

 הנורא האסון על מיד לו הודיעה לא ובחסידותה בחכמתה נודעתשהיתה
 אדם בא היום "קודם מפתיעה. שאלה אותו שאלה זה במקום להם.שקרה
 השיב לא"? או לו נחזיר אותו, ליטול בא ועכשיו פקדון, לי ונתןאחד
 להחזירו, צריך אצלו פקדון לו שיש מי זו, היא שאלה מה בתי, מאיר. ר'לה
 וצועק בוכה התחיל טתים מוטלים בניו שני את ראה מאיר כשר'אבל
 שיש מי לי, אמרת כך לא ואמרה: ברוריה אותו ניחמה האבידה.מצער
 'ץ. מבורך ה' שם יהי לקח וה' נתן ה' ובכן, לבעליו, להחזירו צריך פקדוןלו

 הם החיים כי להם מזכירים שהיו בזה אבלים לנחם נוהגים שהיוכנראה,
 עת בכל יכול האלהים, ושהטפקיד, האדם, ביד המופקד אלהיכפקדון
 ניתנו החיים כי שהעובדא כותב פילון גם ט(. הפקדון החזרתלדרוש
 אסון'ץ, במקרי ביותר לנחם העלולה המחשבה היא האלהים מאתכפקדון
 המת על להתקשות שלא היהודית המסורת את פילון מזכיר לזה,קרוב

 יג ב, המיוחדים, החוקים על13(
 ה"ד. פ"א נפש ושמירת רוצח ה'14(
 יד. כס, ש ד"ה15(
 ו. ה אבות,16(
 לא. פ' משלי מדרש17(
 יד פ' אדר"נ השוה18(
 פ"ד. הכרוביש על19(
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 עצמית, אהבה על מעידה המת על יתירה שהתאבלות מפני מראי,יותר
 שבאמת בעוד לו שייכת קרובים, של זו וביחור הארם, שנפשומרמזת
 "ץ. ה' של קנינוהיא

 העובדא מתוך לראות יש ביהדות ליסודית זו גישה נחשבה כמהעד
 ואנו בשבת, הראשון ביום המקדש בבית אומרים הלויים שהיושהשיר
 יום של שיר העולם. לבורא שייכת שהבריאה מצהיר שלנו, התפלהבסדר
 אומר יהודה ר' הבית. זמן של העתיקות המסורות מן הוא התהליםמספר
 כד( )תהלים ומלואה הארץ לה' אומרים? היו מה "בראשון עקיבא. ר'משום
 ה' גדול אומרים? היו מה בשני בעולמו. ושליט והקנה שקנה שםעל

 ממשיך וכן עליהן" ומלך מעשיו שחילק שם על מח( )תהלים מאדומהולל
 חשיבות ~י(. יום של לשיר וזה זה בפרק בחרו מה מפני לבאר עקיבאר'

 על ואף העולם, את ברא שה' מכריז הראשון יום של שהשירהעובדא,
 ברורה. לו, שייך עדיין הוא אדם לבני שחילקופי

 ה' של קנינו הם אדםהיי

 לבורא, שייכת הבריאה שהמושג: ברור, מראים הללו המקורותכל

 מוסר היהדות. בנין כל יסוד הוא זה מושג ביהדות. ובודד אחר כללאיני
 אם בין חוקיה, את לשמור עלינו מטילה שהיא והחיובים המצוותהתורה,
 שייכת שהבריאה העיקר מן נובעים נדע, לא אם ובין טעמיהם אתנדע

 לנו אסור ומה מותר מה שכינה גילוי באמצעות לנו הורה והואלבורא,
 לחלוטין, הבריאה חפצי של בעליו הארם היה אילו שברא. מה עםלעשות
 בהם, להשתמש כיצד לו מתוה שכלו היה אז כי הוא, קנינו חייו ה.ואילו
 לבדו הוא לבורא שייכת שהבריאה מאחר אבל לקלקלם. לו מתיר גםוהיה
 שהאמין ישמעאל, ר' הזה. בעולם האדם של חלדו לימי התנאים אתמתוה
 ולא התורה ללימוד חייו כל את יקדיש שהאדם הוא הקב"ה סל רצונוכי

 יוונית, חכמת ללמוד ליהודי לו מותר אם נשאל חול, בלימורייעסוק
 בה ולמוד הלילה מן ולא היום מן לא שאינה שעה ובדוק "צאוהשיב:
 יעסוק לא שהיהודי הוא האלהים רצון כי לומר רצה בזה 2י(. יווניתחכמת
 עם בחכמת לעסוק היהודי כשרוצה ולפיכך, בלבד. בתורה אלאבעולמו

 ב-ג. כג, בראשית, שו"ת,20(
 א. לא, השנה ראש21(
 א'. תהלים מדרש והשוה ב, צט, מנחות22(
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 מן שאינה בשעה אלא הבורא מאת לו שנקצב בזמן לא זה את יעשהזר
 הלילה. מן אוהיום

 ידוע לא שטעמן ומצוות הקרבנותכוונת
 שעיקר המעשה, על מעשיות, מצוות על חזק דגש שמההיהדות

 הרי הנבראים, את לעבוד שלא מצווים שאנו בעוד כי להראותכוונתו
 כאמצעים בנבראים להשתמש היא השם בעבודת ביותר המעודנתהצורה

 הערה הרמב"ם מעיר תורה" "משנה בספרו הלא-נברא. בעבודתומכשירים
 גלוי טעם אין שמירתן שעל מצוות אותן לקיים חובתנו על זומעמיקה
 שם שנקרא כיון ואפר, ועפר ואבנים עצים אם "ומה שכלנו: פי עלוידוע
 חול מנהג בהן הנוהג וכל נתקדשו, בלבד בדברים עליהם העולםאדון
 לנו שחקק למצוות וחומר קל כפרה, צריך שוגג היה ואפילו בה',מעל

 מבין אני אם מ(. טעמן" ידע שלא מפני בהן האדם יבעט שלאהקב"ה
 לבית חפץ מקדיש כשאדם כאן, אומד הוא הרי כראוי הרמב"ם דבריאת

 רבונו של שמו את שקרא מפני גבוה, וקנין קדוש נעשה הואהמקדש

 הבריאה חפצי שכל מצהירים ואנו הואיל אחרות, במלים עליו.האמתי
 כדי לרשות מרשות והעברה קנין במעשה צורך כל אין לבוראםשייכים
 רבונו שם ובקריאת בלבד פה ובאמירת המקדש, לקדשי יעשה חפץשאיזה
 מזה מסיק וחומר, וקל מאליו. קדוש נעשה הוא עליו החפץ שלהאמתי

 עליהן. שמו את קרא העולם שרבון עצמן למצוותהרמב"ם,
 להודיע הבית ובקדשי בקרבנות העיקרית שהתכלית איפואנדאה

 היה הקרבן לו. שייכים הדברים שכל לגבוה דבר מסירת ידי עלבמעשה
 שבתוקף הנבראים, בכל להשתמש לאדם שהתיר לה' תודה הכרת אותרק

 בחוקי הדין והוא קודש. מדי ידועה במדה לובשים הם גבוה קניניהיותם
 כהונה, למתנות הנוגעים החוקים שאר וכל עני מעשר הבכורים,המעשר,
 את שהפריש קודם שדהו מתבואת ליהנות לאדם הותר לא ועניים.לויה,

 שאסף הדברים כל את לראות האדם על אוסרת התודה והמעשר.התרומה
 קדוש הוא ידיו, בעמל שרכש זה ואפילו קנין, כל כקניניו. ומיקבומגדנו
 בכהן, לתמוך אלוהית. לתכלית ממנו חלק להפריש יש להיגאל.וצריך

 במובן שלו אינם ופירותיה שהארץ האדם, מעיד זה במעשה ובעני.בלוי
 מפני לא בהם, חלקו את דורש והוא לה', שייכים הם זו. מלה שלהמלא

 מעילה. ה' סוף23(
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 לעבודתו עצמם את והמקדישים שהנצרכים כדי רק להם, צריךשהוא
 ספק "אין כדלקמן. מעיר הבכורים הבאת על בדברו פילון הם. אףיהנו

 דברים של נדיב מלאי חנם שקיבלו שאלה דורשים הדתית והחובהשהצדק
 כלל מזה ויטעמו יהנו לא ממנה, למעלה שאין במדה וטעימים נחוציםכה
 הקנינים שכל מפני כמתנה, לא הנדיב, אל לדוגמא תקרובת שיביאועד

 להכרת נטיה ידו על שיראו קטן, גם ואם כסימן, אם כי שלו, הםוהמתנות
 בהתמדה נדבותיו גשם שולח אך בנדבות צורך לו שאין למי ונאמנותתודה
 "(. פוסקת"שאינה

 שדה לו שיש אדם שבעולם, "בנוהג במדרש. נאמר בזהכיוצא
 משיב כן, אינו הוא ברוך הקדוש אבל ולרביע, לשליש למחצה לאריסנותנו
 ומדשן צמחים ומגדל טללים ומפריח גשמים ומוריד עננים ומעלהרוחות
 "(. מעשרה" אחד אלא לפניו להפריש אמר ולאפירות,

 לה' משלו לתת אינה הקרבנות של העיקרית שתכליתם זה,רעיון
 חכמינו, בפי מפורש נמצא הבורא, שהוא מפני שלו, שהכל להכיר אםכי
 זרעך תבואת כל את תעשר "עשר הפסוק: על בביאורם פילון אצלוגם

 לך אמרתי לא הקב"ה "אמר במדרש: אמרו שנהע"( שנה השדההיוצא
 נתתי אם אתה, ביתי בן שחננך. ממה ה' כבד משלי. אלא משלךכבדני
 תאמר שלא קרבן, לי שתביא לך אמרתי . . . משלי לי תן בידך, וישלך

 עיקרא יולד כי עז או כשב או שור לך, כתבתי מה ראה בקשתי.משלך
 את כבדתם אם הוי, לך... משאתן קרבן? מביאו אתה אימתי כז(כב,

 יי(. משלו" אלא משלך מכבדו אתה אין לך שנתן במצוההקב"ה

 גדול כלל תפס והמעשרות הקרבנות כוונת על זה שמדרשסבורני
 עיניו לנגד תמיד לשוות צריך האדם היהדות. של הפילוסופיתבמחשבה

 כשהוא הקבוה, של קנינו הוא הזה בעולם שנברא מה כל כי הרעיוןאת
 עהנה הוא כהטלו לה' נותן שהוא הכרה מתוך מעשר נותן או קרבןמקריב
 לה' משלו נותן שהוא חושב כשאדם ולהיפך, הדת. מבחינת רבמעשה
 שקניני החושב אדם של קרבנו ה'. את מהלל ולא מחלל ידוע במובןהריהו
 שאינו מה לבורא נותן והוא בלבד, כפקדון ולא לחלוטין שלו הםהעולם

 ק"פ. ב, המיוחדים, החוקים על24(
 טז ס" ראה, תגחומא,25(
 כב. יד, דברים26(
 כו. פיס' "סי"ר,27(
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 בו יש שכן גינו, וחכמים שנביאים תפלה ולאמונה לשוחד נחשבשלו,
 לבורא. הבריאה בשייכות כפירה משוםלמעשה

 לי "קחה לאברהמי ה' דבר על בפירושו פילון אומר לזהבדומה
 ב( כה, )שמות תרומה" לי "ויקחו הפסוק ועל ט( טו, )בראשיתעגלה"
 לכמה מרמז שהוא מפני מרובה, וכוונה מועט "מקרא האלהיכדברים
 וכל כלום, משלכם לכם אין לנוי אומר הזה הדבר כל, ראשיתרעיונות.

 מסיקים אנו ומכאן לכם, סיפק זולתכם שלכם שהוא חושבים שאתםמה
 ידו את הפושט הדל הנברא של ולא הנותן, של קניניו הם הדבריםשכל
 תחשבוהו אם כי לעצמכם תקבלו אל כשתקבלו גם והשנית, לקבל.תמיד
 ראוי שכן בידכם, הפקיד או שהלוה למי והחזירוהו לפקדון אולמלוה
 ועליך הקיף הוא מאוחר, ושלך מוקדם שלו אמנה. תחת באמנהלהשיב
 הם רבה כי ובתאוותם בפקדון, המועלים אלה של מספרם רב כילפרוע.
 כוחך בכל נסה ידידי, אתה אבל שלהם. היה כאילו שלהם שאינו מהמבלים
 ראוי לראותו גם אם כי שלקחת, מה את והפגם הנזק מן לשמור רקלא
 בשמירתך פשיעה כל ימצא לא בידך שהפקידו שמי כדי הזהירות,לכל
 מה לו יתנו שכן לי", "ויקחו אומרי הוא שלפנינו בפסוק וכך ., . .אותו
 למי הראוי באופן ולשמרם במתנותיו לבגוד שלא מצווה והוא שלו,שהוא
 מאומה לוקח אינו ולפיכך לכלום צריך שאינו מי אחרי במקום ושוב,שנתנם.
 קדושה, של זרע בתוכנו ולנטוע בחסד לחנכנו כדי לוקח היה כאילומכיר

 של תמה ועבודה כניעה נדבה, ומקבל שרוצה כמי בעבודתו,ולזרזנו
 8(.הנפש

 להם לפלוח והאיטור ארם בני לשרתההובה

 אבל אלילים, עבודת של צורה הוא הנברא פולחן למעלה,כאמור
 כשאדם ולפיכך, הקדושה. תמצית היא לברואיו שירות מתוך ה'עבודת
 את משרת כשהוא, אבל זרה, עבודה עובד כאילו הריהו חברו לאדםעובד
 חסד עשיית ידי על זו. מלה של מובנה במלוא ה' את עובד הריהוחבירו
 לעולם המתגלה ה' בדרכי הולך האדם אלהים, בצלם כמוהו הנבראלחברו

 דכתיב מאי חנינאו ברבי חמא ר' שאמר זהו לברואיו. וחסד צדקהבמקץעי
 אחר להלך לאדם לו אפשר וכי תלכו. אלהיכם ה' אחרי ה( לג,)דברים

 קכג קג, המקוושיש הדבדים 28%(
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 אלא הוא, אוכלה אש אלהיך ה' כי כד( ד, )שם נאמר כבר והלאשכינה
 הלבש אתה אף ערומים, מלביש הוא מה הקב"ה. של מדותיו אחרלהלך

 אבלים, מנחם הוא מה חולים. בקר אתה אף חולים, מבקר הוא מהערומים.
 מתים9ק. קבור אתה אף מתים, קובר הוא מה אבלים, נחם אתהאף

 ידי על לה' להידמות האדם את חכמינו מזרזים מאמריםבהרבה
 ואמת, חסד רב אפים, ארך חנון, יהיות חסד, לעשות במדותיו,ההידבקות

 ידיעתי שלפי להעיר ומעניין וחטאת. עוון סולח דורות, לכמה חסדנוצר
 לה' להידמות האדם צריך כי שיאמרו ז"ל לחכמינו פעם אף מצאנולא

 ה' אנכי "כי המכילתאי בדברי נמצאת לכך והסבה ונוקם". "קנאבמדת
 בנומה שליט אני בי. שולטת קנאה ואין בקנאה שליט אני קנא אלאלהיך
 הוא קנא אל ונקרא בקנאה שולט ה' שרק מכאן בי"6ק. שולטת נומהואין
 להידמות צריך בקנאה שליט להיות יכול שאינו האדם ואילו זאת, מדהבעל
 הקנאה. במדת לא אך והחסד הרחמים במדות קונואל

 לה' ו'פייכותבחירה

 ה', אל היהודי של ביחסו ובמיוחד ביהדות, היסוד ממושגיאחד

 יש כלום הנבחר. כעם ישראל הישראלי, העם של הבחירה מושגהוא
 מסין רעיונות להיפך, הגזען עליונות לרעיון הסכמה משום זהבמחטג

 שייכת הבריאה שכל מפני כי מאמין היהורי היהדות, למחשבת זריםזה
 ה' עם בברית נכנס נשרים, כנפי כעל שנישא בשעה הוא, הרילבורא,
 של יותר גדולה והרגשה עצמו, הקדשת של יותר גדולה מדה קיבלשבה

 הבריאה חפצי כל כי אם השם. מצוות בשמירת מתבטאת וזו ה', אלשייכות
 המיוחדים כקניניו הבריאה של ירועים חלקים סימן הוא ה', קניניהם
 רבותיגו היא. לו כולה הבריאה שכל הרעיון את עוז ביתר להחדירכדי

 השבת, את נטל ימים, הקב"ה "ברא כרלקמן. זה מושג הגדירובחכמתם
 שמיטים ברא שמיטימי לו בחר שנים ברא המוערות, את נטל חדשיםברא
 לו בחר ישראל ברא ישראל, לו בחר האומות לו ברא יובלות, לובחר
 ארץ נטל ארצות ברא הכהנימ, את לו בחר הלויים את ברא הלויימואת

 "(. ומלואה" הארץ לה' שנאמר הארצות, מכל תרומהישראל

 קלים. ובשיגהים בקיצור א, יד, סוטה29(
 ה(. כ, )שמות פ"ו דבחדש מסכת מכילתא,30(
 ג. כד, מזמור תהלים, מדרש31(
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 העולם. בורא הוא שה' הרעיון את ידוע במובן ממחיזההשבת
 ההשגחה על מורים היהודי העם של לנפלאותיו זכר שהםהמועדות
 אדם לשום שאין מצהירים והיובל השמיטה ה'. של והמתמדתהפרטית
 התורה את שמירתו מתוך וישראל, הנבראים. הדברים על לחלוטיןקנין

 נחלתו. ולחבל ה' לחלק היה יותר גדולה מוסרית אחריות לקבלוהסכמתו
 מוקדש להיות צריך מיבולה ניכר שחלק ישראל כארץ הנזכרים, הדבריםכל
 לה' היינוי היהדות, של חללה כל את הממלא מושג לאותו קולעיםלה',
 ומלואה.הארץ

 ה'"*הלק

 אחדות רעיון של מהותו עצם הוא האלהות של האוניברסליהרעיון
 ברעיון מלווה האלהים אחדות על זה רעיון אבל ישראל. במחשבתהאלהים
 לקרוא נבראים מקצת ייחד ה' קנין הוא כולו העולם שכל בעוד והוא,שני
 קבלתם ידי ועל לה' עצמם את הקדשתם ידי על במיוחד. עליהם שמואת

 תמיד משמיעים אלה ומיוחדים נבחרים חלקים בעבודתו, יתיריםשעבודים
 הברית על ישראל בחירת מיוסדת וכך, ומלואה. הארץ לה' הכל,באזני
 נדרשים שאינם חיובים כמה עצמו על לקח פיה על ה', עם העם כרתאשר
 לבדו שה' מחדש תמיד מאשר הריהו אלה מעשים בכח העולם. עמימשאר
 האמתי. רבונו והוא בעולםמושל

 נחלתך" בהר ותטעמו "תביאמו המקרא על בביאורו היהודיפילון
 אומר ה'" כ"חלק ישראל על המדברים המקראות שאר ועל יז( טו,)שמות
 כיצד לשאול רבים יביאו נחלתך" "בהר שהמלים מאד "אפשרכדלהלן;
 יקבל שהוא הדבר מופרך הרי נחלה נותן שה' הדבר אמת אם כילהבינןו
 קרובים עצמם הרואים לאלה מכוון זה ביטוי הוא. שלו הכל שכןנחלה,
 נתיניהם, כל על מושלים מלכים נקראים כך, כרבונם אליו ביחסםביותר
 להשתמש רגילים שהם ביתם ממשרתי אלה לגבי במדרגה ראשונהאבל

 התואר אם כלל איפוא תתמה אל להם. הנדרש ולכל לעניניהםבשירותם
 לב חכמי לחבורת ניתן משלה, בכל שמלכותו העולם כל מלך ה'חלק

 תעיה"'ץ. ללא ברורות בינתם ועיני למאד חד החזיוני שחושם)ישראל(
 מושג את לו המיוחדים פילוסופיים במונחים פילון מבארכאן

 מפני ונחלתו חלקו הוא ישראל לה', שייך הנברא שכל בעודהבחירהי
 כולו. העולם בכל המושל השם בעבד הקדושהשירותו

 נד-נח הנט על32(
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 ה'קניני
 המיוחדים כקנינים הבאים הדברים את מנו משנתם בלשוןחכמינו

 תורה, הןי ואלו בעולמו הוא ברוך הקדוש לו קנה קנינים "חמשה ה':של
 בכללותם והבריאה התורה וץ. המקדש" ובית ישראל אברהם, וארץ,שמים
 ישראל לעולם, והודיעו בוראו את שהכיר אברהם הקב"ה; של קניניוהם

 נקראים לעבודתו המקודש והבית ה'; את זה ע"י ועובד התורה אתהמקיים
 לרעיון ההתקדשות נכללת ה' של מיוחד קנין המושג בעצם ה'. קניניכולם
 פירושה, ישראל, ובחירת הכל, רבון לה', שייכת בכללותה הבריאהכי

 נעשה שהוא היהודי חש כרבונו, ה' בהכרת ה'. לעבודת העםהתקדשות
 שמירת ע"י לה' יתירה שייכות של למצב שואף של זו ומבחינה ה'.לעבד
 הנבחר". "העם השם את עצמו על היהודי העם קוראמצותיו

 ברואיו. על ממשגיח בה' האמונהמצות

 מהוגי כמה היהדות. פנת ראש היא העולם כרבון בה'האמונה
 שהראשונה הניחו והרמב"ן הלוי יהודה ר' כהרמב"ם, וחכמיהם,הדורות
 להאמין חובה המטילה עשה מצות היא אלהיך" ה' "אנכי הדברות.בי'

 יסודה בעצם היא זו מצוה אבל המצוות. בתרי"ג ומנוה השם,במציאות
 היסודות "יסוד תורה". "משנה ספרו בראש הרמב"ם לשון וזו היהדות,של

 "המצוי נמצא" כל ממציא והוא ראשון, מצוי שם שיש לידע החכמותועמוד
 לו שאין בכח הגלגל המנהיג והוא הארץ, כל אדון העולם אלהי הואהזה
 *(. אלהיך" ה' אנכי שנאמר עשה, מצות זה, דבר וידיעת - ותכליתקץ

 מאמין אני באמירה: מתקיימת אינה השם במציאות ההכרהחובת
 האמונה את לכל מעל דורשת השם במציאות האמונה מצות השם.במציאות

 לתוך הרמב"ם הכניס זה ומפני תמיד, עליו ומשגיח העולם כרבוןבה'
 כמנהיג גם אלא ראשון כמצוי השם מושג את רק לא זו יסודיתאמונה
 אלהיך ה' אנכי כשלעצמו; הפסוק הוא יותר ומפתיע הדלם העולם.ומשגיח
 רק אינה בה' האמונה "ץ. עבדים" מבית מצרים מארץ הוצאתיךאשר
 בו. תלוי שגורלנו מי ומושיע, כגואל בו האמונה גם אלא במציאותואמונה
 שמים בורא אלהיך ה' אנכי באמירה: מתקיימת אינה בה' האמונהמצות

 יא ו, אבוה, הורה, דקנין בריתא33(
 ה-ו. פ"א ההורה יסודי וי34(
 ב. כ, שמות35(
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 בריותיו. עם חסד ועושה כרצונו כפועל בה' חזקה אמונה דורשת היאוארץ.
 האמונה זוהי בריאה. של יחיד מעשה על מיוסדת אינה בה' ישראלאמונת

 הוצאתיך "אשר חייגו: גורל את ומנהיג הרף בלי תמיד שמשגיחבמי
 עבדים". מבית מצריםמארץ

 קונו אל האדם ביחמ שוניםמהטגים

 של יחסו את שונים באופנים הגדירו יהודיים ופילוסופיםהוגים
 מרכזי רעיון אבל הקפדני. השכל איש ועד המסתורין מאיש ה', אלהאדם
 והתאחדותו התקרבותו או ה', את האדם הכרת הגדרותיהם. כל דרך עובראחד
 מביעים אנו ידן שעל מצוותיו, בשמירת רק וחשיבות ערך מקבלתעמו,
 מוצא אינו למשל, הרמב"ם, אליו. שייכים ומלואה שהארץ אמונתנואת
 חויה מתוך אם להתקבל עלולה לה' השייכות שהרגשת באמרו סתירהכל

 עם ויציב ישר יחס נוצר האופנים בשני שכלית. השגה מתוך אומיסטית
 מדבר הוא ידוגמא, תורה", "משנה בספרו התורה. מצוות קיום ע"י רקה'
 מסתו- במונחים כמעט אליו השייכות והרגשת ה' אל האדם התקרבותעל
 שהאדם מצהיר הוא נבוכים" "מורה שבספרו בעוד ואי-רציונליים,ריים
 הוא האופנים בשני אבל והמדע, השכל בעזרת ה' אל להתקרבותמגיע
 מצוותיה. ובקיום התורה בלימוד מתגלית לה' אמת שאהבתמסיים

 ובמצוות, בתורה עוסק מאהבה "העובד כותב. הוא תורה"ב"משנה
 ולא הרעה, יראת מפני ולא בעולם דבר מפני לא החכמה בנתיבותוהולך
 לבא הטובה וסוף אמת, שהוא מפני האמת עושה אלא הטובה, לירשכדי

 והיא לה. זוכה חכם כל ואין מאד גדולה מעלה היא זו ומעלהבגללה.
 מאהבה. אלא עבד שלא לפי אוהבו הקב"ה שקראו אבינו אברהםמעלת
 ואהבת 01 ו, )דברים שנאמר משה, ידי על הקב"ה בה שצוע המעלהוהיא
  אהבה ה' את שיאהב הוא הראויה האהבה היא וכיצד .. . אלהיך ה'את

 שוגה ונמצא ה' באהבת קשורה נפשו שתהא עד מאד, עזה יתירה,גדולה
 אשה, אותה מאהבת פנויה דעתו שאין האהבה חולי חולה כאילו תמידבה
 ושותה. אוכל שהוא בשעה בין בקומו בין בשבתו בין תמיד בה שוגהוהוא
 )דברים שצונו כמו תמיד, בה שוגים אוהביה בלב ה' אהבת תהיה מזהיתר
 השירים 25יר משל דרך אמר ששלמה והוא גפשך, ובכל לבבך בכל ה(ו,
 זה""(. לענין הוא משל השירים שיר וכל אני. אהבה חולת כי ה(ב,

 ב-ג. ס"י תשובה פשנ(
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 רגשיים. אישיים בתיאורים לה' האדם אהבת מתוארת זובפסקא
 אשה, של שכלית, ולא רגשית עתים לאהבה, השם אהבת ביןההשוואה
 קיים יהא לא אחר דבר ששום במדה גבר ולהבליע להשגותהעלולה
 שיתקרב כדי לכסוף צריך שאדם לכיסופים מסתורי ביטוי בודאי היאיפניו,
 הסכמתו מתוך רק להגיע האדם יוכל לא אהבה של זו למדרגה ה'.אל

 יכולים שאינע שנשיג היא ה' בדעת ביותר הגבוהה שהמדרגהלרעיון,
 בקולו לשמוע אלהיך ה' את "לאהבה היא האדם מחובות אחת אותו.לדעת

 בפסוק הנמצא ביטוי באותו ממש משתמש זה ופסוק 'ו(. בו"ולדבקה
 השימוש באשתו6". ודבק אמו ואת אביו את איש יעזב כן "עלאחר;
 ללמדנו רוצה התורה מקרה. אינו והידוק, חיבור שפירושו "דבק"בכעל
 קרבה הרגשת בלבו ומפתח בה שגדל משפחתו את עוזב שהאדם כמוכי

 "לדבקה לה'. רוחני בדבק ולהידבק רוחנית קרבה לפתח עליו כןלאשתו,
 של זה למצב ה'. עם רוחנית ולאחדות לקירבה נכסף להיות הכוונהבו".
 "לשמוע שיתרגל מתוך אלא להגיע האדם יוכל לא חי לאל נפשיתעריגה
 לאהבת להגיע האדם יכול נפש וריכוז בכוונה תפלה מתוך רקבקולו".

 המתגלה לרצונו הקשבה מתוך באה לאדם ביחסו ה' את הדעת ואילוה'.
 ושמירתן.במצוותיו
 בן כותב שבאדם, האהבה לשורש השם אהבת בין ההשוואהעל

 "הנפש "הרוקח": ספרו בהקדמת מגרמייזא אליעזר ר' הרמב"ם, שלזמנו
 ולא לבב. ובטוב בשמחה האהבה בעבותות וקשורה ה' אהבתמליאה
 בוערת האהבה בידו, מוחין היו אם אפילו אלא כרחו בעל רבוכעובד
 בעומק חושבת כשהנשמה . . . בוראו רצון להשלים ושמח לעבוד, לבובתוך
 העולם הנאת חושב אינו והאוהב . . בה. בוער הלב אהבת רשףביראה,
 רק נגדו, כאין והכל ובנותיו, בבניו ולא אשתו בטיולי חושש ואינוהזה

 מחשבותם עשת וכל שמו... ולקדש אחרים, ולזכות בוראו רצוןלעשות
 לבלי כולה הנפש בהשקעת מתגלה השם אהבת 9". אהבתו" טאשבוער
 ביטוי משמשת היא אף מצוותיו וקיום הבורא רצון ועשיית בה,שיור
 אהבה.לאותה

 השם אהבת על מדבר הרמב"ם אין נבוכים" "מורה בספרואבל
 הפילוסופי, בחיבורו תורה". "משנה בספרו בה שהשתמש לשוןבאותה

 כ. ל, וברים,37(
 כד. ב, בראשית38(
 95-93 עמ' זסנ328 68מפז[ך מ1 ות8נ8110?31 שלום ג ר'39(



21 היהדות במוסר ושורשיסוד

 כוונתי ואין ואחדותו. השם מציאות את הדעת בבקשת מובעת השםאהבת
 הדעת את מעמיד הוא שכפילוסוף אלא עצמו, את סותר שהרמב"םלומר

 המצוות, שמירת מתוך האדם מגיע השם ליראת השם. אהבת בהשגתראשונה
 השם "באד כותב. הוא כך השם. את הדעת מתוך מגיע הוא השםולאהבת
 ההפעלות, וה האדם אל להגיע הוא כלם התורה מעשי תכלית כייתברך
 הגעתו חיוב אמתת האמתות, שידע למי הפרק בוה במופת בארנו כבראשר
 לעשות תשמור לא אם אמר: מדברו. ולפחד יתברך יראתו לומר רוצהאליו,
 הנכבד השם את ליראה הזה בספר הכתובים הזאת התורה דברי כלאת

 הכונה כי לנו באר איך התבונן נח(. כח, )דברים אלהיך ה' את הוהוהנורא
 הנכבד השם "ליראה והיא אחת, תכלית הואת" התורה דברי מ"כלהיתה

 הפסוק בזה מאמרו תדעהו במעשים מגעת התכלית זה והיותוהנורא".
 עשה שהם המעשים, מן תגיע שהיא התבאר הנה לעשות". תשמור לא"ואם
 יתב' מציאותו השגת והם התורה, למדתנו אשר הדעות אבל תעשה.ולא

 ידעת וכבר פעמים. בארנו כאהטר האהבה, ילמדונו ההם הדעותואחדותו,
 לבבך בכל אלהיך ה' את ואהבת האהבה, על התורה שהזהירה האזהרהדוב
 האהבה והם התכליות, שתי כי ה(. ו, )דברים מאודך ובכל נפשךובכל

 השגת הכוללות התורה בדעות תגיע האהבה הדברים. בשני יגיעווהיראה
 "". התורה" מעשי בכל תגיע והיראה אמתתה, על יתבדך השםמציאות

 מבלי בלבד המצוות שמירת איפוא יכולה הפילוסוף, הרמב"ם,לפי
 האמתית הידיעה רק אבל ליראה, האדם את להביא ה' את הדעההעמקת
 למעלה היא השם שאהבת ומכיון אהבתו. לידי תביא השם מציאותעל

 ודאי אבל מצוותיו. שמירת על עולה השם שידיעת להסיק עלינומיראתו
 תספיק בלבד ותבונתית עיונית שידיעה לומר הרמב"ם כוונת היתהלא

 על להראות היתה כוונתו השם. של אמתית אהבה לידי האדם אתיהביא
 המביאים מצוותיה ושמירת התורה לימוד מזו: למעלה זו מדרגותשתי
 ובהבנתו, השם בידיעת ההתעמקות תבוא ואז אדם, של בלבו השםיראת
 אהבת היינו חסידות, של העליונה למדרגה להגיע הוא עלול ידןשעל
 ם.הש

 דתמטיים ועיקריםתורה
 תיאולוגית שיטה פיתחה לא התלמודית שהיהדות לצייןרגילים

 על תורה עיקדי ביהדות מקובלים אמנם תיאולוגיה. של פילוסופיהאו

 2ב. פ ח-ג מו"42ה
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 אמונה יסודי וכמה פרטית השגחה הנבואה, שכינה, גילוי על והבריאה,ה'
 ריכזו הם מטפיסית. באידיאולוגיה הרבה עסקו לא חכמינו אבלאחרים,
 לדור מדור למסירתם כמו וביאורם, בירורם לקיומם, עיונם כושר כלאת
 ושאינם ברית מבני התלמודית, היהדות ממתנגדי כטה התורה. מצוותשל
 עיקר שכן צדקו, אולי אחד בדבר בליגליסטיות. אותנו מונים ברית,בני

 במה להדגים שאוכל סבורני אבל לחיים. וביחסן המצוות בפירושעסקינו
 המסורהית. היהדות של שיטתה אתשיבוא

 עוהכין אדריכל לו היה אדם בני ע"י לבטח ומיושב קיים בניןכל
 שבעולם "בנוהג נאמרו חכמים בלשון נשתמש ואם תכנית. של תרשיםלו

 אומן, מדעת אלא עצמו טדעת אותו בונה ואינו פלטין בונה ודם בשרמלך
 האיך לידע לו יש ופנקסות דיפטראות אלא מדעתו אות בונה אינווהאוטן
 יגדל כן קיומו ויארך הבנין שיגדל וככל ~ק. ופשפשימ חדרים עושההוא

 לדור אדם בני שנכנסו לאחר אבל תכניתו. את שערך מי בעינינוותתעלה
 תכנית של תרשים באותו ולבדוק ולעיין לשוב דרכם אין בניןבאותו
 של חשיבותו ודיו. הגנזים מבתי באחד אותו משקעים הם אדרבה,הבית.
 הבית דרי לצורך. אינו בו העיון אבל בכך, פוחתת אינה תרשיםאותו
 לעומת בסדר. ושהכל כהלכה, הבנין את תיכן שהאדריכל באמונתםחיים
 להשתמש כיצד דרים, הם שבו הבית את להכיר הבית דרי צריכיםזה
 ותאיו, חדריו משמשים תכלית ולאיזו לשמרו, וכיצד יקלקלוהו, שלאבו
 שיתחילו בשעה ובה בצורתם. לפגום בלי בהם להכניס שיש הדברים הםומה

 עצמם על יעידו כאילו הבית של תכניותיו בתרשימי מחדש ולעייןלבדוק
 הריסה, או שיתיים בפני עומדים והם להם, נוחה עוד בו דירתםשאין
 קברם. ביתם יעשה שלא הסכנהובפני

 של והתרשימים התכניות ידוע במובן הן הן ותיאולוגיותדוגמות
 התורה ואילו שלה, והתרשימים התכניות הן הדוגמות ביהדות. וכןהדתות.
 תפקידם עיקר את חכמתם בעומק רבותינו ראו ולפיכך חיים. בית היאגופא

 לראהם הכירו הם לדור. מדור בשלימותו ובמסירתו היהדות ביתבשמירת
 העסק את ולא האדם, מן דורש ה' מה היהדות, מסכת גילוי אתחובתם
 שהתי- בשעה ובה היהדות. של ותרשימים תכניות אותן של הקויםבגילוי
 על ולאזהרה רפיון, על לאות זה הרי ראשן מרימות והדוגמטיקהאולוגיה
 עומד כשביתם האדריכלי בתרשים לעיין אומרים כאילו הבית,הזנחת
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 יועיל התרשים שגם הנמנע מן הרי כזאת סכנה יש אמנם ואםליהרס.
 טוב יסוד, ככל אבל הדת, כיסור כשלעצמה חשובה הדוגמה ממנה.להנצל
 בטמון. להשארלה

 מטפיס. סגנון בעלת דתית פילוסופיה דעות הוגי יצרו הדורותבמשך
 הקוסמי ושהסדר ראשונה, עילה ע"י נברא שהעולם עיוניות, הוכחותעם

 בעילת נברא שהעולם שנתקבל ומתוך שבמקרה, דבר אינווהמקסים
 ה' מהות על בעיונים עשירה פילוסופית ספרות נוצרה עילאי,אדריכל
 לעולם. ובזמן במעלה התודה מוסר קדם חכמינו לדעת אבל העולם.ומהות
 כלי היא התודה העולם. את הקב"ה ברא שבו הכלי הוא עקיבא, ר'בלשון
 חכמינו מצאו ולפיכך העולם, את וברא נסתכל בה האדריכל, שלאומנתו
 ולמצוא ללמוד מאשר התורה חוקי הם מה ולמצוא להגות ללמוד, יותרלראוי
 המושג עם חכמינו של זה מושג לזהות אין והעולם. הטבע חוקי הםמה

 אידיאה של עולם מתחלה ברא שהשם הפילוני, כן ואחריהאפלטוני,
 של מושגם והחושני. החמדי העולם את בבריאתו כדוגמא בוונשתמש
 נברא שהעולם לזה בעיקרו מכוון העולם לבריאת קדמה שהתורהדבותינו
 התורה. חוקי את ולשמור ולהבין ללמוד כדי היינו התורה,בשביל

 התורה,מוסר

 ראו לא התלמוד שחכמי ופקפוק ספק כל בלא להסיק אנורשאים
 לחובות אשר המצוות. של השכליים הנימוקים חיפושי את ענינםכראש
 התודה, שבמוסר הגדול הכלל את למצוא רק בקשו הם לחבירו, אדםשבין

 הבורא את לעבוד וכך שבתורה, המוסד דרישות את למלא איך לדעתכדי
 משגיח ובעיקר גם אם כי העולם אדון רק לא הוא שכן אליו,ולהידמות

 הוגדר שזה כפי ביחוד התורה, מוסר באמת, העולם. של המוסרי הסדרעל
 להיסמן היכול החילוני במוסר המקובלת במדה להימדד צריך אינובתלמוד,
 היחיד, חירות על המיוסד ה.הודי המוסר שכלתנות. או האנושיכשכל
 לפעמים יכול אלהים, בצלם כנברא האדם את הרואה הדתי המחשגועל
 המהלכות המוסר מטבעות לפ. כמקובל להיראות או כאחד, לעלותשלא
 בעיקרי שהוא כפי המשורש היהודי, המוסר בימינו. או העתיקבעולם
 ולא התורה, מוסר במסגרת נתון והוא מיוחד, ממין מוסר הוא ודת,רוח

 לעיונם כשפנו בו השתמשו שחכמינו הפילוסופיה מן ענף שהואכמוסר
 צדקה מעשי ידי על רק האלהי. החק את ולהגדיר לפרש בבואםהשכלי,
 בו. ולדבקה האלהים מעשה את לחקות האדם יכולוחסד
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 בעיקר, חשיבות חכמינו ראו למקום ארם שבין החובותבמילוי
 ומתוך האדם. של שכלית לבחינה נתון לא ולפיכך מקום, של רצונוכעשיית
 הקב"ה, של רצונו מילוי הוא אלה כגון דתיים למעשים העיקרישהנימוק
 הממעיט ואחד המרבה "אחד ואמרו: נעשו, שבה לכוונה רב ערךייחסו
 יק. לשמים" לבו שיכווןובלבר

 המורה בלימור שמים לשםכוונה

 ההלכה אין לחברו אדם שבין שבמצוות בעור כי לראותמפליא
 למעשה הידמות משום גופו במעשה שיש מכיון כי לכוונה, רב ערךמיחסת

 והדתיות, המוסריות מצוותיה וקיום התורה לימוד הרי עצמי, ערך בו ישה',
 כי והטעם, לשמים. הלב כוונת דורשים טהור, דתי מעשה וככלכתפלה
 ולפיכך למצוותיה, וההאזנה ה' בקול השמיעה היא תורה, של תכליתהעיקר
 נוסח מכאן ה'. רצון למילוי נחשב, אינו חכם שיהא כדי רק התורהלימוד
 בקומו לברך צריך היהורי שהאדם ביותר והחשובה הראשונההברכה
 קדשנו אשר העולם מלך אלהינו ה' אתה "ברוך יום: בכל בבוקרממטתו

 תורה". בדברי לעסוק וצונובמצוותיו

 הביע הדורות כל פני על המהלכת זו ברכה-תפלה שלבמטבע
 שנגלית תורתו לימוד ע"י ה' של רצונו למילוי התקדשותו אתהיהודי
 כוונה מבלי הלימוד בערך גם זלזלו לא חכמינו ברם, החיים. אורחלהאיר
 ללימוד בא הוא לשמה שלא לימוד מחוך כי שהאמינו לפי שמים,לשם
לשמה.

מיכום

 ביותר, השרשיים היהרות מעיקרי אחדים בקצרה להגדירנסיתי
 מוטעמים אינם ולפיכך מאליהם כמובנים נראים הם פשטותםשמחמת
 בראש מתכוונת בעולם ושליט יחיד בבורא האמונה לדעתי, הראויה.במדה

 באחת הבורא ושראיית הבורא. עם הבריאה את לזהות שלאובראשונה
 למה לעבוד היהודי מסרב רק לא ולפיכך זרה. עבודה היא הנבראמצורות
 מכללא או במפורש בהם שיש אדם מעשי מתעב שהוא אלא גוףשהוא
 מעץסה של תוצאה אלא הבורא אינה שהבריאה בעוד אבל אישי.פולחן

 ג קי, מנחות42(
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 הקדוש של וקנינו קדחטה לבושת הריהי בו, תלוי בלתי ולא החפשי,רצונו
 זכות לאדם אין ולפיכך קניניו. ראש הוא בצלמו הנברא והאדם הוא,ברוך
 התמיד חובת עיקר בכללם. הנבראים על ולא עצמו על לא מוחלטתבעלות
 שכל ה' מצוות קיום עעי ולאה2ר הנבראים, ע"י בודאו את לעבוד היאשלו

 שמחוך ומודה וחוזר מודה הוא אלה במעשיו הבודא. אל שייכיםהנבראים
 מה וצוהו אדמת עלי חייו גורל את קבע הוא לבורא שייכתשהבריאה

 האדם, לרבות הנברא, שפולחן בעוד ושוב, לעשות. לו אסור ומה לומותר
 היא וצדקה, משפט חסד, עמו  בעשיית לאדם השירות זרה, עבודההיא

 בעבודת העליונה למדרגה מגיע דוא אלה מעשיו וע"י ה', בדרכיההליכה
ה'.

 הדתי, כמוסר לסמן יכולים שאנו ומה היהודי, המוסר של בנינוכל
 והסופי השחלט הבעל איננו והאדם הואיל למעלה. שהזכרנו בעיקריסודו
 מצווה היא אחרים, עם קניניו את לחלק ממנו דורשת התורה הבדיאה,של
 ה' לבוראו. לתת חייב הוא מזה ומה ממנו, ליהנות לו ניתן מרכושו מהלו

 האמתי לנותן תודתו הכרת את להביע ממנו דורש לכלום צריךשאינו
 וליתום לעני לבו כנדבת ולתת וללוי, לכהן לעבודתו, שהוקדשו לאלהבתתו

 היא הארץ ושבת ומנהיגו, העולם את ברא שה' עדות היא השבתולאלמנה.
 התוצאות במהותם, דתיים הם שהנימוקים בעוד אבל לה'. שהיא לארץאות
 אין אם והאומלל. העני ועם והעובד, העבד עם חסד מעשי מוסריות,הן

 זכות לו ואין הואיל הבריאה, חפצי את מטרה בלא להשחית הזכותלאדם
 להשחית או לחבול לו שאסור וכמה כמה אחת על עליהם, מוחלטתבעלות
 אינם האדם של הרוחניים כשרונותיו גם הוא. נפשו גם או אחר, אדםנפש
 לאחרים ללמד צריך הוא ולפיכך בהם. חלק ולאחרים לו, ניתנו מה'שלג
 ידיעותיה את עמהםולחלק

 היא שהטצה וענוה; כניעה לאדם מלמדים אלה דתייםמושגים
 הקדושה הרגשת בלבדו, הלא-נברא את לעבוד החבה אנפין. בזעיר אישיפויחן

 אלה - לבורא שייכת כולה שהבריאה ההכרה ולבסוף, ושבאדם,שבעולם
 הבחירה גורל את היהודי מבין זאת מבחינה היהדות. מוסר יסודיהם

 ועל המצוות, בשמירת יתד אחריות עצמו על שמקבל כמי עליו,שהוטל
 להקדיש העולם מן קטן כחלק נבחר שהוא בתמידות מצהיר הוא כךידי
 בתמידות מצהיר היהודי ה', מצוות שמירת ע"י למעשה, השם. לעבודתעצמו

 הכל. בורא הלא-נברא אל שייכים ומלואו והעולם כולהשהאנושיות



 הפועל השכל של ותפקירומהותו
 הרמב"ם תורתלפי

 - ת א מ-

 ]ז"ל[ הלר אליהו יומףר"ר

לונדון-ימבלי

 המהקרנושא

 החוקדים של לתשומת-לבם עדיין זכתה לא לדיוננו העומדתהבעיה
 של סוגיות בכמה מרכזי מקום תופס הפועל השכל מושג לה. הראויהבמידה
 בחכמת-הטבע בהשקפותיו ההכרה, ובתורת הנפש בתורת הרמב"ם.משנת

 אולם והגבואה. הפרטית ההשגחה הבא, העולם בדבר בדעותיוובמטפיסיקה,
 איננו הענין כי מודה עצמו הרמב"ם צרכו. כל נתברר לא זה עיקרימושג
 הנפרדים השכלים ומציאות הגלגלים על "הדעות כי מעיר, והואמחוור,

 וחקירה עיון בהם יש דברים הם הפועל( השכל בדבר הדעות גם הן)שבכללן
 רבות ספיקות בהם ויתחדשו אמתיות, שהן פי על ואף נעלמותוראיותיהם
 מן חלק היא הפועל השכל תורת ערעורים"!(. בהם ולערער טענות בהםולטעון

 שדיבר מה ש"כל במאמרו, אותה כלל והרמב"ם האריסטוטלואיתהמטפיסיקה
 דברים, קצת מלבד וסברה, מחשבה כדמות הוא ולמעלה הירח מגלגלאריסטו

 )כהמט- האיוהיות הדעות אלו וקצת השכלים בסדר שיאמרוהו במה שכןכל
 המבוארים הנראים, וההפסדים העצומים ההרחקות והם יאמינם, אשרפיסיות(
 טוב שם רבי גם עליהם"י(. מופת ואין הדעות, והתפשטות האומות,בכל

 שבענין הרבה" והמבוכה "הקושי את מדגיש הרמב"ם, לדברי בכירושופלקיירא,
 והשכל הפועל השכל בדבר בדעות ומחלוקות הסתירות את ומפרט הולך והואזה

 של שבדעותיהם וההפסדים" "ההרחקות את לסלק צורך ראה הרמב"םהנקנה(.

 ע"ב פרק וף, חלק תיבון, אבן של בתרגומו נבוכים, מורה1(
 ואלחריזי מונק של בתרגומיהם הנוסח את והשתה כ"ב, פרק ב', חלק שם,2(
 כ"ד. פרק ב', חלק נבוכים", ב"מורה גם-כןעיין

 ואילך 142 111, עמ' 1834, פרסבורג המורה, מורה3(
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 הדעות לאלו שמסכים ממה שבתורתנו "מה ולבאר אחריו והנכהטכיםאריסטו
 שכנגדן"(. ממה שבהומה

 לרדת ולנסות לעניננו הנוגעים הרמב"ם בדברי לחקור באןכוונתנו
 קיבל מה לברר כדי הפועל, השכל של ותפקידו מהותו בדבר דעתויסוף
 זה מחקר היהדות. לתורת אותן סיגל וכיצד האומות" מ"דעות קיבל לאומה
 אולם, הרמב"ם. של דעותיו מעיקרי כמה על אור להפיץ כמדומני,עלול

 משמעותו על קודם-כל לעמוד עלינו לפנינו העומדת השאלה את לפתורכדי
 התפתחותו של הראשיים הקווים את ולקבוע הפועל השכל מושג שלהמקורית

 והערבית. ההלניסטיתבפילוסופיה

 אריטטו של במשנתו הפועל"י,השבל
 של כלליות הנחות משתי הגיונית תולדה היתה הפועל השכלתורת
 משתי מודבבת שהמציאות היא, האחת ההנחה האריסטוטלואית.המטפיסיקה

 אחת, לעצמות נמצא בכל זו עם זו יחד שמחוברות כלליות-ראשוניות,מהויות
 - לה שאין ובלתי-מוגדרת, סתמית מהות הוא החומר וצורה. חומרוהן:

 משמשת והיא בכח מציאות רק אלא בפועל, מציאות - לעצמהכשהיא
 הצורה זה, לעומת בלתי-מוגבלות. אפשרויות למישוש הכרחי נושאבחינת

 של ויסוד דינאמית, מהות היא שבפועל, למציאות החומר אתשמשלימה
 מסויים. עצם של אופי לו ומקנה החומר את שטובע והגדרה,קביעות

 הכולל זו מלה של הרחב במובן - תנועה כל כי היא, השניתההנחה
 אהר-המונע. עצם על מניע עצם של פעולתו תמיד היא - שינוי-איכותגם

 הפועל, אל הכוח מן הצורה הוצאת משמעו בחומר חידוש-צורה כל ; כללבדרך
 נפעל, עצם של חומר על פועלת צורה של פעולתה בהכרח היא זוו"תנועה"

 בכוח. אלא קיימת הצורה איןשבו

 כי שלו. תורת-ההכרה את גם אריסטו ביסס אלה הנחות שתיעל
 חידושן - היינו האדם, של בנפשו איכותי משמעותן דעת וקנייתהכרה
- המחשב, בכוח )מושכלים( רוחניות צורותשל  אלא לבארו אין זה ושינוי 

 על בפועל, המושבלות הצורות קיימות בו אשר רוחני, עצם שלכפעולתו
 "שכל מציאות להניח שעלינו מכאן, בכוח. קיימות הן שבה האנושית,הנפש
 את החי-המדבר בנפש ושמפעיל המושכלות כל את בקרבו שמכילפועל",

 ד. פרק ב', חלק נבוכים, מורהא
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 אריסטו בה(. הטבועה הנפעל"(, "השכל או בכוח" )"השכל השכליתההכשרה
 בזולתו, בלתי-תלוי גשם, מכל נפרד רוחני, כעצם הפועל השכל אתרואה

 בניגוד ונצחי", "אלוקי הוא מהותו: לפי )-פשוט( ובלתי-מעורבבלתי-מופעל
 החוץ" "מן הלידה, לפני בנפש, נכנם הוא וכלה. נפסד שהנהו הנפעללשכל
 נשאר הוא הנפעל השכל ובין שבינו הקשר ביטול עם מות-האדם,ולאחר
 כמו העין. על האור לפעולת דומה המשכלת הנפש על פעולתו לבדו.קיים
 האור, באמצעות וגווניהם תואריהם את הגשמיים בעצמים מבחינהשהעין
 ברשמי שטבועות )המושכלים(, הכלליות הצורות את מכירה הנפש גםכך

 ממשית תכונה הוא שהאור וכשם הפועל. השכל של באמצעותו רקהחושים,
 השכל גם כך זה, עולם להכרת אמצעי גם זה עם ויחד המוחש העולםשל

 הכרחי גורם הוא זה עם וביחד כללות-המושכלים של עצמאי נושא הואהפועל
להכרתם.

 והשאיר פרטיה על אותה השלים לא הפועל השכל תורת שליוצרה
 על תשובה כל אצלו מוצאים אנו אין בו. להתגדר רב מקום אחריולבאים
 והשכל הפועל השכל בין המהותי היחס מהו רבות-משקל. שאלותכמה

 באופן-קיומם רק מזה זה ונבדלים בעצמותם זהותיים הם האםהנפעל?
 השכל של שפיו מהו עצמי? שינוי מזה זה שונים שניהם אוופעילותם?

 משתנה, הוא וכיצד לנפש, מחוץ בהיותו פועל הוא כיצד נפרד, כעצםהפועל
 כשהוא אף ובכללותו באחדותו עומד הוא האם לתוכה? "נכנס"כשהוא
 נפש בכל ומתפרט מתיחד הוא או בקרבה, ופועל היחיד של נפשו עםמתקשר
 העצמים ובין בינו היחם ומהו שבה? הנפעל השכל עם בהתאחדוונפש

 - ובמיוחד במציאותמו מכיר שאריסטו האחרים, )השכלים(הרוחניים
 הראה~וןעוק עהמניע - והאלוקים הפועל השכל שבין היחסמהו

 בו, משתמש אינו עצמו ואריסטו מאוחר בזמן נתחדש הפועל" "השכל השם5(
 שמשמש הנפעל", "השכל ובין בינו ומבחין - תואר כל ביי - סתמ שכל על מדבראלא
 לפעולתו. כליקיבולבחינת

 האלוקיס" עם "זהותי במובן פעמים אריסטו משתמש "אלוקי" בשם-התואר6(
 דעתו את כאן מפרש )מאפרודיסיה( הפרדוסי אלכסגדר לאלוקים" "דומה במובןופעמים

 עם הפועל השכל את לזהות נוטה ראשד אבן גם - זהות. של במובן אריסטושל
 עיין. -האלוקות

 י8ש0,ע0י24 שצ/9א5ז ,שא/ם54ז-ו9 166ח81ת"ז1 ?ט תסמע5 תפץתם6
 ע?ז80 ,6ז0%10( ,)1954 101 ,11 ע108
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 ותיאולוגי קוטמולוגי כעיקרהשכל
 החמורות בבעיות אריסטו מפרשי והתלבטו התחבטו שנים מאותבמשך

 נתדהבה זה עם יהד שונימי(. באופנים ופידשוה הפועל השכל בסוגיתהכדוכות
 הפילוסופיה בתולדות מקום תפס והוא השכל של המטפיסית משמעותוונסתעפה

 הסטואה של הפאנתיאיסטית העולם בהשקפת ואהריה. ההלניסטית התקופהשל
 ה"נשימה" עם זהותי ושהוא ההומר עם שמהובר כללי רוהני ככוה השכלהושג

 של במשנתו דבר. בכל ופועלת בכל ההודרת העולמית האש עם או)פנוימה(
 נזדהה השכל על-טבעי: תיאולוגי אופי זה למושג ניתן האלכסנדרוניכילון
 האידיאות, מכלול הוא ; האלוקים" "כבוד ונקרא האלוקית והתבונה ההכמהעם

 נשתלב לבסוף והעולם. האלקים בין ומתווך כולה לבריאה אב-דוגמאשמשמש
 בשלשלת ועליונה ראשונה כהוליה פלוטינוס של הפילוסופית בשיטתוהשכל

 נעשתה זו ניאואפלטונית ותורה המוהלט, האהד מן המתאצלותהתולדות
 הביניים". בימי הדתית הפילוסופיה בהתפתהות עיקריגורם
 הערבית בפילוטופיה השכליםתורת

 של תורותיהם את זה, אהר בזה תוכה, אל קלטה הערביתהפילוסופיה
 שחיו העדביים, הפילוסופים גדולי האריסטוטלאים. ושלהניאואפלטוניים

 האצילות רעיון את זיווגו הנוצרים, לספירת והאהת-עשדה העשיריתבמאה
 פירוש שימשה זו ומזיגה אדיסטו, של המטפיסיקה עיקרי עם פלטינוסשל

 תמונת-עולם נוצדה זמן. אותו של התכונה ולהכמת למדע-הטבעפילוסופי
 דתיות. ודעות מטפיסיות תורות עם מדעיות השקפות נתלכדו שבהאהידה,

 עתן: ומפרשיו אריסטו אצל והתפתחותה הפועל השכל תורת בובר7(
 6ן ח4ן"ץ 18ע 18עע11088אץ ת68 ,תפע180ץ;( 36נ ,211

ן ,אנמ"ז5 18ת 8פ0א01ץ8ץ מ6 מא*8%ת1)1867(  
 % 50654 8[ 8תת0%ע 918%0*תי1"6 ת1 0אא*8ת1 ,תתעש()1896
 11 68 ,8"00 8[ 8תנש00ת 08ת8שעא*ת1ין68 82ע( 8*0*8ת81מ5ץ(

1984(
 .ג 04א%ם8 8[ פתתא0ת 08ת8שע81*ת1'א6 182( ,81018ת1 פעדמע(68

 18 ,18עע11080עע ,1985 ע)588-548
 ץ  ,8%4ע4א ת10*ע01ץ",[ 68 18 18ש010ע0ץ8ע 8*0*18ץ6,1,ת81זע0[(

1948(
 0  ,י"ןפ4י4א 8[ 8ת1%80 68 *ח%11ת1'1 8אע61 8ח*8ת1 *8888

 8זע8*18ת8תמת00 י8ת5ץ(1958
 ולרוח לשכל שניתנו השונים השמות בשימוש ההבדלים על כאן עומדים אנו אין8(

 חשובים שהם אף-על-פי אלה, הבדלים ועוד( פנוימה, לוגוס, )נוס, הייניתבפילוסופיה
 כאן. בו דנים שאנחנו לענין נוגעים אינם ורעיונית, היסטוריתמבחינה

 234-233, עמ' א', חלק מונק, ש מאת נבוכים" .מורה ש4 הצרפתי בתרגוםעין
 173-172 29, 8!, 5, עמ' ב',וחלק
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 להרמב"ם לעינים שהיה סינא, אבן של במשנתו לשיאה הגיעה זוהתפתחות

 הכוכבים, מתנועעים שבהם השמימיים, הגלגלים התהוות את תורותיו".בדובי
 הניאופלטונית. האצילות תורת ידי על סינא אבן ביאר ופעולתם סידודםואת
 סיבה להיות יכול - בתכלית הפשוט - המוחלט האחד אין זו תורהיפי

 עולם - והמשתנה המורכב שעולמנו מכאן, כל-שהוא. לריבויבלתי-אמצעית
 מכוונת אלוקית, חד-זמנית פעולה על-ידי נוצר לא - וההפסדההוויה

 מודרגת, השתלשלות של על-זמני מתהליך תולדה הוא אלאובלתי-אמצעית,
 מזה זה ונאצלים נובעים זה דאשון ממקור המוחלט. האחד הואשמקורה
- חומר(, )נעדרי נפרדים" ששכלים או - רוחנייםעצמים  מהם אחד שכל 
 הפנימית ההרכבה להתדבות חסיבה לו הקודם מן יותד במהותו מודכבהוא
 במציאותם תלויה שמציאותו היא האחדים, על שנוסף נאצל, רוחני עצםבכל
 הנהו לבדו הוא המוחלט, האחד הדאשון, העצם לו הקודמים העצמים כלשל

 - לעצמה כשהיא - היא מציאות אחר עצם כל ואילו המציאות,מהוייב
 הקודמים העצמים ממציאות תולדה היותה מצד רק הכרחית והיא אפשדיתדק

 נאצל דוחני עצם כל הראשון. העצם של עצמה, לפי המחוייבתוממציאותו
 ראשוני עצם שאיננו מכיר הוא זה עם ויחד כנמצא עצמו את איפואיודע

 פשוטה יותר ממציאות במציאותו ותלוי מעולל עצם אלאובלתי-מעולל,
 ומחוייב- ראשון עצם של מציאותו מכיר הוא כך על ונוסףומושלמת,
המציאות.

 השפעתו שגם גודם הנאצל השכל של שבמהותו זה שלש-צדדיהרכב
 ויחד ממנו שנאצל אחד שכל : הן שלש תולדותיה הדאשון העצם שלהאצילותית

 נפש- של מנהיגו איפוא הוא נפדד שכל כל אותו. מניע ונפשי שמימי גוףעמו
 גודם הנפרד יהשכל - מנהיגה, הוא האדם שבנפש השכלי שהחלק כשםגלגל,
 שהיא משתנית, ובלתי- נצחית סיבובית בתנועה אותו שתניע הגלגללנפש
 נפש- של השאיפה את ושמסמלת שבתנועות השלמה אריסטו שללדעתו
 הראשון. המניע של לשלמותו להידמותהגלגל

 נפרדים שכלים עשרה ישנם זו קוסמולוגית-מטפיסית תורהלפי
 והעולם הראשון המניע בין מתווכים והם שמימיים וגופים גלגליםשמנהיגים
 החומר אולם ובעלי-חומר, בעלי-נפש חיים הם והכוכבים הגלגליםהארצי.
 הארצי החומר על ובזכותו במעלתו עולה החמישי"( )"הגשם קורצו ממנואשר

 כ"ס. פרק ב', חלק נבוכים, מורהש
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 הגלגל של הנפש כן וכמו לנו, הידועים היסודות מארבעת במהותו שונהוהוא
 מן בהתחלתם נובעים הנפרדים השכלים האדם. מנפש במהותה שונההיא

 כלל, במחשבה ובלתי-נתפסת בתכלית הפשוטה האחדות של הראשוןהמקור
 ומתמעטים הולכים הם זה עם ויחד האור מן הנאצל כצל מזה זה נאצליםוהם

 לעולם - היינו לשפל-המדריגה, מגיע האצילות שתהליך עד שלמותםבמעלת
 ונפסדים. ההווים הגשמיים, הנמצאים שלהתהתון

 במנהיגי-הגלגלים, האחרון שהוא גלגל-הירח, את המנהיג השכלמן
 הנבדלים". "מציאות נגמדת שעמו הפועל, השכל והוא שבשכלים, האחרוןנאצל

 נפש ושל גלגל של מנהיגו אינו הוא האחרים משאד שונים וכעולתותפקידו
 בקרבו כולל הוא לידח". "שמתחת העולם של מנהיגו הוא אלא לגלגל,שקשורה

 שבעולמנו, הנמצאים לכל הצודות" "נותן והוא הכלליים המושכליםאת
 הוא כן כמו היסודות. ובארבעת בחומר ומפעילם אותם משפיע הואכלומד
 התכליתית הרוחנית הצורה על ז.א. -, האדם של המשכלת הנפש עלמשפיע
 באמצעות שמפעיל והוא -, החי האנושי הגוף של שלמותו אתשמהווה

 שבנפש. שבכוח( )השכל הטבעית ההכשרה את וכוח-הדמיוןהרגשות-החושים
 הנפרדים השכלים ולהכרת הכלליים המושכלים להשגת האדם מגיעעל-ידו
 האיסלאמיים הפילוסופים קדאוהו ולפיכך הנבואה, ולמדרגת עתידותולידיעת
 גבריאל"ק. המלאך עם אותו וזיהו הקודש' ו"רוח הנאמן""הדוח
 הגלנלים וסידור השכלים כדכר הרמכ"םדעת

 היהודים שהחוקרים רבת-הענין, העובדה את כאן לצייו הראוימל
 הגלגלים. ולסידור השכלים להשתלשלות המטפיסי ההסבר את דחו ככולםרובם
 בריאת סוד את לבאר שאומרים הפילוסופים על לעגו שופך הלוי יהודהדבי

 שהמבוקש מפני הכל מספיקים שאינם "דברים שהם הגלגלים, וסדדהעולם
 סברות יחדנק. הדברים לשני או מקוצרת, שתבונתנו מפני או מלהשיג,עמוק

 יציאת ושל הגלגל סיבוב של הסיבות בדבר )האריסטוטלאים(ה"הולכים"
 אברהם אפילו השכל"יק. ויבזם השכלים "מפסידות לדעתו הן מזה זההשכלים

 -דאוד בך לאברהם הרמה האמונה פ"ז, ראשון, מאמר הכוורי, ספר עיין:10(
- 58 עמ' 1852(,)פרגקפורט,  המציאות" ב"סדר וו שיטה של .רבת-ענין מפורטת הסברה 

 פרק ב', חלק גבוכים, במורה גס-כן ועפן 67-57, עמ' הרמה, האמונה בספר מוצאיםאגו

 אלגואלי בעקבות כאן הלך הלוי יהודה רבי - כ"ה רביעי, מאמר כוורי,11(
 י"ד. חמישי, מאמר שש12(
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 כ"פילוסופיה היוונים לימודי את שראה הראשון, היהודי האריסטוטלאי דאוד,אבן
 מה רק קיבל סינא, ואבן אלפאראבי מספרי דעותיו את ושאבהאמתית"
 ובעלי- הצמחים מציאות של הטבעיות בסיבות הערביים החכמיםשאמרו
 מה "בכל מסופק הוא אבל ותנועותיהם, הגלגלים של הסדר ובדברהחיים
 אלה מציאות בסיבות שאמרו "מה מסביר. והוא הסדר". זה במיבותשאמרו
 שאמרמ מה כל הנה מניעיהם, מציאות וסיבות המתנועעים כדוריםהתשעה
 שיהיה אצלנו ואין . . . מבוארים מופתיהם מצאנו לא משפטים הוא אמנםבזה
 דבריהם שהבננו שכמו כאלה מאמרים על מופת בו לתת יוכל צד האדםלשכל

 לדעותיהם המקור במופת'". מבוארים הצמחים הבעלי-חיים מציאותבסיבות
 בלתי- יחם שמעמידה הדעה את לקבל סרבו הם כי לדעתו, הואהנפסדות
 עוד בדעה נכשלו כך ומתוך המורכב והעולם המוחלט האחד ביןאמצעי
 בדיבות ונפלו מדיבת-מה בריחתם האמינם עליהם )"חייב מסופקתיותר

 בנפשם מדמים היותם לרוב זה כל להם "וקרה מסכמי דאוד ואבןאחרות"(.
 ואנחנו שבמציאות, דבר-מה בידיעתו יתסר שלא האנושי שביכולתודעתם
 כן"4ץ. נחשובלא

 בכלל, המטפיסיקה בדבר דעתו עיקר את ובירר פירשהרמב"ם
 שכל הוא, "והכלל הידוע. במאמרו בפרט, אריסטו של המטפיסיותוהדעות

 הוא הארץ מרכז עד הירח גלגל מתחת אשר הנמצא בכל אריסטו שאמרמה
 ולמעלה הירח מגלגל אריסטו בו שידבר מה כל אמנם . . . ספק בלאאמת
 ת,צת ה)0כלים מסדר שיאמרוהו במה שכן וכל בלבד, מחשבה כדמותהוא
 העצומות הרתקות ובהם יאמינם, אשר )-המטפיסיות( האלוהיות הדעותאלו

 מופת ואין הדעות, והתפשטות האומות בכל המבוארים הנראים,וההפסדים
לו

 עליהם"'"
 המטפיסיות הדעות כל את בהחלט דחה לא הרמב"ם אולם

 אריסטו של דיעותיו את קיבל אלא לבד", מדהמבה "כדמות שהן אריסטושל
 הן שגם אף-על-פי כי נפרדים: שבלים ובמציאות תנועות-הגלגליםבסיבות
 מכל מעטות-ספק "יותר הן הרי - המופת' עליהם יעמוד שלא"טענות
 "למאמרים שמסכימות הנחות והן מכולן' סדר על הולכים ויותר שנאמרוהדעות
 המפורסמות*שץ. המדרשות מן ולכמה התורה ממאמרירבים

 67. עמ' הרמה, האמתה13(
 - שם. שם,14(
 יאא. פרק והשיה כ"ב, פרק ב', חלק נבוכיש מורה15(
 י. פרק ב', חלק שש16(
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 המין מן הדעות מינים. שלושה אריסטו של בדעותיו הבחיןהרמב"ם
 היסודות שנויי הגופים, תנועות את שמבארות בחכמת-הטבע, הדעות הןהאחד

 איה, דעות הארצי. בעולמנו ובעלי-החיים הצמחים ותולדותבצירופיהם
 כי ספק", "בלא כאמתיות הרמב"ם דאה הירח", לגלגל ש"מתחת מהבדבר
 בביאור הן השני המין מן הדעות זמן. אותו של המדע לכל בסיס שימשוהן

 ההם בימים התכונה לחכמי וידועות נראות שהיו כפי גרמי-השמים,תנועות
 הן, אלה דעות רוחניים. עצמים בהנהגת ומסודרות מכוונות כתנועותונחשבו

 וכמה הדעת על מתקבלות הן אבל לבד", מחשבה "כדמות הרמב"ם,לפ-
 המין מן הדעות להן"י". מסכימות המפורסמות והמדרשות התורהעממאמר.
 הבריאה סוד את לבאר היא בהן והכוונה בראשית", ב"מעשה הןהשלישי
 הרמבום דוחה אלה דעות והכוכבים. הגלגלים השכלים, של המודרגתוהתהוותם

 שהן ומשום האנושית להכרה האפשרי מגבול יוצאות שהן מפני וכל,מכל
 שבתורתנוע'". מה"נגד

 היה המטפיסיות הדעות לגבי אבן-בוחן להרמב"ם ששימשהעקרון
 שדעותיו במידה האמונה'(. של ההכרחי היסוד לדעתו שהוא הבו-יאה,וטיו1
 שהרמב"ם הערביים, והפילוסופים הניאואפלטונים של דיעותיהם )או אריסטושל
 הרמבעם היה נכון זה, דתי עיקר סתרו לא לאריסטו( בטעות אותןייחס

 הגלגלים כי סבר, הרמב"ם האחרות. מן מעטות-ספק" "יותר כהשערותלקבלן,
 נכון ו"אמת ההשתכלותא עם מבואר "זה כי משיגים", ר"ל - משכיליםחיים
 היא הסיבובית הגלגל לתנועת שהסיבה לדעה, מסכים הוא התורה""י(.מצד

 ובאילו יתעלה, הא-ל והוא האהוב הדבר והוא שציירוהו "למה הגלגלתשוקת
- ר"ל הגלגל, השם שיניע אמרהפנים  במה להידמות כוסף הגלגל בהיות 

 אלפארבי בעקבות הולך הוא וסידורם, אופים השבלים, בענין גםשהשיג"יץ.
 ושעילתו נבדל שכל באמצעות מתנועע גלגל שכל מניח, והוא סינא,ואבן

 המניע הראשון השכל עד בסידור, לו שקודם אחר בשכל הן שכל כל שלוהתחלתו
 המציאוי". השם אלא אמצעית, עילה כל אין לו אהבר העליון, הגלגלאת
 היחם בפירוש היינו אריסטו: ובין בינו ההסכם לגבול מגיע הוא כאןאבל

 שם. שם,7!(
 סוף ד, פרק ב,, חלק נבוכים, מורה18(
 כ"ז. ופרק כ"ה סרק ב', חלק נבוכיש מורה19(
 ה'. ד, פרק ב', חלק נבוכים, מורה20(
 ד. פרק ב', חלק נבוכים, מורה21(
 תא ד: סרק ב,, חלק נבוכים, מורה22(
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 ההבדל כי ובפרטיותם בכללותם - השמימיים העצמים כל ובין השםשבין
 אריסטו זהוי הרמב"ם של ודעתו הענין בזה אריסטו של דעתו ביןהמכריע
 יתעלה ממנו מחייבים ענינים ושהם קדומים כולם הדברים שאלו"מאמין
 והוא הנפרדים, השכלים ברא ושהשם נברא זה שכל נאמין ואנחנוכרנ(,
 נחיוק בזה - המנהיגות, הרוחות אלו בהם ושם והגלגלים השכלים בראאשר

 הפנימית ההכרחיות בדבר והניאופלטונית האריסטוטלאית ההשקפה נגדעליו"*י(.
 השקפתו את הרמב"ם מעמיד השמימיים הגרמים של תולדותיהםשבתהליך

 ההעדר מן נתחדשו - הכלל מן יוצא בלי - כולם הנמצאים כל שלפיההוא,
 סיבות של במציאותן מודה הרמב"ם כי אף האלהים. של ברצונוהגמור

 לפועל יציאתם בסידור נבדלו הנפרדים שהשכלים גם-כן ומודהאמצעיות
 תהליך רואה הוא אין שבטבע. סיבתית להשתלשלות בדומה ראשון,ראשון
 אלא ראשונית, ישות מתוך שונות ישויות של וכיציאה במהותו כמחויבזה

 הדעת זה כי וכל-כוללת חד-זענית ומכוונת, תית יציו רצונית,כפעולה
 אליהם אני קורא כאמרו, יחד, נבראו והארץ "השמים ספק: בלאהאמיתי
 הדברים ונבדלו יחד, נבראו הכל כן אם - י"ג(, מ"ח, )ישעיה יחדויעמדו
 בבת כולם והגלגלים הנפרדים השכלים שאף מכאן, ראשון"5ץ. ראשוןכולם
 עצמו במעשה-הבריאה אולם ובדברו, האלקים ברצון נבראו יכאחדאחת
 במערכת - הברואים יתר כמו - ונתקשרו המציאות דרגות בסידורסודרו
 ועלוליהן. אמצעיםעילות

 האלהיהשפע
  לדעתו היא, יחד גם האצילות ותורת הקדמות אמונת נגד חותכתראיה

 שלהם בחומר והכוכבים הגלגלים של הפרטית ההתיחדות הרמב"ם,של
 המכוונת ההתאמה עם בקשר זו, עצמית התיחדות תנועותיהמיץ. שלובהבדלים

 אין אשר העולם, לחידוש אמתית הוכחה היא לזה, זה העולם חלקי כלשל
 והתיחדות - שבבריאה, המכוונת התכליתיות לנו מתגלית בה כי בה'5(,ספק

 הנבראים. של שבמהותם פנימי הכרח מתוך לגארה אי-אפשר זותכליתית

 חלק מונק של בתרגומו - שהם. כפי מכוהו בהכרח שבאים דברים הם ר"ל:23(
 הבורא". מכוח מתחייבים דברימ "הם אלחריזי. 75 עמ,ב',

 סוף. כ"א, פרק בסוף: ו', פרק ח"ב נבוכים, מורה24(
 ל פרק ב', חלק נבוכים, מורה25(
 כ"ב סרק ב', חלק שם,26(
 י"ט. פרק שם,27(
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 ונפשותיהם הגלגלים התהוות של ההסבר את לדחות איפוא היה מוכרחהדמב"ם
 והוא הנפרדים שכלים של העצמית שבידיעה הפנימי השילוש מןכתוצאה
 הערביים, הפילוסופים של זו מיטפיסית סברה להזכיר צורך אפילו רואהאיע

 השכלים בסידור האחרות דיעותיהם את בפרטיות מזכיר שהואאף-על-פי
 שהפילוסופים פיץ(, . )בערבית "שפע" הביטוי את לו סיגל הדמב"םוהגלגלים.
 על לברואיו השם עהמצאת במובן היינו - "אצילות" במובן בוהשתמשו

 "המצאת של משמעות זה לשם נתן אבל - עלולים", והם עילה היותוצד
 את מבאר עצמו הרמב"ם מדבר"5". לא אותם חדשו צד על לברואיוהשם
 מחוייב- מהשם הרבות המציאות שפע הוא: בשימושו זו מלה שלמובנה

 אבל השמש8(, מן האור כחיוב ולא האהב מן החום עכהישפע אינוהמציאות
 במקום מתוקנת'8(. בהנהגה וסדר וקיום עמידה תמיד להם ימשיךהשפע
 יחס תמיד לה שיש גשמית, לפעולה דומה השפע שאין מסביר, גם-כן הואאחר
 היא אלא נגיעה, בדרך פעולה והיא מיוחד ולכיוון מיוחד לזמן מיוחדלרוחק
 בה כי ובמקום, בזמן ובלתי-תלויה מתמדת בלתי-ממוצעת, רוחניתפעולה
 עם ויחד חד-פעמי שהוא הבריאה, שבמעשה האלוקי הרצוני הפעלמתגלה

 כל-זמני.זה

 בין הקשר של מהותו בהירות ביתר מתבארת השפע רעיוןעל-ידי
 שונות דרגות-מציאות על עומדים השכלים הרמב"ם. לפי הנפרדיםהשכלים
 שלמותם. ובמדרגת במעלתם שונים הם גם האחרים שהברואים כשםבמעלתן,

 מציאות סיבת קצתם בהיותם ועלול, עילה של יחס בינהם קיים אמנםאם
 הבלתי-אמצעית בפעולה נכלל עצמו הוא ביניהם הסיבתי הקשר הריקצתמנ",

 בהם פועל והוא הנפרדים השכלים את המציא שהוא האלוקי, השפעשל
 השם, של רצונו שעושים ברואים ז.א. מלאכים, הם כולםובאמצעותמ1ק.

 שממלאים מכוחות-הטבע בריאתם ואופן מקור-הוויתם מצד שוניםואינם
 "אמצעיים הם במציאות דרגתם שמצד אף-על-פי בבריאה'". שוניםתפקידים

 ביחס - מבוראם שונה במרחק נמצאים אינם כולם" והגשמים השםבין

 (מ. לחלק נספח נבוכים, מורה תיבון, אבן לשמואל הזרות המלים פירוש עתן8ק
 הניאואפלטונתם הפילוסופים בכתבי מצויות אלה דוגמאות29(
 מתמדת רצונית בהשגחה ז.א.30(
 הקדמה פתיחה, ב', חלק השביעי(ו )הדדך ע"ד פרק (ר, חלק נבוכים, מורה31(

ט"1.
 י"א. פרק ב', חלק שם,32(
 ף פרק ב', חלק שם,33(
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 ידיו ובין "לפניו וכולם שווה במדה אליו קרובים כולם אלא לקצתם,קצתם
 משמש השכלים מן שכל כל אין כן, כמו תמיד""(. בהם ההשגחה לחיזוקתדיר
 לו, מיוחד תפקיד יש מהם אחד כל אלא קיומו, תכלית את בו ומוצאלחברו

 ממנו "שיוותר שאפשר אף-על-פי עצמו", שישלים "בגבול היא שלמותוכי
 לזולתו""ץ. שלמותגם

 השכלים בפידור הפועל השכל של מקומוייהוד
 השכלים כל של מתפקידיהם באופיו שונה הפועל השכל שלתפקידו

 היחידי הוא לעצמו. לו מיוחד מקום ביניהם הפועל השכל תופס זה ומצדהאחרים
 גלגל עם הקשר במקום שמימיי גלגל של מנהיט שאיננו הנפרדיםבעצמים

 ולא משתנה ולא כבד ולא קל לא איט והוא החמישי הגשם הוא שחמרוחי,
 חי, שאינט הארצי, העולם עם קשר הפועל לשכל ישנו וריח'", וטעם גווןבעל

 המשתנים היסודות מארבעת מורכב וחמרו העולם, כל של במרכזוושעומד
 גלגל של נפש על השפעה במקום מוחשות. תכוטת בעלי שהםומתחלפים,

 בתנועה הנהגה ובמקום בני-אדם. נפשות על השפעה הפועל לשכלניתנה
 הצורות בהתחלפות הנהגה לו יש ובלתי-משתנית ומתמדת שלמהסיבובית
 וכיוון עולם"ז". של כ"שרו החכמים זכרוהו כך ומשום וההפסד ההויהבעולם
 של השפעתם את ומכליל קולט הוא סידודם את ומשלים בשכלם האחרוןשהוא
 הארציים. הנמצאים על פעולתו תוך השמימיים העצמיםכל

 משאר הפועל השכל את מפלה הירח לגלגל שמתחת העולם עםהקשר
 הרי נבראוא(, ביחד והארץ שהשמים אף-על-פי כי ערכו. את ומיחדהשכלים
 שנרמז כפי במעשה-הבריאה, יסודית היא וארץ לשמים המציאותחלוקת
 "השמים . תהלים שבספר במאמר שמבואר וכפי התורה של הראשוןבפסוק
 בהם אשר וכל השמים מעלת אמנם אם אדמע. לבני נתן והארץ לד'שמים
 של קיומו אין הבריאה תכלית מבחינת הרי הארץ, ממעלת ערוך לאיןגבוהה
 "עולם הוא והאדם השמימי העולם של מקיומו בערכו נופל האנושיהעולם
 במה הנביא שאל שעליו היצור הבריאה""(. "נזר אפילו ומצד-מהקטן*

 י"ז פרק א', חלק שם,34(
 י"א. פרק א,, חלק שם,35(
 ע"ב-נ"ח. פרק א,, חלק שם,36(
 ף. פרק ב', חלק שם,37(
 ל. פרק ב', חלק שם,38(
 ע"ב. פרק א,, חלק א,, פרק 1, חלק ל: פרק ב', חלק נבוכים, מורה39(
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 דו-עדכיות מאלקים"י". מעט "ותחסרהו גם-כן נאמד ע?יו הוא",נחשב
 שתופס הפועל, השכל של מעמדו את גם מציינת בעולם האדם שלשבמצבו

 יחד שניהם את ומקשר התחתון והעולם העליון העולם ביןמקום-ביניים
 הנפדדים הרוחניים העצמים בסידור אחדון היותו עם אלוקיו. עם האדםואת
 משלים שהאדם כשם השמים, בריאת את בקיומו ומכליל משלים הואהדי

 תיקונה, לידי האנושית המציאות את המביא והוא האדץ, בריאת אתומכליל
 ועל- האנושי, בעולם רצונו את וממלא לו שמשדת כמלאך השם לפניבעמדו
 כולה. הבדיאה תכלית של להגשמתה מסייע הואידי-כך

 הפועל השכל של פעולתו ואופןסהותו
 שרישומיהם והצורות, המושכלים כל של המבלול היא הפועלהשכל

 העילאית האחדות בבואה כמו משתקפת זו כוללת באחדות בעולמנו.ניכרים
 השפע לנו מתגלה הפועל השכל של ובפעולתו האלוקות, שלהבלתי-מושגת
 המתחדש הראשוני, מעשה-הבדיאה אחדות של מתמיד גילוי היא ז.א.האלוקי"(.

 ודמותו. האלוקים "צלם" הוא הפועל השכל לפיכך רגע. ובכל שעהבכל
 נברא הוא גם האדם האנשית בנפש מוטבעה השכלית שההכשדהומכיוון
 האלוהים, אחדות אמיתת האלהינ". השפע באותו להידבק מסוגל והואבצלם

 נקראת הפועל, בשכל הכלולות הצורות של הרוחנית באחדותשמשתקפת
 ח'(, י"ב, )במדבד יביט" ה' "ותמונת הכתוב את הרמב"ם מפרש וכך"תמונה",
 השם אמיתת השיג רבע משה ז.א. - ישיג", השם "ואמיתת -שענינו

 תלוי ואינו מתמיד הוא האלוקי שהשפע מכיון הפועל5". לשכלבהידבקותו
 הדי וההפסד, ההויה תחת נופל אינו עצמו הפועל והשכל ובזמןבמקום
 את ופועל שנותן העצם נפסקת אינה ופעולתו להפרדה ניתנת אינהאחדות
 "בהכרח" הצודה את נותן והוא וחלוקה" שינוי יקבל שלא "דבר הואהצורות
 המושכלות הצורות גם שינוי, כל מקבל אינו שהוא ומכיוון תמיד"~ץו"פעולתו
 בקרבו, תכלינה או תתחלפנה שתתחדשנה, מבלי בפועל, תמיד הן בישקיימות
 ולפיכר מחודש, זכרון ולא שכחה ולא חסרון ולא תוספת לא בו איןולפיכך
 יקתחברה השכלי השפע את תוכה אל וקיבלה ממנה שהופעלה נפש-האדםאף

 ב/ פרק א', חלק נבוכים, מורה ו', חי, תהלים נ"ב, מ, ישעיהא(
 ל"ו. י"בו פרק ב', חלק נבוכים, מורה41(
 סוף פ"א, פרק א', חלק שם,42(
 סוף. 1, פרק א', חלק שש3א
 י"ב. פרק ב', חלק שש44(
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 עצמי שהוא אף-על-פי אולם שהשיגהוץ. מה את לשכוח לה אי-אפשדבו,
 הוא ז.א. - מטובו הנמצאים על בלי-הדף ומשפיע בשלמותו תמידנשאד
 לו": מחוצה מונע לו יהיה "פעמים הנה - השלמות לתכלית תמידפועל
 מצד או הנבואית, ההשדאה בענין כגון האלוקי, הדצון מצד אם הואהמונע
 הגלגלים תנועות של מהשפעתן שמשתנית הגשמי, החומד של ההכשדהמידת
 היסודות9(. מזיגתעל

 האנושיים, ובחידה כדצון אינן הן אולם ובחידה, רצון יש הפועללשכל
 ונצחי, תמידי נושא יש לידיעתו אלא תמידיי(, מתחדשים במקדיםשתלויים
 השם. דצון למלאות - והיא אחת, מטדה דק יש ולדצונו השם, אחדותוהיא
 במובנן ובחידה לידיעה כל-שהוא דמיון דומות אינן ובחידתו ש.דיעתוהדי

 הפועל השכל תכונות את בהם מכנים שאנו השמות ואלה לנו הידועהאנושי
 "מסופקים""(. שמותהם

 הפועל השכל של הכפולהתפקיד
 בעל שמימי גוף מנהיג אינו הנפדדים השכלים מן שהאחדו7מכיוון

 דוממים מהם - התחתון שבעולם הנמצאים על צודות משפיע אלא חיה,נפש
 תפקידו גם הדי - משכילים, ומקצתם בלתי-משכילים מקצתם חיים,ומהם
 אינו הוא הדוחניים. העצמים שאד של כתפקידם וחד-כיווני חד-משמעיאינו

 גופים מקיפה השפעתו אלא ובלתי-משתנה, בלתי-נפסד אחד, גוף עלסשפיע
 אינו והוא צודות. ופושטים צודות ולובשים ונפסדים שמתחדשיםלאין-מספד,

 בשלמותה, תמיד ונשאדת במעלתה תמיד שעומדת אחת, "נכבדה" נפשמנהיג
 משכילן מעודדן והוא ושונות דבות בנפשות שכלית הכשדה משפיע הואאלא

 שלמות49(. להןומקנה

 לנמצאים צודות לתת א. כפולי איפוא הוא הפועל השכל שלתפקידו
 האנושית לנפש האלוקי הדוחני השפע מן להמציא ב. שבעולמנו;הגשמיים
 הטביעה האלוקית שהחכמה הכללית האחדות הגשמת האחד. תפקידוהמשכלת.

 ס"ב פרק (ר, חלק שם,45(
 ל"ז ל"ב, י"ח; י"ב, ד, פרק ב', חלק ס"ח, פרק א', חלק שם,46(
 ס"א. פרק ב', חלק שם,47(
 י, חלק סוף, כ"ד, פרק ב', חלק ע"ב; ע', מ"ג; מ', ל"ז, סרק א', חלק שם,48(

 דפרק
 הישארות- להשגת ביתי-גמנע אמצעי הרמב"ם, לפי היא, הסועל השכל של פעולתו49(

 בפרטיו. לבירורו מקום אין וכאן מיוחד מחקר דורש זה ענין אולםהנפש,
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 ולדדגת לשיא-השתלמותה האנושית הנפש העלאת השני! תפקידובבדיאה.
 המוחלטת האחדות דמות את באחדותיהבדיאה הכדתה על-ידי לבודאהההידמות

 שבסדרי-בראשית, המתמדת הקביעות קיום - היא האחת מגמתו האלוקים.של
 המינית-הטיפוסית האחדות ושמירת הטבע, בחוקי ביטויה אתהמוצאת
 שבכוח השכל הפעלת - היא השנית מגמתו שבתולדה. הפדטיותבחליפות
 שחרורה על-ידי לנצחיות, הנפש של שאיפתה והגשמת האנושית בנפששקיים
 שבתולדה. המקריות ומשרירות הגשמי הטבעמכבלי

 הפועל השכל ממלא הגשמי, העולם בהנהגת הדאשון תפקידואת
 ממנו שמושפעים והחיוניים, הגופניים - הטבעיים הכוחות שלבאמצעותם

 וכל השם" רצון לפי שליחות "עושים הם כי מלאכים, קדואים גם-כןושהם
 מודרגים כוחות מערכת היא כולה התולדה מיוחד"(. ענין על ממונה מהםאחד
 על-יד המושפעות המושכלות הצודות את שמגלמים שליחותם, ייחודלפי

 הפועל"(.השכל

 השפעתו על-ידי הפועל השכל ממלא הנפש, בהנהגת השני, תכקידואת
 נקרא הוא שגם שבה, המדמה הכוח ועל בכוח( )השבל שבנפש כח-המחשבעל

 וחכמת ההגיון מחכמת והעיון, הלימוד הנסיון, בדרך האדם, מגיע כךמלאךע(.
 וממנה )מטפיסיקה( האלוקית החכמה אל )מתימטיקה( הלימודית והחכמההטבע

- האחדות, מכל הנעלה הנבואית, הידיעה אל-  העליונה הדדגה היא וזאת 
 שפע זויק. פעולה ממנה מונע איננו האלוקי כשהרצון הנפש, על השכלבפעולת
 הגדול "האור הרמב"ם דבדי לפי הוא משכילים", אנו "בו אשר זה,אלוקי
 שזה וכשם אור"(. נראה בו ואשד מחשך", כל מאיר אשר המתמידהחזק
 הוא כך וחיוניים, גופניים כוחות באמצעות הטבע בתחום פועל הנפדדהשכל

 ו' פרק ב', חלק נבוכים, מ~רה50(
 חיי על שממונה מטטרון, המלאך עם הפועל השכל מזדהה הקביה בתורת51(
 ראה: -התולדה

 80%?2166 ,)7( ע8העם7 במ811018?11 ,1918( ע,62-78
 וע6?40"8 ;(( ) , זסנ118 48תמז[1 ת1 ע8מע78 ות18"811?1נ ,1941 ע,181
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 ו' פרק ב', חלק נבוכים, מורה52(
 ל"ב. ב', חלק פתיחה, א', חלק שם,ב5(
 במובן האור את דימה אפלטון כבר - נ"ב פרק סוף, ט', פרק 1, חלק שם,54(
 ד, חלק "המדינה", שבספר הידוע, במשל-המערה )למשל, והדעת השכל אלפיוטי-סמלי

 להתפשסות האצילות תהליך את המשילו הניאואפלטוניים הפילוסופים מן ורביםפלוטינוס - ואבגוסטינוס. ציצרו אצל זה תואר שימש זה ובמובן מכתביו(, בכמה ועוד כ"ה,פרק
 השמש. מןהאור
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 רשמי שהם אם - ציורי-הדמיון, באמצעות האנושית ההכרה בתחוםפועל
 השכלי השפע רשמי שהם ואם הגשמית, המציאות בהכדת החושיםהרגשות
 מסוגלת אינה האנושית הנפש כי העליונה. הרוחנית המציאות בידיעתהאלוקי
 רואה היא שעל-ידו המדמה, הכוח אמצעות בלי העליונה ההארה לדרגת~הגיע

 המושפעות שהצורות ומשום איש,ץ. בצורת מלאך דמותבמראה-הנבואה
 בשם הפועל לשכל הרמב"ם קרא אישיות, בדמויות מתגלמות הנבואיתבהשראה
 משיג הוא אין בו ומתאחד הפועל לשכל "נדבק" כשאדם אפילואישים"(.

 הנביא, יחזקאל כמאמר רואה, הוא אלא האלוקים של העצמית מהותואת
 כ"ח(, א, )יחזקאל ד'" כבוד דמות"מדאה

-  גם ה'"יץ. איננו ה' ו"כבוד 
 במשל לא ושהתנבא בסיפוק זולתו ועל עליו נאמר נביא שהשם רבנו,משה

 אליו דיבר ה' אחוריו"(י את רק אלא האלוקים פני את ראה לאוחידה"(,
 המדמה הכוח אמצעות בלי עליו השפיע האלוקי השפע ז~ו. פנים, אלפנים
 מלאך"(69(. אמצעות)"בלי

 הפועל השכל של התיאולוגית המשמעותסיכום.
 הפועל השכל מושג ימי-הביניים, של מהשקפת-העולם שנתרחקנולאחר

 ונס טעמה שפג מפולפלת, מטפיסיקה של מוזר כשריד בהכרח לנונראה
 - הפילוסופיים המושגים כבל - זה מושג דבר, של באמתו אולם,ליחה.
 הסתכלותית הכרה של זמני, טרמינולוגי בלבוש רעיוני, ביטוי אלאאינו

 הפילוסופיה לשפת זה מושג לתרגם לנסות איפוא עלינו ובלתי-חולפת.עמוקה
 התיאולוגית ההכרה את לחשוף לנסות עלינו י אחרות במלים זמננו. שלהדתית
 ימי-הביניים. בתקופת מתאים ביטוי לה נתן הפועל השכלשמושג

 הרוהנית- שבאחדות הדתית, החכרה ביטוי לה מצאה הפועל השכלבתורת
 ניתן זה קשר ובוראה. הבריאה שבין הקשר מתגלה שבמציאותהדינאמית
 שיתף פילון שבו. הפסיכולוגי הצד את הדגיש אריסטו פנים. בכמהלהתפרש

 הרמב"ם בדעות הקשורות המסובכות בבעיות כאן להיכנס יכולים אנו אין55(
 דיזנדרוק. וצבי 8( )ו"ופאס8 שייאר ש במקצת דנו שבהם ה:בואה, ובע:ין ה:פשבתורת

 תיבון לאבן הזרות המלות בפירוש ועתן ויו ד, די ב', התורה, יסודי תורה, משנה56(
 הפועל"(. "השכל)בערך

 מ"ג פרק א', חלק והשיה ד, פרק י, חלק נבוכים, מורהד5(
 ד. התורה, יסודי הלכות תורה משנה58(
 כ"א פרק ומ, חלק :בוכים, מורה59(
 ל"ז פרק א', חלק שם,60(
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 ועל-ידי-כך אפלטון של האידיאות תורת ועם האלוקי הדיבוד עם השכלאת
 להתפתחות דדך ופינה הישדאלית האמונה עם היוונית המחשבה אתזיווג

 הלך השכל מושג של המטפיסי עדכו בקביעת היהדות. שלהפילוסופיה
 זה מושג של הדתית המשמעות את שינה הוא אבל פילון, בעקבותפלוטינוס
 זה פאנתיאסטי כיוון דינאמי. פאנתיאיזם של לרוח אותו בסגלו עיקדישינוי
 של במשנתם - במידת-מה ומטושטש מוסווה היה כי אם - קייםנשאד

 עם אדיסטו של חכמת-הטבע עיקדי נתבוללו שבה האיסלאמיים,הפילוסופים
 בלתי-מבוסס אבי חדיף פלפולי, הסבד ועם הניאואפלטוניתהמטפיסיקה

 יסודות של זו עדבוביה השכלים. בהשתלשלות ההכדחיות של צדכו,כל
 הפועל, השכל של התיאולוגית משמעותו לעידפול גדמה שוניםפילוסופיים

 היפותיזה מעין שהיא עצמית, אישית כישות אם להיתפס נתוןשהיה
 זהותית במהותה ושהיא האלוקים מן שנאצלה עילאית, כישות או האלוקות,של
עמו.

 מושג את לכשד מוולל. יקד להוציא היתה הרמב"ם של כוונתועיקר
 התערובת את מתוכו ולסלק דתית מבחינה הניאו-אפלטוני, במובנו הפועל,השכל

 במובן משלו, חדש פידוש השפע לדעיון נתן לפיכךהפאנתיאיסטית.
 כעצם הפועל השכל את לתפוס האפשדות לו ניהגה כך ומתוךמונוטיאיסטי,

 אונתולוגית מבחינה שונה אינו האלוקים ובין בינו שהיחס נבדא,דוחני
 הפיליסופיה את ידע לא שהדמב"ם אף-על-פי הבדואים. שאד של מזהותיאולוגית

 מתוך תורתו רוח את והחיה היהדות בעיקדי לדעתו כיוון במקודה, פילוןשל
 הפילומופית המחשבה את החזיר ועל-ידי-כך המאוחדום השפעתהדישומי
 היהודי הדתי המונותיאיזים בין הקשר את ותידש לנקודת-מוצאההיהודית
 שנים מאלף יותר אותו יצר עפילון היווני, הפילומופי האינטלקמואליזםיבין
 הרמב"מי".יפני

 הרמב"ם את חייבה הפועל השכל רעיון של המונותיאיסטיתהתפיסה
 חוקי- של שכלית כאחדות הפועל השכל של משמעותו בין ולהבדיללהבחין
 אותו שמקשדת האנושית, ההכרה של רוחנית כאתדות משמעותו וביןהטבע
- האלוקות,עם  והידיעה, ההכרה של מהותה את שמעמידה זו, רוחנית ובאחדות 
 במידה באלוקים, להידבק האמצעי ואת שבאדם האלוקי הצלם את ם הרמב'ראה

 ההש8עה את פילון על בספרו שבירר מלפסון, א ה. לפרופ נודעת יתרה זכות61(
 בימיהביניים הפילוסופית ההגות על פילון של רעיונותיו שהשפיעוהככירה



 הלר אליהו יוסףד"ר42

 הנפש, של במהותה הטבועה השכלית, האחדות גברא ליצור אפשרית זוטדבקות
 את שמהווה והיא האלוקית, האחדות לידיעת הדרך של נקודת-מוצאההיא

 לדעת האדם את - אחד מצד - ומכשירה הפועל השכל שלמשמעותו
 הפועל בשכל האיוקי. השפע את - אחר מצד - עליו ומשפיעה קונואת

 ההשגחה ובין האדם של הרצונית הבחירה שבין הדיאלקטי היחם גםמתגלה
 הוא יתעלה מהשם עלינו שפע אשר "השכל הרמב"ם: דברי לפי כיהעליונה.
 הזה הדיבוק לחזק תרצה אם לך, נתונה והרשות ובינו, בינינו אשרהדיבוק,

 ועם תעשה"ג". - שתפסקהו עד מעט מעט להחלישו תרצה ואם תעשה,-
 השכל על-ידי תמיד" עמו ודבק האדם על תמיד מחופף הגדול "המלךזה

 נראה באורך - כאמרו ההוא, באור השגנוהו שאנחנו ו"כמו עלינו,השופע
 עמנו"י". תמיד הוא ובעבורו עלינו, משקיף הוא עצמו ההוא באור כןאור,

?5ש85שש58

 נ"א. פרק ו, חלק נבוכים, מודה62(
 משותף, צד הרמב'ם שי לדעתו יש זה, מפרק שנדאה כפי - נ"ב. פרק שם,63(
 הנוכחות אלא אינה השכינה השכינה ולמושג הפועל השכל למושג מבחינת-מה, זהותואפילו
 הפועל השכל של באמצעותו האלוקים, של המתמדת וההשגחה הגדול"( המלך)"חפיפת
 הוא שם סנהדרין, במסכת )חלק( " פרק של ו' למשנה הרמב"ם של פירושוהשווה
 והידיעה ההשגה מן "מתענגות שהנשמות משמעם, השכינה" מזיו "ונהנים שהמליסאומר

 במובן כ"ה, פרק נבוכים, במורה שכינה המלה פידוש גם-כן ועיין ית'". השםמאמתת
 ורוח-הקודש כבוד שכינה, השמות של שימושם מצוי הרבנית בספרות - השגחההתמדת
 עיין. נרדפיםכשמות

 7 ,456180%ן 156 518116508נ15 02 106( 15 855151081!111161815161
 ע877-879



 הרמב"ם של רורו בן רשראבן
 - ת א מ-

 באב"ר יוטףר"ר
 שיקאגו לתורה,ביהמ"ו

 פילוסוף הערבית-מוסלמית התרבות חוג של הדעות הוגי בין היהט14
 כמו המערב שבארצות הבינים ימי של הפילוסופיה על כ"כשהשפיע

 אצל ונתחבב נתכבד ההוא המוסלמי הפילוסוף רשד". אבן ואליד ל'אבו
 עד אריסטו של הגדול נפרשנו דתו אחיות של "הכופרים"הפילוסופים
 המפרש"ץ. ו"החכם ושכלו" אריסטו "נפש בשם כינוהו ונוצריםשיהודים
 פילוסופית שיטה מיסד בתור גם אלא אריסטו כתבי כמפרש רק לאברם,
 את ר,טד אבן השליט ערך גדולי פילוסופיים ספרים של וכמחברמשלו
 ונוצרים יהודים הט"ז. עד הי"ג המאה מן המתפלסף העולם עלרוחו
 כדי המיוחד הפילוסוף זה של חיבוריו אחרי רבה בשקידה להוטיםהיו

 הבעיות את מצאו בספריו הפילוסופיה. של יעילים במכשיריםלהזדיין
 אמונות שבין היחס על העיון שיא את וגם רוחם, את שהטרידוהעקריות

 )1 )88ון8~8ט 88ת6תטז0 ש6 %ע10עא06 ז668נבע080פעע
 רשד אבן של "כתביו : 321( )צד גייער ב. ע"י לאור שיצא י"א, מהדורה ב,בחלק
 6)1 08810" ל פירושיו בעיקר הי"ג, המאה בראשית כבר המערב בארצות ידועיםהיו
 לכל תרגומים נתפרסמו כבר 1250 בשנת סקוטוס. מיכאל של בתרגומיו הנפשועל
 שיוצא כפי ועמוקה רחבה השפעה והשפיעו ת0ם8שז)( ל מפירושו חוץספריו

 בואיטיוס בראבאנס, איש סיגר הם הי"ג במאה הלאטיגי האבירואיזם שלמובריו ראשי האבירואיסטית. מהתנועה הושפע דאנטי גם אז. שנתעורר הרבגוונימהפולמוס
 מביקנתארפ ויוהאנס מיאנדום יוהאנס בפדובה, דאבאנו פתטרו הי"ד ובמאהמדאסתן,
 של הידועים המפרשים וכספי, נרבוני רלב"ג, : הם יהודים אבירואיסטיםבפאריס.
 "בחינת בספריו הפניני ידעיה אצל גם נמצאות אבירואיסטיות דעות הנבוכים"."מורה
 שחיבר ברומה דיל-מדיגו אליה היה האחרון האבירואיסט ההתנצלות". ו"אגרתעולם"
 רשד. אבן לפי והנבואה השכל עלספר

 טדיגו ודיל המפרש", "החכם קוראו עז( צד )דעות, פלקיירא אבן טוב שם2(
 השרוה בו". ודבקותו דקותו לרוב ושכלו אריססו נפש "הנקרא : ט( צד אחוז,)מכתב
 18ת1ת(ל ש6 161160108ת1 השם181018118ז(ל שא. צד חיים, עץ אליה, בן אהרןגם

 מ1 ,11611811 088זז6ז(ל י6 )השוה הי"ד במאה בפדובה האוניברסיטה ע"יאושר
 ,46~018?ז6ז(לץ(. ,8218ננ1866

פ



 באבד יוסףי"רא

 התהוות על דהטערות מגלה היה א"ד פתדונותיהן. נסיונות ואתודעות
 ותיאולו- פילוסופיים באמצעים והדומם החי והטבע בוראו העולם,וטציאות
 זמנו. לפי ערוך לאיןגיים

 ? הבינים ימי של המחשבות בעלי לנו שהניחו א"ר של הדמותמהי

 אותו קורא שלו ההפלה= "הפלת של הראשונים ממעתיקיה אחדכבר
 מפני המיני זה בחיבורו להשתמש שהוכרח ומתנצל רשד" בן הכופר"זה

 ממנה קטעים רק ונשארו האדוק גאזאלי של הפילוסופים" =הפלתשאבדה
 תיאולוג כעל עליו שהעידו יחידים היו זאת, בכל א"רו(. שלבספרו
 עם הערבית ספרד של הפילוסופים שיטת את להתאים שהשתדלמאמין
 א"ר של דמותו משתלטת רוב עפ"י אמנם, ימיו. של הדתיותהתורות
ככופר,

 לטיבו בנוגע מוחלטת מסקנה לידי הגיעה לא החדישה החקירהגם
 פתרו לא מפשרות וגם קיצוניות השערות א"ר,של

 עדיי
 אם השאלה את

 מוסלמית. בגושפנקא תיאולוג או כברו תוכו בגדר פילוסוף א"רהיה
 על הבינים ימי של האגדה את לסתור למטרה לו שם אשררינאןק
 מכחיש הוא ו לגמרי אפסותה את להוכיח השכיל לא א=ר, שלכפירתו

 שלם לאמונה, בנוגע כאדיש לתארו ורוצה לדת א"ר של שנאתואת
 בחיים. האיסלם שלטון את בחשבון כשנביא לקבל אפשר אי הנחהאותה
 לאי- רינאן מיחס בספריו הנמצאים לדת פנים המסבירים המקומותאת

 מיהרי( אור. של לצביעותו אוהגיוניותו
 ואסין"

 הפילוסוף את מתארים

 שבברלין הפרוסית המדינה בספרית הנמצא ז)( 01ק1 1056 העברי בכ"י3(
 בן קלונימום המתרגם מתנצל 1933( בשנת בגרמנית שלי בדסרטציה)שהשתמשתי

 זה בכ"י שהשתמש המאוחר הלאטיני התרגום במחבר להחליפו )שאין תודרום בןדוד
 זה טענות הקדושה באומתנו ולפרסם . . . המתרגם "אמר : 1328( בשנת הנגמרהעברי
 של )כלו' לאבוחמד ההפלה ספר היה לו . . . אעשה מה אבל . . . רשד ב1הכופר
 מתשובות להעתיק נפשי השלטתי לא החבור, בזה שלמים פרקיו היו אם או בידיגאזאלי(
 אבוחמד לשון מקצר הוא יען האמגם בדבור. ולא ברמז לא אחת מלה אפ" רשדאבן
 כמנ- הקצור בחירת צד על הפרק מענין העלה בלשונו ומבאר הפרקיםברוב
 שטיינשניידר, )השוה ." . . סדרו על כולו והעתקתיו החבור לחלק ראיתי לאהגו,

 של רשימתו וגם 330 צד 16)1 ת6ו86180זל110 ת6שו1ע8612ז6י170 8668ז1618116(311
 133 צד ובנספח, 86, צד )1878(, ב, כרך שבברלין, המלכותית הספריהכ"י

 )4 מ1 ,ת146118 008זז6,יול ש6 ,6םת018עץ6,י~ל'1 18ז4י1 ,1852 ,18821861
 )5 ול ק] ,611זן326 15668~1 ץ84 18 16וע11080וע068זז6זול'6

 שם8תץ00406 8011 שז0עע8ז 60ז8 06116 6תת6אז~ל'6 ש6 ,811שש8;( 8~880112אשש
 שאש6ש 6ןו10111(!41חש(שש 48 6(191(18(וש111ן 8ה?0(?41ק( 86 46 ,ש440804ק,1,11

 111זך 415ן1ו140( ,188)1889
 )6 815~נ 7 4140108?] ,)218561ב( 1~1 10ש8שעז6ז8 160108100מ6



45 הרמב"5 של דורו בן רשדאבן

 הפילוסופיה את כלומר לאמונות, הדעות את המשעבד דתי כאיששלנו
 והורטן( די-וואו( כקארא הוקרים גם גבדתה. יד תהת כשפההלדת

 עיקרי את ולאהד לשתף הרוצה וישר נאמן מוהמדי היה שא"רהושבים
 "הפילוסופיה בספרו מצא בפרט הורטן הפילוסופיה. עיקרי עםהקוראן
 אהדות לתורות בנוגע מפתיעות השקפות והביע הדשים דרכים האיסלם"של
 זה. במאמר המובאות הפילוסופיות הבעיות בפרטי בהן שנטפל א"רשל

 וליאון אלונסוק מנואל  השתרלו האהרוןבומן
 גוטייי"

 ועעלינו להוכיה
 הלאטיני( האבירואיזם לאבי שנהשב הכופד, ; )כלומר האגדי א"ר ביןלהבהין
 לאבי גם ידועה במידה שהיה האסכולסטי המוסלמי האמתי, א"רובין

 והכופרות, הדתיות והנוצריות, היהודיות וצורותיה הכ~יתהאסכולסטיות
 המאה של א"ר כתבי של המתרגמים את מאשים גוטיי אהריה.הכרוכות
 שלא נוצרי כומר בין משותפת עבודה כי רמיה, מלאכתם את שעשוהי"ב
 היתה עלולה בלאטינית ידיעות שום לו היו שלא יהודי ובין ערביתידע

 גם בקיאים שהיו היהודים המתרגמים גדולי את שכה גוטיילהיכשל1".
 בלתי שיהיה אפשר אי אהר מתרגום שתרגום אמת, הלאטינית.בשפה
 בעיקר בנויה א"ר של כפירתו על שהאגדה בעצמו גוטיי מודה הלאלקוי.
 הכליף לפני ירידתו הייו2". מקורות זרים והדים היצוניים גורמיםעל

 ללוצינה, וגלותו האלמוהדים ממשלת תהת שעברה הקנאות רוה עםבקשר
 ההשדנות את שהגבירו הן הן יהודים, היו אוכלוסיה שרוב קטנהעיירה
 ההם. בימים ששדרההכללית

 והוכרו הורגשו אריסטו של בשיטתו הנמצאים וההסרונותהקשיים
 הפילוסופים גדול  השאיר  הלא  הראשונים.  הערבים הפילוסופים ע"יכבר

 88510 01588ז 48 ,50ש15 6נ5015958( 8 מ  0(18(85ץו 8ץ0066 8595
 7561180105 ש4 ,840!01980ץע ,028ש8ן28 )1904 14!84א1941

 )7 8זץ8ם 48 ,851ץ 06 8156ל0158"18ב 9מ 86516 1556ש618655
 88516  65,ז8 4858 ,181875'1 18!8ע1897

 )8 81א ,165[50 16מ 19עע11080עע 498 נן1818 ,18118( ,א40680
 1108אע 5נ ,65ש61155ש8ן526148נפ1 1924. מינכן, ד,.כרך

 148% ,195ץ50 19מ 17811ע31618 468 ,068ץז9ןונ 58110 8 19128
 )9 3185561 ,110580 שנש6010ז 49 ,068!ן6דונ 14!19473184
  )10 1405 ה6עש085 ם 6מס9ש 165'4 4א500 !85 168שא"עע8!

 48 18 9118105ן ש9 46 18 ,19בע11080עע  8ת8ע,1%0%
 5ס9מ ,ע13851119 165 ,4א"30 8משע.1948

 44 צד בהקדמה, שש11(
 שם. שם,12(



 באבד יוסףד"ר48

 טפא היוונית בפילוסופיה למצוא היה אפשר אי שפתרונם וו2אלותספקות
 ועומקה גודלה בכל אריסטו של שיטתו הרבטוני. ואופיה רוחהלרגל

 בגלל המתפלסף המוסלמי של נפשו את סיפקה לא לה שרדהבווההערצה
 הטהורה הצורה בין העולם, ובין הבורא בין ומפרירה המתבלטתהשניות
 ועצמאיות, נצחיות שוות, רשויות כשתי צורה( )הנעדר הגלום החומרובין
 של המונותיאיסטית הדתית להשקפתו להתאים לו היה אפשר שאידבר

 שיטתו בתוך להכניס הערביים הפילוסופים את שהוליכה והיאהאיסלמי".
 החדשה האפלטוניות של ספר לקבל והתעתם האצילות תורת את אריסטושל

 הזר הנטע את היוונית בפילוסופיה הרכיבו בך אריסטה שלכחיבורו
 ה"שפע"של

 הניאואפלטוני("
 המתנגרות ההשקפות שתי את לאחד בדי

 בין שונים מתווכים הכניסו הם האריסטוטלית השניות את ולהסירהאלו
 שכליות ספירות של דרגות העמירו האצילות לתורת בהתאם ועולמההבורא
 גם האיסלמית הדת רוח עם גם והתפשרו והעולם הראשון" "המניעבין
 מהותה את להגדיר נוכל כך השכליות. הספירות על אריסטו של דעתועם

 אריסטוטיליות בין התאמה של כנסיון הערבית הפילוסופיה שלואופיה
 ניסו לרוב הקוראה של היסודיות להשקפותיו והסתגלותןוניאו-אפלטוניות

 ויצירה הישג ללא גרידא וניאו-אפלטוניות אריסטוטליות בין כמזיגהלהשבה
 שהשתדל מה ברם משלהו".מקורית

 שנייד6"
 האסכולסטיים בעד להוכיח

 בראהם להיאמר יוכל האריסטוטליות, את והרחיבו שיכללו שהםהנוצרים,
 דעות הוגי ועיבדו פיתחו באמת כי הערבית. הפילוסופיה עלוראהםונה
 האריסטוטלית הפילוסופיה את רשד( ואע סינא אבן )ובפרטהערביים
 התפתחות על זו תרומתם ידי על והשפיעו וחשובות מיוחדותבנקודות

 לגמרי. ושונה חדש בכיוההפילוסופיה

 )18 8 261164 16ע 116ע11108ע 661 ,ב8עאת6 שע[,1879-92
 ,11 ע888

 8 ,1ע115 68שב11618 66 16עע11080עע 6ע51נ *6 ,6ל*ז4 8ת4ע,1859
 ע817

 של מחיבוריו קטע באמת שהיא אדיסטו של )המזוייפת( "התיאולוגיה"14(
 ממנה הושפעו והם שריסטו של כספרו הערביים הפילוסופים בעיני נחשבהפלוטיניוס
 ,01תא16ע 618שז1124נ 18016אע11080עע 811שב615באא16נ השתה מרובה.במידה
 ,ב"816[1892

 846*65מ ,ש571*61שז5*4ץ110~1 1888 ב רוזה של הנחתו השתה15(
 העדבית". הפילוסופיה כל היא זאת - - ואדיסטו "פלוסיניוס ו 845עמוד

 )18 46168אש21~ל ב1 861 ,ע1*0188ע80 46%*8אפ81 ,1876 ע94
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 השונים ה"מדברים" בין עקביי וקשר שיטתי סדר הכניס רשדאבן
 שנשתמרה ומסודרה ברורה אחת לחטיבה דעותיהם את ואיחד לושקדמו

 במידה בפילוסופיה ידיעותיהם את אחריו הבאים שאבו ממנהלדורותי
 ולחסל לעכב כדי שלו הרפואה ספרי בעצת שנים מאות במשךששאלו
 סינא אבן שי השתדלותו ולמרות המפשר לאלפארבי בניגוד שונות.מחלות
 לאריסטוט4יות א"ר של נטיתו היתה הקוראן, עם רעיונותיו אתלהתאים
 התיאולוגים מצד "כופר" הכינוי את לו שגרמה היא והיא לקויהפחות

 "מסכת תוך אל הכניסתו הנוצרית שהאורתודוקסיה ולזה המוסלמייםהאדוקים
 הלא . 8נס8018ץ?יי 66 8עש1ץ0זץ6 "!עגוץ0אע11080אע הפילוסופים"טעויות
 והע"ה האלוהות עם ובקדמותה בערכה שווה לרשות החומר את הריםהוא
 לאותה וחומר. רוח ועולם, אלוהות אודות על אריסטו של שניותואת

 ואבן אלפארבי היו העקדיים כוחה באי אשר ה"מדברים" שלהפילוסופיה
 נ~חמה היא האעאריה. של האודתודוכסית הצעידה האסכולה התנגדהסינא,
 לדחותן והצליחה הליבראליים, המדברים הנזועתוילה, של החפשיותבדעות
 זו במלחמה לישנה. המותכלימון, ומליציו, ה"כלאם" עטרת אתולהחזיר
 טעם לתת ממתנגדיהם ששאלום הדיאלקטיקה בתכשירי האשעריההשתמשה
 המתנגדות הפילוסופיות הדעות את ולסתור הדוגמתיות לתורותיהםמדעי
 בהוכחה בקיאים היו לא האשעריה שבעלי אעפ"י הכלאם. האלוהי,לדיבור
 והסדו הזמן של הפוליטיים התנאים בשל השפעתם וגדלה הלכההגיונית,

 על הוטבע כפירה של חותם בכלל. בפילוסופיה ספק שהטיל ההמוןשל
 או ברמזים ודעותיהם כוונתם את להסתיר שהוכרחו במידההפילוסופים
 שלמרות מאליו מובן הקוראן. פתשגן עם חיצונית התאמה ~ה"פלהתאימן
 תמיד מצאה ב"כופרים" המלחמה כי - אחריהם העם את למשוךהצלחתם

 את לרכוש האדוקים התיאולוגים בידי עלה לא - ההמוי, בעיניחן
 הגיונית. ועקביות טדעית עמקות לשיטתם חסרה כי הפילוסופים,הערצת
 להרוס הבא ענקי והוגה מליץ גואל, להם קם כאשר המצב נשתנהברם,

 יהגן זה ובאופן הפילוסופית השיטה תורת את לסתור כלומרולבנות,
 שקיבל המיתודית השכלתו וביחוד הדתית התלהבותו ה"כלאם". עיקריעל

 עורף. לה ולפנות שיטתם חולשות את גם להכיר סייעוהומהפילוסופים
 עגומים. בוויכוחים להגיב והכריחם כנגדם התריס חריפהבדיאלקטיקה

 קטגור. נעשה הסנגור ה"מותכלימון". של ההגנה בשיטת האמין לאהוא
 ששלטה בדוגמתיותו האיסלאם של הרוחני לנצחונו דרך שפינה הואהוא

 שחמד אבן מוחמד חמיד אבו היה הדתי המהפכן אותו בשנים.למאות
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 הערבית. באסכולה המקורית האישיות גזאלי היה רינן'ק לפיאלגזאלי.
 גזאלי ניסה הלא ודי-בור. כהורטן חדשים חוקרים עמו מסכימיםבזה

 היוונים יסודותיה אף על כולה הפילוסופיה שיטת על לחלוק מיוחדבאופן
 מדווה הפילוסופים" "הפלת ספרו והמערב. המזרח בארצות אזשנתקבלו
 הערבים. במחשבת אז ששלטה הטבעונית הנטיה נגד מוסרית-דתיתתגובה
 והן המותכלימון בדברי הן דעתו לפי יש מטפיסיות לשאלותבנוגע

 שבא למהפכן חשבוהו רבים סתירות. ורק אך הפילוסופים שלבהשערותיהן
 בהתקפתו אשר החיובית המגמה מן עין העלימו הם לבנות. ולא לסתוררק

 תופעה על שהעיד הדאשון הוא הורטן העיקרי. כאופיו ספקנות לוויחסו
 הגדול המוסר "בעל לגזאלי בקראו הערבי העיון בעולם המובהקהזו
 לפילוסוף גזאלי את לחשוב שאין בהנחתו צודק שמלדדס"( האיסלאם"ט(.של
 אדוק מוסלימי לתיאולוג אלא לעולם(, בעצמו דרש שלא )דברטהור
 האיסלאם דת את לחזק למטרתו היה נאמן המוזדים מחקריו בכלאשר

 נחשב לפיה אשר המוחמדים בהשקפת מתאשרת ההנחה אותהבדאיות.
 האמיתית "דאיתו של הכבוד בתוארי והוכתד עיקריה תורת לראשגזאלי
 המותכלימון, על הרבה בטענותיו שנשען ואעפ"י הדת". ו"תפאדת האיסלאם"של
 העמיק גיסא ומאידך - הפילוסופים חולשות את לגלות לבדו הואזכה

 שסייעו מדויקת וצורה מיתודי סדד בהכניסו התיאולוגים שלראיותיהם
 המוסלמי בעולם השקפותיו את והנציחו והבטיחו הפילוסופים עללהתגבר

 הערביים והתיאולוגים הפילוסופים היום. עד שהן כל וספקות ערעוריםנגד
 התוצאות את להתאים בעיקר השתדלו עשרה השתים- עד התשיעיתמהמאה

 את בדחותו זו מחבורה נפרד גזאלי רק הקודאן. דבדי עםהמושכלות
 התנהגות וחותכות. נמרצות בטענות הפילוסופיים והשגיו העיון קניניכל

 הפילוסופים מכתבי ידיעותיו כל את הוא גם ששאב אדם שלכזאת
 ההשכלה של למליצה עצמו את שדהבב אחר אדם של כעסו אתעוררה

 רשד אבן התקפה. נגד בהתקפה להגיב והמדיצתוהפילוסופית-אריסטוטלית
 את להשיב כדי ההפלה' והפלת בספרו הפילוסופים" והפלת עלענה

 כנה. עלהפילוסופיה
 חייו. בתולרותבעיות

 של הערביים הסופרים לנו שהשאירו א"ר של חייו עלהידיעות

 )?1 8פס22*7'~ל ש6 18בם22011*7'ןל'1 96.צד
 227. צד האיסלם", של "הפילוסופיה בספרו18(
 257 צד א, כרך 1~8עמ1 6ממ 8ץמ51ענ4 80414ע27110ממ1 .2ע,1 ?185 ב-19(
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 הפחותים המקורות סמך על רבות. אינן אחריו הבא הדור ושלדורו
 השנים ומונקיץ. רינאן"( ויסטנפלד"'(, מאת ביאוגרפיות נכתבוהאלה

 האמתיים בספריו הן חייו קורות על רמזים למצוא השתדלוהאחרונים
 לאור יצאה רב לא זמן לפני לאלה. אלה בין ולהבחין במזוייפיםוהן

 המתבלטים הקווים באותם פה אסתפק גוטיי"(. ליאון מידימונוגראפיה
 ולפילוסופיה לתיאולוגיה ויחסו אישיותו על לדון נוכל שלפיהם מחייוביותר
 זמנו.של

 אחמד( בן אחמד בן מוחמד בן אחמד )בן מוחמד ואלידאבו'ל
אבן

 רשד4"
 שופטים של ידועה לסהיפחה 1126 בשנת בקורדובא נולד

 אביו מולדתו. בעיר הקאדים( )קאדי העליון כשופט כיהן אביוראשיים.
 המצויינים השופטים כאחד התפרסם א"ר של אביו כשם היה ששמוהזקן

 כאביו האלמורבידים. ממשלת תחת פנים נשואי היו ואביו הואשבזמנוו
 הערבים אצל שנחשבו ותיאולוגיה המשפט תורת א"ר גם למד אביוואבי
 ולפילוסופיה. למתמטיקה הרפואה, לתורת התמכר מיוחדת בשקידה מדע.כענפי
 כבר זאיגה(. אבן בכר )אבו בג'אה אבן את לרבו זמן לפני דהטבובטעות
 עבד-אל-מועמן והשולטל האלמוהדים ממשלת מטעם למורוקו בא 1153בשנת
 מפורטת ידיעה שום לנו אין זה מתאריך חוץ ספר. בתי בייסוד שםלטפל
 רפואה על הגדול חיבורו את חיבר שבה מחייו הארוכה התקופה אותהעל

 המפורסם, הויזיר של בהשתדלותו הוצג ברור הבלתי פרק אותו אחריכללית.
 ויורש בנו יוסוף, אבו-יעקוב השולטן לפני טופאיל אבן והפילוסוףהרופא
 ובעד עצמו בעד שקיבל האלמוהדי השולטן אותו עבד-אל-מועמן, שלהעצר
 התואר כלומר המאמינים(, )יבבראש אמיר-אל-מוע'מינין התואר אתיוךשיו
 גם אלא א"ר של בחייו רק לא גדול שינוי גרמה זו המלצה"כליף".

 של תימידו מפי עדות לנו יש האירופית. הפילוסופיה שלבהתפתחותה
 בחצר ההוא ההיסטורי הריאיון על אל-קורתובי, יחיא בן בכר אבוא"ר,

 העולם קדמות על והגורלית החמורה בשאלה הפתיעו השולטןהכליף.
 דנים היו לפיה אשר הארוקה המוסלימים בהשקפת בוחן לאבן אזשהיתה

 )20 118(111(4388 ןם6 11811(82318ז8 ,16שןט[ל 08-104!.צד
 הנזכד. בספרו21(
 418. צד הנזכר, בספרו22(
 10. הערה השוה23(
 של הלאטיני התעתיק ע"י בא 8?04זו81זו[ל ל רשד" "אבן השם שינוי24(
 אחריה. הבאה לרי"ש הסתגלה אב1 של הנו"ן הראשון, הגוףשל הלאטיני הכנוי ובתוספת הדלי"ת בהפלת )88(ל((1 רשדבב )81(,ך[ע אב1בבהמלים
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 בהתעטפו כזאת מסוכנת משאלה דה2תמט א"ר הפיליסופים. של טיבםאת
 לקבל והז,.מנות אמתלא יו שימשה זו והתנצלות יתירה, ענווה שלבטללת

 שרוב חיות אריסטו 7ספרי חדש פירוט לחבר המשימה את המושלמידי
 נתמנה הכליף בחסד ושבושים. סתירות והכילו לקויים היו הערבייםהתרגומים

 הראשון ביאורו את השנה באותה וחיבר בסיביליה לקאדי 1169בשנת
 ארבעה ו1171 1170 1169, בשנות כתב בסיביליה החיות"(. התהוותעל

 מדי קאדי. בתור כנראה מולדתו, עיר לקורדובה, שב ב1171ביאורים.
 שחיבר מספריו אחדים כי למורוקו, וגם לאנדאלוסיה נסע בפעםפעם
 טופאיל אבן של התפטרותו אחרי במורוקו. אי בסביליה מוצאם זמןבאותו
 יוסוף. יעקוב אבו הכליף בחצד ראשי לרופא 1182 בשנת א"רנתמנה
 1184 בשנת שמת - זה שולטן של ויורשובם

-  
 שמר יעקוב יוסוף אבו

 את ליוה א"ר קרוב. יותר ביחס אליו התיחס וגם לא"ר חסדואע
 הגדול בנצחונו והשתתף מקאסטיליה התשיעי באלפונזו במלחמתוהששל
 קנאת עיררה זו התעעות וחשובים. גדולים בכיבודים הכליף כיבדווכנראה
 לו פנה הכליף לככירה. יד הבךתגים חיבוריו ועל עליו שהלשינומתנגדיו
 שלא הספרים אותם כל את לשרוף צווה הוא ; למאשימיו אוזן והטהעורף

 קטנה עיירה ליוצינה, והגלהו חשי בהם ושהוטל מדע בעניניהצטמצמו
 ישיבתו לפנים. יה.דים היו א1על'סי1: רוב אשי מקורדובה,דרומית-מזרחית

 האגדה להפצת סי"עה 1;מיהמייים( בעיני )-כופרים לא-מושלימיםבין
 בעיות העלה הכליף של זה פתאומי יחס שינוי נתפקריץ. שא"רבעם
 רגילה בחשדנות דה2תמשו הפרטיים מקנאיו לגמרי. נפתרו שלאשונות

 בתאריך שגיאה גמצאת הלאטיגי בתרגום 216 6א9ושפז6א96 !%1"%שהומם25(
 96061 מ91ץ66 2001ץ0ע תנ 80ח10מ 8ת00106 תנ 1810נדם : מוגק כבר דמזשעליו

 ,81611180 מן081968ע ש2 08868ץש0 60 ,6068ץ00 סתתפ י0[[]ע,0ז0שפש(נ

 8( שורה 144, )דף זה לספר בביאורו 16 081 61008868 06ש68סא 11006801
 ,י[]~1)1 ל הרומי המספר גוטיי תיקן הצעתו פי ועל העברי התרגום את מתקמביא
1169

 גתקבלה זו דעה הדת. של אויבה היה שא"ר הכללית בהשערה לוחם גוטה26(
 סבל ימיו בסוף כבר לגמרי. אופיו גסתרס ובגללם מתולדותיו שהושמעו הדיםע"י

 התיאולוגים מצד ההתגפלויות הקגאים. המון מפני גפחדים שהיו תלמידיומהתגכרות
 עליו. המוסלימים המושלים שהפילו לאימה הוסיפו המשוררים בידי שחוברווהסטירות
 געשה הוא ; מגזעו טהור ערבי היותו על ספקות עוררה "היהודית" בלוציגהישיבתו
 שגוא ולבר-נש - הימים, באותם רגילה תופעה - שהתמחמד ליהודי העםבעיגי
 הריגיסגס של האסכולה ולראש רעה לרוח היה דמיוגית השערה לפי - מכן ויתרתתעב.

 שאין כאלו אגדות '(. ב-1126 נולד א"ר 1037, בשגת )שמת סינא אבן שלולבן-דיבו
 ונתפדסמו הט"ז במאה א"ר על ביוגרפיה שחיבר אפריקגוס ליאו מפי הופיעו שחדלהן
 בימיה גקלהעל
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 שם עליו להוציא כדי הענין מקשר שפרקו בודדות פרזות עלברמזם
 מונק לפי ההם. בימים שכיחה בלתי היתה לא כזאת רכילות כופר.של

 המחבר בין להבחין שיש הדעת על מתקבל כאלו, סברות המביאיםורינאן
 שהרגשותיו לחשוב אין אישי. כענין ירידתו סיבת אחרי לחפש ואיןיחיבורו
 את לתלות אין גם המשונה. גזרתו את הכריעו הכליף שלהפרטיות
 האלמוהדימיי(. של בקנאותםחשדנותו

 גוטיי'"
 ששושלת לשיטה מתנגד

 פילוסופים הכליפים אחד כל של בחצר נמצאו הלא קנאית. היתההאלמוהדים
 ליעקוב טופאיל, אבן - ליוסוף בדיא, אבן - לעבד-אל-מוע'מן ימפורסמים

 ודעות. אמונות על אתם להתווכח רגילים היו השולטנים רהבד. אבן-
 שאפו ההמון ולא הם הלא בהם. ותמכו הפילוסופים פעולת את המריצוהם

 אמת, שבקוראן. והמסופקים הסתומים המקומות של האמיתי המובן אתלדעת
 את לחזק כדי קיצונית אדיקות על האלמוהדים שושלת נבנתהשבתחילה
 הקנאות מאותה במהירות השתחררו המושלימים המושלים ברם, בעם.עמדתם
 דבקו ובחשאי מתאימים ותיקונים פשרות ידי על מעיקרא תועלתרבת

 ביחסו הכליף של הפיתאומי לשינוי הסיבה היתה שזאת יתכןבפילוסופיה.
 בעיני חן מצאה לא כוחה ובאי הפילוסופיה כלפי היתירה חיבתולא"ר.
 לרגל במושלם. לחשד והתחילו אחריהם הכרוכים וההמון הקוראןמורי

 להגן וכדי האיסלם בארצות לתקופות בעם שהתחוליה המתחדשתהקנאה
 להגן השולטן היה מוכדח חפשית, שושלת להוריד הכמרים תחבולותנגד
 החשודים הפילוסופיה ספרי את בשרפו התסיסה את ולהשקיט עצמועל

 להם להשיב מיהר הסכנה כשעברה אמנם, רגע. לפי מחבריהם אתוברדפו
 אנו מוצאים הפול*טיקה אותה מספריהם. שניצל מה ולהחזיר חסדואת

 הכליף במערב התנהג ובן במזרח, לאל-קינדי אל-מותווקיל הכליף שלביחסו
 מעלבונו א"ר נשתחרר בלוצינה הקצרה גלותו אחרי אכן, א"ר. עםיעקוב
 השולטן. בחצר בנו על והושב למורוקו חזר הוא באשמתוו שלא הבאזה

 בבן 1198 בשנת ומת בהתבודדות הקצרים ימיו סוף את בילה הואאמנם,
 שנה. ושתיםשבעים

 העבריים ותרגומיהם שנשתמרו המקוריים )הטקטטיםכתביו
 הביניים(. יטי שלוהלטיניים

 הערביש. מהמקורות קטן לא חלק אבד א"ר ספרי שריפת ידיעל

 10. שורה 25א ?ד שם, מונק,ז2(
 0צ, צד הבזכר, בספרו28(
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 ומשל שבקאירה הכריבית מהספריה ערביים כעי נתפרסמו האחרוןבזמן
 ספריו נשארו בעיקר אך גדולה. שחשיבותם שבמאדריד הלאומיתהספריה

 מאבדון להימלט היו יכולים הצורה באותה כי עבריים בתרגומים א"רשל
 בהניחו שטיינשנייררט( צודק לפיכך האדוקים. המוסלימים רודפיוומכעס
 והמוטעה הבדוי היהודי גזעו לפי לא כלערבית העברית לספרות שייךשא"ר
 שתירגמו הם הם היהודים. ידי על ביחוד נשתמרו שכתביו מפניאלא
 ללטינית העבר.ים התרגומים את העתיקו גם לעברית, הערבי המקוראת
 המערב. לארצות היוונים של גם וממילא הערבים תרבות את העבירווככה
 בהעתקים שחלו הליקויים לעברית"( מערבית תרגומיהם הצטיינובעיקר

 הלטיניים המתרגמים השתכהעו שכן שלישיים, כלים בהיותם נתהווהלטיניים
 ב.טויים בין הבלשניים שהשינויים מאליו מובן ודוגמה. כמקור עבריבהעתק
 מושגים גרמו - פילוסופיים במונחים בפרט - שמיים ובלתישמיים
 המפואר בחיבורו שטיינשניידר א"ר. של בתורתו ענינים וסירוסימוטעים

 ממחקריו חמישית כמעט הקדיש הביניים" ימי של העבריים "התרגומיםעל
 שלמה ביבליוגראפיה להכין אפשר שאי מודה ביבליוגראפי דרך וכמורהלא"ר
 ספריו בין להבחין שקשה מפני אריסטו, לכתבי א=ר של ביאוריועל

 רשד אבן המדומה. א=ר על גם מדבר הוא כן ועל למזוייפים,האמיתיים
 האטכולות שיטות לפי הנחלקים אריסטו לכתבי חשובימ1ק ביאורים לנוהשאיר
 את וארוכים. בינוניים, וקיצורים(, )פרפרזות קצרים לפירושיםהערביות
 י כדלהלן שטיינשניידר וממיין מציין הביאורים אותם שלאופיים

 סידרי אחרי בדיוק עוקבים שאינם עצמאיים, קצרים מאמריםא.
 110156עפ או 1158עט8 בלטינית"( מכונים האלה והקיצורים הפרפרזותאריסטו.

 את מכילים אינם אבל דבר לפתח הנספחים בינוניים"( ביאוריםב.
 "אמר" :ב= "כאלא" במלה תמיד מתחילים הם אריסטו, של הטקסטכל

 )29 16מ ת0א80ט8ץ66א ת2586ש861ז6ל16ז 668 ,8ץ111018110א,מ11ץ6ע
 ,1898 ע49

 - הערבית בידיעתם עלו העבריים שהמתרגמים בהנחתו צודק שטהנשנהדר30(
 המתרגמים העתקי ומבקרי ערבית מורי החדישים, הפרופיסורים על - הממוצעבדרך
 ,1(. פרק %1,111, צד הקדמה)שם,

 צבי דוד מלפסון, צבי בעריכת מוציאה הבינ~ם לימי האמריקאית האקדמיה31(
 בשלש אריסט1טלס, על רשד אב1 ביא1רי את פובס הוארד ופרנסיסבנעט

 הערות בצרוף ערוך והמוחש, החוש ספר קצור ז', כרך העבריות, )ההעתקותלשונות
 בלומברג, צביביוי

 1954( מאס., קמברידי
 צגאר. ג'ואמע : בערביתנ3(
 )בבסיכום(. "תלכיץ" קוראם א"ר33(
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 בהתאם הגדולים גם הבינוניים החיבורים גם נקראים בלטינית%11ש(.
11ץ18ת6מ1נץ00 בשםלעברית

 בשלמותם אדיסטו של דבדיו בתחלה נזכרים שבהם ארוכימ ביאודיםג.
 כמעט האדיסטוטלי הטקסט את המלווים א"ד של פירושיו באיםואחדיהם

 נכתבו האדוכים שהביאודים א"ר מפי דאיה מביא מונק במלהי'(.מלה
 הבינוניים'".אחדי

 של גדול מספר א"ר כתב אריסטו לכתבי האלה הביאוריםמלבד
 אבי אבו ההיסטודיון מצאצאיו, אחד אצל הנזכרים מקורייםחיבודים

 ולטיניים. עבריים בתדגומים או במקור נמצא מהם גדול חלקאוסיבאי'(;
 רק לא שנשתמר ההפלה"יץ "הפלת המפודסם ספרו הוא בהםהחשוב

 על לאור ויצא הערבי במקורו גם אלא והלטיניות העבריותבנוסחאותיו
 עוד רינאן 1930(. 1903, 1901, )1884, פעמים כמה זה מקאירה כ"יפי

 הלקוי הלטיני תרגומו את דק ידע כי במקורו, לנו אבד זה שספרחשב
 קלונימוס, דוד של נכדו קלונימוס, קאלו ע"י שנעתק הביניים ימימשל
 זה כ"י זה. להיבור לעברית מערבית תרגום לנו שהשאיר המתרגםזה

 בו השתמש זה מאמר וכותב בבדלין'ץ המדינית בספריה נמצאהעברי
 ברשותו והעומדים המקוריים א"ר מספרי השניה. העולם מלחמת פרוץלפני

 ותיאולוגיה פילומופיה בין היחס על או ודעות אמונות על מאמד י ~נוידועים
 בין דהבודה הקשר וקביעת המבחין הדיבור "ספד ארוכה כותרתהמוכתד
 "הדוג- בקיצור הנקרא כשף" אל "כיתאב המאמד וגם והפילוסופיה".האמונה
 העיונית"'ץ.מטיקה

 המלה על או ארון בכנוי משתמשים העבריים התרגומים שרח. : א"ר אצל34(
 במלה(.)נןמלה

 בנושאים עוד שיטפל הבינוניים בביאוריו א"ר הבטיח הלא 431. צד מעל.,35(
 בפרוטרוט.הנידונים

 3. הערה 7, צד הנ"ל, בספרו רינן השווה36(
 עם השיאות בליית בערבית המקורי הסקסס את את-תהאפות. תהאפות37(
 106ץ184נ ,7868ט80 ,068עץ6ש21 ש444/0'2 -ש5 הוציא והלטיניים העברייםהתרגומים
 ש445/0ו 808"ט110פ81( 108ל8ץ~נ ,נפםץ00!80401881 16ץ86 ,6מ8ץ~נ 1ע10,)111
 הספר: נקרא הלטימ בתרגומו ,שה1980887

 0110בז681)18.2תסט0טז8681
 068זצ6ץ~ע 4עע 416 שלי: הרסרטציה השווה ז0 101 381056(

 1933. 068818046ב86א6ן1עה 6יאש6בנ 4תע 1046ט8תא160אע080עבו
 6נ4ע411080?1 114גו מילר6010816אם' י. ש בידי לגרמנית תורגם זה חיבור39(
 1857.מינכן
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 באדם", האישי השכל של הדבקות "באפשרות מאמרו להזכיר עודיש
 העברי16(. בתרגומו תיבון אבן שמואל לנו שהשאיר מאמרים שלושההמכיל

 1 אחידה פילוטופית שיטה בעל הוא א"רהאם

 ההפלה" "הפלת ובין אריסטו לכתבי א"ר של ביאוריו ביןהשוואה
 את הביאורים בעיקד מגלים דינאן לפי לפתרן. שקשה סתירותמדאה

 עמדתו את ההפלה" ב"הפלת דק רואים חדשים חוקרים א"ר. שלהשקפתו
 תכשירי בכל להשתמש שלנו הפילוסוף היה עלול זה בספר כיהברורה,

 את לגלות עליו פה גאזאלי. של התנפלויותיו נגד להגן כדיהפילוסופיה
 דברי אפסות את הפילוסופיות ידיעותיו כוח בכל ולהוכיח יריבוסתירות
 הוא אשד לאריסטו משועבד ופחות עצמאי יותר הוא זה בספדגאזאלי.
 אינם והורטן די-ואו קארא אדוניו. אחרי כעבד בביאוריו אחריועוקב

 חיבוריו ובין הביאורים שבין האלו לסתירות גדולה חשיבותמיחסים
 את להתאים א"ר של השתדלותו מתוך תשובה למצוא ורוציםהעצמאיים,
 א"ר הנראה היא, הגדולה השאלה דתית. התאמה הקוראן עםהפילוסופיה

 אריסטוטליות של לבא-כוחה אותו חושבים גיסא מחד ? ככופד או כמאמיןיותר
 פילוסופי רעיון כל להתאים משתדל שהוא אנו דואים גיסא ומאידךטהורה,
 בקוראן, פסוק על אצלו מבוסם ויכוח וכל פרק כל כמעט הדת. חוקיעם
 אלוהית. התגלות על לעתים דק רומז האדוק גאזאל- דבבו, שבעלבעוד
 החשד מפני דתיותו את ולהדאות להפגין מגאזאלי יותר א"ד היההזקוק
 אם ? ההמון כעם מפני עצמו על להגן כדי הוא המתחסד ? עליושהטילו
 חכמה "שזיהה הקודאן של סניגוד לאותו הודטן"( לפי לחשבועלינו

 לפתוד אפשר האלו הבעיות עליונה"? והתגלות נביאות עםפילוסופית
 מוצא דינאן'ץ ואופייהם. א"ר של בספריו שיטתית חקידה ידי עלרק

 דופי למצוא נוטה הוא תודותיו. לשאר המתנגדים ענינים הרבהב"הפלת"
 כ"כ מושפע אינו א"ד שבביאודיו אמת, זה. ספד של הלטינייםבתרגומים

 העז רצונו מתבלט העצמאיים ושבספדיו הניאו-אפאלטוניתמהפילוסופיה
 הפילוסופים בין להשלים וגם התיאולוגיה עם הפילוסופיה אתלהתאים

 61זל1 -226אל1ל הרץ י. בידי לגרמנית גם ונתרגם נדפס העברי הטקסט40(
 82ש182 ץ8לסט 6ש 1110%במנב0[1 668 8162ץ8ע88 18116118~1 י1מ1 4פ82,68אם3~316

 ,ביז1860.86
 )ג4 18ע 18אעס11108ן א6 ,18128 ע86

 66. צד הנ"ל, בספרו2א
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 המשתדל אריסטו של המסור כמפרשו א"ר בין להבחין יש ע"כעצמם.
 הסמכותי הטקסט את לשנות מבלי הגיונית הבחנה ע"י סתירה כללהסיר
 ומתגונן האדוקים דורו בני לה(1שמות המגיב העצמאי המקורי המחברובין
 כנראה, ההפלה", "הפלת את כתב הוא מהקוראן. והבאות ראיות מתוךנגדן

 בשלמות. האריסטוטלית הפילוסופיה בתחמושת מזוין כשהיה זקנותובימי
 שאנוס בהניחו זכות לכף הפילוסופים, צודר גאזאלי, את דן הוא יפהבעין
 הזמן תנאי לרגל האמיתית השקפתו את להסתיר דבבו בעל אותוהיה

והסביבה1ק.

 א"ר. של תדרדתיד עלטקירה
 הכפולה"(. "האמת של )הבעיה ודעות אמונותא

 של הפילוסופי בעיון יסודי ענין הוא והדת הפילוסופיה ביןהיחס
 דחוק. היה הפילוסופים מוחות את שהטרידה זו שאלה פתרון הביניים.ימי

 )שהיתה העיונית החקירה תוצאות אל הסמכותית ההתגלות של היחסבהגדרת
 העולם, בריאת אלוה, כמציאות הבעיות, שאר תלו יווני( ממוצאבעיקד
 כתשובה שחיבר מאמרים שני מתוך הקדומה. והגזדה הנפשהשאדות
 שם השקפותיו. של פרקים דאשי להכיר אפשר התיאולוגיםלהאשמות
 והדת"( הפילוסופיה בין ):ב::"ההתאמה אל-מקאל "פאצל הראשוןהמאמר
 והמורשה ההגיונית החשיבה בין לפשר א"ר של השתדלותו על כברדומז

 )ביב"הדוגמטיקה "אל-כשף" השני המאמר שם מביע זה כעיןהדתית.
 אעפ"י ההפלה" ב"הפלת בהחלט מתבלט מחשבות מהלך ואותוהעיונית"(
 "במהלך וסותרן. האדוק גאזאלי של דעותיו את מכחיש הוא זהשבספר
 בתת-ידע "אבל הורטן, אומד המאמין", המוסלמי עודנו הוא ובתודעתונפשו
 המסורת מתורת הוא מתרחק - לאריסטו השתעבדותו לדגל - מדעתושלא

 האמונה בענין אדם בני נחלקים א"ר של דעתו לפי ברם,האיסלמית"4".
 אינם א. ף. הגיוניים פרשנים שאינם אנשים סדג א. י כיתותן'לשלש

 ברובו. ההמון והם מליצה לדברי רק ומוכשרים כלל( בפילוסופיהמלומדים
 הפשוט. זה הסבר יכולת מחוסר אינו ישר שכל בעל שהוא מי כלכמעט
 האלה הדיאלקטיקה בעלי )בין ההגיוניים. הפרשנים הם השני הסוגב.

 110~12צ881)2 18811( ו 4 עסף 16, דף 1552,.הוצ'43(

 58. עמ' שם,4א
 10. 101, 4118ד, 18)2 1עדצא118ע1ז118 6,צעפד~ל הורטן, השווה5א
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 קצתם הגיון, בעלי הם ה"מותכלימון"(. גם ה"שעריה" את גם חושבהוא
 ההסבדה "אנשי הם השלישי הסוג ג. יחדו. והדגל מטבע וקצתםמטבעם

 ומאומנותם. מטבעם המופת בעלי הם האמיתיים. הפילוסופים כלו'המוכיחה",
 וכמה כמה אחת ועל הדיאלקטיקה לבעלי אפילו למסוד אין ההסבדהאותה
 דק א"ד לפי מוכשדים הקוראן חוקי של )ל"תוך"( העמוק למובןלהמון.

 האמת את האמונה בתודות המבקשים שכלית, בהשגה השלמים סגולהיחידי
 אפשר האליגודית זו בדרך אליה. המגיעים הם והם והנשגבההמוחלטת
 מהוות, ופילוסופיה אמונה התגלותית. אמת עם פילוסופית אמת כללזהות
 דרך היחידה. האמת אחת, מטרה אל המוליכות דדכים שתי דקאיפוא,
 השגתו. לכוח המתאימה בצודה ההמון אל לפנות היא הנבואה אוהדת
 אל פונים ההתגלות תודות של ה"תוך" את בתפסם הפילוסופיםבדם,

 יחידי "על נשגבה. צודה דבדיהם לובשים כן ועל והמשכיליםהחכמים
 את לקבל היא ההמון "וחובת א"ר, אומר ולהתעמק", להסבידסגולה
 אי אחדת כי ולהאמינה לתפסה כלומר הפנים, שני על כמשמעההנוסחה
 הטקסט את לבאד שייתכן כאלה בתנאים הטבעי"6(. כשדונם לפיאפשד
 קשה היה לא )"באטין"( העמוק מובנו לפי השאלה בדרך גם הקודאןשל

 דעותיו על הוא שוקד והפילוסופיה. הדת בין מדומה התאמה להראותלא"ד
 המדע לאנשי שייך שאינו מי "אמנם, י האדוק טההמון שתימנענהה"חפשיות"
 תהיה עמוקה הסבדה כמשמעם. הקודאן דברי את לקבל עליו)הפילוסופיה(

 שההסברה אנו חושבים לפיכך מינות. לידי תביאהו כי לכפידהאצלו
 במשמעות להאמין מטבעו( )שזקוק עליו שחובה למי מתאימה אינה)האליטדית(

 האמת אמונה"י". לאי מוליכו העמוק והביאור היות )החיצונית(,הפשוטה
 ידי על א. י אופנים בשני לאדם איפוא, מתגלית, והמוחלטתהאלהית

 את במשלים הבנתם לפי לעם המבאר והגלוי החיצוני במשמעו הדתחוק
 )"התוכי"( הפנימי המובן ידי על ב. וכו'. העולם בדיאת האלוהים,מציאות
 מוליכה הדדך אותה פילוסופיות. ובצורות בדאיות הללו התודות אתהמחזק
 האמת על מדמזת הראשונה שהדדך בעוד והמושלמת, המוחלטתלאמת
 הן היסודיות שהנחותיהם למרות ובעיה. בעיה כל על דאיות להביאמבלי
 למשכילים. דק למסור אפשד )הפילוסופיהס ההוכחה דרך הפילוסופים,כשל
 האלו בהוכחות לתעות עלולים פילוסופיות הקדמות החסרים ההשכלהקלושי
 אשר במדע עממית להסברה א"ר מתנגד לפיכך הכפירה. אחדיולנטות

 20. עסף הנ"ל בספדו מילר השןהא
 שם. שם,47(
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 באמונה'ץ וגם בפילוסומיה מעל גורמת כזאת גישה 1 גאזאלי ניסה דעתולמי
 דרגות א"ר דורש כן על תועלת. ללא והסיעות הכיתות מספר עלומוסיפה
 בזה אין והכרתה. האמת בהשגת לחוד סגולה וליחידי לחוד לעםשונות
 לשער יש בעלמא. הנפוצה כפולה" "אמת של ההשערה לאותה רמזשום
 המאוחרים. הלטיניים התרגומים מתוך התהוותה הכפולה"( "האמת )של זושדעה
 בידי ונהפכו לגמרי למתרגמים הובררו לא האמת בהשגת הפניםשני

 ישנה א"ר לפי ברם, כפולה". ל"אמת המאוחרים הלטינייםהאברואיסאים
 ובעצם האידיאלי במובנה יהשיגה יכולים לבדם שהפילוסופים אחת אמתרק

 גרידא, ושטחית אליגורית בצורה האמת את להמון לבאר יששלמותה.
 לתורת זכר איפוא, אין, לעוים. יהם תימסר לא הפילוסופיתהסברתה
 ששם אדוק תיאולוג היה שא"ר ההשערה את לדחות יש גם כפולה"."אמת
 84544 1680105140 לגברתה כשפחה התיאולוגיה פקידות תחת הפילוסופיהאת

 היא "הפילוסופיה בסיסמתו. לאמונות הדעות יחס את בדיוק מגדירהוא
 הוא בפייוסופיה דופי המוציא גאזאלי את האמונה"'". של ואחותהחבדתה
 שז2אב הטובה וכפוי בפילוסופיה הבוגד "אותו קשים. בדבריםמוכיח
 כדי מהם ששאל בנשקם והזדיין הפילוסופים מכתבי ידיעותיו כלאת

 התיאולוגים עם להשלים שאיפתו או דעתו טידוף רק - עליהםלהתנפל
 רצה הוא הפילוסופים". *הפלת את לכתוב לבו את הטו בו()שחשדו
 למצוא וכדי אז, מני הפילוסופים אויבי שהם התיאולוגים משנאתלהימלט

 בפילוסופיה""(. התגרה דתיותו על חשד כי ולהסיר בעיניהםחן
 ותכלית( ראשית )ללא העולם קדמותב

 הספרדית- בתקופה המטפל אל-מארקושי עבד-אל-ואהידההסטוריון
 כשאבן- י א"ר"( מחיי זה מאורע מספד האלמוהדים ממשלת תחתמוסלימית
 המושל, שאלהו השולטן, לפני הציגו א"ר, של וידידו בשנים הגדול חברוטופיל,
 על הפילוסופים של השקפתם "מהי י השאלה את ההשכלה, משוחרישהיה
 הדהימתו זו ששאלה ימים אחרי הודה א"ר מחודש?" אם הוא הקדוםהעולם,

 שבלבות לנו מראה הסיפור אותו כענין. שלא בתשובה ממנהושהשתמט
 האריסטוטלית ההשקפה שבין הסתירה כבד הורגשה העדבייםהמשכילים

 17. ענף שם,8א
 25. עמ' שם,49(

 )61 0יז ".61 בטי01 :צ1נ1% מוה1נמנבוע-1,
 1א%שןז18נ 8611 ?6 ע ע 4 1?שם ע60?0[ 18471 קק 174זז0ץ4

 01 1 וץ0יוע י 13 צד רינאן, , 422-421 צד מונק,.השווה
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 של לבעיה מיוחדת חקירה להקד,2ת הגורמים אחד היתה השאלה אותהוהדתית.
 העולם.בריאת

 לא הורה סתמיו(, "הפילוסוף" בתור הערבים אצל הידועאריסטו
 של התחלתו( )אי קדמותו את גם אלא פוסק הבלתי המשכו אתרק

 ההתהוות, בתהליך הקירתו על בעיקר זו הכרתו את ביסס הואהעולם'(.
 היסודות לשני וליחסן מציאות כל מיוסדת שעליהן הסיבות בהמצאתוביחוד

 הוויה כל מתהווים ביניהם אשר הקטבים כשני וצורה חומר שלהראשיים
 ותכונת הזמן התנועה, ממושגי ראיות גם נוספו זו לדה2ערה שינוי.וכל

 הדיאלקטי כוחה אף על אריסטו1-(. שקבעם כפי דה2מימיים העצמים שלהחומר
 שבזמנים עד לדורות והשפעתה והצלחתה העולם קדמות של זו תורהשל

 הפרוטסטנטית8(, הדוגמאטיקה בתוך להכניסה שלייארמאכר העיזמאוחרים
 והעולם האלוהים בין ביחס ביחוד והשאירה וחסרונות קשיים בפרטיההכילה
 ועל עליו לא כי לפתרן או למנען אריסטו השתדל שלא וספקותשאלות
 התאמצו הערביים הפילוסופים ועמהם הניאו-אפלטונים לדה2יבן. היהשיטתו
 והעולם, הבורא בין המתבלטת דה2ניות את לגשר האצילות תורתבעזרת
 ונצחיות עצמאיות שהן שוות סיבות כשתי הגלום והחומר הטהורה הצורהבין

 315. צד שם, מונק השפה52(
 )58 ,ץ26116 ץ76%6ז 616 6ץן146 668 181016168ץ(ל ת0,ו ץ18161166(למ1

  94ע%%ן1645%4ן ז48 (4081 8?1484811ן ז48(81(/8045"889![1
 ,611(י

 ץ66
 ט2 ,ב11ץ86 ,1878 ע97

 1 פ"ג א, מטפיסיקה אריסטו, )השווה סיבות לארבע ליחס אפשר הוויה כל54(
 16ו1 116ע411080ע 6 ת6ן160ץ:( צלר גם וז. ג ב, פיסיקה ו ח ז, ו בה,
 וזקוקה מדבר, א. : מתהווית הוויה כל כי 2(, 327, צד 1879, ליפסיה ג, פ"בח"ב,
 ובכיתנה כמגמה לצורה היא זקוקה לפיכך לדבר ב. מיוסדת. היא שעליולחומר

 התיה כל מכוונת שאליה קבועה תכלית למען דבר בגיי ג התפתחות. כלמתפתחת
 לפועל. והכח לצורה החומר נעשה ידה שעל מניעה סיבה באמ1עות כלומר דבר, ע'יד

 המוציאה או והמניעה התכליתית הצורתית, החומרית, )הסיבה האלה הסיבותמארבע
 שם, )צלר, סיבה בצורת ונכללות לאחת מהותן לפי האחרונות שלש מתאחדותלפועל(

 ,9768ץ76%6ז 188ץ6תטץנ4 661 16ן680110;( ץ66 "1116ע11080ונ] ואילך 327צד
 ,ת11ץ6מ1894
 יותר מסיבות נגזרות הבלתי הראשונות הסיבות שתי לאותן הסיבות מספר מתמעטכן

 611וץ16,י 578: צד 1835, ברלין 1, ב, מדור ח"ב 6ת8א 6 ץ8 ש06ץ-11וע ץוסי 8ט(ע ,821618ץן] השווה , 2 314, שם, )צלר, והצורה החומר : והןעליונות
"1(16 

 ץ66 ת88601110116116ץ7ז 10681 16121ט2 ת1 6ת61 611611(ד2 8101 2ט8ת1
 ,618881ש 1ע6816שב6ש186ת6"6ץנל ז8ש81= 8ש 6(8211ש810 א801110116אמ ת66 61ץ6 ת6שת6%6ט 611518ומ21
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 ברירה באין אמצעיים. של דרגות והעולם הראשון המניע ביןוהכניסו
 שנסתייעה המוסיימית-דתית לעמדתם הקרובה המסקנה אותה אתהסיקו

 ביד עלה 4א השכלים. ספירות על האריסטוטלית ההנחה ירי עלבמקצתה
 ואפילו ההיא, הניאו-אפלטונית מההשפעה להימלט הערביים הפילוסופיםאחר
 זו מתורה לדהטתטט היה אפשר אי אריסטו של לרוחו ביותר המתקרבלא"ר
 היווני רבו אחרי כרוך היה שא"ר הדעת על מתקבל לגמרי. ההאצלהשל

 ולהסיר הפילוסופיה על להגן הוא משתדל הדיאלקטי הסברו בכוחהנעלה.
 סתירה אמנם שיש ההפלה" בעהפלת הוא מודה הדת. מטעם ההתנגדותאת
 , הבריאה לשאלת בנוגע המותכלימון של אותה ובין המדברים השקפתבין

 החומר, של קדמותם את לזאת )ובהתאם העולם קדמות את הורוהראשונים
 יש בריאת של האמונה תורת בעד נלחמו והאחרונים והזמח'התנועה
 הבחנה בעזרת לפשר הוא מנסה זו את זו הסותרות הדעות שתי ביןמאין.

 שמה שנבאר המאמר בזה הכוונה רשד בן *אמר מונחים"": שלבלשנית
 באיכות מחתנו נואנשי המדברים'6( שיאנוינו ומה המואאיפי6(שהאמינוהו
 ש'יתוף מפני הוא אמנם מחלקותם ושרוב בענין )קרוב( העולםמציאות
 שם בשימוש תימצא מחלוקתם סיבת דעתו לפי והמחודש...'הקדמון
 במובן והתיאויוגים הפילוסופים בין המקובלים מושגים שני בעדמשותף
 עם הנצחי את "המחודש", עם "הקרמון" את לזהות יש בעלילשונה.
 אל הכוח מן שהוצא דבר ל"מחודש= חשבו המוסלימים המדבריםהנברא.
 שלפי היות בוראש(. ידי על ובמקום בזמן ושנברא העדרו, אחרהפועל
 הם נמנעים א"ר, אומר עעכ, בזמן, התהוות העולם נתהווה לאדעתם

 את ומבכרים בזמן= "בריאה על להורות שיוכל "מחודש" במונתמלהשתמש

 גם השווה 1 הנ"ל הברלינית בספריה הנמצא העברי בכ"י השתמשתי אני56(
 38111], 2111 18881( 681 1נוננ 688 31%1181811818 ב וורמס שהוציאהכ"י
 ח"ד. ג,כרך

 )בסוף( יד ה, מאמר בכוזרי )ן:הלך(. בערבית מקורו משאים השם57(
 מוסקאסו יהודה של פירושו השווה אריסטו". בסיעת והם "ההולכים הםנקראים
 הפילוסופים מן "כת על מורה "משאים" שהשם תיבון ן' בשם המביא שם, יהודה(,)קול

 משאהם ופירושו למשאים, ראש עצמו ואריסטו דעותיו בכל אריסטו דעת אחרהנמשכת
 שם. גחמד, אוצר גם השווההולכים".
 "המדברים". ומזה )כלאםב:לוגוסבבדבר, מותכלימון 188ת8סף10 המדבריסב:58(

 "המדברים".ומזה
 הזמן שיהיה רצוני בזמן החדוש שיהיה "ומהם : שם הנ"ל, בספרו וורמס59(
 יסתלק בזמן ובהסתלק בטבע... עליו קודם ושיהיה בו.. ומקיף למציאותמשער

 הפועל, אל ומהאפשרות המציאות אל מההעדר יוציאהו פועל לו ושיהיה .המחודש
 ." .. המשאים( )אצל האמהי המחודש זהוהנה
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 אפשר באמת, ההתהוות. תארי מכל יותר לבורא המתאים "קדמון"המושג
 מחודש, הוא שהעולם ולומר לעולם מחדשת עילה שיש לראותלפילוסופים

 שלא מאין יש בריאת זה מונח ידי על מחזיקים שהתיאולוגיםאעפ"י
 המדברים שרשי והנה . מציאות העדר ולא מקום ולא זמן לא להקדם

 מזה במחוייב יתחלפו ואמנם בעצם המשאים שרשי הם העויםבחידוש
 הם הנראים החילוקים ..""(. ישערהו. לא או הזמן ישערהו העולםמהיות
 התחלה(. ליא בריאה )כיו' לא או בזמן תלויה העולם בריאת אםבעין
 במחשבת העולם" "קדמות ואי-תכיית. אי-ראהטית אומד "קדמות"התואר

 תנועה. מהווים הם כי נצחיים נמצאים של שישית על מורההפילוסופים
 הגיעו לא א"ר של דעתו לפי בכללותם. וקדמונים בפרטיהם מחודשיםהם

 שגם לחשוב להם היה שקשה מפני זו להכרה האשערייםהתיאולוגים
 "חידושו בשם ~השתמש ראוי יותר יפיכך הוא. קדמון העוים גםאיוהים

 מנסה, א"ר לבורא('((. רק )המתאימה "קדמותו" במקום העולם שלהמתמיד"
 את וינמק קדמותו ובין העוים חידוש של המוובגים בין לפשראיפוא,

 אקבינה איש ונומאס אצל נמצאת זה כעין המתמיד. החידוש עיההשערה
 פי על )יכה"פ היא אפשרית 0"68ץ( 8ס14מ8 קדומה שבריאהסברה
 העדר-מציאות1ט. או זמן חומר, לה קדם שלא האמונה(, פי על ולאהשכל,

 הפילוסופים בהם שהשתמשו השונים המונחים על מראההורטן61(
 איבדא ובין בזמה ובריאה )חידוש איחדאת בין בהבחינם זו בבעיההערביים
 אבל )איחדאת( בזמן העולם חידוש את א"ר שולל לפיכך קדמונית(.)בריאה
 הלטיניים המתרגמים התחלה. ללא מתמיד( )חידוש קדמונית בריאהמחייב
 הטעות את סייעו זה ידי ועל (ץ68!0 ב האלה המושגים שני אתתירגמו

 והגדרותיהם המונחים דבריו לפי העו~ם. קדמות את הורה שא"רהמקובלת
 נבדלים, העולם חידוש או קדמות ~שאלת "בנוגע . זה בענין המכריעיםהם

 בהגדרת רק הקדמונים והפייוסופים האשעריים התיאויוגים דעתי,לפי

 שם. שם,60(
 מחודש שהפעל אמרם "ואולם : הוא א( עמוד קכט, )דף העברי בכ"י הנוסח61(

 . . . אחרית ואין לו ראשית אין שהוא בו הקדימה ענין ואמנם תנועה שהוא לפי אמתהוא
 ושהעולם קדמון ית' שה' שאמרו עליהם יקשה האשעריה כת הבינוהו שלא בעבורוזהו
 הורטן, השיה ." . הקדמות משם בו אמתי יותר המתמד החי~ש שם היה ולזהקדמון
 16ע ת6זא116עע88 6 ,ץץ6ד1ג ,תתסע ,1918 ע166
 )62 .שסאז '6 ס14נ 8תננבס8 11אע 11 0 ,88 1שתנתס8 801אז,1

 ע ,46 ע0 ,ד2 6ע 11818תז~ש8 שמסא 8ז1תס( סתתטח!185תפץ
 %. צד 811,נאק32618 6 068ץז8,יול ל הקדמתו ראהא(
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 גאזאלי של לנימוקו ומתנגד בפירוש מאין יש בבריאת מודה א"רהשם""(.
 לאיש הצל חיוב כמו הוא ית' מהשם מסודר שהעולם "יראושהפילוסופים

 שהפעל לפי פעל יקרא לא וזה לאבן מטה אל והירידה לשפהםוהאור
 שהסיבות יראו שהפילוסופים וזה כזב, כולו וזה אמרתי מהפועל. נבדלבלתי
 זולתו יוציא אשר הוא הוא ושהפועל והתכלית, והפועל והצורה החומר .ד'

 מעצה תהיה פעמים ההוצאה ושזאת המציאות, אל ומהעדר הפועל אלמהכוח
 פועל לצלו בעשותו האיש יקרא לא ושהוא בטבע תהיה ופעמיםובחירה
 והם מהפעול. נבדל והפועל ממנו נבדל בלתי שהוא לפי בהעברהאלא

 הוא ולא הסוג מזה אצלם הוא ואין מהעולם יובדל ית' שהבוראיאמינו
 בעל בלתי ולא הבחירה בעל לא כנראה אהםר הפועל בענין פועל כןגם

 המציאות אל ההעדר מן הכל מוציא הסיבות אלו פועל הוא אבלהבחירה
 ."וק . הנראים בפעלים שהוא ממה מעולה ויותר שלם יותר אופן על אותוושומר
 ; האמונה לרוח גם ההחלה ללא מתמיד חידוש של זו השקפה מתאימה א"רלפי
 הוא'". ומתמיד קדום - בדתכעיקר - הבורא ידי על העולם שחידוש ייתכל כי לקוראל, מתנגדת אינההיא

 הערבי מהמונר גם מאין יש בריאת של מושג יוצא שהראיתיכפי
 ועירו דורו בן לבורא. רק המסוגלת קדומה בריאה של במובןאיבדאע
 של הפילוסופי המושג את בעליל מגדיר צדיק אבן יוסף היהודיהפילוסוף
 מוחלטת, יש-מאין בריאת של במובן לבורא רק המיוחסת איבזאעהמלה
 יש ערב בלשון איבדאע ומלת יצירה מלת שבין השומר ישמרך "דע ;באמרו
 בקצתם קצתם הארבעה היסודות הרכבת היא יצירה שמלת הפרש,ביניהם
 באמת הנקראת הביצה מן התרנגול כזאת הפעל אל הכוח מן הדברויציאת
 אצלם מיוחדת היא ישמעאלים, לשון חכמים, בלשון אבדאע מלת אבלהוויה
 כלומר יש-מאין, המציאות אצלם זה שם שאמתת שמו, ישתבח הבוראלפועל
 .""( . . יש עושהו אין שהיהזה
 האלוה מציאות עך תורתוג

 דרכי על א"ר מגיב אל-כאשף"('ק )"פאצל ודעות אמונות עלבמאמרו
 !!. צד הנ"ל, בספרו מילר לפיא(
  9בן. צד שם,הורטן, השיה 1 ב( עמוד קכד, )דף שהשתמשתי העברי כ"י מתוך מצטט אני65(
 ואילך 2! צד הנ"ל, בספרו מילר,46ן
 55 צד 903!, ברסלוי הורוביץ, הוצ' הקטן", "העולםד6(
 צד שם, מילר, השיה רשד", אבן פלספת "כיתאב בשם קהירה בהוצאת68(
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 ישנן בעיקר אלוה. מציאות להוכיח בנסיונותיהן שבאיסלם השונותהכיתות
 רוב בעיני )"הנחשבים האשעריה א. והן: ערך בעלות אסכולותארבע

 החשוויה. ד. הבאטיניה. ג. המועתזילה. ב. אדוקים"(. כתיאולוגיםהאנשים
 למציאות בנוגע משותפים עיקרים האלה הכיתות לכל יש פירודן אףעל

 נחשב בהם מודה שאינו ומי הקוראן בפתשגן אותם מוצאים שהםהאלוה
 להוכיח אפשר האלוה מציאות שאת ההשקפה את דוחים החטיויהככופרו".

 מכוח הוא הבורא מציאות את להכיר דרכם האנושי"ק. השכל ידיעל
 הגיוניות ראיות בעצמו הקוראן מכניס א"ר לפי עיון. ידי על ולאסמכות
 של האלו השכליות הראיות את לתפוס ידם לאל שאין האנשיםורק

 מאידך האשעריה, בעלי גרידא הסמכות בכוח להסתפק עליהםההתגלות,
 ראיותיהם ברם, עיוניים. יסודות על בעיקר האלוה הכרת את מיסדיםגיסא,
 מכחיש א"ר מופתיי(. אופי להן אין וגם דעם להמון מתאימותאינן

 מטעם מוכיחות בלתי וגם עיוניות שאינן על בפרוטרוט אלוראיותיהם
 העולם נתהווה שלפיה הפרודים העצמים השערת על בנויה שיטתםדתי'ק.
 כלל( מתחלק )שאינו ושהעצם נפרדים בלתי מחלקים המורכביםמגופים
 להוכיח כדי בה בחרו שהם הדרך אותה נתהוו. הגופים גם וע"כנברא
 קשיים מכילה - אטוס שיקראוהו - הבלתי-נפרד העצם התהוותאת

 זו דרך אין גם ההמון. לפני ומכ"ש ההגיון בעלי לפני גםומכשולים
 נאמר אם כי הבורא. במציאות ברורה הכרה לידי מביאה ואינהמופתית
 נשאר אבל )בורא( המוציא פועל שיש דבריהם לפי יוצא נברא,שהעולם

 יהשתחרר אפשר אי הדיגמטיקה שלבעלי הפועל אותו במציאות ספקעוד
 5( 18~8ק )16~8 קדום ההוא הפועל את לדהטוב יתכן לא כי ,ממנו

 זה ומוציא למוציא, ההוא הפועל זקוק אזי זה את נקבל אם מחודש.או

 של המילולית כינתם את אל-כאשף"( )"פאצל השני זה במאמר מבקר א"ר ואילך.26
 פותח הוא העם. המון את להדריך הדת רוצה בה אשר )הדוגמות( האמוגהעיקרי
 שהיא הבורא מציאות לידי המוליכה הדרך בידיעת אנו "מתחילים : אלה בדבריו זהפרק

 להכיר" אחראי מוסלימי שחייב הראשונהההכרה
 לעיקרי ויחסום לדרשות מפשוטם הקוראן של ביטויים הרבה הוציאו "הם69(
 בני כל את להוליך ואליה והמקורית הפשוטה הדת את מהמים שהם באמרםהאמונה
 27( צד )שם, מהפכן" או כופר הוא ממנה שסר מיאדם

 העלולה לדרך בנוגע הדת מגמת את הבינו שלא יוצא הטועה השטה "מאותה70(
 כמו לקבלה. מוכשרים אדם בני שכל הבורא מציאות להכרת בהוליכה שיהלהיות
 28(. צד )שם, שכלתניות"ראיות ע"י הבורא מציאות את לאמת אדם בני את מחייב שהקוראן מקומות מכמה נתבררכן

 ואילך. 29 צד שם, מילר,71(
 40 צד שנג72(
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של שיטתם דרכם. אפסות את מוכיח וזה סוף, לאין עד אחרלמוציא
אין כי כיל, עיונית אינה )הבטיניה(, הערביים המסתורין בעליהצופים,
 להגיע שואפים הם היקשים. -לא הקדמות לא הגיונית, בצורה הוכחהלהם
 בעד אינה הדרך איתה נסתרות. וחוויות סיגופים ע"י הבורא הכרתלידי
 שאר תורות הקוראןוק. ידי על והומלץ שהותר להגיון מזיקה ורקההמוד

 של דעתו לפי בספרד. ידועות אינן המועתזילה של ובפרטהאסכולות
 והוכחותיהן חשיבותן את שולל הוא האשעריה*". משיטת רחוקות אינן הןא"ר
 הדת. של האמיתית לרוח גם מתאימות בשאינן השיטות אותן כלשל
 הראיה א. , הבורא מציאות את להוכיח אופנים שני ישנם הקוראן של דרכולפי
 הנפכאה התולדה מן הראיה וב. אלאינאיא(, )דאליל העליונה ההשגחהמן

 נברא לא הנמצא שכל בעובדה נראית הראשונה אל-איקטירא(.)דא?יל
 חיות וירח, שמש ולילה, יום של ממשטר שיוצא )כפי האדם בשבילאלא

 נבראה בעולם הנמצאת ההרמוניה ו,?כל האדם( גוף ממבנה ואפילווצמחים
 מבוססת הנפלאה התולדה מן הדאיה בודא. מחייב נברא כל כי פועל,ע"י
 האלו הרא"ות שתי הדברים. עצם של השכלית וההכדה הממשית התחושהעל

 המון של גם סגולה יחידי של דדכם גם ומהוות מסבב פועל לידימביאות
 תפיסתם בדרגות רק הוא שביניהם ההבדל אלוה. הכדת לידי בהגיעםהעם
 האלוהית ההשגחה מן הראיות שתי הגיוניים"". מופתים גם מכניסוהחכם

 בקוראן. פסוקים על נשענות כלומר תיאולוגיות גם הן הנפלאהוהתולדה
 נבונה תכנית לפי נעשה בעולם שהכל התקיפה דעתו את מדגישא"ר
 מכיר האלוה חכמת את מקרים. בהרבה להכירה יכול אינו ששכלנו אף"על
 ויחידי מושלם כמעשה העולם שבטבע. החכמה מן בלמדו רק הטבעיהשכל
 מציאותו. על מורים והארץ ושהשמים תכלית( )בעל חכם מחייב אמןשל
 בעצמו גורמו בתור והמפליא האמנותי זה מפעל ליחס שיכול מיאין
 ץ6ע("76()86

 ושכיחה דצויה אינה שהיא אנו חושבים קיימת, זו ששיטה העובדה אף "על73(
 אופן היה סתס, אנשים בעד מכוונת הדדך אותה היתה ולו ודם בשד בהיותם אדםלבני
 ושיקול עיון דודש שהקודאן בזמן אדם בידי שעשועים מעשה ודק ומבוטל בטלהעיון
 39(. צד )שמ דדכיהם" שימוש את וממדיץהדעת

 40. צד שם,74(
 הנבדלה בהסתכלותם וההדיוט האמן שבין לאותו דומה הזה "ההפדש75(
 שהניחו כמו נימוק ללא מחליטה אינה היא בדם, מגדירה. בסיבה מכידיםהפילוסופים
 )שם(. התכליתי" הגודם שהיא בחכמה אלאהאשעדים
 232.צד ת5ץא118ע~פ11, 688 08זץ6ן~ל הודטן, השווה76(
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 הבודא מציאות על התיאולוגית בהוכחתו להחזיק א"ד משתדל כזהבאופן
 חכמתו את והכחישו מהעולם האלוה את שהרחיקו הניאו-אפלטונייםנגד

 האלוה למציאות דאיתו על חולק הוא הפדטית(. השגחתו )כלו'התכליתית
 הבלתי- הנמצא כלו' ההכדחי-סתמי של המושגים על הבנויה סינא, אבןשל

 והאפשדי- המסובב, הנמצא שהוא )ההכדחי-היפותטי( ההכרחי-אפשדימסובב,
 בלתי-מסובב לנמצא המסובב הנמצא זקוק כך בכוח. הנמצא שהואסתמי

 אותה דוחה הוא מהמותכלימון. זו ראיה סינא אבן שאל א"ר לפי)האלוה(י".
 אינה ובלתי-מסובב למסובב הנמצא חלוקת ראשית, טעמים שלשהמחמת
 הכרחי-היפותטי הוא הפרטי שהמסובב הוא שברור אעפ"י שנית, בעצמה.מוכחת
 ההכדחי- יסובב שלא מחייב השכל אין שלישית, כולו. בעולם כן הדיןאין

 אבן של נימוקיו את הכרחיים-היפותטיים4". של אינסופית משלשלתהיפותטי
 למקורות א"ר מייחס 1ע8עמ11מסם 8 88 81 1עט1ז808888מ 86 8110 מסינא
 8מ8 86 8110 ל הנמצא של מוטעים חילוקים על בנויים הם קדומים.יווניים

 ש1ז808884מ ד של1181881מ00 הנכון הפילוג 8תפבמקום 4 88ול

 לידי והביאוהו סינא( לאבן )בניגוד א"ר לפי זהותים אינם המושגיםשני
 הכדחית'". שאינה באפשרותהכחשה

 אפשר אי שווה. להוליד השווה עלול והמסובב הסיבה חוק פיעל
 בלי מודכב חומר על ישפיע חמרית בלתי כסיבה שהאלוה להניחלא"ד

 את נחשוב אם ישיד. בדרך מספר ליא צורות מהטבע שיוציא אואמצעים
 הניאו-אפלטוני בכלל נתקל אזי הטבע של הכרחית כתוצאההבריאה
 רק בא ושנפרד מיחיד מתהווה אינו שרבוי צ8 סמט מ0מ ן6 8181ת1טמט
 האמצעיים. מושג את האצילות מתורת לקבל א"ר הוכרח כן עלמנפדד.
 את ולפרט להסביר הגיונית יותר מתודה ידי על משתדל הואברם,

 עד וכו' שני עצם וממנו אחד, עצם רק אלוה מן נאצל בהתחלה יהרבוי
 הרבויא(.שנתהווה

 35 צד שם, מער,77(
 האסכולסטיקה בלשון )או הבורא למציאות סיגא ף של ראיתו מזדהית בפועל78(

 "הכרחי-סתמי, המושגים על הגשעגת אריסטו של אותה עם 08816111ע( 1081ז808888מ
 68( 18מ1מ8 ,111 ,10 4886 18 181ע 11[] ,7 10728 סתמי" ומסובבמסבב-מסובב,

 ההכרחי-סתמי, עם מזדהה המסבב-סתמי הלא ,24 8ו6ק 111,י ,6 25 6)20
 השווה ההיפותטי-סתמי. עם והמסובב-סתמי ההכרחי-היפותסי עםהמסבב-מסובב

 ,1924 ע150 מ0,י מ68 ,6שז138 18)1 18ע110עמ1 ז68 811?6ע31818 688 ,088זזפיול,מ1,8168
 או צד שם, הקדמתו, את וגם ואילך 328 צד שם, הורסן, השיה79(
 ואילך 17 155, צד שם,80(
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 ושכל נפשד

 באפשרות מאמר בשם חיבורים שלשה א"ר חיבר וו שאלהעל
 שיטתו את מייסד הוא בו באדם. הנפרד השכל דבקות כלומרהדבקוומק,
 ביותר. העליון סמכא לבר בעיניו הנחשב אריסטו על ונשעןבפרוטרוט
 בהתחלה הנמצא כיסוד )הילי( החומר וצורה, חומר בין להבחין ישלפיכך
 וכל החומר. כהגשמת והצורה )אפיטיתיוטיס( כהכנה כלומר בכוח.רק

 און "דינאמי מן הצורה, אל החומר מן העברה היא בטבעהתהוות
 המציאות רק לא אמנם, הפועל. אל הכוח מן כלו' און",לאנרגיא
 של יחסה כן לחומר הצורה כיחס אם כי החומר על מבוססתהגשמית
 אנו קוראים לדהטוב( )המוכשרה המדברת נפש אותה ולגוף. לחומרהנפש
 האידיאות השפעת תחת שלו השכל בתורת היה נאלץ אריסטוט(כל

 הנפעל והג0כל פוייטיקוס( )נוס הפועל הס(כל בין להבחיןהאפלטוניות
 רק המתגשמת הכנה רק בהתחלה היא החשיבה כי פאתיטיקוס(.)נוס
 חיצוניים כאוביקטים הצורות את איפוא, מקבל, השכל צורה. לבישת ידיעל

 והפסדו הוויתו הנפעל, דהטכל הפועל. אל הכוח מן ועובר ממנוהשונים
 המושגים". עצמות את בקלטו לבד אדם של כשרונו "הוא בגופוקשורים
 החשיבה. לפני בפועל כלום ואינו בכוח, החשיבה עצם הוא החשיבה"כשרון
 בפועל""(. עליו נכתב טרם ללוח-כתיבה הואדומה

 אלכסנדר של וביחוד המאוחרים ה"מהלכים" של דעותיהם את מביאא"ר
 390(. )מת תימיסטיוס ושל סה"נ( לפני 200 בערך )שחימאפרודיסיה

 - אלכסנדר לפי - הוא וההיולאני החמרי גם המכונה הנפעלהשכל
 הכנה הוא החמרי שהשכל היינו הנשמה, הוא נושאה אשר גרידאהכנה

 היסודות. מעצם רחוק שהוא אעפ"י שבגוףוו(, היסודות מהרכבתשנתהווה

 "מאמר בשם מכנהו רלב"ג , 1869 ברלין גרמני, תרגום בצרוף הערבי במקורו הרץי. ע"י ונתפרסם הערבי ממקורו תיבון ן' שמואל בידי נתרגם הזה המאמר81(
 הרץ. של הקדמתו ראה הדבקות",באפשרות

 )82 46 ש1ע!811 ,4111
 )88 ,068ןז6ץ~ל 46 558תש ,111 5עע00 5 ע( 142 )6 ןמ 51מ6118514
 5! ,1815אץ1 565ף 11ח1 46 15ח1611תו 1ע45ע8605 ש6ת0!תוע810ת1
 4ס5ף 158א165תו ט81!ץ1816ע 881 58אוע 18(18 8 6ת16%10עמז00 ןמא8ע

 ןת85 8לץ8ץ 58ו6 555ם" ןש81ן 6% אא יא0עזס0 40תא145ת156
 1ע%15ומ1 58ףן81 ,6תסט%ומז ץ8645ץ6ת6ן 4שףם8 6% 80ץ6ד!ת5%11,5ע

 18! 504ף ןש תז5ןע8 ן5 1ש 5נט1651ע5ז1581 שטט י158ח%11תג 681451
 תו אא ,%10!ש ש05 816 1~6%181 תו 1עפם ,011קץ00 61 8154!עעלת6עעת81ת!

 א6 851ט6 ,שעזס0 0ת15 ץ410815 6886 158ח1611ת! 15 ,8טת016ע 68161



 באבד יומףד"ר88

 שהוא - הפועל השכל ע"י הפועל אל הכוח מן מובא החמרי השכלאותו
 בפועל, השכל נעשה בכוח השכל מן כלומר, - האלוהות אלכסנדרלפי

 השכל אלכסנדר של דעתו לפי הנקנה. השכל הוא המוגשם ההואוהשכל
 במאמריו נצחי. הוא הכוללהפועל

 הנ"לי"
 דעותיו את גם א"ר לנו מוסר

 כהמאר המתפרד לעצם החמרי השכל נחשב לפיהן אשר תמיסטיוסשל
 יכולים השכליים שהעצמים מה כי יסודו הוא זה עצם הנפש. שלתכונותיה
 החמרי השכל גם הם נצחיים הכולל, הפועל כהשכל השכל. הואלקלוט
 ברורה. אינה עצמו א"ר של השקפתו אח"כ. המתהווה בפועל השכלגם

 ובין מאפרודיסיה אלכסנדר של דעותיו בין לפשר הוא שואףכנראה
 מפרוטו1 א. : באה זה בענין השוררת המבוכה תמיסטיוס. שלאותן

 לנותן אחת בבת השכל את החושב אריסטו של נוס תורת שלפסבדוס
 תורת )כשל האחדות שיטת מצירוף ב. עצמה"ץ. וכצורה צורהומקבל

 הדידוקטיבית מההשגה ג. וצורה(. חומר )של השניות תורת עםהאצילות(
 על מבוססת ידיעה שכל ההנחה עם והתחברותה ברורה ידיעה כלשל

 )כדברי גרידא הכנה לא א"ר בעיני הוא החמרי השכל ונסיון.אינדוקציה
 בהיחלקו, מתחלק ואינו בגוף מורכב בלתי נפרד, עצם גם אלאאלכסנדר(

 בתחלה החמרי השכל את מניע הפועל השכל חלוף. ובן מחודש בלתיהוא
 מהחומר הצורות את להפשיט שיוכל עד )פאנטסמטא( דמיונות ידיעל

 להחליפו שאין - בפועל השכל אותו בקנין שכן או בפוען שכןונעשה
 לפעמים בהיותו הנקנה השכל או בקנין השכל הוא - הפועלבשכל

 את קולט שהוא בזמן נצחי בלתי הוא ; בקנידץ השכל שלהשתלמותו
 בזה המוכשטות. הצורות את מקבל הוא אם נצחי אולם החומר,צורות
 הוא בפועל השכל תימיסטיוס. משל וגם אלכסנדר של מדרכו א"רסר
 158ז%ד 15015 8 %ם%1%0עפ 558ף 000%6%1 ת1 58מנץ0עץ00 515ץ5ע58ץע%6

 מ~65ת%8ק%או ,1ב18118015ת% שף 881 ת% 8015"

 ביניהם גדולה מחלוקת שיש מצאנו "והנה : ק"י צד ל"מורה", פאלקיראהשיה
 מפני חמרי שהוא ואמר החמרי. השכל והוא באדם, נמצא שהוא בדבר גדולותוספקות

 אלכסנדר ואמר נצחי, שהוא אריסטו ואמר המושכלות. בקבלו החומר אלשהמשילוהו
 הכנות שהם הנפש כוחות ובשאר בו ראה והוא מהמזג, מחודש הוא כיהמפרש
 היסודות מערוב שיתחדש רחוק אינו כי וייראה והמזיגה מהערוב המורכב כגוףמחודשות

 ." . היסודות מעצם רחוק שהוא פי על ואף הנכבד המציאות זהכמו
 ס"ח. פרק ח"א, ל"מורה" פירושו ראה נרבוני, לפי הרמב"ם של דעתו גםזוהי

 81. הערתי ראה84(
 20. ב 1072 ז יב, 1 ב 1051 י, ט, מטפיסיקה ראה85(
 46 5מ%5ז4 ב )א"ר העיוני השכל הוא הנקנה השכל אותו של השתלמותו86(

 ,111 980 161180158ת% %51%8ץ518מנ 881 5מעץע 0ס%0ץ8ע %8ת%מאע81
 8!לא151811 5151%758אע8 881 %מ081281ע0ס160ז8ע



87 הרמב"ם של דורו ב1 חשדאבן

 השכל כן נצחיים, וצורה מחומר נצחי בלתי פרט שיוצא וכמואישי,
 החמרי והשכל הפועל השכל מל היפרדו לרגל נצחי בלתי הואהפועל

 הצורות עם הפועל השכל את א"ר מזהה קרובות לעתיםהנצחיים'ק.
 לאור אותו מדמה והוא גורם רק הוא אחר שמצד אעפ"יהמופשטות,
 ומפעיל הממציא )כולל( אחד שכל רק ישנו דעתו לפי צבעים9(.המראה
 יווצר הכשרהו, כלו' אדם, עם התקשרותו ע"י רק האישי. שכלנואת
 הפועל השכל אותו של השפעתו ע"י בכוח השכל או החמרי השכלבנו

 לשכל ההדרגתית ובההבתלמותו בפועל לשכל בכוח הפ(כל מתפתחנהטלל(
 עם לזהותו יש המופשטות הצורות את קולט בהיותו העיוני אוהנקנה
 והתרחקות תמידית חקירה ידי על נצחי. לבדו שהוא )הכולל( הפועלהשכל

 היא אדם של מטרתו שלמות, אותה להשיג אדם יכול גשמייםמתענוגים
 בזה רואים כולו. הפועל הכולל השכל עם האישי שכלנו )מיזוג(איחוד
 מעצם א"ר לפי נאצל הפועל דהעכל כי האצילות, תורת של השפעתהאת

 הלבנה. ספירת של האחרוןהשכלי

 )אסכאטולוגיה( הנפש השארת עלה

 מציאות על שיטה כמייסד א"ר נראה הקודם בפרק שנאמר מהלפי
 בהמשך כופר הוא אישית. נפש השארת ללא )מונופסיכיזם( כוללת אחתנפש
 בשאלה דעתו את בעליל מגלה אינו הוא אישי. ענין כל שלתמידי
 הדתות הנפש, השארת את מחייבות הדתות שכל מודיענו אלא זוחמורה
 ההוא המצב להמון מסתמל ידיהם על אשר הזה העולם עניני עלנחלקות

 כלומר כרוחני המצב אותו תתארנה מהן הבא(, העולם )שלהעל-מוחשי
 לקבל הפילוסופים על יחד"(, ונשמות גופים כשל ומהן הנשמות,כמהות
 עקרונות על והבנויים המדינה מטעם הנחוצים כתיקונים הדת עיקריאותם
 על מהם לגרוע ואין האלה העיקרים על להוסיף אין וההתגלות.השכל
 על הארץ" "עמי עם להתווכח אין גם דרכיהם, בפרטי דעות חילוקיאף
 החקירה ואנשי הנפש השארת את מחייבות הדתות וכל  היות  זה,ענין

 את לראות יש אמנם, לקבלה חובה ע"כ עיוניות, בראיות  וו  דעהמחזקים
 במושגים משתמשים שהנביאים ומה גרידא רוחני כהמשך הנפשהשארת

  )ד8 66 מ8 ,1048.11
 66 מ8 ,16111,64808 אריסטו אצל כבר נמצאה ההשיאה אותה88(

 המפרש. אלכסנדר אצלוגם
 109.?ד 1108עי1 60111עש מילר,89(



 באבד יוסףד"ר68

 מכריזים לפיכך להמון. להסבירם כדי רק הוא ועונש גמול כשלגשמיים
 הנאות המאושרים ייהנו שבהם גופים אל המתים את ישיב שאלוההם

 קץ ללא נוראים עינויים יסבלו והאומללים עד, לעולמי )כב"גן"(גשמיות
 הגיהינום"("(. "אהם)כשל

 במצב הנשמות תימצאנה המוות שאחר הדתות כל מסכימותככה
 ובהסברתן מציאותן בתיאור הבדל רק ויש אושר אי של או אושרשל
 ביותר המתאימה היא המוסלמית הדת של סמליותה א"ר לפי אדם.לבני
 הדת, בעיקרי שכופר מי טובים. למעשים נפשם את ומעוררת ההמוןלרוח
 מוסרית- מגמה גם יש המתים תחיית לתורת המוסר את איפוא,מסכן,
 היסוד אותו להכחיש לפילוסופים אסור ע"כ ותפילות. קרבנות בשלמעשית
 שכל מספיק אינו גם ; האמונה בלעדי לעם אפשר אי למעף~ה כיהדתי,
 השארות על הרעיון ביותר. הנשגבות השערתיות בהעאלות להכריעהאדם
 האמונה אמנם, המעטים. שהם הסגולה יחידי הפילוסופים, זכות הוארוחנית
 שההגשמה היא א"ר של דעתו הבריות. על חביבה יותר גופניתבהשארה
 מפניה; יפחדו ולא יבקשוה לא כי ההמון לרוח מתאימה אינההרוחנית
 אמנם, המדברימו". דעת על יותר הרוחנית ההגשמה מתקבלת גיסא,מאידך
 אחת לפי : שונות לכיתות המוסלימים מתחלקים לפיכך במספר. הםמעטים
 אחרת כיתה נצחיותו. ע"י רק עליו ועולה הזה לעולם הבא העולםדומה

 יש גשמיות המביאים הקוראן פסוקי הבא. העולם של ברוחניותומאמינה
 בעולם גופנית מציאות המחייבת כיתה גם ישנה סמלי. בדרךלבארם
 להוויה משועבדת בהיותה הזה העולם משל שונה שגשמיותו אלאהבא

 בעולם הגופים חמרי היא. נצחית הבא העולם של שגשמיותו בזמןוהפסד
 מותו אחר נהפך אדם שגוף )כמו אחרות צורות אל ועוברים משתניםהזה
 כן לא ; אדם( של גופו תוך אל אוכל בצורת שב ואח"כ לצמח וממנולעפר
 כלל. לשינויים משועבדים שאינם הבא העולםגופי

 מרבה הוא מיוחדת בכוונה א"ר. של זה במאמר חשד להטיליש
 מאמרו. של הדתי אופיו על לשמור כדי הקוראן מפסוקי ראיותלהביא
 אינו הוא דעתו את ואולם האדוקים המוסלימים השקפת על מגןהוא

 הקהל. דעת אחרי בנטותו השעה דרישת כפי מתנהג שהוא ספק איןמגלה.
 לו היה אפשר שאי המוחמדנית האמונה עיקר היא ההשארה תורתהלא

 שנ90(
 ואילה 110 יד שם,91(
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 התחברות הקודם, בפרק שראינו כפי דבר, של לאמתו ברם, ממנה.להשתמט
 האדם. של הסופית דרגתו א"ר לפי הוא והפועל הכולל השכל עםהעצמים
 הקוראן. נוסחת ובין הפילוסופית זו השקפה בין לפשר משתדל הואלשוא

 נידונו. וככה דורו בני בעיני לכפירה נחשבונסיונותיו

 א"ר של בפילו~ופיה אחרות בעיות1

 ם צ ע ת מ בכלל, עצמים סוג כל ובראש העולם בראה2 עומד א"רלפי
 סוג2'(. כל ושל הכלל של השיטתי הסדר נאצל ממנו אשר ן0ע80
 הנמצא לכל וסיבה ראשון הוא ההוא המתעצם מציאות, של סוגבכל

 נקראת היא האש. את ידוגמא מביא רשד אבן . ן0ע 1ע800168במקרה
 לסיבת האהט נחשבת לפיכך ן0ע( 80 מתעצם )בתור מוחלט במובןחמה

 במקרה. שנתחמם ממש נמצא בכל החוםמציאות

 הפילוסופים שלפי אומר גאזאלי התוארים של היא אצלו חשובהשאלה
 המוחלט היחיד הוא אלוהים לדעתם כי חיוביים, תוארים לאלוה ליחסא"א
 כי כלל, חיוב כל עליו להעיד אין ריבוי. כל ל,טלול יש ממנואהטר
 אלוהים של תיאור כל בא לכן ותואר. עצם בין להפריד איןאצלו

 אלוה נקרא למשל, כך, עצמותה את מהווים שאינם וביחסיםבשלילות
 שלעולם מפני נצחי נקרא הוא אחריו1 באים הנמצאים שכל מבחינהראשון
 : הפילוסופים של האלה ההגיוניות הסתירות על חולק גאזאלי נעדר.אינו
 עצם הוא שלם : כאמרם הוא אזי לשלילות השלמות את חושבים הםאם
 שלימות תכונת דורש העצם אם אמנם, ישלמות. זקוק שאינו בתנאירק
 מהות יו ושיהיו מה דבר להיות עצם כל על הלא שלם. בלתי הואאזי

 תולדתו תכונתו, העצם של ההגדרה אותה קוראים אם הבדל איןותוכן.
 הנצחי לעצם ליחס פילוסופים על גם הנצחית. פעולתו אוההכרחית

 המתיחס של פנימי יחס זהו ריבוי. גם הכולל חיובי דבר וזהו החשיבה,את
 התוארים את בזהותם נתקלים התוארים ששוללי מודה א"רוהמיוחס"(.
 אחד ענין על מורים ורצון כוח שידיעה, עד יחיד עצם עםהשונים
 כי בהחיט, מורכב בלתי להיות מסוגל אלוה אולם, יחיד. עצםומהווים

 ואילך. 331 צדת0ןא110עט118 הורטן, השיה92(
 !60 10אע11080עעעמ8ת

 0א00טןע8ץ7160י
 )98 7 60 ,ץ808 18)1

 08281% 6אט ןאנ ע010ש8ט1נ ע(זט6 ת16 ,ש80 פןילשאל8 ,1894 ע49
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 והקדמתה. למציאות תנאי היא ההדכבה נצחי"(. שיהיה אפשד איהמודכב
 מניח א"ד בגללהו'(. הנמצאים הם כי ההדכבה, את גורמים אינםהחלקים
 ומאידך זקוקה, הבלתי הפיבוטה עצמותו את סותד תואדים של ממשישדיבוי
 )הפשוט( בפועל שהיחיד מסכם הוא אחידה. עצמותו את לחשוב ישגיסא,
 היודע חואד. ובעל תואי מזדהים אלוהים אצל בכוחיץ. דיבוי להיותיכול

 ידיעה, ידי על יודע נעשה עצם אם אצלו. בהכדח אהד הםוהידיעה
 שא"ד היחיד החיובי התואד הזהיץ. התואד בעלת היא הידיעה או:האזי
 יש לפיכך חי, הוא העצמית. תודעתו ובפדט הידיעה הוא לאיוהמיחס
 גם )הנבדא( העבד שם על גם נקדאים החיים אולם עצמית. ידיעהלו
 הידיעה על העולה שלמות ואין היות משותף. בשם דק נצחיוהמ שםעל
 מסוגלת הנשגבה שהיא הדאשונה הסיבה יודע. להיות הוא מחוייבלכן

 מדבד כזה במובן רק הידיעה. והיא ביותד שלמה מידה בעיתלהיות
 ממנו"(. עתימנע הכדה אין כי אלוה, מטעם ודאיה שמיעה אודוה עלהקודאן

 רשר ואבן הרמב"ם אצל שוותתורות
 האלה הפילוסופים שני דעת לפי שניות מהוות אינן ודעותאמונות

 הדמב"ם גם ביניהן. שלמה התאמה למצא יתכן מדוייק עיון ידי עלכי
 המובן הקודש. לכתבי )תוך:==טא'אויל( עמוק מובן שיש מסכימים א"דגם

 והעמוק המודחב הביאוד השטחית. בלשונו לעם מספיק העממיהפשוט
 יחידי דק והפילוסופי. האמתי התוכן אל מוליך והאליגודית הסמליתבצודתו
 ומעדיציו כתלמידיו והמוחלטת4 העמוקה האמת אותה את משיגיםסגולה
 הדמב"ם הסכל. להמון שלילי ביחס ומיימוני דשד אבן מתיחסים אדיסטושל

 לשמוד ההמון על הרוחנית4 דדגתם לפי שונים לסוגים אדם בני אתמחלק
 האמת מהות את יתפסו לא לעולם כי וחקידה, עיון ללא המצוותאת
 הנבוכים" "מודה את כתב לא לפיכך המלך""(. "היכל אל יכנסוולא
 המוחלטת האמת הם. מעטים כי אף שבהם. הדוח אצילי בעד אלא העםבעד

 על גאזאלי את המוכיח א"ד חושב כן כמו למילוסופים. ודק אךתימסד
 להגביד שבדצונו מאשימו הוא הסכל. להמון הפילוסופיים כתביו אתשמסד

 29. 205, שם הורטן,94(
 7. 206, שם,95(
 3 207, שם,96(
 21. 206, שש97(
 ואלך. 10 240, שם8ק
 ש"א. ח"נ, מו"נ99(
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 לפילוסופיה, שהזיקו שמהם ע... האסון את הגדיל המשכילים מספראת
 לדרך מחוץ שהן שבשאלות מודה א"ר יחד"%". לשתיהן ומהם לאמונהמהם
 "כבר 1 מניח1%( שלו המשניות בפידוש והדמב"ם המכדיע, הוא הקודאןהטבע
 בכל דיניו וצדק חכמתו להשיג דעיוננו ביכולת אין כי הכתובהודיענו

 דרכי גבהו כן מאדץ שמים גבהו "כי שאמד מה והוא ויפעל שפעלמה
 הזה היסוד על לסמוך לך יש כן ועל ממחשבותיכם", ומחשבותימדדכיכם

 מאנשי אחדיו שחקר מי כל כי הזה הענין אחר להעמיק נפשך תשגהואל
 במים "צלל ע"ה, שאמרו כמו הוא אבל ממש השיג לא וזולתהתודתנו
 ההשערות בתיאום הוא מאמין העדבי דודו כבן בידו". חדס והעלהאדידים

 בענין הפילוסופים דבדי "אבל 1 מוסיף והוא הדת, עקרי עםהפילוסופיות
 וצריך ועמוק מאד מופלא דבד הוא בפילוסופיה הבקיאים והםההוא

 לבו אי ישים הנבוב המשכיל והאיש בחכמות והרגיל דבותלהקדמות
 הכתוב"1%(. דברי עם דבריהם ויקשור ההםהדבדים

 בין משותפת מגע נקודת למצא נוכל העולם בדיאת בשאלתגם
 את לקבל לשניהם היה אפשד אי דתית השקפה מנקודת ומיימוני.א"ר

 מאין. יש בדיאת מדגישים והם העולם בדיאת את כיחש שאדיסטוההנחה
 העולם קדמות בין הסתידה את להסיר אחדת בדרך משתדל אחדכל

 מהמתעצם דאיות להביא פיסי-תיאולוגי באופן מנסה א"ר 1 בזמןוחידושו
 למונחי אחדת צודה ונותן 81ע( )1~800148 במקרה ומהנמצא 81ע()88

 את ( 81 )40ןמ8%8 להוכיח היא כה~ה רבנו של דדכו העדביים;"המהלכים"
 פע"א(. ח"א, )מו"נ העולם קדמות על הפילוסופיות הראיות שלאפסותן
 מיימוני הסבתיות. חוק שוללי המותכלימון של לדאיותיהם מתנגדיםשניהם
 שתובא כלל, מיושב טבע למציאות הניחו לא האנשים אלו "כימסכם
 בה שיוליד ישרה מוטבעת ידיעה לשכל הניחו ולא אמתית ראיהממנו

 מוכיהות אינן שראיותיהם אומד א"ר גם פע"ה(. )שם, אמתיות"תולדות
 סופיסטיות הם עקרונותיהם כי הבוראוא(, מציאות אל מוליכות אינןוגם

 מתאימה "אינה א"ר, קודא "דרכם", והסבה. הטבע חוקי אתומכחישות
 מספיק אינו ולמשכילים מובנה בלתי היא לעם ; להמון ולא לחכמיםלא
 אמתית1%(. מתודעה עצמו את מוציא בעקבותיהם שהולך ומי דאיתם,כח

 17. צד הנ"ל, בספרו מילר,100(
 ברכות. בסוף101(
 שם.102(
 09 צד שם, מילר, השיה103(
 5ש 30; שם,104(
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 העולם קרמות בעך הותך מופת השכל ע"י להביא א"א הרמב"םלפי
 הראיות הערביים(. המהלכים שיטת )נגך הירושו או המותכלימוח דעת)נגך

 מראיותיהם הכרה כה יותר להן אין העולם קרמות עלהאריסטוטליות
 הראה העולם קרמות על הראיות את בהפריכו הירושו. על ה"מרברים"של

 הסתירה את בזה והסיר הנמנעות מ1 אינה לכה"פ מאי[ יש שבריאתמיימוני
 של 8% ס~זט858 טענותיהם מאפסות הוכהותיו מלבך ורעות. אמונותבין

 כלומר, )תיליולוגית( תכליתיות של ישיר מופת גם להרמב"ם ישהפילוסופים
 על מורה וזה בשני תלוי אהך ורבר תכלית לו יש בטבע הנמצאשכל
 העוים אם ורק אך היא שאפשרית תופעה מכוון, עצם של מסויימתכוונה
 הן, שקולות העולם הירוש( )או קרמות ונגך בעך הראיות הוא.מהודש

 להעריף יש ע"כ יהשיגו". ירינו לאל שאין רבר לנו מגירה התורהאך
 אפלטוריי(. כמו פילוסופים של העולם להירוש הראיותאת

 אהרי מתהקים שניהם ומיימוני. א"ר הם קרובים השכל בתורתגם
 הרמב"ם ותימיסטיוס. מאפרוריסיה אלכסנרר אריסטו, של הגרוייםהמפרשים
 ההיולי שכל אלא הומר אינו שהשכל מניה אלכסנרר אהרי יותרבנטיתו

 שהוא ההיולי שהשכל ר"מ הושב הערבי רורו כבן בלבד%~(. הכנה כוהאו
 לשכל או עצמאי לשכל שכליות יריעות הרכשת ע"י נשתנה תמותהבן

 הוא איא ממנו ייפרך ולא בגוף התלוי הכנה כוה אינו הוא אזהנקנה
 בכוה הנמצא כהומר הוא ההיולי השכל כי נצהי. כלומר המרי בלתיעצם
 נעשה וככה כצורה לו נוסף הנקנה והשכל ההמרי( השכל א"ר)אצל
 בפועל. לשכל בכוחהס(כל

 צורת הנקנה השכל הוא כן הגוף צורת על מראה שהנפשוכמו
 בשלמות צורך יש אלא מספקת אינה בלבך רוהנית שלמות ברם,הנפש.
 תיפררנה"1(. ולא בזו זו קשורות שתיהן כי מוסרית גם שהיארוהנית
 שהושמה גבוהה יותר למגמה כררגה לאמצעי, רק תיהשב המוסריתהשלמות

 נצהיות. לידי המביאה השכלית השלמות והיא ארם בןעל

 י א"ר בכתבי הרמב"םההשתמש
 וא"ר. מיימוני בין תרירים יהסים למצוא שניסו הוקריםישנם

 כ"ה ח"ב, מו"ג105(
 49 צד ו, עקידה השמה הקדמה. ח"ב , ע"ב ע', ס"ח, ל"ב, ח"א, מו"ג106(

 פדסבורג(.)הוצ'
 פכ"ז. ג, בחלק וגם למו"ג הקדמ'107(
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 העובדה עם מתחשבים ואינם מיימוני של תלמידו היה שא"ר שאומריםמהם
 העברי המפרש פאלאקירא, שנה. עשרה בחמש ממע גדול היהשא"ר
 רואים שלו הקורא" ב"עין ליאון יהודה בן דוד וגם מו"נ, שלהידוע
 החושבים מספר גדול יותר סהטה%(. ר' של הצעיר דורו כבן א"ראת
 סיפורו על בעיקר בנויה זו השערה א"ר"1(. של כתלמידו הרמב"םאת
 מחסה הנרדף א"ר מצא דבריו שלפי אפריקאנוס ליאו ההיסטוריוןשל

 ממשלת תחת חלה הרדיפה אותה ברם, מיימוני. תלמידו אצלומקלט
 שהרמב"ם בזמן 1190 בשנת א. ז. יוסוף, אבן אלמנזור האלמוהדיםשר
 ולחשוב מונק"ט( עם להסכים יש לכן שנה. שלושים זה במצריםהיה
 א"ר : האלו בעובדות יימצא ההיסטורי הגרעין כאגדה. הסיפור אותואת
 גזירות ע"י יהודים. עפנים היו אוכלוסיה שרוב קטנה עיירה ללוצינה,גלה

 שקיבלו יהודים של אחדות סהטפחות רק בה נשארו האדוקיםהאלמוהדים
 ושמתנגדיו האלה המשומדים עם התרועע שא"ר יתכן המוסלמית. הדתאת

 מזרע היותו על העלילה גם כ"כופר". להאשימו זו בהזדמנותהשתמשו
 "היהודית". ללוצינה בגלותו מקורהיהודים

 באופן לענות יש זו שאלה על ? רשד אבן כתבי את מיימוניההכיר
 רבנו ממליץ תיבון אבן העברי מתרגמו אל במכתבו מוגבל: כי אםחיובי
 בספרי תעיין שלא "והזהר אריסטו: לכתבי א"ר של ביאוריו עלמשה

 אבן ביאור או תמסטיוס פי' או אלכסנדר פי' בפירושיהם אלאאריסטו
 מו"נטץ. את גמרו אחדי המכתב אותו שנכתב יוצא תוכנו מתוךרשד"111(.
 ל"מורה" בפירחטו כספי יוסף ר' כלל. א"ר נזכר לא עצמוב"מורה"
 בזמן היו כי רשד אבן דברי ראה ז"ל המורה "הנה דעתו. אתמחווה
 הפקומות מרחק כי בזה צודק כספי באנדלוס"1י(. וזה במצרים זהאחד.
 ידיעה לנו יש באמת התיכון. הים של זה בחלק גדול עיכוב היהלא
-

 16)1 ת6א8680ץ66ע18ז ת6שעטש861ץ6 668 שטינשניידר-1111161 מ. השיה 108(
 ואילך. 35 הערה 49, עמוד א כרך8ץ8118,

 )109 ,8ץ08166מנ11ם8 ,888~1 ץע8 18 11108ע , ע ,1,106(1ץ1616)2
 1108אע ץ66 6,1נ8ץוע 11 ע159

 )110 3161 66 1נאע ע425
 כח. עמוד 1861, ליפסיה הרמב"ס, תשובות קובץ111(
 שהגיעו "וכיון : ה"מורה" של המצויין תרגומו בעד לו מודה מתמוני112(

 המקומות וראיתי ציוריך ויפי עניניך והבנתי הערבי ולשון העברי בלשון כתביךאלי
 כי(. עמ, )שם, " . נבוכים מורה ספר הנכבד במאמרנו לךשנסתפקו

 ל"מורה". בהקדמתו כספי ר"י113(
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 אמנם, במצרים. בהיותו מיימוני של לידיו הגיעו א"ר שכתביברורה
 קיבלתי "גם מדגיש: הוא 1191 בשנת יהודה בן יוסף לתלמידובמכתבו
 הספר מן חוץ אריסטו, לכתבי רשד אבן שחיבר מה כל האחרוןבזמן
 מצאתי לא עתה עד אולם האמת. אל הוא ומתקרב והמוחש החושעל
 שנה 1191, שבשנת יוצא האלה הדברים מן כתביו"!(. כל את לחקורפנאי
 בהיקפה. א"ר תורת את הרמב"ם ידע טרם "המורה"!", את גמרואחרי
 מאותה כלל ההשפעה 7א המו"נ של שהפילוסופיה להניח עלינולפיכך
 הדומות מקבילות דעות הרמב"ם אצל נמצאות אם לתמה אין גם א"ר.של

 הערבית אריסטוטליות אותה תלמידי שניהם היו הלא א"ר. שללהשערותיו
 פ"ט( )ח"ב, במו"נ אחד במקום ואלפאראבי. סינא אבן ידי עלהמוצגה
 בכר אבו המעולה הפילוסוף הענין בזה השתדל "אח"כ : מיימונימספר
 כבר ראיות יפני והראה מת7מידיו אחד עם קראתי אשר א7צאיגבן

 אבו אלפאצל אל-פי7וסוף אלמעני הדא תאמל ותם .""!( . . ממנוהעתקנום
 התלמיד שאותו ייתכן ." . . תלמידה אחד עלי אלדי אלצאיג אבןבכר
 פרק יחד שלמדו ואפשר בכר אבו של מתלמידיו באמת שהיה א"רהיה
 א"ר מצד השפעה יוצאת אינה מזה בכר. אבו של בפי7וסופיהאחד
 שאותו ברורה ראיה שאין להוכיח מונק'5( השתדל לחינם רבו. מצדאלא

 המסקנה היא אחת ממנו. למד ושהרמב"ם שלנו א"ר דווקא היההתלמיד
 אסכולות עם תדיר בקשר עמד שמיימוני והיא פקפוק 7יא להסיקשנוכל

 ותלמידיהם הפילוסופים את הכיר הוא זמנו, של הערביתהפילוסופיה
 אח"כ קיבל ספריו את אשר רשד אבן עירו בן את ספק בליוביניהם
 בן ששאב הערביים המקורות מאותם שאב משה רבנו במצרים.בהיותו
 אריסטו של הפילוסופיה ספרי היו גלויים לשניהם א"ר. ועירודורו

 ודעות משותפים קווים לפעמים אצ7ם יימצאו וע"כ הערביתבצורתה
 בין הדדית השפעה ושל כ77 ותלמיד רב ש7 ליחס ראיה איןמקבילות.

 והרמב"ם. רשדאבן

 01106א !85 5ע7086 502 ,0568ן70 18!8ע ,1866 ע 81 מונק, ש.114(
 וכה. כד עמודים )1842( יד כרך ,%וי70%2, %8"1שש?גוב
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 פלקירה שם-מוב רבי של המוסר באגרתעיונים

 - ת א מ-

 ירדן דבד"ר
ירושלים

 ויחידה אחת פעם נדפסה פלקידה שם-טוב לרבי המוסר""4!גרןן
 הברמן מ. שב על-ידי כי"א( בקצוד. )להלן אוקספורד כתב-יד צלוםעל-פי
 מג-צ. עמודים תרצ"ו, ירושלים )י"א(, א' ספר חהשה, סדרה יד, עלבקבץ
 הברמן פדסם דלא-דלו, עמודים תרצ"ח, ירושלים )י"ב(, ב' קבץ,באותו
 בקצור1 )להלן ניו-יודק כתב-יד על-פי המוסר" ל"אגרת נוסחאותשנויי
 הברמן מהדורת דודזת. ישראל הפרופסור על-ידי לו שנשלחוכי"נ(,
 פלקירה של ורעיונותיו מליצותיו מקורות את המצינות הערות,כוללת
 ימי-הבינים. ובספדות בתלמודבמקרא,

 כמה וכן הברמן, למהדורת הצעות-תקון כמה אביא זוברשימה
 בדרך-כלל המחבד. של הספדותיים למוטיבים או לסגנון בוספותהקבלות

 ללמוד שאפשר מתוקנות נוסחאות על גררא, בדרך לא אם העירותי,לא
 יעמד שעליהן הנ"ל, דודזון-הברמן של הנוסחאות שנויי רשימתמתוך
 בכתב-יד מסתברות נוסחאות צינתי זה לעומת מאליו. המשכילהקורא
 המקומות את הבאתי שני ומצד הנזכדת, הרשימה מן שהושמטוניו-יורק

 הנוסחה עם אוקספורד כתב-יד מסכים שבהם מסתבדות נוסחאותשל
 לעיני )בהיות ניו-יורק כתב-יד על-פי כ"שנוי" דודזון על-ידישנרשמה
 אוקספורד(. כתב-יד גוף ולא הבדמן על-ידי שנדפסה הנוסחה רקדודזון
 את לקים אוקספודד כתב-יד של זו עדות תוספת חשובה אלהבמקדים
 יחד. גם כתבי-היד לשני והמשותפת כטובה הנדאיתהנוסחה

 ב. הנוסח. לתקון הצעות א. 1 סעיפים לשני מתחלקת זודשימה
 המוצעים. הנוסח לתקוני כסיוע א בסעיף גם באות הקבלותהקבלות.

6י
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 והמספרים יד", על ב"קבץ העמודים מספרי הם העברייםהמספרים
 השורות. מספרי -הערביים

 הנוטח לתיקוו השעותא.

 בדרכי מלכת /וימירהו הישרים בדרכיו ללכת "וילמדהו 4.מז
 בדרך מלכת "ויסרני הכתוב דרך על ויסרהו שצ"ל נראההסוררים".

 יא(. ח )ישעיה הזה"העם
 נראה בה". משכיל היש ולרחבה/ לארכה בארץ "אתהלך 13.מח

 ג. נג ב, יד בתהלים הכתוב כלשון בה, משכיל היש לראותשצ"ל:
 אם למען פעמים אלף ומאהבך והבן פעם משנאך "ירא 14נא

 כלומר: ידע, לך להרע צ"ל חרמים" לך וישטח ירע לך להרע שונאיהי
 לשונא, בההפכו לך, להרע ידע צפונותיך, את ומכיר עמך הרגילאוהבך,
 עניניך. את ממנו ומסתיר מפניו נזהר שאתה ומתמיד, מאז משונאךיותר

 שישמר)1( אלא ממנו שנאבד מה על שידאג למשכיל ראוי "אין 9.נב
 לדאגה הנגוד לו. שנשאר מה על שישמת אלא צ"לי לו". שנשאר מהעל
 תשמח לא השלימה "הנפש 12: שורה בסמוך, גם שנאמר כמו שמחה,היא
 של והוו הריש נתמזגו שלפני ניו-יורק כהב-יד בצלום תדאג".ולא

 הריש של העקץ כי אף רחבה, ח לכעין סופרים( בתקון )כנראה"שישמרו"
 20, ב ב הפילוסופים במוסרי לתקן יש וכן החית. של לגג מעל בפרושנכר

 אבל ממנו, שאבד במה לבו להטריד לאדם נכון "לא 24לעווענטהאל,
 לשמוח צריך אבל וצ"ל: לו", שנשאר ממנה( אחר; )נסח מה לשמורצריך
 אמרו "וכבר 50י הברמן, ה, והנזיר המלך בן השוה לו. שנשאר מהעל

 האחת דברים, בשני המקרים מן שיקרהו במה המשכיל נחמותהחכמים:
 "נחמת 645י התשובה, בחבור זה וכעין וכו'". לו שנשאר במהשמחתו
 במה והודאתו שמחתו דברים. בב' ההפסד ממקרה שיפגשהו במההמשכיל
 וכו'". לושנשאר
 יספיקך". לא כלו שיספיקך מה מהזמן רוצה אתה "ואמר 11.נג
 מה מהזמן תרצה אם פא(י חכמים שבמשלי לנסח )קרוב שצ"לנראה

 כלו שימפיקך ממה יותר ממנו תרצה ואם יספיקך ממנו מעטשיספיקך
 גם נמצאות שיספיקך" ממה יותר ממנו תרצה "ואם המלים יספיקך.לא

 מתבל תבקש "ואם 335: טופורובסקי, מד, תחכמוני גם והשוה וכי"נ.בכי"א
- מספקך יותר תבקש ואם לך, יספיק מעוטה - ספקךדי  תספיק לא כלה 
לך".
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 מועיל שאינו והכרח חי לבעל הנשימה כמו מועיל הכרח "יש 14:נג
 מועיל שאינו והכרח שצ"ל: נראה העושר". כמו מועיל ושאינו ומועילהמות
 המות.כמו

 ובלעדי וצמא רעב האדם יהיה שלא הטבעי מעושר "ואמר 17:נג
 רעב האדם יהיה שלא הטבעי מעושר די שצ"ל נראה אליו". צורך איןזה

 ולא רעב יהא שלא ומעשר מהון לאנוש "די שבהמשך. בשיר כמווצמא,
 ושמלה "בלחם 37: אברמסון, ושמלה, בלחם קהלת, בן גם השוהצמא".
 1ש דודזון, 175, ח, שעשועים ספר כמו הטבעי, העושר או: לכל".די

 יתענה". ולא ירעב שלא האדם שייגע הוא הטבעי העושר אבוקרטו."ואמר

 לדין גדול קהל לפניו בא הקדמונים מן מלך כי "וזכרו 5נד
 אין המלך ]אל[ ויאמר בשנים גדול שהוא מי ]לפני[ לדבר קטן נערוקדם
 שהם בצאן יש הנה בשנים הדברים היו ואלו ולשונו כלבבו אלאהאיש
 הנח המלך ויאמר לדבר, קטן נער וקדם צ"ל: ממך". יותר למלכותראויים
 בכבבו אלא האיש אין המלך! אדוני ויאמר: בשנים! גדול שהוא מילדבר
 יותר למלכות ראויים שהם בכאן יש הנה בשנים הדברים היו ואלוישונו,
 )כי"נ(.ממך

 בני כי התראה וכי"נ: כי"א מנחשת". איש בני כי "התרצה 4.נה
 מנחשת.איש

 כי וזכרו צ"ל: אחד". מלך אצל נכנס אחד נער כי "וזכרו 7:נה
 וכי"נ(. )כי"א אחד מלך אצל נכנסנער

 וישאל מלכים שבעה בה שמלכו מדינה על אהד מלך ב1 "ועבר 8נה
 ואמר הקברות בבית שוכן הוא והנה נשאר בן לו ויאמרו מזרעם נשאראם

 צ"ל: שוימק כלם והנה המלכים מעצמות העבדים עצמות להסירחשבתי
 הקברות', "בבית אחרי משפטים כמה שנשמטו ונראה )כי"ס. אחד מלךועבר
 ? הקברות בבית שכנת למה וישאלהו המלך אחריו וישלח בערך:שתכנם
 לעווענטהאל, 21, ה ב הפילוסופים מוסרי השוה וכף. להסיר חשבתיויאמר.

 בקברים". שכנת למה לו ואמר אליו ובא אחריו "ושלח31י

 האשכול/ כעץ ואני כלכל/ ויאמר שמך מה בני עוד "וישאלו 21:נה
 הכתוב כלשון )כי"נ(, לכל יצלח לא אשר צ"ל: לכל". יצליח לאאהטר

 וכעין ב-ד(. טו )יחזקאל היצכח" וכו' הגפן עעץ על-פי: וכן י, יגבירמיה
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 אשר האה~כול לעץ "דומה 92: ב, ביאליק-רבניצקי עלי, שטר ר,~ב"ג,זה
 לא אשר האשכול, "כעץ 191: טופורובסקי, יח, תחכמוני לכל". יצלחלא

 לכל".יצלח
 התבונות". ומקור החכמה מעת האזרחי הימן הזה האיש "ושם 11!נו

 )כי"נ(. התבונה ומקור החבמה מעיןצ"ל!

 מעוטה מה צ"ל: הנפש". שתמשול בעת הדעת מעוטה "מה 17.מ
 )כי"נ(. הנפש" נ0ונמע~ול בעת הרעת גדולה ומה התאיה שתמשול בעתהדעת
 תועלת מעוטה "מה 40: לעווענטהאל, 3, יג ב הפילוסופים מוסרי גםהשוה
 התאוה", כבישת עם הדעת תועלת גדולה ומה התאוה תגבורת עםהדעת
 תאותו, על דעתו גובר כפי האדם "מעלת 90! דודזון, 160, ח שעשועיםספר

 דעתו". על תאותו תרקף כפיוחסרונו

 גופו". תאות בכל )נפשו( שתמשול עד חכם החכם יהיה "לא 20!נו
 מוסרי השוה )כי"נ(, גופו תאות בכל שימשול עד חכם החכם יהיה לאצ"ל!

 שיכבוש ער חכם החכם יהיה "לא 20י לעווענטהאל, 61, א בהפילוסופים
 הגוף". תאותכל

 היזק מוליד שאינו דבר ותענוגותיו העולם בתאוות "אין 5:נז
 צמא מוסיף הוא לשתותם האדם שיוסיף מה שכל המלוחים כמיםויגון
 וכאשר בחלומו ישמח אשר וכחולם המות סם בתוכו אשר דבשוכהלך
 האדם וישאר מהרה ויאבד מעט יאיר אשר וכפוס דאגה ימצאיקיץ

 המלך בבן בפרוש שנאמר כמו מעט, יאיר אשר וכברק צ"ל:בחושך".
 שמעיד כמו דק", "וכנר ולא וכפרק, בכי"נ. וגם ובכי"א 172. הברמן, כו,והנזיר
 דודזון. בשםהברמן

 אם ואמר צולי כזהב". והשתיקה בכסף הדבור כי "ואמר 17.נז
 ככסף כי"אי וגם כזהב. השתיקה ככמףהרבור

 אתה למה לו ויאמרו מאד שותק היה אחד חכם כי "ואמרו 4:נח
 כזהב לשוני ויאמנר[שותק

 לז- דומה היא ולשונו מיתתו או חייו בהם כי ידע לא מליומרבה
 דומה היא ולשונו וכו' כזאב לשוני צ"לי אולי אותו". תאכל יתרה אםהב

 ב סיני שירה, קחה גאון, האי רב השוה אותו. תאכל יתיו-ה אםלזאב/
 החבורה, בין היה וכאלם נאסרה, בפיך שים "לשונך תרו: ורפל,)תרצ"ח(,

 ואכלך". תשלח, אותו ואם בחבלך, אסור ארי תרפהואל
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 ואני משאניחנו נדענו שלא מפני האמת שנניח הוא "טוב 16:נח
 וכן אדענו שלא מפני האמת שאניח הוא טוב שצ"ל. נראה אותו".יודע
 שאניח "וטוב ו: הברמן, טז, א הפנינים במבחר גם ביחיד הפעליםבאו
 15, ב ב הפילוסופים מוסרי בה". ממאס משאניחנה אדענה, שלא מפניאותה

 בו". לקוצי משאניחנו טוב אדענו שלא מפני האמת "והנחת 24.לעווענטהאל,

 צ"ל: לחבר". המוסר וכלה לדבר/ הימן כלה כאשר "ויהי 20.נח
 המוסרימ( ואלה כי"נ: המוסר', ואלה )כי"א: המוסריםואלה

 ובאפס הטבעי החום יכבה שצריך ממה ]יותר[ יאכל אם כן "וכמו 4:ס
 שצריך. ממה פחות יאכל אם צ"ל: אולי אש". תכבהעצים

 יקדים קל ואחד כבד אחד מאכלים שני לפניו יהיו "ואם 6:ס
 שאמרנו מה והטוב זה הפך שאומרים החכמים מן ויש הקל את ויאחרהכבד
 חם מקום שהוא האיסטומכא לתחתית ירד הכבד המאכל כי בזהוהטעם
 בו )ה(יבש הגיד מפני קר)ה( שהוא האיסטומכא בראש יהיה והקלמאד

 צ"ל: צרכו". כל יתעכל לא האיסטומכא בפי המאכל כשיצוף זהומפני
 אמונה שבילי השוה )כי"נ(. שבו הגידין מפני וכו' וכי"נ( )כי"א הקלויאחר

 שהוא המאנל להקדים האדם שצריך כתב "ארסטו 116: תרמ"ז, ורשה ג,ה
 המאכל יאחר כן וכמו עוצר שהוא מה ויאהר והקל הדק המאכלמשלשל
 מן והעבה הכבד האדם שיקדים כתב גאלינוס אמנם וכו' והכבדהעבה
 העיכול חוזק הוא ושם בתחתית' הוא האצטומכא שחמימות לפי והדקוקל
 האצטומכא בתחתית ויהיה והעבה הכבד המאכל לאכול יקדים אםולכן
 להתעכל". כך כל ימהר לא לכן שבו הגידים מפני קרשהוא

 כי צמאו לשבור כדי מעט אלא אוכל שהוא בעת ישתה ולא 11.ס
 צרכו כל המזון יתבשל שלא סבה הוא אכילתו בשעת הרבה שותהכשהאדם

 לירד יניחנו ולא האיסטומכא פי על המאכל מציף היין כי ועודוכו'
 נכון, כי"נ( על-ידי גם )המקוים "היין" הנסח החם". המקום שהואלעמקה
 הראמסון, החלק ד, ה אמונה שבילי השוה המים. הברמן: כהצעתולא

 אכילה קודם היין לשתות ראוי "ואין 117: תרמ"ז, ירשה היין,בשתיית
 פי על המאכל יציף כי הרבה לא אבל המאכל לשרות מעט אם כיוכו'

 החם". המקום שהוא לעמקה לירד יניחע ולאהאצטומכא

 המדינות אחת ולא אהלים/ בו ותקעו הכפר זה בחרו "למה 4זסא
 והנחת אהלים בו ותקעת הכפר זה בחרת למה צ"ל: הגדולים".והכרכים
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 והנחת( וכי"ט כי"א ותקעת, בחרת, )כי"נ: הגדולים והכרכיםהמדינות

 מושךע. אני מתירים וכשהם אתיר אני מושכים "שכשהם 10.סב
 קלונימוס, בן קלונימוס גם השוה מתיר אני מושכים שכשהם שצ"ל:נראה

 ובין בינו היה לא לולי ואמר אחר חכם =השתבח 28. י, תרביץברנשטיין,
 )אמר:( ואיך? לו: אמרו תפסק, שלא אשמרנה השערה חוט אלא כלוהעולם
 מח2ך". אני מתירים וכשהם מתיר אני מושכיםכשהם

 מלאים השפלים המקומות שרוב כמו שפלים הענוים "רוב 15.סג
 על-ידי הפתגם מובא זה בנסח חכמים הענוים רוב שצ"ל. נראהמים".
 לזכרון ומחקרים מסות הבינים, בימי העברי בפתגם וסכלות חכמהרורזון,
 ספר )מתוך 117 בוקסטרף בשם 65, מספר נ"ע, מיללער ר לינראמרת

 "החכמים 37י לעווענטהאל, 14, יא ב הפילוסופים מוסרי גם השוההמעלות(
 הארץ מן הנמוכות המקומות כאשר חכמתם, רוב כפי צניעותםתרבה
 74, נשמעים בנחת חכמים דברי מים". ותעלות פלגים יותר בםנמצא

 יחכמו, כבר החכמה מבקשי הענוים "אמר: 184. ליהורה, מנחההברמן,
 ותהומות". עינות רובם הארץ מן השכלים המקומותכמו

 לו ויאמר אחר תלמיד על אחד חכם תלמיד רכיל =והיך 13סד
 טאזקבל מנת על בו שתאמר מה שנקבל( )כי=נ: שתקבל רוצה אתההחכם
 מה שאקבל רוצה אתה שצ"ל; נראה עליך". הוא שיאמר שנקבל()כי"נ.
 הפילוסופים מוסרי השוה עליך. הוא שיאמר מה שאקבל מנת על בושתאמר

 בחבירו, מתלמידיו אחד אריסטוטליס לפני "והלשין 26. לעווענטהאל, 6, גב
 דבריו שאקבל מנת על עליו דברך שאקבל התרצה אריסטוטליס. לואמר

אליךי".

 חכמה כל-בעלי יהרג בה שומה כסיל כל-איש בפי =חרב 4.סה
 בס צאל: אשמה". מבלי נקיים ימית בס( )כי"א. כי אמרותיו פתיחותדמו
 )כי=נ(. אשמה מבלי נקייםימית

 גדול ממון מאבותיו שירש נער על עבר חכם כי "וזכרו 20:סה
 עושה הני[ית)ה( אלו החכם לו ויאמנר[ זיתים לחם אוכל וראהו אותוופזר
 זה עושה היית אלו שצ=ל; נראה זה=. מאכלך היה לא ממונך שתפזרקודם
 228, ז שעשועים ספר השוה זונ מאכלך היה לא ממונך שתפזרקודם

 מאכלך*. זה היה לא מאכלך זה שיהיה חושב היית "אלו 79.רודזון,
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 )כי"נ(. חרות והיאוש צ"ל; סבות" והיאוש שעבוד "והת/קוה 2;סו
 אמה". והתקוה חפשי "היאוש נ חכמים משלי זהוכעין

 ולקנות" לאסוף )רע( ענין נתן ולחוטא שלמה אמר זה "ועל 8סז
 כו(. ב )קהלת ולכנוםצ"ל.

 להם שנתן במה להסתפק שיכולים הרוב והם אדם מבני יש "כי 13:סז
 וכו' ובצער ביגיעה אלא לחיות רוצים אינם והם ובשלוה במנוחהויחיו
 וילך דינר שירויח כדי בלילה ולקרח ביום לחורב בדרכים עצמוומסכן
 בהם ולשתות לאכול שוהם כלי ולקנות וזהב כסף לצבור ובקעותהרים

 מיני בכל מבושמים ופלגשים ונשים מזה זה משונים תענוגינם[ולעשות
 יקרה ואם האדם תכלית זה כי ויחשוב המשגל תאות לעורר כדיבושם
 פלוני ראית ויאמ)ר( האל על דעיו ישנו אז בדרכיו אחד פגע הסכללזה

 חאותו לעשות הבורא עזרהו שלא מפני ויצעק)ו( משפט בלא נספהשהוא
 אמנר[ זה ועל וחבריו הסכל זה בעבור אלא העולם נברא לא כאילוהרעה
 רעיו יגנו אז שצ"ל. נראה לבו". יזעף יי ועל דרכו תסלף אדם אולתשלמה
 )כי"נ. וכו' ויצעקו משפט בלא נספה שהוא פלוני יאיוום ויאמרו האלעל

 זה "וסבת שצח: אבן-שמואל, יב, ג נבוכים מורה השוה ויזעקו(ויאמרו,
 רק המציאות יבחנו לא ההמון מן וחבריו הסבל זה היות - כלוהטעות
 בעבורו הוא כלו המציאות כי סכל כל וידמה זה, זולת לא אדם מבניבאיש
 וגו'" דרכו תסלף אדם "אולת שלמה. אמר הרעות מן המין זה ועלוכו'
 ישיג לא אשר על ואנחה בצער מהיותו המחשבה רע סכל יסור ולאוכו'

 עצומות, בסכנות עצמו יכניס וברב המותרוה, מן פלוני שיעשהו מהלעשות
- בזה כונתו ותכלית המלכים, ועבודת היםכרכיבת  אלה אל להשיג 
 אשר ההם בדרכים המארעות לו וכשיארעו הכרחיות; שאינםהמותרות

 ויתמה הזמן, לגנות ויתחיל ומשפטו, האלוה מגזרת יתרעם - בהםילך
 הרבה יין בו יקנה גדול, ממון אל להגיע עזרו לא איך - דינוממעוט
 ורקמה זהב תכשיטי במיני מזינות רבות ופילגשים תמיד בושישתכר
 - שיהנה, ביכלתו מאשר ביותר למשגל שיעוררוהו עד טובות,ואבנים
 וגנה לצרוף לבד". הפחות זה הנאת הוא אמנם המציאות תכליתכאלו
 ענין עליו מגנה היה "ושהוא 79; בנעט, ו, הרמב"ם אגרות השוהעל"

 שגנו ממה שזכרת "וממה 79. פריימן, הרמב"ם, תשובות שטעה".הטעות
עלינו"

 זה ומפני מועט ופעולתם גדול חשיבותנם[ והזהב "והכסף 1סח
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 שהצורך דבר וכל יותר אליהם שהצורך הדברים שאר כנגד מועטיםהם
 בעולם שהצורך דבר וכל שצ"לי נראה מצוי". יותר הוא אליובעולם
 תג. אבן-שמואל, יב, ג נבוכים מורה השוה יותר יותר-מצוי הואאליו
 בחנם ויותר יותר נמצא הוא החיים לבעל צריך יותר הענין אשר כל"כי
 בזול". ויותר יותר נמצא - יותר צרך שהוא מהוכו'

 יען עשק אם עינינו ושנת ארך אם לילה על הטא "אם 11.סח
 דבורינו קול )כי"נ(, חטא אין צ"לי חשק". בם כ* דבורנו קול לשמעעמד
 דברינו( וכי"נ. כי"א המשקל;)לשם

 שבח ויתן גדולה/ שמחה המים ועל הלחם על "וישמח 24סח
 כאשר אותו/ ויצניע השאיר/ הדבר ורוב ויותיר/ ויאכל ותהלה/לאל
 וכי"נ(, )כי"א השאיר הככר ורוב צ"ל סעודתו".גמר

 המעיין". סביב שלשת1 וישבו וכו' וכלכל הימן אליו "ויקרבו 1.סט

 )כי"נ(. שלשתם וישבוצ"לי

 ממעעאק אראה כאשר בלילה ותענוגי ביום תענוגי "זה 9יסט
 השמים אדאה כאשר צ"לי אולי כונן". אשר וכוכבים וירח האלאצבעות
 ד. ח בתהלים הכתוב דרך על האל, אצבעותמעשה

 עד בהם ימאס ושלא התענוגים מן חלקו שיקח האדם "צריך 8.ע
 שימאס האחד פנים שני על בהם והמואס האחרון הקצה אל מהםשיתרחק

 זהו מהבורא שיקרב זו( מלה אין )בכי"נ שיקרה ומפני החכמה מצדבהם
 ולקבץ עושר לאסוף תאותו מפני העולם בתענוגי שימאס והאחר מאדטוב
 ואמר לעולם אהבתו מרוב אלא זה עושה ואינו צער חיי וחייו גדולממון
 בתבן". האש המכבה כמו הבא העולם מפני הזה העולם המואסהחכם
 השוה בתבן. האהם המכבה כמו הץה העולם מפני הזה העולם המואסצ"ל,
 הקצור הוא המותר מן השלישי "ודחלק די האלהים עבודת הלבבות,חובות
 ובמלבוש ובכהטתה במאכל הספוק די גדר אל האדם יגיע שלאוהוא

 לשני יחלק וזה לזה, והדומה המזון בצרכי ובעסק ובשנה ובדבורובמשגל
 ולהתקרב לחסידות ממנו שיש ומה העולם. לענין או חסידות שיהיהחלקימי

 שיש ומה וכו' גמול עליו ויש משבח הוא הפרישות דרך על יי אלבו
 מן פורש שהוא אותו, לשבח או ממונו להותיר והוא העולם לעניןממנו
 יוצא שהוא מפני מגונה זה ממזונו, בפחות העולם מן ימסתפקהמותר
 ואמרו בעולם, אהבתו רב מפני וזה גופו את חומס והוא הבינונימנתיב
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 האהב שמכבה כמי העולת לאהבת העולם מן שפודש מי החכמים:קצת
 עליהם שהעיד קכ"ב, ישדאל בשידת דמב"ע מדבדי גם נדאה וכןבתבן".
 שמבקשים משום העולם מן כפדושים מתראים )החנפים( "הםהבדמן:

 בתבן". נד לכבות שידצה ימי דומים הם בו.להתדומם

 השוה ענוה. עקב השלום צ"ל: אולי ענוה". השלום "ואמדו 6.עב
 ואחרית יד: י, שם שלום". ענוה כל "עקב יג: הבדמן, א, ג הפניניםמבחד
 שלום". ענוהכל

 ]ישנה[ נדנה אם יזיקה לא הלטושה/ החרב כי ידעתם "הלא 9עב
 במקום היושבים לשפנים בוז ואין השפל/ הקן להנשד יזיק ולא חדשה/או

 שבכתב- "לפניהם" במקום הברמן של תקונו היא "לשפנים" מלתהאופל".
 )משלי עצום" לא עם ש"שפנים מפני א( יתכןי לא זה תקון ואולםהיד.
 שאין בכך חדוש אין כן ואם כד(, )שם אדץ" קטני מ"ארבעה והם כו(ל
 חשיבות, בעלת שהיא הלטושה כחדב שלא האופל, במקום לשבת להםבוז
 מן "לפניהם" דחוק גרפית מבחינה ב( העופות. מלך שהוא כנשדאו

 המשובש. לנסח המקודי הנסח מן המעבד את להסביד ואין"לשפנים"
 שולים שכן האופל, במקום היושבים לפנינית בוז ואין שצ"לי הואוהנכון
 עולמים. אפלת בו ששודרת מקום הים, מקרקע החשובות הפניניםאת

 תחכמוני הים". מן הפנינים "קח 169 הברמן, כו, והנזיד המלך בןהשוה
 וממצולות תהומים ממעמקי הדמים הפנינים מוצא "כן 318. טופודובסקי,מא,

הימים".

 משי בגדי לבוש המלך והיה החכת על עבד מלך כי "ואמדו 17.עב
 שאינו בדבר עלי מתפאד אתה החכם לו ויאמד המלך ויבזהו זהבומשבצות
 מלך כי ואמרו צ"ל: אולי נדבד". והבה מינו אל מין כל השב אבלממינך
 לבוש והחכם זהב ומשבצות משי בגדי לבוש המלך והיה חכת עלעבר

 "ואמרו מז: הברמן, ב, לז הפנינים מבחר השוה וכו'. המלך ויבזהובלויים
 לבוש היה והחכת חמדות, בגדי לבוש והיה חכת, על עבר עשיר אדםכי

 והרבה הנמוסות? וקבעת החכמות שחבדת הוא אתה לחכם. אמדבלויות
 הדעות אלא החמדות, הבגדים האמת מעלת אין החכם. לו אמר עליו.לתמה
הזכות".

 הברמן, ז, ד הפנינים במבחר וכן וכי"נ(. )כי"א אותם להרוגוצוה צ"לי אותם". להכות וצוה למלך חטאו אחד עם כי "וזכרו 17.עג
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 וכו'. אסידים עדת להרג צוה מלך כי ואמדטז.
 אשימאע שצ"4 נדאה יין". מלאה זכוכית אשישה השלחן על "והיה 2:עג

 נדאה לאוהביך". תגלהו אל לאויביך שהמתדת מה "ואמד 4.עד
 12, יב ב הפילומופים מוסדי זה וכעין מאויביך שהמתדת מהשצ"ל

 מבחד לאוהבך". תגליהו אל מאויבך שתעלימהו "מה 39.לעווענטהאל,
 תגלהו אל משנאך אותו שתסתיד דבד "כל מ. הבדמן, א, כטהפנינים
 שתכסה "סוד 257. אבדמסון, משלי, בן שתכסה, מוד הנגיד ד"שלאוהבך".
 העלם". בחיק ושוכבת ומבן מאח ממשנאיךותעלים

 שישמדהו". לו אמדו ולא משובח הסוד ששמר מי "ואמדו 5.עד
 מוסדי השוה שישמדהו. לו אמדו ולא הסוד מגטמר מי משובח שצ"ל:נדאה

 אשד סוד שיעלים מי "המשובח 21 לעווענטהאל, 82, א בהפילוסופים
 להעלימו". צוהלא

 שיישיר קודם נפשו שיישד מהעם המנהיג על חובה "ואמד 12:עד
 עצו שיישד קודם מעוקל דבד כל לישד הדוצה כמו יהיה ואל העםשאד
 שיישר קודם נפשו שיישד העם מנהיג על חובה צ"ל. צללו". הואאהבד
 והשוה )כי"נ; מעוקל דבד צל לישד הדוצה כמו יהיה לא ואם העםשאד
 ד"ש השוה 386(. עמוד במהדודתו, לבן-משלי בהעדותיו אבדמסוןגם

 מעקל עם מלכים "היישידו 107. אבדממון, משלי, בן היישידו,הנגיד,
 אשר עצים בלי מעות צל ביעד ימבד ואיך פעלים פתלתולי עצמםוהם
 פלקידה דבדי את גם מסבידים עצים על המדבד הנגיד דבדי צללים".עוו

 ב"עצו". וסים ב"דבד"שפתח

 עלומי/ בימי ולמות ימי לבלות דוצה הייתי לא "ויאמד 13.עה
 מבחד הוא האדם/ זדע שכבת יען חילי/ לנשים ולתת וחבלי/ זמניולאבד
 ולמות ימי/ לבלות צ"ל: למחיה". בו שכח והאל הגויה/ מבחד והואהדם/
 שצ"ל: נראה כן וכי"נ(. )כי"א וחדלי זמני ולאבד צ"ל. כן עלומי.בימי
 שלחני למחיה "כי בכתוב. גם בכנוי שהוא כמו למחיה, בו שכחווהאל

 ה(. מה )בדאשיתאלהים"

 הנבלות כאכילת כנגדך יהיו הנשים מן לך אפשד אי "]אם[ 21.עה
 מוסדי השוה הנשים. מן להמנע לך אפשד אי אם צ"לי אוליהמוסדחות".
 בני, לתלמידוי )סקדאט( "ואמד 22: לעווענטהאל, 104, א בהפילוסופים

 מת". בשד כאכילת עמהם חבדתך שים נשים בלא לעמוד לך אפשד איאם
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 באזניהם/ ולדבר להם/ לבאר אלך אשר המקום בכל "ומנהגי 12:עו
 טוב הימן ויאמר המקום אנשי כל את אסוף ועתה ותוכחות מוסרדברי
 ואוכיחס כגון. המקום", "אנשי אחרי משהו חמר אולי דברת". אשרהדבר

 מצחכם וכנחו)שו צ"ל: מצחכם". וכנחושת ערככם/ "ותקשו 21.עו
 ומצחך ערפך ברזל וגיד אתה קשה כי "מדעתי הכתוב: כלשון וכי"נ(,)כי"א
 ד(. מח )ישעיהנחושה"

 העליתם/ לא לב על ונטיתם/ סרתם המוסר מדרך "איך 3עז
 ימציאנו" איש וכאורח כפעלהו( )כי"נ. כפעלו לאיש ישלם אשרהיום

 היום העליתם/ לא לב ועל ונטיתם/ סרתם המוסר מדרך איך צ"ליאולי
 ימצ-אהו" איש וכאורח כפעלהו/ לאיש ישלםאשר

 דבר וכל צ"ל. נאמן". חבר יבד אדם יוכל דבר )זה( "וכל 14.עט
 כל אנוש "ימצא שבסמוך בשיר כמו נאמן, חבר לבד למצא אדםיוכל

 נאמן". ורע אהב לבד לבומשאלות

 עליה ולכח~ב קברו על גדולה גרן לשים הזקן "ויצוה 17.עט
 וכי"נ(. )כי"א גדולה אבן לשים צ"ל.וכו'".

 צ"ל: למקנא" שישנא מי השנאה מלבד שתסור שנאה "וכל 10פ
 הברמה ז, מח הפנינים מבחר השוה )כי"נ(. מקנאה שישנא מי השנאהמלבד
 מקנאה" שישנאך מי משנאת חוץ לרפאתה תקוה יש שנאה "כלעו

 ואם כזב תאמר ואל היזקו תירא ואל האמת אמור "ואמרו 5פא
 תאמר ואל היזקו תירא )כי"נ( ואס האמת אמור צ"ל: תועלתו".תהיה
 תועלתו. וכי"נ( )כי"א תקוה ואםכזב

 כמת הוא המכזב כי ודע כזב מדבר/ והרחק תדבק אמת בדבר 9:פא
 האמת". באמרך לך יאמינו לא אשר/ בכזבך יהיהוגמולך

 וכי"נ ובכי"א המשקל, נגד הוא השיר של האחרונות המליםנקוד
 אמת. ב~מרך שצ"ל. ונראהאמת

 שצ"ל: נראה החכם". שאמר מה הודיעני כלכל "ויאמר 16.פא
 וכו'. החכם אמר אמר שאמר! מה נאהודיעני
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 מלאכתו*. ולעשות א)ו(תו לשבת האדם צריך "והעבדים 2פב
 )כי"נ(. אתו לשבת להם האדם צריך והעבדיםצ"ל:

 ולא כסף לו יתן שלא בנו( את )האב שישמרהו "וצריך 30.פב
 והשרפים". מהנחשים )כמו( אותו )ו(משמר)ו( בהם יגע ושלא בקטנותוזהב
 משמרו וכף שישמרהו וצריך וצ"ל. בתיקונים, צרך ואין נכון כתב-הידנסח

 והשרפים. מהנחשים אותו שומר( משהוא יותר במטמרו,)כלומר;

- 14פג  תהיה שנרגילם העת אשר הדברים כי "דע 12: פד 
 כפילויות, על-ידי בכתבי-היד מאד נשתבש זה קטע וכו'. טובה" מדהלנו

 נסיון ניתן להלן תכנו. על לעמוד אין כמעט כי עד והשמטות,סרוסים
 הנדפס הנסח בין שנוי בהן שיש המלים הן המפוזרות המלים תחזרת.של
 המשוער. הנסחובין

 הנרפםהנמח
 שנר- העת אשר הדברים כישדע
 הפעלים הם טובה מדה לנו תהיהגילם
 המדות מבעלי שיהיו דרכםאשר

 לנו תהיה כשנרגילם והדבריםהטובות
 שיהיו שדרכם הפעלים הם רעהמדה
 כי בזה והענין הדעות המדותמבעלי
 שנרגיל בעת לנו יהיה בכתיבההחדוד
 כן וכמו בכתיבה מחודד שהוא מיפעל
 בעלי טובת כי המלאכותשאר

יהיההכתיבה
 בעל" טובת שנרגיל בעתלאדם
 הם מה אומר ועתה וכו'הכתיבה
 שנרגילם העת אשר הטוביםהפעלים
 שלמות כי דע הטובה המדה לנותהיה
 מדותיו שלמות הוא במדותיוהאדם

 וכו'. 26 24, פג להלן כסגנון1(
 14. פג למעלה כסגנון2(
 זה". 11 "1דמ 13. פה להלן השוה3(

 וכף" הלמוד במלאכותבזה
 וכי"נ כי"א4(

 המשוערהנטח
 שנר- העת אשר הדברים כידע
 - טובה מדה ץ מהמ לנו תהיהגילם
 מבעלי שיהיו דרכם אשר הפעליםהם

 העת אג8ר והדברים הטובות;המדות
 מדה " מהם לנו תהיה 2(שנרגילם

 מבעלי שיהיו שדרכם הפעלים הםדעה
 כי בזה והדמיון'( הרעות.המדות
 שנרגיל בעת לנו יהיה בכתיבההחדוד
 וכמו בכתיבה, מחודד שהוא מיפעל
 בעלי טובת כי המלאכות, שאדכן

 בכ- מחדודו האדם מן תבאהכתיבה
 לאדם יהיה בכתיבהק והחדודתיבה
 הכתיבה בעלי טובת שירגילבעת
 הפעלים הם מה אומר ועתהוכו'.

 תהיה שנרגילם העת אשרהטובים
 שלמות כי דע הטובה: המדהלנו

 "והדסיון ג: הנפש חשבון הלבבות,חובות
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 הברינא[ות הוא הגוף ששלימותכמו
 לנו שיהיה בעת שהברינא[ותוכמו
צורך

 אותושנקנה
 ]ה- מהדברים יהיה שהבריות()וכמו
 כן כמו ממוצעים יהיו בעתטובים[
 שיהיה בעת הנועם כי וכו'הפעלים
 אם והיגיעה הברי)א(ות הואממוצע
 וכמו הכח ממנה יהיה ממוצעתתהיה
 המדה מהם תהיה מהפעלים יהיוכן

הטובה

 הדבר האמצעי מהדרך שיטהוהעת
 תהיה לא הבריאות ממנו תהיהאשר
 מה- שיטו בעת כמו הברי]א[ותממנו
 האמצעי מהדרךפעלים

 שהיו מה והחמרון התוספתאל
 הבריאות מהם יהיה לאשצריך

 תתן ממוצעת שתהיה בעתוהיגיעה
 יותר שתהיה והעת הברינא(ותלגופות
 תשמור או הכח תסיר שצריךממה

 0שו- וכמו וכו' הפעלים כן כמוהחולשה
 הבריאות ממנו שתהיה בדבראמצעיים

 מדותיו, שלמות הוא בנפשוהאדם
 הברינא[ות הוא הגוף ששלימותכמו
 - לנו שיהיה בעת שהבריאות,וכמו
 יהיה לא ואם אותו, שנשמורצריך
-לנו  כמו - אותו שנקנה צריך'( 
- לנו שיהיה בעת הנפט(, שלמותנן  

 יהיה לא ואם אותו, שנשמורצריך
-לנו  שהב- וכמו אותו, שנקנה צריך 

 שי- בעת מהדברים'( יהיהריאות
 הפעלים כן כמו - ממוצעיםהיו
 ממוצע שיהיה בעת י( הנועם כיובו'

 אם והיגיעה הבריאות, ממנו יהיה-
 - הכח ממנה יהיה ממוצעתתהיה
 מהם תהיה הפעלים, יהיו כןוכמו
 ממוצעים, שיהיו בעת הטובההמדה
 הדבר האמצעי, מהדרך שיטהוהעת
 יהיה לא הבדיאות ממנו יהיהאהבר
 שיטו בעת '( כן כמו - הבריאותממנו

- ויורגל האמצעי מהדרךהפעלים  
 יטו ואם טובה, מדה מהם תהיהלא

 וה- התוספת אל האמצעימהדרך
 מהם יהיה לא שצריך, מה 9(חסרון

 הפעלים שיטו בעת כן כמו -הבריאות
 והחמרון התומפת אל האמצעימהדרך

 טובה, מדה מהם תהיה לא שצריך,מה
 תתן ממוצעת שתהיה בעתוהיגיעה
 יותר שתהיה והעת הבריאות,לגופות

 כי"נ.5(
 והיגיעה(. הנועם להלן: )המפורטים הדברים מן תוצאה היא הבריאות כלומר.6(
 הביגונית והיגיעה "והתנועה 2: סא השוה ההנועה. כלומר. הנוע, צ"ל: אוליד(
 ויתנועעד שיגע )כי"1: שיתנועע "וצריך 32. פב מאד" לאדםמועילה

 כהנ.8(
 וכי"נ. כי"אק
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 וחולשתו וחזקו ובמיעוטו ברובוהוא

 שיעמוד ואפשר זמנו וקוצר זמנוואורך

 בעת הפעלים אמצעות עלהאדם
 ענינם בכל וישערם אותםשיקבץ
 לעמוד שישתדל בעת שהרופאוכמו

 אשר הבינוני הוא אשר השעורעל

 לדעת יתקדם הברינא[ות ממנויהיה
 בריא לשוותו כונתו אשר הגוףמזג

 כמו וכו' האדם ומלאכת הזמןושידע

 השעור על לעמוד שנרצה העתכן

 יקדם הפעלים אמצעונת[ הואאשר
 וכו' הפעל וזמן הפעל שעתלדעת

 יהיה כלם כאלו הפעל שנשערוהעת
 יחד ככלם אותו נשער לא ואםממצע
 חסר". או יתריהיה

 האיך שנאמר "וצריך 17פד
 )בכי"נ לנו הטובים הפעלים כללנו(

 שצריך ממה פחות או שצריךממה
- החולשה תשמור או הכחתסיר  כמו 
 שהאמצעות19( וכמו וכו' הפעליםכן

 הוא הבריאות ממנו א( שיהיהבדבר
 ואורך וחולשתו וחזקו ובמעוטוברובו
 שיעמוד אפשר כן - זמנו וקוצרזמנו
 בעת הפעלים אמצעות עלהאדם
 ענינם. בכל וישערם אותםשיקבץ
 לעמוד שישתדל בעת שהרופאוכמו
 אהםר הבינוני הוא אשר השעורעל
 לדעת ת( יקדם הבריאות ממנויהיה
 בריא, לשוותו כונתו אשר הגוףמזג

- וכו' האדם ומלאכת הזמןושידע  
 השעור על לעמוד שנרצה העת כןכמו
 יקדם הפעלים אמצעות הואאשר
 הפעל וזמן הפעל 11( שעורלדעת
 כלם באלו הפעל שנשער והעתוכו'
 אותו נשער לא ואם ממצע, יהיה-

 חסר. או יתר יהיה - יחדבכלם

 כאה נוסף )בכי"נ שיהיו לנואפשר
 שצ=ל. נראה "לנו=(". מלת כאןחסרה

 הטובים. הפעלים כל לנו שיהיו אפשר האיך שנאמרוצריך

 האמצעי על לעמוד המחשבה בתחלת קשה שהוא =ומפני 29פד
 קרוב או המדה אמצעות על שנעמוד כדי השתדלנו האמצעות()כי"נ.
 הרופא השתדל עליו לעמוד קשה שהוא מפני בהום האמצעות כמוממנה
 המחשבה בתחלת קשה שהוא ומפני שצ=ל נדאה ממנו=. קדוב או אותולדעת
 אמצעות על שנעמוד כדי אותו לדעת השתדלנו - האמצעות עללעמוד
 לעמוד קשה שהוא מפני בחום, האמצעות כמו ממנה, קרוב אוהמדה

 כי"נ10(
 "שהיו" מלת על מחיקה לסימן נקודה יש בכי"א וגם "שהיו" מלת אין בכי"נ11(
 לדבר". קטן נער "וקדם 5. נד זה וכעין בסמוך לקמן כמו12(
 8 7, 4, פד למעלה כמו13(
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 או החום אמצעות על שיעמוד כדי אותו לדעת הדופא השתדל -עליו
 ממנו.קרוב

 מה ומהם וכו' ההרגשות בהם שיתענגו מה "והתענוגים 16פה
 בהם שיתענגו מה מהם - והתענוגים שצ"ל נדאה הנפש". בהםשיתענג
 וכו'.ההרגשות

 מוכדח צ"ל: בעולם". בו לנו מוכדח דבד שהוא מפני "ועוד 19פה
 וכי"נ(. )כי"א בעולם אולנו

 צ"ל: אולי אותו". נשיג ויותר ידוע אליו המרגיש כי "ועוד 21.פה

 ידוע. אלינו המורגשכי

 המדות לו יהיו אז וכו' התאוות כל האדם שישליך "והעת 22פה
 ספק בלי התענוג בהם יהיה מיד נזק בהם יש אשד הטובים והפעליםהטובות
 מיד תענוג בהם יש אשד( )כי"נ: מאשר הדעים הפעלים ומן זמןלאחד
 הטובות, המדות מן לו יהיו אז שצ"ל נראה זמן". לאחד נזק בהםיהיה

 נזקם ומה זמן לאחד וההזק מיד התענוג מהם איזה "ושנכיר 26:פה
 זמן. לאחר והתענוג מיד נזקם ומה שצ"ל נדאה זמן".לאחד

 כנגד התענוג זה נשים וכו' דע פעל אל נוטים נהיה "ואם 27פה
 התענוג כנגדו נשיג וכו' הטוב הפעל להניח נוטים נהיה ואם וכו'ההזק
 התענוג. כנגדו נשים צ"לוכו'.

 הרע'. הפעל ליץ2ות אותו המצריך התענוג בו "ונכניע 29.פה
 וכי"נ(. )כי"א אותנו המצריךצ"ל.

 וכי"נו. )כי"א ההדגש תענוג חהו צ"ל. ההדגש". תענוג "וזה 34פה

 והגלוי הנסתר והנזק התענוג וכו' אדם מבני "והחודים 35פה
 הפעל לעשות אותנו המצריכים והתענוגים אחת והמעלה שויםאצלם
 שוים אצלם וכו' והנזק התענוג שצ"ל. נדאה בנזק". כמו נכניעםהרע

 יכניעום הרע הפעל לעשות אותם המצריכים והתענוגים אחתובמעלה
 בנזק.כמו

 זה יקטע וכו' מאיבריו אבד שחלה שראה בעת "והמשכיל 5.פו
 גופו כל יחלה שלא בעבור והכאב התועלת מפני ההזק זה ויסבולהאבר

 ומפני המלים )כי"נ(, ומ' בעבור והכאב ההזק זה ויטבול צ"לויאבד".
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 התועלת מפני ההזק זה יסבול כן "כמו 7. משורה נשתרבבוהתוע"ת"
 וכו'. בעבור התועלת מפני והכאב ההזק זה ויסבול או: כן". אחרשיבא
 לכרות בעיניו יקל המשכיל "כי ה. האלהים עבודת הלבבות, חובותהשוה
 ומפחד חולי בו לו כשיארע מאבריו אחד אבר ולפקוד מנתחיו אחדנתח

 ומכיר הענינים שני בין שיש מה מבין בשהוא אבריו בשארמהתפשטו
 הרעות". שתי בין שישמה

 הטוב הפעל לעשות נפשו להנהיג האדם צריך הדרך "ובזה 8:פו
 וכי"נ(. )כי"א הרע ולהניח צ"ל. הרע".ולהזניח

 מחוברות". נפשותינו תהיינה )בה( הבורא בעזרת נפרד "אם 1פז
 הוא(. )ב:=ברוך ב"ה הבורא בעזרת שצ"ל:נראה

 ואצוך צ"ל: לעליונים". להדמות כונתך שתשים "והצורך 10:פז
 זה(. אחרי פעמים ושש זה לפני אחת פעם )כמו כונתךשתשים

 הקבלוועבב

 זה: כעין גשם". בלי הם סערה רוח כלם הזמן נשיאי כל "הן 1:נ

 היו, הלוא הבבלי, יעקב בן )אלעזר ורוחות" הם נשיאים דורנשיאי
 אין" וגשם רוח וגם הם נשיאים בנדבתם אך נשיאים "ושמם קז(.ברודי,

 %12. טופורובסקי, ראתה, הה נ,)תחכמוני

 ואשוב עונותי יזכרוני אויבי כי מרעי יותר אויבי "הועילוני 6.נא
 מומים כי למען תעלה באויבך לך "יש זה. כעין אותם". יסתירו ורעימהם
 אברמסון, משלי, בן לך, יש הנגיד, )שמואל ותרחיקם" בך יעגה בךאשר
.)190

 והוהב הכסף אבדת על יחרד לא החכמה לו שנתנה "מי 15:נג

 פרי והיגיעה הכאב אבדן על יחרד לא והמנוחה השלוה לו שנתנהומי
 שמואל עין והיגיעה". הצער והכסף הזהב פרי ובטחה השקטהחבמה
 ליהודה, מנחה הביניים, ימי של העברית בספרות הפנינים מבחראשכנזי,
.113-112
 שתתן ארצה ויאמר לך אתן מה ושאל וכו' המלך לו "ויאמר 11:נה

 גינצבורג, יוסיפון, זה כעין זאת" אוכל לא המלך ויאמר וכו' מות בלא חייםלי
 וכו' יושביה חכמת לראות אוקוסדרקס אל )אלכסנדר( משם "וילךצח:

 ויזעקו לכם אתן מה ממני שאלו להם אמר שאלות רוב ששאלםולאחר
 העולם". חיי לחיות רשות לי אין להם ואמר העולם חיי ויאמרוכלם
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 במתים. ויתהלל החיים יניה הסכל החכם "ואמד 14נה
 במתיו ויתנשאויתהלל משפהותיו בזכדו ידםכסיל

 מעלותיו בקברים ויבנה היבשות בעצמותויתגאה
 אמרותיו ונעםוחכמתו בשכלו האיש כבוד ידעולא
 אבותיו". היו אשד אמדולא המיחס הוא אני אמרוכי

 בעצם למתפאד "]אוי[ 213. פדץ, כה, איתיאל מחבדות זהכעין
 במשפחה לא הטובות, במדות אם כי התפאדות אין שוכבת, בעפד ובגויהנרקבת,
 אבותיו בעצמות למתפאר כבוד ואין וכו' ויאמד משלו וישאובאבות,

 אברמסון משלי, בן כשד, עשה הנגיד, שמואל והשוה בנפשו". למתפאדדק
 428. שם, והעדה263,

 הוא כי יחשוב אשד עד בהליו ידגיש לא שהחולה "וכמו 10:נז
 בחליו ירגיש לא הנפש חולה שהוא מי כן כמו דופא לקול ישמע ולאבדיא
 זה כעין מוכיח". ולקול יועץ לקול ישמע ולא הנפש בדיא שהואויחשוב
 שאימ מי מהחולים שיש "וכמו 83! ווענעטיאנער, למתבר, המעלותבספר
 עד מהשבתו בזה והתחזק בדיא שהוא שחושב מי ומהם בחליומדגיש
 ידגיש לא הנפשות מחולי שהיה מי כן כמו הדופא לקול יקשיב לאאשר
 לקול כלל יקשיב לא הוא הנפש ובדיא וחסיד שלם שהוא ויהשובבחליו
 ג. לרמב"ם פרקים שמונה והשוה ישדה". בדדך ומדריך ומודהיועץ

 הפנינים מבחר זה כעין החכמהע. תכלית הוא "המעשה 11:נח
 במעשה". חכם היה אך בדברים חכם תהי "אל ח הבדמן, יג,א

 בספר זה כעין יעשנו". ולא הטוב שידע כמי ומר רע "אין 16:נח
 ומד רע אין אומדים "והפילוסופים 79: ווענעטיאנעד, למחבד,המעלות
 יעשהו". ולא הטוב שיודעכמי

 למי השכל יועיל ולא ישכיל שלא למי החכמה תועיל "לא 18.נח
 "לא 36: לעווענטהאל, 4, י ב הפילוסופים מוסרי זה כעין יעשהו".שלא
 בו". ישתמש שלא מי שכל ולא ישכילנה שלא מי חכמתתועיל

 ראיתי שלא ויאמד דוריך בני על משלת במה לחכם "ואמרו 11:סב
 הלבבות, חובות זה כעין עלי". שלמות לו שיהיה חשבתי שלא מהםאחד

 אמר דורך בני לכל אדון היית במה החכמים מן אחד "ושאלו י!הכניעה
 עלי'. יתרה מעלה לו דאיתי שלא מהם אחד פגעתי שלאמפני
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 והוא מממ יראים הכל ארי על הרוכב המלך דע "ואמרו 19:סב
 ב סיני שירה, קחה גאון, האי רב זה כעין מכלם". יותר מהאריירא

 ארי על כי דעה ותקרב/ מלך בצל תבא "ואם תדט: ורפל,)תרצ"ח(,
 ונורא". גדול פחדך ולכן יתרה/ לך אנשים יראת ואז ותקרב/תעמוד
 עבד הארי "כרכב 199: אברמסון, משלי, בן הארי, כרכב הנגיד,שמואל
 ומנהו מעונתו בשכנו חיות משאר ישגב גב עלי יעל הארי זה ומימלכים
 ראיו, יראוהו מלכים רע כפיר "דכב 309. שם, כפיר, רכב הוא, ישגב"לא

 445. שם, אברמסון בהערת ועין למרכבו". יתרהויראתו

 סותם היה לשוק יוצא כשהיה החכמים אחד כי "וזכרו 20סד
 מהם". וילמד ורכילועם אדם בני תעתועי ישמע לבל גפן בצמדאזניו
 תקרי אל אזנך על לך תהיה ויתד קפרא בד "דרש ה.. כתובות זהכעין
 באזניו אצבעו יניח הגון שאינו דבר אדם ישמע שאם אוזנך על אלאאזנך
וכו"'

 כי יראה ואם במראה צורתו שיביט למשכיל דאוי "ואמרו 1סה
 שני בין יחבר לא מכוערת היא ואם מכוער דבר לו יחבד לא נאההיא

 מוסר קנות "דורש 403. טופורובסקי, נ, תחכמוני זה כעיןמכוערים".
 נשמר היה נאה יהי אם כי צלמך, מחזה להביט מוצק ראי יום כלקחה
 מום לבל נשמר היה מום בו יהי אם או תמך, פעלך בחסרון תחסירלבל
 מומיך". עלי תוסיףחטאך

 לאחריתך והשתדל לעולם תחיה כאלו לעולמך ההבתדל "ואמר 23:סה
 כאלו הזה בעולם "חשוב נו: חכמים משלי זה כעין למחר". תמותכאלו
 למחד". תמות כאלו הבא ולעולם לעולםתחיה

 זה כעין אדם". לבני יצטרך שלא המשכיל סדור "ואמר 1סו

 יצטרך שלא המשכיל "יקר 50: לעווענטהאל, 65, כא ב הפילוסופיםמוסרי
 אדם".לבני

 כעין שכלו". יחלש העמוק בדבר מאד שמעיין מי כן "וכמו 18:ע
 כי המחשבות "עזוב 44. לעווענטהאל, 4, יט ב הפילוסופים מוסריזה
 הדעות". איבוד גורמיםהם

 ישנה נדנה אם יזיקה לא הלטושה החרב כי ידעתם "הלא 9עב
 כב, איתיאל מחברות זה כעין השפל". הקן להנשר יזיק ולא חדשה,או

 ורפשוע. קנו קלון לנץ ולא נדנה מום לחרב ירע "ולא 185:פרץ,
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 הזקן רצה ולא יין מלאה זכוכית אשישה השלחן על "והיה 22.עג
 ומי דע, שכן לי היה לו: ויאמר תאכל9 לא למה הימן: לו ויאמרלאכול.
 שיטמנם וחשבתי סודות לו מגלה והייתי יפרע, ממנו המבול מדורשפרע
 גלה זמן ולאחד וזהבו, כספו הכילי יטמון וכאשד בחבו עונו כטמןבלבו
 הולך יעמוד לא בחברתי כי נשבעתי אשר עד צפונותם, לכל והדאהאותם
 המושלים, יאמרו כאשר הרכילים, מן הוא והזכוכית סוד, מגלהרכיל
 שבלבו מה יעלים שלא הרכיל כמו בו, שמשימים מה יעלים לאלמען
 במקומה וישימו האשישה ויוציאו הוא! כן כדבריך הימן. ויאמרוכו'

 איתיאל מחברות השוה לפבולה לפניו". ששמו מה כל הזקן ויאכל כסף,כלי
 156-149. פרץ,יח,

 במתון( )כי"נ: המתין הדבר יושג לא אם החכם "ואמר ד1:עח
 "אם 18: לעווענטהאל, 14, א ב הפילוסופים מוסרי זה כעין יושג".האיך
 תשיגה". דבר באיזה ובהתאפקות במתינות שאילתך תשיגלא

 השוה וכו'". קניות מהם ורעות מהם טובות כלם "המדות 9.פג
 מב-מד. האג, למחבר,המבקש

-אטננחטנש-ר



 נומה ותיקוני מקבילותקצת
 פלקירה שם-מוב רבי של המומרלאגרת

 - ת א מ-

 אשכנזי שמואל-"ר
ירושלים

 ):בב:כי"א( אוקספורד כ"י ע"פ הברמן א"מ פירסם תרצ"ו[_שנת
 הדשה סדרה יד", על "קבץ בתוך פלקירה, טוב שם רבי של המוסר איגרתאת
 כ"י ע"פ לאיגרת נוסחאות שנויי ופירסם חזר בתרצ"ח מג-צ. עמ' )יא(, אספר

 )יב(, ב ספר קובץ, באותו דודזון, י' פרופ' ע"י לו שנשלהו )בבךכי"נ(,ניו-יורק
 רלא--רלו.עמ'

 בתלמוד במקרא, לה המקבילים מקומות מראי לאיגרת צירףהמהדיר
 מקורות ציון בלי נשארו באיגרת רבים מקומות אולם הבינים. ימיובספרות
 כאלה ומהם מקורו" יודע "איני וכותב. מודה שהוא מהם ישומקבילות,

 להם מציין שהוא באיגרת מאמרים יש אף בשתיקה, עליהם עוברשהוא
 ובלשון. בתוכן מהם הרחוקותמקבילות

 המעתיקים של שיבושים מהם רבים, שיבושים בו נפלו הנדפס,הנוסה
 שעלו - ומהם הנכון, תיקונם על הנדפסת במהדורה באו שלאהקדמונים

 המהדיר וגם הקדמונים המעתיקים גם בקריאה. אי-דיוק מתוך למהדירלו
 הדומות. ע"י שלמים משפטים ואף מלים לפעמים השמיטוההדש

 מתוך באיגרת, הנמצאים לרעיונות מקבילות כמה ארשוםלהלן
 המתוקן. הנוסה אגבן יתברר שאף ויש הבינים, ימיספרות

 והערותי רשימותי את לאסוף שעוררני ירדן דוב לד"ר נתונהתודתי
 לנוסה תיקוניו ואת בידו הנמצא כי"נ צילום את לרשותי והעמידאלו

 עיניו. למראה שהיה כי"א בצילום השונה קריאתו ע"פ -הנדפס
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 והטספרים יד", על ב"קבץ העמודים מספרי הם העברייםהמספרים
 השורות. מספרי -הערביים

 מעלת השווה - והחכמה. המוסר קנין - הקנינים מבחר 7.מז
 קנה - חכמה ראשית זי ד משלי הגדול; הקנין היא החכמה 98.המידות
 חסרת? מה - קנית דעה ו. א רבה ויקרא בינה; קנה - קנינך ובכלחכמה,
 קנית? מה - חסרתדעה

 המכה ואחר הבריא המקום המניחים הזבובים כמו הם כי 14-13מז
 תהי אל 46: א( כרך ישראל, גאוני )נ~צוואות חיים ארחות -הולכים.
 הנגע. על ושורה בריא מקום שמניח נגעו, על לחברךכזבוב

 הקדמה: פרקים, שמונה רמב"ם, - האומרו. מן ישמע והערום 1:מח
 שאמרו. ממי האמתשמע

 במנוחה והסכל במנוחה, עמו אדם ובני ביגיעה המשכיל 16ינ
 הפוכים מותם לאחר ואילו בחייהם הוא כן - ביגיעה. עמו אדםובני

 ידאג - כשימות והעוול עליו, וידאגו ינוח - כשימות ה*שרהדברימי
 144(. כ והנזיר המלך )בן ממנווינוחו

 מהם, ואשוב עוונותי יזכירוני אויבי כי מרעי, יותר אויבי הועילוני 6.נא

 הועילוני יותר 101די ואתחנן, שועיב, השווה - אותם. יסתירוורעי
 אותם כיסו ואוהבי מהם, ונזהרתי מומי לי גילו שאויבי מאוהבי,אויבי
 האדם שאויבי לפעמים יארע אמר: אפלטון קלח: ישראל שירת נזהרתי,ולא
 חסרונותיו על אותו מעירים שהם כהטום מאחיו, גרולה יותר תועלת לויביאו
 מהם.ויסור

 שתועילהה קודם שיפסידך שנפסד מי עם תתחבר אל ואמר: 8-7.נא

 שמידותיו לאיש תתחבר אל אומר: והפילוסוף קיט. ישראל שירת-
 למוטב. שתחזירהו קודם מידותיך את ישחית הואמשחתות,

 המעיטו כן על הדאגות, מקור - הנכסים אמר: והחכם 8-7.נג
 הקנין החכם: ואמר 23: ב והנזיר המלך בן - דאגותיכם. והמעיטונכסיכם

 ישראל שירת יגוניכם; ימעטו - קנייניכם מעטו כן על הדאגות, מקור-
 ותמעטנה נכסיכם את המעיטו היגונות, מקור הם הנכסים אמרי ואפלטוןפו:

דאגותיכם.
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 ודרך הצרות, מן המשכיל מבצר - ההסתפקות ואמר. 13-12נג
 היה הגוים מחכמי אחד פו: ישראל שירת השווה - אליהם. -הכסיל
 והכסיל המכוערים, הדברים בפני השכל לבעל כתריס היא עניותאומר
 אליהם. דרכו אתימצא

 וצמא, רעב האדם יהיה שלא - הטבעי מעושר ואמר: 18-17נג

 אומר: סוקרטס פו. ישראל שירת השווה - אליו. צורך אין זהובלעדי
 ומה ערום, ילך ושלא ירעב שלא לאדם לו שיספיק מה הוא הטבעיהעושר
 בהן. צורך שום שאין מותרות הוא מזה למעלהשהוא

 עו: א והלחשים הנפש בתי - בשכל. אדם בני מעלת 18.נד
 שכלו. כפי - אישומעלת

- הנפש והצלחת הנפש, ]ב[הצלחת - הגוף אבדן 16-15:נו  
 הגויה, ]ב[חורבן - הנפש הצלחת 40: המעלות ספר - הגוף.]ב[אבדן
 חורבן הקדמה: המשנה, פירוש רמב"ם, הגויה; בהצלחת - הנפשוחורבן
 בתי גם השווה הגוף. בחורבן - הנפש ותיקון הגוף, בתיקון -הנפש
 246, ב, הפרישות, הלבבות, חיבות 92; שעשועים נח; א והלחשיםהנפש

 25. זז,

 לו: ו]י[אמר )אחד( חכם על עבר אחד מלך כי וזכרו, 5-3.נז
 האיך? לו. ]וי[אמר עבדי. עבד אתה אבל כן, לו. ויאמר עבדי!אתה
 השווה - תאוותי. על מושל ואני עליך, מושלות שתאוותיך מפני לו.ויאטד
 כ. לעבדי, עבד אתה ]בבל?[. )בכל( למלך הפילוסוף אמר וכן יזחוקה

 21: צדק מאזני עבדי; עבד נמצאת - בך ימשול ויצרך עבדי הואיצרי

 ועצום גדול יותד הוא שמלכותי דע מהמלכים. למלך מהפרושים אחדאמר
 הוא עבדו, שאתה מי כי מפני הפרוש: אמר ואיך9 המלך: אמרממלכותך.
 ריה=ל, גם דאה לו; נכבשות היו והם התאוות' ,עבד - המלך קראעבדי.
 199: ב זמורה, בעיניך, יקרה נפשךאם

 עבדי 209. ושם, תעבוד; עבדים עבדי אנוש/ מלכי תעבודכי
 חפשי. לבד הוא אדני עבד / - הם  עבדים עבדיזמן

 )ו(מתאוים הם מדהמבתם, להפס)י(ד הנפשות, חולי ואמד. 12-8:נז
 והפעולות הטובים הדברים ושוכחים הרעות, והפעולות הרעיםלדברים
 בחליו, ירגיש לא שהחולה וכמו מחשבותיהם. על אותם יעלו ולאהטובות

 שהוא מי כן כמו - רופא לקול ישמע ולא בריא, הוא כי יחשוב אשרעד
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 לקול ישמע ולא הנפש, בדיא שהוא ויחשוב בחליו, ידגיש לא הנפשחולה
 הנקדא בספדו אומד אלפאדאבי צד. ישדאל שידת - מוכיח. ולקוליועץ

 דמיונותיהם ידי על אדם בני על באות הנפש מחלות הנעלה"."האמונה
 צודות על הם מתענגים בהכדח. או בדצון להם דוכשים שהםהכוזבים
 משתוקקים ואינם ונעלים יפים מדבדים ונפגמים מגונים, ומעשיםמכועדות

 בדיא שהוא ויחשוב במחלתו מדגיש אינו הגוף שחולה כמו לגמדי.להם
 לא הנפש, חולה הוא כך - הדופא לקול ישמע ולא במחשבתוויתחזק
 המודה לקול ישמע ולא בנפשו ובדיא שלם שהוא ויחשוב במחלתוידג"ם
 א. ב דעות, ג; פדקים, שמונה דמב"ם, גם דאהוהמנהל.

 35: י א מוסה"פ - המכשול. יחייב בתשובה המהידות 19-18.נז
 הלשון. מכשול גודמת התשובהמהידות

- 19נט  המאכל מן המעט מן יותד יזיק הטוב המאכל מן הדב 1י ס 
 7. הנהגה בתי גם השווה -הדע.

- ושתות לאכול ומדבה / דע ממאכל מעט יזיקולא  למדע. 

 מאכל הבאת 126. שעשועים השוה מאכל. על מאכל יאכל ולא 5יס
 ושכל. המית אדם בני דוב מאכל,על

 יקדים קל, ואחד כבד אהד מאכלים, שני לפניו יהיו ואם 11-6.ס
 מה - והטוב זה, הפך שאומדים החכמים מן ויש הקל. )את( ויאחדהכבד

 שהוא האיסטומכא, לתחתית ידד הכבד המאכל כי בזה, והטעםשאמדנו.
 מפני קד)ה( שהוא האיסטומכא, בדאש יהיה והקל מאד, חםמקום
 בפי המאכל כשיצוף זה ומפני )כי"נ([, שבו ]הגידין בו( ]ה[יבש)הגיד

 13-12 הנהגה בתי השווה - צדכו. כל יתעכל לאהאיסטומכא
 עבוד משונים בטבעיהם המה אשד מזונים/ אחתבעת תאכלולא
 - ואיצטומכא מעוכל הגס שיהי בטדם קל/המאכל יהיבשל
 דק/ מאכל בטרם צדיך לזאת בדאשה היא וקדה בתחתיתה, ואשה/ חמהיקוד
 בעצמה. מאכליה תעכל ושמה/ לתחתיתה, ידד עבוד וידק - הגס מאכללקדם
 להכיל יוכלו בלי - הקצדים הדבדים השלה אחרים/ אמדו כבד זהוהפך

 יאכול אדם כשידצה ז: דעות, דסב"ם, ועיין מחלקותם; מלבאד וילאוטעעתם/
 יקדים לעולם . . . העוף בה~ד בתחילה אוכל - כאחד בהמה ובשד עוףבשד
 הכבד. ומאחד הקל דבדאדם
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 מפעם פחות ולא ביום, פעמים משתי יותי יאכל ולא 19-18יס
 השווה - ימים. בשני )כי"נ([ ]פעמים שלשה שני[אכל - והביניניאחת,
 11, הנהגהבתי

 ולילך. יומך בכל פעם הכי / מאכלך תשוהולפחות
 בשנים. שלשה - ובינוני פעמים/ באכלך תיבהאבל
 עד יאכל ולא ... לאכול מתאוה עודנו אכילתו ויפסיק 22-19:ס
 המאכל לבישול העשויות היפואות מיטב 88. שעשועים השווה -שירעב.
 בתי גם יאה מתאוה. והוא ויעזבנו שייעב, עד האדם יאכל שלאהוא

 תתאו עדי תאכל ואל תיהי השכל מוסי תרעב; עדי תאכל ולא 8.הנהגה
 ביכות יעב; כשהוא אלא אדם יאכל לא לעולם אי ד דעות, ימב"ם,ותיעב;

 אכול. - דכפנת עד ביסב

 החום שידליק בעבוי אכילתו, קודם מעט שייגע וצייך 22-21,ס
 אכילה, קודם שילך עד אדם יאכל לא בי ד דעות, ימב"ם, -הטבעי.

 אחר. ביגע יתייגע או מלאכה, יעשה או לחום, גופו שיתחילעד

 לו; ויאמיו מקנים. בית בונה היה מתושלח כי ואמיו, 10-8יסא
 שימות ]למי שאמות( )עד בזה די ]וי[אמי, מאיזים בית תבנה לאלמה
- [)כי"נ(  שיגעון בעולם שאין הקדמה. המשנה, פייוש ימב"ם, השווה 
 כדי ואבנים בסיד האיץ טבוי על יסוד לו לבנות . האדם.. לשגעוןדומה
 חייו משנות נשאי שלא יודע והוא יבות, שנים שיעמוד קיי עליויהקים
 שמעיה בי סח גיטין גם יאה הגמא. מן עשוי בנין לבלות בהם שיוכלמה

 שני. לשב מסאני לי עביד לאושכפאי קאמי דהוה גביא לההוא~ושמדאי(
 ומפיש בעיו שנין לשב מסאני - ליה לית יומי שבעה ההוא ..אחיך.
 ימות! למחי שמא ימים, שבעה לחיות בטוח אינויש"י

 למתים. שולחן העויך כמו - ישכיל שלא למי המתחבי 14-13יסא

 לו שאין למי המתחבי[ שצ"ל, ]ניאה כשתדבי 8י ה ב מוסה"פ השווה-
 שיערוך כמי הואדעת

 שולחי
 צהי ישיאל שיית גם עיין קביים. לשוכני

 למתים. שולחן שעויך למי דומה חטאים אנשים שיוכיחומי

 לעיווי כמאשים - ישכיל שלא מפני לסכל המאשים 16-15:סא
 בינה לתת היה אפשי אם צהי ישיאל שיית השווה - יואה. שאינומפני
 שהעיוור לעשות כן גם אפשי היה אותו שמגנים ידי על הכסילבלב
 אותו. שמגנים ידי עליראה
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 עינו המעלים כל הי א מוסה"פ - לבו. הניח - עינו ,ןעצם מי 4:סב
 לבו. ינוה-

 - סכל. אדם בני אצל הוא - חכם נפשו אצל שהוא מי 5-4יסב
 בני יושיבוהו המשכיל, במושב נפשו שמושיב מי 6, א ב מוסה"פהשווה
 הכסיל. במושבאדם

 אדם בני ובין ביני היה לא אילו אומר: היה אחד וחכם 11-9יסב
 )ש(כשהם ]וי[אמרי ? האיך לו, ויאמרו תיכרת. לא - אחת שערהאלא

 השווה - מושך. אני - מתידים וכשהם ]מתיד[, )אתיר( אני -מושכים
 לא - עכביש של חוט אלא חברי ובין ביני לא אילו 113די תבוא,שועיב,
 מהשך. אני - מרפה וכשהוא מרפה, אני - מושך כשהואייכרת;

 )כי"נ([ ]פרנם אדם שנתמנה כיון החכמים, ואמרו 15-14:סב
 כיענ כנוסח - מלמעלה. )כי"נ([ ]רשע )שפל( נעשה מלמטה, הצבורעל
 י. א אבות, המשנה, פירוש הרמב"ם, אצל הואכן

 לנסיון המות סם והשותה בים, והעובר למלך, המתחבד 19-18יסב
 אלמליח, ודמנה, כלילה דה~ווה - סכל. אלא יעשם ולא שוים, שלשתם-

 פקדון-סוד המלך, רעות .י . . אליהם יגש האויל אשר הם, דברים שלושהמי
 לנסיון. דעל ושתות אשה,ביד

 )כי"נ([ הארי ]כדוכב ארי( על )הרוכב - המלך דע 20-19סב
 קלונימוס השווה - מכולם. יותר מהארי ירא והוא ממנו, יראיםהכל
 שהכל אריה; על כרוכב - למלך המתחבד 28י י תרביץ קלונימוס,בן

 מכולם. יותד ירא והוא ממנו,יראים

 ]ועוזבים אדם בני מומי אחרי הולכים הרעים האנשים 12-11יסד
 ומניהים האדם[ בגוף המכה אחר ההולכים כזבובים הטובות,מידותיהם
 המידות מעלת 35; ב ב מוסה"פ פי על להשלים נראה כן - הבדיא.המקום
 כאשר הטובות, מידותם ויעזבו אדם, בני מומי אחד רודפים הנבלים103,
 למעלה גם דאה הבריאים. ויניח בגוף המנוגעים המקומות הזבוביבקש
 14-13.מז

 זה ועל אחיו. לחם כאוכל - הרע לשון בעל ואמדוי 16-15יסד
 יוצא עליו מסתמך שפלקירה הפסוק מן - תשבעו. לא ומבשרינאמר,
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 ישראל בשירת מפודש וכן בערבית כהוראתו בשר פירושו כאןשלחם
 כזה מושאל ומבטא אחיו. בשר לאוכל דומה רכיל ההולך אמר: אחר וחכםמ:

 תשבעו. לא ומבשרי בעברית: גםנמצא

 מפני ממנו יראים אדם שבני מי - אדם שבבני הרע 22-12סד
- לשונוחרב  מי הוא אדם בבני מסוכן היותר עט. ישראל שירת השווה 

 מלשונו. מפחדים שהם מפני אותו מכבדיםשהבריות

 והתקוה גרות[, ]צ"ל: גנות - והעניות ישוב, - העושר 3-2:סו

 ב במוסה"פ וכן - )כי"נ([. חדות ]צ"ל: סבות - והיאוש שעבוד,-
 והתקוה[ ]צ"ל. והתאוה נוה, - והעוי2ר גירות, - העוני )הרמס(. אמר 1.יג

 הוא הבצע א: יא הפנינים מבחר גם השווה חופש - והיאוש עבדות,-
 אמה. - והתקוה חפשי, - והיאוש הנמצא,הריש

 חכמתך, על יכבדוך החכמים כי והעושר, החכמה בקש 5-4.סו
 16 לאריסטו הכללי המוסר איגרת השווה - עשרך. על - האדםושאר
 יכבדוך החכמים כי המעשה, וכשרון והעושר החכמה חי בעודךבקש

 שירת מעשיך; כשרון בעבור - וכולם לעףברך, - הארץ ועמילחכמתך,
 טובים. ומעשים וחכמה רכוש בחיים בקש אמר: והפילוסוף קמו:ישראל
 - וכולם נכסיך, בשביל - ההמון חכמתך, בשביל יכבדוך העליהבני

 מעשיך.בשביל
 - לך דב הון ואם - / מלאכה ואהב היה שפל-רוח 16.סו

 כ.
 ע"פ שד'ל ע"י שפורסם לאבות, ויטרי מחזור בפירוש - מלוכה.היא
 אומר וכך 12: עמ' )1863(, כט יצחק' "כוכבי בתוך אלמנצי, של כ"ישני
 עמ' הורביץ, מהדודת ויטרי )במחזור מלוכה. - מלאכה הדיוטמשל
 הי"ג, המאה בסוף חי מטודילה, דוד בן שמואל בר' חיים ור' אינו.(471,
 7,י0א בתוך ילינק ע"י שפורסמה הכסף', "צרור לספדו בהקדמתוכותב
 מלוכה. - מלאכה אומרים: המלאכה בעלי 286; עמ' 185%(,ב

 יקנו ולא בממונם העבדים יקנו איך אדם. מבני אתמה 5-4.סז
 שיקנה במי אתמה 189. ל והנזיר המלך בן השווה - במתמתיהם.החורים
 בלשומ. חודין בני יקנה ולא בממונו.העבדים

 אותה יכניע השכל, מן השם ]לו[ שנתן במה המשכיל, 27-26:סט
 )אותה( מנהיג ושכלו עליו, להתגבר תוכל לא אשר עד התאוה(,)כנבאת
 השווה - ורטן. במתג והפרד הסום שמנהיגים כמו וכיאנ([ )כי"א]אותו
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 156 ושם כסוסו; - ותאוותו מצודד, פרש כמשל השכל 67: צדקמאזני

 נפשך אם ריה"ל, גם ראה הסוס. כמו - והגוף הפרש, כמו היאהנפש
 193: ב זמורה, בעיניך,יקרה

 באזניך. למשול וגם לדום, / הפה בלום סוסך יהייצרך
 במתניך. אזור יהי צדק / ראשך עלי כובע יהישכל

 וכל היום כל יעשה לא )כי"נ([ אם ]והאדם אדם( )וכל 17-13:ע
 לחליים סיבה )כי"נ([ ]יהיה )והיא( העמוקים, בדברים העיון אלאהלילה
 בדברים ]המחשבה?[ בא( )השורש רוב כי הרפואות, בספר ואמרורבים.

 השדפון, והוא מלאנקוניא, הנקרא החולי האדם שיחלה סיבה הואהעמוקים

 34-33: הנהגה בתי השווה - יחלה. המהה~בה מרוב - המוחכי

- מקור אנוש / לזכרון הוא כי שמר,והמוח  . . . ודמיון ולמחשב 
 - וחמורים עמוקים המה אשר / בדברים, תיגע לאואותו
 מכלה. עצמו אזי - תרבה אם / מחלה, אותו מחשבתנועת

 הנפש, חיי שהשכל כמו השכל, חיי שהחכמה פי על אף 23-21:ע
 )מהראוי( יותר ]י[היה שאם המאכל, משפט משפטה - הגוף חייוהנפש

 ב. ז תקמ"ה, קארעץ והבטחון, האמונה השווה - יזיק. )כי"נ([]מהצורך
 קשה מדאי יותר ההתחכמות כן - לגוף קשה מדאי יותר שהמאכלכמו

 הגוף, מחית שהמאכל כמו - הנפש מחית החכמה 87. שעשועיםלנפש,
 1: ז א מוסה"פ לגוף; כמאכל - לנשמה החכמה א. נה ישעיה,ראב"ע,
 הגוף, חיי - הנפש א: סא רשות, הקמח, כד הגוף; ונוח הנפש חייהחכמה
 הנפש. עין - השכל נגי מד הפנינים מבחר הנפש; חיי - יתברךוהוא

 מבחר - סכלות. - יושג שלא במה )בנבהדיבורים( הדברים 26.ע
 עמ' ליהודה, מנחה ועיין איוולת. - יושג שלא במה הדיבור א. בהפנינים

 79. הערה121,
 רוב יועיל לא כן - האבנים המטר יצמיח לא כאשר 3-2:עא
 המטר יצמיח שלא כמו 183י קנחות מנחת השווה - הפתי. אלהלמוד
 בפתי. הדברים יירשמו לא כן -האבן

 השווה - לו. אין ולב קומה, גדל / הוא - באדם ומה-בצע 22:עב
 73. הנהגהבתי

 וחכמה. הוא מתבונה רק /בעת בקומה, גדול באיש תפתואל
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 דומה: - בלבו. מה האדם ידע וממנו בפיו, הכסיל לב 3-2יעד
 או. כז(; כא בן-זאב, מהדורת )בן-סירא, בלבו משכיל ופי בפיו, כסיללב
 לבם, אוילים בפי או: כח(, כא פרנקל, )מהדורת בלבבו נבון בפיו, סכללב

 סגל(. )מהדורת פיהם חכמיםובלב

 והנזיר המלך בן השווה - הרעב. בצער ירגיש לא השבע 18:עד
 הרעבים. ואשכח - אשבע פן אפחד 96:יב

 18; א והנזיר המלך בן השווה - השכל. אור יסיר הכעס 2.עה

 אם שכועס, אדם כל ב, סו פסחים השכל; שונא - האף 141י צדקמאזני
 משכח .. . הכועס כל ב: כב נדרים ממנו; מסתלקת חכמתו - הואחכם

 ט(. ז )קהלת ינוח כסילים בחיק כעס כי שנאמר, טפשות, ומוסיףתלמודו
 מבחר והוא הדם. מבחר הוא האדם. זרע שכבת יען 16-15יעה
 מדמו. שיוציא מי כן על למחיה. שלחהו[ ]צ"ל: בו שלח יהאלהגויה.
 וחילו, כחו - האנוש וזרע 28: הנהגה בתי השווה - ומעצמו. מכוחוממעט

 למען / במותו, יחפץ - מאד ומוציאו מאכלו. כל וטוב מבחרוהוא
 בצאתו. הגוףיחלש

 - בעושר ולא אותך, אוהבת היא ואם - באשה תבטח אל 5-4יעו
 היא ואם - באשה תאמין ולא 88: שעשועים השווה - רב. הואואם

 ירבה. ואם - הון יסיתך ואלמשכלת,

 בדעתו אלא האדם ואין וחכמתו. בשכלו אלא האיש אין 21-20.עז
 73: הנהגה בתי השווה -ובינתו.

 ולבו. פיהו לבד - אדם ואין / וניבו, שכלו לבד - האישואין

 הוא כי חסרון, - השלום על הנוסף כל החכם: ואמר 13-12:עח
 שידת - שלם. אינו האמצעי מ)ומדרך היוצא וכל האמצעי מ)ה(דרךיוצא
 גרעון, הוא השלם על שנוסף מה כל אומר: אריסטוטלס קמב:ישראל
 יושר. אינו היושר מכלל והיוצא והיושר, האמצעי מכלל יוצא שהואמשום

 התוספת ואמר: גודע. - המוסיף כל החכמים: ואמרו 14-13.עח
 אמרו; ז"ל וחכמינו המעלות; ספר השווה - מהמוגבל. חסדון - הגבולעל
 מהמוגבל. חסרון - הגבול על התוספת אמר: ואריסטו דמי. כנטול - יתרכל
 הפתגמים ומן וכוחמב: הפילומוף בשם מביאו קמב( ישראל )שירת רמב"עואף
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 ההוספה הפילוסוף: אמר . . . גורע - המוסיף כל ז"ל. קדמונינו שלהחריפים
 לנגבל. גרעון היא הגבולעל

 תתירא ולא ערפך, על קשורה ידך תשים אל ואמר. 15-14יעח
 אל אמר: המלומדים אחד קמג: ישראל שירת - מאד. תתירה[]צ"ל.
 שאפשר. כמה עד תושיטנה ואל צואריך, אל ידך אתתשים

 אינה לנפשו אדם של עצתו מה מפני לחכם. ושאלנו[ 9-7:עט
 )כ"ה תאוותו עם מעורבת שעצתו מפני ויאמר: זולתו? עצת כמוטובה
 על התאוה, מן ריקה היא אחר ועצת מעוקלת, העצה תצא כן עלבכי"נ(,

 כשהיא יועצך(, )של לעצתו ונטה 41י הסודות סוד השווה - נכונה. תצאכן
 מפני אותוי כששאלו הרמס אמר ולכן הנכונה. העצה והיא תאוותךהיפך
 ערומה היועץ שעצת לפי אמר: הנועץ? מעצת נכונה יועץ עצת היאמה

 כל עצת למה לאפלטוןי ושאלו 93: שעשועים אמיתי; דבר וזהמהתאוה,
 זולתו. עצת מתאותו זכותו בעבור אמר. נפשו? על מאשר לזולתו טובהאיש

 ]מי )איש( ימצא שלא במקום יהיה אם ]לו[: ושאלו 1-10מעט
 פי על להשלימה ויש חסרה, התשובה - יעשה? מה שייעצהו,)כי"נ([
 כשתצטרך החכם: ואמר לג(: עמ' תרנ"ו, )פרסבורג א ב הנפש מידותתיקון
 תקריבהו ואל ממנו התרחק שתשאל, מי תמצא ולא דבר על עצהישאול
 ללב. אויבת התאוה כי תאוותך.אל

 ד"ר העיר כבר - נאמן. חבר לבד אדם יוכל דבר זה וכל 14:עט
 חבר לבד - למצוא אדם יוכל דבר וכל שצ"ל: 85( עמ' )למעלה,ירדן
 מבחר גם: ראה בנמצא. אינו נאמן ידיד קלו: ישראל שירת השווה -נאמן.

 שאשב מי על הורני לחכם: אחד אדם )ואמר( ושאל ב(: )מא ג כהפנינים
 מצאתי(. )לא תימצא שלא )ה(אבדה זאת )לו(: אמרעמו.

 המשקל. פי על הברמן ותיקן ומיודעי בכי"א. - ומודעי. רעי 15,עט
 54. ה והנזיר המלך בן גם השווה כבכי"נ. מיודעיוהנכון:

 והנזיר המלך בן השווה - לדרכינו. צידה להכין לנו יש 4:פ
 והמאושר יא: ג מוסה"פ נסעו: קודם לדרכו צידתו שהכין מי - והדעתן 171:כו
 הכינו 248: ג, הפרישות, הלבבות, חובות להליכתו! צידתו שיכין מי-

 רחוקה בדרך ללכת שרוצה מי מח: מד הפנינים מבחר נסיעתם; לעתצידתם
 צידה.מבלי
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 אין,,. ב: יח הפנינים מבחר השווה - למקנא. מנוחה ואין 10.פ
 בראון נח ד"ר ע"י שפורסם מבה"פ, של הערבי ובקטע לחמדן.מנוחה
 והחמדה 77. שעשועים גם ראה למקנא מנוחה ואין הנוסח 47(, יט)תרביץ
 המטתה. אדם בני מכלתמעט

 בדבר כילי והוא חטא, לו שאין מי על כועס המקנא 14-13פ
 175 כו והנזיר המלך בן השווה - היגון ממנו יסור ולא שלו,שאינו
 דורש לו, שאין ממה כילי יחטא, שלא מי על קוצף בחומד. מידותשלוש
 אליו. יגיע שלאמה

 למי תקנא ולא ממך, למעלה שהוא מי עם תריב לא 15-14:פ
 נרדמים מקיצי ):=נמהדורת רפז החסידים ספר השווה - תחתיך.שהוא
 ומקורו ממך, שקטן למי תבזה ואל ממך, שגדול במי תקנא אל 188(.השמ

 מא. א הפניניםבמבחר

 33. יג ב מוסה"פ ההבווה - נברא. לא כאייו - המקנא 19פ
 - המקנא כאן. להשלים יש וכן לכעוס. אם כי נברא לא החומדכאילו
 לכעוס[. ]אלא נברא לאכאילו

 בשמחתך. דאג והוא תשמח, - / בך ממקנא נקמה לך די 21-20:פ
 - ובינתך. וחכמתך /ישרך תוסיף אשר העת - כאביוסיף
 72. הנהגה בתיהשווה

- נקמה בך ממקנא לך ודי / תקומה לחמד-לב יהיהולא  אשר 
 להגדיל בקש לזאת בלבו. כואב והוא ותצליח, / בקרבו, דאג יהואתשמח,
 תמיתו. - פעליך תם וברבותדאגתו,/

 ממך וירחיק הרחוק ממך יקריב כי המכזב, על תישען לא 4-3.פא
 לך יקריב כי מכזבן, עזר תבקש אל ס. כא ב מוסה"פ השווה -הקרוב.
הרחוק.

- ]צ"ל ואל האמת אמור 6-5.פא  ואל היזקו, תירא )כי"נ([ ואם 
 וכן - תועלתו. וכי"נ([ )כי"א תקוה ]צ"ל תהיה ואם - כזבתאמר
 פי על ואף - האמת אמור החכם; ואמר 486: למחבר, ההלום,באיגרת
- הכ,ב תאמר ואל היזקה,שתירא  תועלתו. שתקוה פי על ואף 

 יבטח לא ואם הדיבור, החי מעלת כי שוים, והמת המכזב 8-7פא
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 חיי עיקר 487. החלום איגרת גם ראה - חייו. בטלו - בדיבורוהאדם
 חייו. בטלו - אמת מדבר שאינו ומי האמת, -האדם

 הדבורים שיקחו כמו - המוסרים מבחר יקח המשכיל 2-1.פג
 החכמות אומר. אריסטוטלס קיג; ישראל שירת השווה - העשבים.מבחר

 שהרי שבה, היפים הדברים את חכמה מכל לקחת עליך ולפיכךמרובות,
 שבהם. המבחר אלא תאכל לא - פרחים הרבה שיש פי על אףהדבורה,

 וחסידים. טובים שנהיה ממנו, הבורא חפץ החכם: ואמר 6-5:פג

 בפי- המפורסם החכם בדברי לך ודי הקדמה: המשגה, פירוש רמב"ם,-
 לאריסטו, וכוונתו נבונים-חסידים. להיות ממנו האל חפץ שאמר:לוסופיא,
 יא. זהמידות,

 הימן. לו ויאמר צווני! מורי, אדוני כלכל: לו ויאמר 18-17.פח
- )כי"נ([. ]לך )אליך( דברי סוף וזה עיניך. נגד המות שיםבני,  השווה 
 החכמים דברי כשעיינתי ולזה . . כמות עזה התלאות בכל אין 88. בוחןאבן
 מחכמי לאחד מיוחס אחד, ממאמר כולל יותר מאמר בהם מצאתי לאעליה,
 באחרית ממנו בהיפרדו מלמדו ציווהו - מצרים בגלות היה -ישראל
 בין המות )'( שום בני, נסחו: שזה מה - קיים מוסר ליימרו -דבריו
 לך. דברי סוף וזהעיניך.

ביבליוגרפיה
 1865 למברג כהן-צדק יוסף מהדורת קלונימום בן קלונימום ר בוחן,אבן
 1 נ( י2 בתוך מלטר צבי מהדורת פלקירה אבן יוסף בר' שם-טוב ר' החלום,אגרת

 501-451 עמ' )1910/11(, א כרך חדשהסדרה
 אלחריזי. שלמה בר' יהודה ר מערבית תירגם לאריסטו, הכללי המוסראגרת

 תר"ד. לתפציג ח"א. עתיקים" "דברים בתוך בן-יעקב יצחק-אתזיקמהדורת
 מהדורת מברצלונה חסדאי אבן הלוי שמואל בר' אברהם ר' והנזיר, המלךבן

 תשי"א. ת"א הברמן.א"מ
 פלקירה רש"ט הנפש, הנהגת ובתי הבריא גוף הנהגת בת. ב:ב: הנהגהבתי
 תש"י ת"א מונסנר ז' ד"רמהדורת

 מהדורת חיים בר אברהם בר' לוי ר ראשון(, )מאמר והלחשים הנפשבתי
 עמ' )תרצ"ס(, ה כרך בירושלים", העברית השירה לחקר המכון "ידיעות בתוךדוידזון
א-מב

 בר' יהודה ר מערבית תירגם פקודה, אבן יוסף בר' בחיי ר, הלבבות,חובות
 הרפ"ח )ת"א( ירושלים צפרוני (ר מהדורת תבון. אבןשאול
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 תש"י. יורק ניו אוגיברסיטה, ישיבה תלפיות, הוצאת להמאירי, התשובהחבור
 תרכ"ח ברסלוי קמחי יצחק בר' יוסף ר' משלי, לסכר פירושחוקה,
 תר"מ-תרנ"ב לבוב חלאוה אשר בן בחיי ר' הקמח,כד

 מהדורת חסדאי אבן ראב"ש מערבית תירגם אלגזאלי אבו-חאמד צדק,מאזני
 תקצ"ט לייפציג גולדנטליעקב

 מערבית תירגם לו(, )מיוחס גבירול אבן יהודה ב"ר שלמה ר' הפניגים,מבחר
 1947 ירושלים הברמן א"מ מהדורת )9( תבון אבןריב"ש

 אלחריזי. ריב"ש מערבית תירגם אסחאק, אבן חונין הפילוסופים, מוסרי ב:ב:מוסה"פ
 תרנ"ו. פפד"מ למנטלמהדורת

 בתוך ורפל. יצחק מהדורת גאון. האי רב השכל, מוסר שירי ב::: השכלמוסר
 תקצה-הרטו. עמ' )תרצ"ח(, ב"סיני"

 תש"י ירושלים זלוטניק להרי"ל היובל ספר ליהודה,מנחה
 1838. פרסבורג הירחי יוסף בר' משה מארי אבא ר' קנאות,מנחת
 מארשא הענווים מן הרופא בנימין בר' יקותיאי בר, יחיאל ר' המידות,מעלת

תרל"ו.
 1928, לונדון ג, כרך המכונסים כתביו בתוך גסטר מהדורת לאריסטו. הכודותסוד

 278-246עמ'
 תרנ"ד ברלין ונטיאנר דוד מהדורת פלקירה רש"ט המעלות,ספר
 רפ"ג קושטנטינא שועיב אבן יהושע ר' התורה, על דרשות ב:ב:שועיב
 ליפסיה הלפר ב"צ מערבית תירגם עזרא, אבן יעקב בר' משה ר' ישראל,שירת

תרפ"ד.
 תרפ"ה. ברלין דוידזון י' מהדורת זבארה אבן מאיר בר' יוסף ר'שעשועים,

אשששי~ן



 עתיר*( : במושגעיונים
 - ת א מ-

 ]ז"ל[ וולפטברג ישעיהוד"ר
 ציריך -ירושלים

 נכנסים אנו האמפירית. מהמציאות מתרחקים אנו עתיד על1_דררננו
 את המקיף תחום בתוך אזור העתיד הרגילה. בבחינה תחום שאינולתחום
 בפועל. ולא בכח האפשרות, בגדר הוא העתיד ולהתגשם להיותהעלול
 היא שחלפו לזמנים בנגוד העתיד ענינים. שיתגלמו עתידים כי לדבר רגליםיש

 לקראתם, שהלכט שימים אנחנו ונוכחים נוכחנו לפניע. העומדתתקופה
 אתמול. יום שחלף לאחר אלא מחר יום בא לא ונהיו. באו להם,שציפינו
 נרכש נוצר, עבר, הוא אף ההופך וההווה, העבר של חשבונו עלכאילו
 מופיע שהוא ברגע עתיד. מתהווה כיצד יום יום אנחנו עדים כךהעתיד.
 מקומו. לממלא מקום ומפנה )081זז1( האי-ריאלי תחומו את יצאהוא
 אין לעתים בהתגשם עתיד של טיבו מה שבמקצת מקצת מלמדנו הנסיוןאך

 העתיד כבוש עתה. עד צורה לבש שטרם המכוסה ומתגלה הצפון,ספור
 שער פותח אך עמו הכמוס הסוד את ממנו טטל אינו זה באורחלשעורין

 להבנתו.צר

 שלשה לזמן לייחס אנחנו רגילים זמן. במושג נתקלים אנומיד

 שנושאו. נגמר( )וסרם בכתובים אתי אשר ספר מתוך פרק מהמה וה.(מחקר
 הראשונים החלקים שני טרילוגיה. של האחרון הכרך להיות ותעודתו ועתיו"'הו1ת
 2 2011 ט 680110116ח618168;( 6 18תט1מ66ט7 1938 בשנת הראשון מומן, הופיעוכבר

 בשנת והווה( )יהדות 1עט1ת60ט7 ט 1ז78דמ6ש6;( והשני ביהדות( והרוח הומן)לתולדות
 הענין למיצוי שאפו אלא היסטוריה בכתיבת הסתפקו לא הנ"ל הספרים שני שגם אעפ"י1941.

 בדבר, פלא ואין פילוסופי. כלו הוא השלישי החלק כוונת מקום מכןההיסטוריוסופי,
 עובדתי. חומר ממש, של דבר שום לנו הנחיל ולא לעולם בא לא העתידשהרי

 "הלכתא עקרו שכל היסטורי דיון להכניס בידינו הרשות ואם נפשנו את ישאם
 וה, פדק נכתב כך לשם העתיד. של "מהותו" על להתעכב ההכרח מן הרילמשיחא",
 מירסקי. מהרש"ק נפשי לידיד המוקדש וה יובל לספר כתרומהובפרס

חמחבר

07נ%
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 לממדי לפנינו פורמלי באופן מענינת והקבלה ועתיד, הווה עברממדים.
 הזמן יחסי של החדשה הפרובלמטיקה כל להם. אחר שטיב אעפ"יהחלל
 מענינינו אינה בהם וכיוצא איינשטיין מינקובסקי, ע"י שנוצרהוהחלל
 הזמן? מהו הבעיה: החדישה. הפיסיקה בבעית עוסקים אנו שאין כיוןפה,

 השכבה את המהווה " הפינומנולוגיה בגבולות לראשונה ועולהבוקעת
 מופיע כבר היסודית בחויה אם היא מחלוקת הפילוסופיה. שלהראשונה

 פולקלט י. למשל: וביניהם, אומרים, יש המובהקים. מסימניה כאחדהזמן
 עצמה את רואה שהחויה מפני הזמן אות נלוה חויה שלכל י()011611זר(
 וביניהם אחרים, טוענים זו דעה לעומת משך-מה. של כדברכתהליך,
 משך של היכר סימן משום בה אין יסודית שהויה ו( )עם168ןם(דריש
 סוג בשביל קו. של טיב או אורך לה שאין נקודה בחינת בהיותהזמני,
 סדר להרבות מנת על קונסטרוקציה תוך הזמן מושג נוצר הוגים שלזה

 ישיר קשר שאין אלמונית וחויה פלונית חויה החויות: בסדרופשטות
 קשר קשירת ע"י ולאחדות לקשד זוכות התודעה1( בתוך ביניהן,כלשהו
 תחנות לציין המרשה אחידה למסגרת החויות את לייחס אפשר אםביניהן.
 תודת להקים במאמץ האחדות מדת מתקשרת הרי ומאוחר, מוקדסשונות:
 ש השניה שבחויה מפני שיסמוך מה על הזה לנסיון ויש וההגיון.הסדד

 פינומינולוגיה להמיר אסור ש"קדם". ענין של סימן ישנו יותרהמאוחרת
 הזכרון נכנס ושם פשוטים יותר הדברים נראים בפסיכולוגיהבפסיכולוגיה.
 עוסקים ואנו מיוחד, מדע היא שהפסיכולוגיה נשכח בל אךכ"תופעה",

 לכל שקודם מה את לעצמה להבהיר הדוצה יסודית בהתבוננות זהבדגע
 דברים תוספת בלי כהויתם דבדים ולתפוס וקונסטרוקציהתיאוריה
 אמתית, מציאות לבעיות או ההכרה לתורת לחדור מבלי חויות,פירוש
 תחומים בדבר ידיעה כל עדיין ואין הבחנה כל עדיין אין מטאפיסית,היינו

 מאוחר. שלב הוא זה כל ואובייקטיבי, סובייקטיבי דוגמת שונים,מתחומים

 הוא הפילוסופיה, בעולם מאד וקדום" הזמן צודק, פולקלטאם

 ולכל לפסיכולוגיה להגיון, וקודמת החויה להבהרת שואפת הפינומינולוגיה1(
 שאיננה הפינומינולוגית הגישה אותה גודס אני ובמדע. שבפילוסופיה הגדריםשאר

 ממצדדיה( כמה בלשון )ם8עם7686588י המהות. תפיסת בשוםמתתמרת
 )1925( 865015650108116עע 11 1811עק11618 ז46 2611 בסכרו:2(
 1923( ב', )מהוורה 16)61ןע816ש5ט45ןל1 היסודי בספרו3(
 מאד מאוחר וגלוי תחנה היא הפנומינולוגיה בשביל קיים אינו התת-יועא
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 הוא מאוחרות בתחנות כך. משום כבודו וגדול היסוד מחוית חלקכבר
 בפסיכו- לנתחו באים כשאנו בולטים צדדיו ושני לחקירה אובייקטנהיה
 ה. נתן האספקטים שני שבין לשוני מאידך; הטבע ובמדעי מהאי,לוגיה
 כדאי אולם )המשך( 86ץטם לבין טמן( 8קנ161 בין בהבחינו בטויברגסון
 צורך יש המיוחדים במדעים הזמן של בחלקו שדנים שלפנילהדגיש
 כדוגמת ממשות כל בו רואים ואינם יש מהותו. בדבר הפילוסופיהבעמדת

 הפנימי החוש של צורה אותו מכנים יש )פרמנידס(; "16818צהאיליאטים
 הטהורה הצורה - החלל גם וכך - הוא הזמן קנט לדעת)אוגומטין(

 קודמו אם כי הנסיון תוצאת ולא 8' 1ץ10ץע של ענין ההסתכלות,של
 ומאפשרו.מבססו

 הקרובים ובמדעים בפיסיקה מיוחדת ומשמעות משקל לעתידאין
 עם קשור זה ואולי בלבד. כוון אלא זה בתחום והווה עבר בין ואיןלהם,

 עלולים הם כלומר )661שץ8י8ץ( בחינת הם תהליכים שהרבההעובדה
 עומדים אנו בביולוגיה ולאחור. לפנים ושוב, הלוך ולכאן, לכאןלהתרחש
 התפתחות ליהפך. ניתנים אינם התהליכים ורוב היות אחר, מצבבפני

 אמבריולוגי "פרימיטיבי" משלב יוצא הוא מטרה לקראת חותרתבעל-חי
 עד ומתנוון יורד הוא שממנו לשיא ומגיע מסויימות תחנות דרךוצועד
 ועתיד שעבר משמע אחורנית, חזרה, דרכו את לכוון ידינו לאל איןשמת.
 בסדר זה אחרי בזה הבאים מיוחדים דרך לציוני מתיחסים יחידבחיי
 הביא לא יחידים, הרבה אצל ונשנה חוזר זה שחזיון משום אלא גווני.חד

 העתיד. בטיב העמקה לידי הזמן של המיוחדהכוון

 אני ושוב האמתית. התגלותו לידי העתיד מגיע בהסטוריהאולם
 על ספריהם על חזרתי וההגות המחקר של זה במקצע שאפילומדגיש
 עמדו ולא עתיד, של המיוחד ענינו מה כתבם ומפי מפיהם ללמודמנת
 טילוסוטים הרבה של קנקנם על תהיתי הצורך. של המכרעת הבעיהעל

 "עתיד" המונח את - גאונים - גדולים מחברים הרבה אצלוחפשתי
 לערך. הקורא את ומכוון - מביאו אחד רק מצאתיו. ולאב"אינדכס"

 ראש כובד מתוך ודן השאלה לסוף ירד בלבד כהן הרמןזמ1
 וראיה חיצוני וסימן הענינים. בתוכן דידן בנידוז מפליאהוהתעמקות

 עתיד המונח: תופס ספריו רוב של הענינים בתוכן באינדכס,לדבר:
 על מטיל והוא )יש הזמן מקום של מקומו העדפת כדי עד בולט,מקום
 של האסתטיקה על בספרו רק עתיד(. אצל הזמן דבר את לחפשהקורא
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 מובן זה וגם חבוריו. כביתר ניכר העתיד של רשומו אין הטהור'(הרגש
 הנאה לפעולה, מכוון שאינו הסתכלות, של זה בשטח ולמעיין.למתבונן
 מוסדות לחקים ומשאיפתה מתפקידה שאין האמנותית והיצירהמהיופי
 קובע. - כמנוף - העתיד אין מסויימות, מטרות לקראת הכלל דמותולעצב

 שקם הגדול מההוגה הרבה למדנו עתיד המושג את וללבן לנתחבנסיוננו
 נלך. ובעקבותיו כהן, הרמן בפרט, הדתית ולפילוסופיה בכלללפילוסופיה

 אמנע לא אך ממנו. הושפענו כיצד נכון אל יבין כתביו, את שמכיר מיכל
 זה. בנסיון עצמאייםמצעדים

 נביא הריהו ההיסטוריון רומיי מחכמי אחד אמר ודעת טעםבטוב
 את להפוך הראוי מן אולי 0188ז( )8ט8ץ0ז0ץ61ץ אחורניתהמסתכל
 לקראת המסתכל היסטוריון הרירן הנביא הלהגדיריהמימרצ

 שייראה יתכן נביאינג רוב ישראל, מנביאי הרבה לגבי יפה כחה זוהגדרה הבאוה"
 אינו ההיסטוריה שענין נבונים, וכן רבים בעיני וכפרדוכסלי כפלאהדבר
 לתהום ירדו שכבר והעובדות שאירעו המאורעות סכום וראשונהבראש
 כרונולוגיה, היסטוריוגרפיה, שבהיסטוריה, כמה עד העתיד. אם כיהעבר,
 כל של וסכום חקר המאורעות, וקביעת הפרטים ידיעת אמנם,העיקר
 הזאת, הדרך על ורק אך מתלבן אינו ההיסטוריה טיב והנתהווה,הנעשה
 נותן העבר בעבר. מאשר יותר בעתיד ההיסטוריה דבר את תוליםאנו
 צפויים אני עדיין אך ההיסטורי. הנסיון ואת למכביר היסטורי תומרלע

 כל לדעת אולם בהיסטוריה. דעות לעצוב יסוד משמש החומרלהפתעות.
 אין והפילוסועיוע התיאוריה מבט מנקודת בהיסטוריה, העוסקמםאלה

 מה כל הארי". את משביע שאינו "קומץ בבחינת והוא מספיקהחומר
 של כזה דבר בכלל יש אם - ונשלם נגמר ושכאילו כבר וקרהשנעשה
- פוסק בלתי זרם שכולו בתחום ונשלם""תם  את עדיין מבהיר אינו 
 - העבר של זה רקע על לבנותן שאפשר וההשקפות ההיסטוריה. שלאפיה
 למדעי בניגוד מבססות. ואינן מבוססות אינן - בשלמותו העבר יהאולו

 על חוקים לקבוע ויכולים עשיר בנסיון מסתייעים אנו שבהםהטבע,
 חומר בתולדה אין - ולהוסיף לשנות בכחו נוסף נסיון כי אם -פיו

 בתולדה להיפךי נוספת קטנה עובדה של דמותה את למעט היכוללמכביר
 הכרעה. כח לכלל להגיע עלול חשיבות, כנטול לכאורה נראה אפילופרט,

 )6 6110א681ונ 468 ת6ת61ץ .062581188 קסירר אצל 1912,.ברלין
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 אין העשיר, החומר לעומת ואפס כאין שהוא עדך, קל ענין כאן ואיןהיות
 שהיה. מה על והמוחלטת הסופית הדעה אתלבסס

 מאורע ההיסטוריה. היקף כל ידיעת טעונה הנכונה ההשקפהקביעת
 שנודע למה וחזוק אשור בבחינת היה, שכבר מה על חזרה אינונוסף
 עד מכריע הזמן וגורם חדושים ומחדש ההיסטורי חזרם נמשך כאןמאז.
 הענין. עצם מאשר חשוב יותר לפעמים תאריכו בזמן, עובדה אתורלמאד.

 מסדיר רק הטבע במדעי הזמן אם במשקלו. לזלזל אין והמאוחר="המוקדם
 בתחום הרי לחבדו, אחד הנעשה פרטי את ומיחס הסבתי6( המהלךאת

 המסגרת הזמן זה בתחום אין הזמלק. בחיק הסוד כל צפוןההיסטוריה
 שכבר הרגיל, הסדר על השומרת הכוללת המדה אמתההיסטוריוטיפית,

 מאזור לענין, מענין אותנו ומוביל מביא הזמן נסיונות. מהרבה לנונודע
 ואינו הרף בלי כמעט מחדש הזמן גלוי. בלתי למחוז נושבת מארץלאזור,
 בשלמותן. אינן הבנין אבני אלא לנו ידוע אינו החוק רק לא בחזרות.מסתפק

 - וכהנה כהנה מהן לנו מוסיף יום וכל בידינו עדיין אינן האבנים,הן,
 ממטרונום. יותר הוא הטקט. על ומשגיח הקצב את מונה פה הזמןאין

 מאשר יותר לזמן ענין המסויימים הטבע במדעי אף אמנם,יש,
 - היפותטי באופן - המינים התפתחות הגיאולוגיה, ובחימיה.בפיסיקה
 אלא משפיעה התולדה אין זה בשטח אולם ההיסטוריה. רעיון אתמכניסות
 ימי בדברי אם כי מתקיים אינו שלה המיוחד הגלוי מאד. צנועבאופן

 ככלל, אלא כיחידים לא אדם, בני פעולות של זה בתחום רקהאנושות.
 בבחינת שהם חזיונות ועולים בוקעים גוברים, המדינית והשאיפהכשהרצון
 ולא העבר, של חלצו ויוצא לחברה שותף הוא באשר האדם מעשיהפתעה.
 היחיד, או התא אינו בהיסטוריה האלמנט הנושא. הם הביאולוגיים,חייו
 המדיני החברתי, היצור אם כי ותנאים גדויים מיני כל על מסויים באופןהמגיב

 אם אמנם, מפקפק, דריש, הגס בביולוגיה, כוללת סבתיות של התורה אבי6(
 התולדה. על להעלותה ורשות הגיון משום שיש סבור אגי אך ההיססוריה, על חלההיא

 מחזיקים אגו ממשגתו. ומסתייגים כהן מהרמן אגו שוגים הנצח רעיון בדבר7(
 העתיד בין ומוחלטת ברורה הבחגה המבחינים הרמב"ם, ובראשם גדולינו,בדעת

 אצל הבא. עולם הגמול: בעולם היחיד גורל ובין - הימים אחרית -ההיסטורי
 משום בזה יש להכילו ביכלתו שאין לתחום הנצח ונכגס הדברים טושטשוכהן
 המשיח ימות של מוגדרת תחנה כהן אצל אין מאידך הנצח. מושג של דמותומעוט
 איפוא, להבחין, הראוי מן - שלו. הנצחי" "התפקיו - מתמדה התקרבות אםכי
 צמיתוח לבין נצחבין
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 הבריות עם המעודב מיוחדת, במסגרת והמחטפע הסובל והחיהפועל
 פוסק, אינו ההיסטורי שהזרם הכרה תוך וביחוד בצוותא אצלו נעשהוהכל

 הנחה תוך נעשה הנעשה כל מיוחד. מ12קל הזמן גודם מקבל כזוובגישה
 ההווה אין לעתיד. ומופנים מכוונים ושהם העבד ע"י מותניםשהדבדים

 ורק אך שההווה לדעת וזאת באים, אנו שמהעבד נדע כן אם אלאמובן
 להגידו היה אפשד וידועים קבועים חוקים שלפי התהוות כאן ואיןמובן

 ידינו לאל ויש לדאותו נוכחים אע מתגשם, ההווה כאשד כלומדמראש,
 מציינת הזאת העובדה כבר לא. ותו הענינים השתלשלות אתלהסביר

 במדעי כמו גורם בהיסטוריה היה הזמן אילו מיוחד. כהמקל ישנו להעתידכי
 ומתמיהים. מפתיעים כה היו לא ההיסטודיה דדכי אז כי המדוייקים,הטבע

 הם מהעתיד. ואך רק צביונם את מקבלים אינם ותקופה מאורעכל
 להדף הדומה לדגע רק המאורע מתעכב בהווה העתיד לקראתפתוחים
 ודצוננו השעדתע. לפי רק זאת ואף - קצבו את ממעט או ומתמהמהעין

 ואינה וממהדת זירמת ההיסטודיים התהליכים של הדינמיקה ולהאחז.לתפוס
 לתחום העתיד את מכניסה הזאת והתכליתיות מטדתה. - העתידעומדת.
 העתיד, את אותו, עהשה העתיד אל הוה הכיוון ההיסטורי. הדעתשיקול
 ההיסטודית. המחשבה שבאזור הכובדלנקודת

 הפיע- הצד אותו על כלומר הדינמיקה, על ורק אך דבדנו עכשיועד
 מפנה התאור רק לביאולוגיה. הקוים יתר מכל יותר עוד הדומהמינולוגי

 גאון הדד בכל מופיעה העתיד, ואתה ההיסטוריה, אליה. לבנו תשומתאת
 אפיינית. יותר הרבה ומחשבה תופעה נדגיש אםעוזה,

 המקרה ההיסטוריה היאי התולדה על בדיון העקריתהפרובלימה
 אידיאה היש מתרהו ךלא היא זודמת או וגבול קצבה לה היש חוקו אוהיא
 והעוברות תכלית ללא הבאות מקריות מפגישות נובע הכל או התולדהבחיק
 ( התקרבות)וסת88ע8דתסם ליכוד, לקראת המשרעות השואפים רושם? השאירללא

 )ומתמשעמד~ע( הדף ללא ופרידה פגישה הכל, מתפזדאו

 הוכחה ואין מלמדנו הנסיון אין אלו, לשאלות מדעית תשובהאין
 אלא אינו הכל אם העולם אומות חכמי נחלקו עדיין אחדת. או זולדעה
 אמתית. התפתחות או בעלמאגבוב

 ואף ותכלית. מטרה שלהיסטודיה ההשקפה את מקבליםאנחנו
 שאין לידו דעה שנוקט מי ישנו. לדבר זכר לדבר, ראיה שאין פיעל
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 לחשוב רשאי המציאות, את הולם העולם חדוש אם כי לעולםקדמות
 הבלתי והחוקיות התכלית שלטון בביאולוגיה הרואה ההיסטוריה. הגבלתעל

 סבור הוא אם מוחלט, חידוש מחדש ואינו זה מקו מתרחק אינומכנית,
 ההיסטוריה. בשטח אף כחו יפה הכוללת הסבתיות של הזה העקרוןכי
 התהליכים שאין מהעובדה נובע זה הרי עקבותיו, ולמצוא להבין קשהואם

 ההיס- היא היא בהיסטוריה ההתפתחות החיים. בתורת כמו ונשניםחוזרים
 מתאימה היא אם בדיוק לקבוע ניכל לקצה, כשנגיע ורק כולהטוריה

 ההתפתחות.להגדרת

 אחדות של אמתית, התפתחות של מגמה על הרומזים סימניםישנם
 במדה המדות, בתורת בדת, הגדולים ההישגים תולדה. ששמוהשטח
 ביטוי שהם כמה עד ובאמנות, במדע גם ביחוד אך במדיניות,צנועה
 האכזריות, ההתנוונות, הירידות, הנגדיים: הכוונים כל אף על הכללוקנין
 היסטורי עולם תקומת של האפשרות על מצביעים ונשנית החוזרתביחוד
מתדקן.

 בראשית אלו, בצעדים איזם וודאות, מציאות עדיין אינהאפשרות
 עשויה האפשרות אין פנים כל על התקון. התחלת רואים אנו זו,צמיחה
 מחוייב התולדה, עולם העולם, כי להניח והרשות הזכות את מאתנולשלול
 ולהצלחה. לעליה וכווןסדר,

 הרי גמור, בטול לבמלה מי בידי ואין קיימת הזאת ההנחהואם
 המחר יום ורק אך אינו עתיד שכן מסף; ערך מקבל העתיד עלדיוננו

 לכל מעבר שמקומו לשכלול רמז - עדיין שאינו מה ורק אךהתמידי,
 לעולם לשם להגיע ולא לשכלול להתקרב גרידא לאפשרות רמזגבול,
 יותר ושלב מושג אלא הגשמה כל ש" מציאות, כל של לאי-שכלולובטוי
 בצפיה ההיסטוריה שואכת שאליו הזה, בעולם פירותיה גבוש המבטיחהמוגדר
 לשם. להגיעבטוחה

 המטרה שהרי לעבר, ואפילו להווה העתיד את מכניסה זוגישה
 . לייבניץ אמר ואם ההתפתחות. במרוצת גורם שהוא ההכרח מן מראהם,הקבוונה
 והעתיד הרה אשה בבחינת ההוה . היינו 8[ 1~888ןע 881 08עש 68ן1מפד1,8
 את ממצה הוא שאין אלא הזה, בבטוי האמת מן הרבה יש הרי העובר,הריהו

 הנוצר. כיציר פסיבי; כדבר וההווה, העבר תוצאת רק העתיד איןהמציאות.
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 אחרי מתגשם הוא כאלו בעתיד כזה באופן אמנם, ממתכלת, המבתיתהגישה
 לדעת צריך אך הזאת. הגישה את לפמול ואין הקודמות התחנות כלשהלפו
 ההבנה דרכי לפי להבין כדי המתכלות אופן אלא אינה הסבתיתשהגישה
 ומפרשת מבהירה זו תפימה אין אך התולדה. השתלשלות אתהרגילות

 מונחת העתיד מדת הצורך. כל טיבה, את מגלה ואינה ההימטוריהאת
 בתולדה מתומים פרקים שהרבה בטחוני ההיסטוריים. המאורעותבימוד
 לומר אני מעיז העתיד. טיב ידענו אלו ולחהקרים לנו יותר מובניםהיו

 הולמת, היתה המבתית הגישה אילו אידילית, יותר הרבה היתהשההיסטוריה
 המשברים האסונות, הדומם. הטבע כחוק היה ההימטוריה חוק אילוכלומר

 בחיק טמונה עמוק עמוק העתיד. מתביעות נובעים הטרגיותוההתנגשויות
 ונישא רם לעתיד מכוונות עולם הליכות ממוש. הדורש העתיד, מטעןהתולדה
 והמום- המדות לשכלול מועדות ודור דור כל פני סופי. באופן הרביםלתקנת
 ואינו רוצה שאינו היצר והכלל היחיד בנפש פועם זה עם יחד אולםדות.
 היצר מאמצי - והחמם והגזל הרצח השעבוד, השלטון, מתאות להפרדיכול
 מתחדשת ותקופה תקופה ובכל העתיר. כח איתן כי בידעו מאד כביריםהזה

 תגובה, נקמה, מעשה אינו למשל, המשועברים, מרד אלו. כחות ביןהמלחמה
 ובשחרור בחירות הרוצה העתיד, לתביעת צנור משמש הזה המורדבלבד.
 ביותר רע אינו המשועבד של וגורלו יש ולהכנעה. לכניעה ממכיםואינו
 להשלים אלה במקרים נותן היה השכל מזהירים. אינם להשתחררומיכויו
 מצבו את הממכן ממכן הכל ולמרות עמדתו. את לסכן ולא המציאותעם

 הולך מצבו שכן בטובתו, שלא הוא זה כשלון רחוקות. לא לעתיםונכשל
 העתיד לקראת הממלה פלום ערך. ללא הכשלון אין אולם נמיונו. אחריורע
 הנמיון זהו - הווה בכל נימויים עושה כאלו העתיד כזה. באורחצועד

 הנמיון, מצליח עתים העתיד. של שליחו שהיא היסטוריה שלהמתמיד
 הקרבות כל ואחרי ניכר ורשומם נודעים נמיון כל עקבות אך - נכשלעתים
 עכשו לנו יש הגמורה. ההצלחה יום יבא מוצלחים כבלתי הנראיםהאלה
 כשלונות כדי ותוך וארצות קרבות מפסידים כיצד אלו, לענינים הבנהקצת
 היא הנמיגה, בשעת אפילו נמיון לה רוכשת אומה הנצחון. מתכונןאלה

 ועוצרת מעכבת כשהיא וההתקפה ההתגוננות את להכשיר ויכולה זמןמרויחה
 אינם והכשלועת הנפתולים כל העתיד. של דרכו כך האויב. את מהלזמן

 נובע והטעויות התעויות כל מתוך אמתית. תבוסה מוחלט, כשלוןבשבילו
 מכשיריו. את ומשפר "העתיד" לומד רב,גסיון
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 פחות ההיסטוריה היתה הווה, כל על המעיקות העתיד תביעותלולא
פעילה

 ואכזדית"
 עדות הן התוידה את המאפינות והחדיצות הפעילות

 ההיסטודיה דרך כי רואים היינו העתיד תביעת בלי הכרה. מתוךלהתנגשות
 בהיס- במהירות משתלט העתיד היה היצרים התנגדות בלי ופיגור.עצלנות
 טבעם, בטיבם, שאין ביצרים נתקלות והן העתיד פקודות ויש היות אךטוריה.
 ההיס- משמשת מותרים, ואינם נעלים כחות ע"י מתעוררים הם להפך,לותר,
 הפוגות. ללא כמעט קטל ושדה זירהטוריה

 - הדין צדוק תיאודיציה, משום זו בהשקפה יש לומר תרצואם
 והאומה החברה המשפחה", כאבר ביחוד האדם, ומבנה מהאי התולדהתכונת
 אין ודמעות דם נחלי יסורים, זרועת הדרך את המחייבים הם -מאידך
 ויותר יותר לנו מתברר זו גישה ומתוך הטבעית. התוצאה המה הםגבול,
 חפים הם אין ובחטאותיהם. אדם בבני רק הקולר את לתלות אמנםשאין
 בו. אשמים הם שאין טרגי קו גם ישנו אך אחריותו ללא הם ואיןמפשע

 להיס- אף הדי האנושי, המין ואת האדם את במדת-מה הצדקנוואם
 היהדות, שבהשקפת לומר אנחנו רשאים וביחוד סניגוריה. נמצאטוריה
 תפקיד מההיסטוריה נוטלת שאינה ותקוה, אחרית להסטוריה ליחסהיודעת
 לתקופה קשורים הם ועומדים, קבועים האיומים והצרות היסורים איןומשקל,
 תכלית הם ואין העקרי. התוכן הם אין אך - אמנם ארוכה, -מסויימת

 ההיס- ובמדת ההתהוות. דרך את - לצערנו - מלווים הםההיסטוריה.
 מוסדות רבים, דורות הנפשות, רבת האנושות, ענקיים, שהם ובממדיה,טוריה
 מספר כן הקרבות, כן צעדיה, כן - עצומות שאיפות רב, היקףבעלי

הקרבנות.

 עליו שמטילים הדרישות את עיניו לנגד שם כשהוא סובל הילדגם
 כאן. ישנה והיפוכו, דבר הרגשה, משנה עצמו. על הוא שמטילהמבוגרים,

 בחיים, לעמדתו המבוגר, לתפקידי הבגרות, לשנות ונכסף מתגעגעהילד

 דחוקות לא אך זהות, שאינן ואכזדיות פעילות בין לקדבה לב לשים כדאי8(
 מזוזו

 ושכאילו והלאום החבדה בתחום דק מתחילה שהקללה לחשוב היא טעות9(
 הבל רצח הדאשון, הדצח שמעשה דומה - המשפחה בחיק ואיבה שנאה אסון,אין
 ביותד. והקדומים הפדימיטיבים ביחסים כבד הצפון ההדס עוצם את מסמל קין,ע"י

 בדמזה באדיכות, זה מזעזע ספוד לפנינו בתתה העמוקה הבנתה את כאן מגלההתודה
 נולדו בו הראשון בדוד השני, בדוד לאח אח בין קדה הדאשון שהרצח כזהבאופן
 הדאשונים. להוריםבגים
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 זאת ובכל הכבד. המשא את סובל שכמו אין שכן סובל, הוא זה עםויחד
 לרשות העתיד נכנס זה בנידון גם גדל. הוא אלו תנאים ותוך קייםהוא

 מוגבלת, בלתי הנאה ליהנות לצעיר נותן הוא אין השעה. את ומסבךההווה
 העתיד אדם. בחיי שלמה תמימות אין הרגע. על ודאגה חרדה ללאלהתעכב
 התעו- באין ולהתעלות. להתרוממות קורא אף אולם ואי-ש/קט, דאגהמעורר
 מוציא השלם המשקל ושווי השקט לעתיד, דרך אין הבאות לקראתררות
 וגטטיביים חיים למדרגת אותי ומוריד המיוחדים, מחייו האדםאת

- והחי הצומח חיי -ואנימליים  והאומה החברה הכלל ואת 
 מאפשרות ההיסטוריה, מתחום אותו ומנתקים והאידיליות הזה השקטמוציאים

 בידינו הברירה אפילו אין גורל. בבחינת הם והדברים היסטוריים. חייםשל
 באהבה. יסורין לקבל ומוטב כפיה, הכרח, כאן ישנו לדחות. אולבחור

 העתיד לקראת ביסוריהם האומה ובין הצעיר היחיד ביןההבדל
 שהצעיר בזה הוא ודור דור כל על מרותו את המטיל העתיד עול תחתובסבלם
 לפניו. במקצת רואה הוא עתידו את ממנו. דרוש ומה יום ילד מה במקצתיודע
 של החברה וכל מוריו, הוריו, בו. צעירותו עוד כל צורה לובשעתידו

 המוגבלת תפיסתו ורק ממש של בצורה העתיד את לפניו מעמידיםמבוגרים
 בדרך ללכת לאדם נותנים אינם יחיד כל ואצל דור בכל החליםוהשנויים
 לאומה לכלל, האופק. את מערפלים המה הם אבותיו, בעקבות בדיוקסלולה,
 שאין קובעים אנו ליחיד, האומה את להעדות ואין והיות כזה נסיוןאין
 לו. גם יש גורל היסטוריה, ליחיד אין הפרט. ואת הכלל את מקיף אחדחוק

 האומות. עם האומה; עם ומצטמצמת מתיחדתהתולדה

 שהיא ודאי ההיסטוריה מוחלטים, ניגודים אינם והיסטוריהגורל
 טרגית יותר גורל, של נעלה מיוחדת, צורה היא תולדה גורל. במושגכלולה
 תלויים הדורות סדר של גורלו גם היחיד, גורל גם מסובכת. יותרובודאי
 אנו שאין חידוש מתגלה היסטוריוו, שנהיה בגורל אך ובנסיבות,בגורמים
 טיבה. את לו שמקנים הם כה עד נוצר והבלתי האי-צפוי אותו,יודעים

 מאפ- סלולות, דרכים באין המתמיד, החפוש אי-הודאות,אי-השקט,
 משליט הוא ומרגוע. שלוה נותן הוא שאין בזה העתיד כח ההיסטוריה. אתינים
 שעמים לפעמים נראה אם ואפילו כהטאננות ומרחיקן ערות האומותעל
 במה בחלקם ושמחים ההווה מנכסי ונהנים הבאות לקראת דואגיםאינם
 הזה, כדבר מתרחש זאת בכל ואם שים נפש שויון פה אין להם,שרכשו
 כל איומה. לסכנה סימן כזו אי-תנועה רציני. דבר כאן שקרה בטוחהווה
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 העתיד מן כפורש העתיד, ע"י הנגרמות וההמיה מהצפיה הפורשתאומה
 החיים.ומן

 היסטורית וחטיבה חטיבה כל לעתיד. מתכוונים סתם העמיםאין
 גם אך ומגובש ברור אינו זה מושג לעתיד. בקשר מיוחד מושג איזה להיש
 מתייחסים כיצד באריכות כאן להראות מתפקידנו אין ברורים. קוים בלילא

 דיון כאן הדיון ובדמיונם. בלבם החיה התמונה מהי לעתיד, מסויימיםעמים
 את בקרבם נושאים שהעמים כזו תופעה כזה, דבר יש אם 19רמלי,כללי,
 עמדה מתוך לקראתו, והצפיה העתיד כי משמע הרי צורה, באיזוהעתיד
 ההיסטוריה צעדי ההיסטוריים. בחיים "סבתי" גורם מהווים מסויימת,ודעת
 מגמות ארעו. שכבר המאורעות עקב ורק אך ומתגשמים נוצריםאינם

 ומדריכיהן. האומות בלב המתהווים המושגים ע"י מושפעות ומנהיגיהןראומות
 לט~אל1ת ה~2ובה היא נתגבש, שכבר למה בלבד ותשובה תגובה המדיניותאין

 שקדם, מה על הבאות בתשובות וכשלונות שגיאות ישנן ואם נשאל1שטרמ

 מקום גילינו ושוב שכן. כל לא העתיד פני את לקדם השואפותבתשובות
 עולם. בהליכות ואסונות טרגיותשל

 עקרוני פורמלי, כללי, באופן לקבוע הדעת את מניח זה איןכמובן
 לגבי הפילוסופי הדיון בשביל כי אם הענינים, התהוות על משפיעשהעתיד
 לדברים שואפים אנו ברם, זו. דלה להכרה אפייו רבה דה2יבות ישנחהתולדה
 יותר. עשירה להכרה ובהירים, ברוריםיותר

 יסודו אחד העתיד; לקראת לצפיה בקשר ישנם יסודיים סוגיםשלושה
 אחד דבר והחיובי השלילי מחוור. אופי לו אין ואחד בחי1ב אחדבשלילה
 איט השלישי ואילו ותכלה. קץ להיסטוריה שיש סבורים שניהםמאחדם;
 שנתגלה מה על החזרה ונשנימ; חוזרים הדברים לדעתו, במטרה.מכיר
 החזרה עקרוני באופן הרי בדיוק, הדברים אותם יתרחשו לא ואפילוכבר

 הכרעה משוללי עובדות של לזירה התולדה את הופך המטרה חוסרשולטת.
 - ההגדרה, את סותרת וזו לטבע זו, גישה עקב מתקרבת, ההיסטוריהוערך.
 מהשני אחד שמתרחק מה כל עם - לזה זה קרובים האחרים הסוגיםשני
 עוד ישנן סגורה, סיסטמה של חותב ובהטבעת השטח הגבלת בשל-

 עלולה אחת כל הללו, הגישות שתי ותחום. תחום בכל מיוחדותמחיצות
 החילונית הגישה החילוני. ולתחום הדתי לתחום תחומימי לשנילהשתייך
 ועליה יציבות כמחוסר העולם את ורואה הקיצוני מהפסימיזם אונובעת
 הגישה האחרונה. המלה לחלוטין היא כליה טרגי. באופן הכל יסתיים כןועל
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 שבבני והצדק הטוסר בכחות מאמינה היא אופטימית. כולה היאהנגדית
 לברר כדאי היה ימוט. בל קבוע סדר להשליט מנהיגים פעולת בכושראדם,
 עיקר. כרגע זה אין אולם דתיות, של קורטוב עוד אלו בגישות איןאם

 רמה, בעלת מטרה שלילת כוונים, לשני שוב מתחלקת הדתיתהגישה

 החיים ערך את אמנם, משפילה, אחרות, בדתות וגם - בנצרות שמתבטאתכפי
 חיים ערך. כל החיים מן גוזלת שהיא יומר אין אך התולדה, את בספקומעמידה

 ארעיותי מעבר לתחנות תחנותיהם את והופכים הקץ לקראת לצפיה נעץביםאלו
 העובדה מסויימות. לתקופות ורעות אחוה וקדושה, ויתור מכניסים הםאולם
 מוכיחה רב, זמן מעמד החזיקה לא הראשונים הנוצרים של זושגישה
 יודעת היא אין ההיסטוריה. בתחום לשלוט מסוגלת הנצרות אין כי ורקאך
 והמכריזימי השליחים לראשוני אכזבה משום בזה אין אוים אותה. לשלולאלא
 הקדומה הנצרות דרך את יאחד שרצו האחרונים הדורות ורק נתכוונו. לזהשכן
 את סלפו - דסתרי תרתי שהן - וממלכה מלכות של השלטון דרךעם

 כשלון. והנחילו ונחלוהכוונה

 בחיים. דרך מורה להיות עשויה הנצרות אין להיסטוריה, גישתנולפי
 ראויה השלילה אין והיסטוריה, לאומיות מדינה, מחייבים ואנחנוהיות

 בדרכה נכשלה לא המקורי בלבושה שהנצרות לציין דורש הצדק רקלהערצה.
 וגם ההיסטוריה, חיוב את לפסול היתה וכוונתה דעתה שכןבהיסטוריה,

 מהרעיון הושפעו זרה, עבודה היה שפולחנן שהאומות לקבוע צריכים אנוזאת
 והמטרה המסגרת שלילת אפילו בדיוננו. והעיקר הנצרות, שלשביסודה
 של וטבעה אדם של טיבו הסיסטמה. השפעת את גורעת אינהבתילדה
 מתחום מוציאתם אינה הנצרות כתורת תורה שאפילו לכך גורמיםהאנושות

 מעין דתית וגישה והיות מענין. גורם זו שלילה הופכת וכךההיסטוריה
 אדמות עלי ימיהן הרי הנצח, לעולם הבריות לב תשומת את מפנהזו

 ההיסטוריה של כחה התולדה. שביל מתרשם שממנו מסויים תכןמתמלאים
 עולם מעין אך אותה. השוללות הדתות התקפת על התגברות כדי עדרב

 ההיסטוריה. דרך את ומשנה אותותיו את נותן מהן, אף הנובעהבא,
 רק וישנה החיוב. להשפעת השלילה השפעת את להשוות איןכמובן,

 בדיעבד או פשרה מתוך לא - חיובית היא ההיסטוריה אל שגישתה אחתדת
 נודעו עכשיו שעד תאמר ואם ישראל תורת נועזת; כגישה לכתחילה אםכי

 היהדות של רשומה ואלו בהיסטוריה וכו' הבודיזם הנצרות, עקבותיותר

א*~
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עיונים
 במום~

ל21 עתיד

 בידינו עולה אינו החיוב נצחון הרי הטוב, מדת מרובה ני ואםההיסטורית,
 טלהרוס. קשה לבנות שהרי כביר מאבק אחריאלא

 עושה הוא העתיד. בדבר כהן הרמן דעת על קלה לשעה להתעכבכדאי
 אחר בזה הרגעים של כדונולוגי סדר הזמן אין הזמן. במסגרת עיקרעתיד
 והעבר לפנינו הולך הזמן להיות. שטתעתד מה של הפרוייקציה אם כיזה

 נקודת העתיד את לעשות נחוץ הזמן של האמתית להבנתו אחרינו.עוקב
 לעתיד. טכוון רצון כל הרצון של המובהק הסימן - העתיד - הואמוצא,
 אנוש של בעולם כמו-כן, יסודה, זוהגדרה

 שתפסה אחת באוטה נרכש הוא מאליו. המובן כדבר בא לא זה גילויאך
 היסודי הענין התבהר ישראל בעם ובשלמותו. בעמקו המוסרי התפקידאת

 קדם ביטי העולם לאומות בנגוד לבם. חום בכל עליו להכריז ידעוונביאיו

 הרחוק בעבר אינו האשר ששיא קבעו הם - כיונים ביותר והנאורות-

 שמבחין הוא העתיד מושג המוסר. בכהטימת אותו ותלו בעתיד אםכי
 למיתוס. אמת דתבין

 שנוסדה כפי ישראל, ואמונת ההיסטוריה, את יוצר רק וחיובוהעתיד
 כאחת. ההיסטוריה ואת העתיד את שגלתה היא בנבואה והובררהבתוכה

4 עמנו בני עיניבהפנותה  נהיתה היא העתיד, אל - כולו העולם עיני ואת 
 ואחרית המשיח רעיון נולדו עקבי ובאופן בתולדה. ביותר והבונה הפורהיכח

 תורת של הולמת טתפיסה הנובע העתיד רעיון ני זו, אומה בקרבהימיח
 וכמסקנה בו עצומה דינמיות הבורא, ידיעת על לותר יכולה שאינההמדות,
 כהן של לדעתו מסכים אני אין המשיחיות. תורת ממנו נובעתהגיונית
 טוען הוא אישיות. משיח אין וכי מדוייק תאריך איע הימיםשאחרית
 "עולמית", פוסק שאינו ממושך תהליך הך, היינו המשיח וימותשעתיד

 אין והגשמתה. המגמה סטל משיח וכי ה"נצחית" המשימה לפנינו ישוכי
 הקלסית, להשקפה נאמנים ונשארים אותה דוחים ואנו הכרח משום זובטענה

 הבינים. בימי ההוגים וגדולי חז"ל ושפתחוה הנביאים בימי הונחושיסודותיה
 המתבולל הקו בשל ראשונים שטבעו הטטבע של זה לשנוי נאלץכהן

 הפילוסופית תפיסתו בשל גם ואולי הלאומית הגישה בדחיתשבהגותו
 מאד! לו חשוב שהוא אחד נימוק עוד על להתעכב יכול אני )איןהכללית.
 והאישיות(. האידיאה ביןהיחס

 תהליך העתיד לקראת ההליכה שאין כה עד הוכיחה כברההיסטוריה
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 ביותר אופטימית ראיה מתוך לכהן שנראה כפי אידילי, יותר או ופחותרצוף
 הפילו- נחלת המתמדת, הקדמה תורת את שטפחה הקודמת במאהשנתגבשה
 וההת- האמנסיפציה בתקופת יהודים של שעשועים וילד ההשכלה שלסופיה
בו~לות.

 משיח של דיוקנו דטות אל כהן של ליחסו התנגדותנו כל אםאך
 גודל את להדגיש מהראוי - זה בויכוח להאריך המקום פה ואין -צדקנו
 בתולדות גדול מעשה זהו היהדות, תפיסת לפי העתיד בהבהרתזכותו

 הפרובלימה. עצם את כהלכה ופירש באר והוא בישראלהמחשבה

 שנתן התשובה חשיבות על כהן ה. של הטעמיקים בדבריו אאריךלא
 הערתו וגח אהיה", אשר "אהיה שלחני? מי שאלתו. על רבנו למשההקב"ה
 ההווה, של מקוטו את תופס שהעתיד דקדוק בתורת המענין החזיוןשאפילו
 ההווה, שדבר אלו הערות שבשתי השווה הצד אגב"1(. דרך רק פהתיזכר

 בשל מתמעט ועתיד הווה שבין ושהמרחק מהעתיד לנתקו איןהמציאות,
 בהווה; טצטמצם מקומה ואין ומוגבלת מרוכזת ההויה אין הדקדוקי,הנוהג
 הבורא. במציאות מאוחדים ועתיד הווה תחומה. את עוברתהיא

 ושלום משיחיות עתיד, של הנהדר המחזה כל שמקום היטב יודעכהן
 המהווה האחרון, בספרו רק לא זה, אור שפע כל ובגלותו בתורתנו.היא
 גם אם כי הבינים בימי גדולינו לדעות הכה~ך בתור דתית פילוסופיהטעין

 עד חוברה, לא ברבים. שמים שם קדש הוא כולו, לעולם הנועדיםבספריו
 מחשבתנו בקרקע נעוצה שהיתה כללית פילוסופית סיסטמה בא,שהוא

 שהעולם קבע אך זה, פלטין כבונה היהדות את הדגיש הוא הגדול.כמפעלו
 והוגיע חז"ל לדעת גם כי כן, עשה ובצדק הזה האושר נונשו הואכולו

 מלהדגיש נמנע לא כהן גח ואולם המשיח. לימות שותף העולם כלהמוסמכים
 מישראל ישראל" "שארית את טגדיר שהוא לדבר וראיה המיוחד,חלקנו

 הימים. באחרית גם מיוחד תפקיד לעמנו שנועד מודה הוא בזה לבא,שלעתיד
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 והמרעהיהרות
 - ת א מ-

 חורנין א. גרשוןפרופ.
 אוגיברסיטהישיבה

 הנודד היה הראשון היהודי אבינו, אברהם הוא. גולה ,םישראל

 גוי. אל מגוי הלכו הם ונודדים, גולים היו האומה אבות הראה2ון.היהודי
 בלה הארוכים קיומו ימי רוב את לה. לא בארץ נולדה הישראלית,האומה
 היהדות את הביאו והנדודים הגלות ישראל. לארץ מחוץ בגלות, ישראלעם

 עוד השונות. ג~ותו ארצות של שונים תרבות מיני עם ולהתנגשותלמגע
 המיוחד האופי השונות, בצורותיה באלילות היהדות התנגשה נעוריהבקדמות
 היא האלילות שלה. הסוביקטיביות הוא האלילות של פרצופה אתהקובע
 האיש רוחה. ומהלך תכונתה אופיה, האדם, במסגרת האלוהות תפישתבעצם

 יחס אלהיו. אל "אני-ואתה" של ביחס זו, תפישה מטעם עמדהאלילי,
 הגשמה לידי ובא ואברים גוף באלהיו ראה האלילי שהאדם לכך גרםזה

 אדם. תארי בעצם שהם לאלהיו ויחסשלמה
 ששג את והפקיעה אוביקטיבית עולם השקפת בעולם פרסמההיהדות

 אינם ד' שדרכי דרשה בלבד היהדות האנושית. התפישה מתחוםהאלהות
 הביע ישראל" זמירות "נעים אדם. מחשבות אינן ומחשבותיו אדםדרכי
 ידיו ומעשי אל כבוד מספרים ש"השמים באמרו האלילות כלפי לעגואת
 לגבי גופו. כאלהים ולבבלים למצרים נחשבו השמים הרקיע".מגיד

 הטבע האלילות לגבי הבורא. לקיום בלבד עדות אלא השמים איןהיהדות
 עם מזדהה ואינו בטבע אינו האלקים היהדות לגבי הם, אחדוהאלילים
 המושג ידי על מהטבע. ולמעלה מעבר מחוץ, הוא האלוהיםהטבע.
 אותו והוציאה האדם רוח את היהדות שחררה האלהות, שלהזה

 אלהות בתפישת אנטרופומורפיזם. או סוביקטיביות של הצרמהחוג
 לא ימינו. של המדעי הרוח הלך ואל יון פילוסופי אל היהדות קרובהזו
 זה בענין ודמיונותיו. רגשותיו של הכלא מבית להשתחרר לאדם היהקל

 האעשיות. ולהתקדמות האדם רוח לשחרור עצומה תרומה היהדותתרמה
 כנגד באיסור סופי" וה"אין "הנצחי" מושג את בעולם פרסמההיהדות

~ב
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 האין ואת הנצהי שאת ללמדנו היהדות נתכוונה זה באיסור מסכה"."אלהי
 סופי האין מסכה". "אלהי של ונבערה צרה במסגרת לכלוא איןסופי

 והצורה הדמות הגוף, כי צורה, וכל דמות כל ויעדר גוף לו איןוהנצחי
 ". והארעי הסופי במסגרת אותו ומיצגים המושג אתמגבילים

 הפילוסופיה בצורת בקורות-תולדותיה, שניה, מתחרה פגשההיהדות
 היהדות של עולמה ה12קפת ובין היונית הפילוסופיה בין הניגודהיונית.

 בין הסכמה קיימת שבהן דעות על להראות יש מוחלט. בעצם, היה,לא
 המיתו- המהשבה את להסל בקשה יון הכמת ישראל. תורת ובין יוןחכמת

 אוביקטיבית עולם השקפת לקראת עצמה כיהדות וחתרהלוגית-אלילית
 את לצרף בקשה כיהדות היונות האדם. של ורגשותיו דמיונו פרישאינה

 התפל1ת והאמונות הנפסדות והדעות - הדמיועת מכל האנושיתהמהשבה
 סבה שבקש הראשון היה טאליס היוני הפילוסוף קדם. מימי באדםשדבקו

 שכל כלומר מים", "מים, שהכל אמר הוא העולם. לקיוםאוביקטיבית
 הנמצא כל כמקור האויר את ראה אונקסימינס המים. מן מוצאוהנברא

 אלו בדעות והמצוי. החי כל כשרש סוף" ה"אין את ראהואקנקסימנדר
 זו שאיפה אוביקטיבית. עולם השקפת לכונן יסודית, אהת שאיפהתוססת
 ביהדותץ. גםמפעמת

 בהירקלי- מוצא אתה ישראל ותורת יון הכמת בין שניה הסכםנקודת
 מתקרב כאן ובמשפט. במהשבה ובדעת, בהטכל נוהג שהעולם דרש הואטיס.

 ההויה שאין בעולם, השגחה מציאות דבר על היהודית לדעההריקליטיס
 בעולם הסדר רעיון בסדר. ונוהג מהושב שהכל אלא לא-סדר תוהו שלענין
 המסודרת ההנהגה על המדבר נפשי" ב"ברכי ביהדות נשגב בטוי לומצא
 *המשפט" את מכנה הדיקליטיס בו. הקבועים בראשית סדרי ועלבעולם
 ץ הם אחד הדברים וכל אהד שהוא ואומר "לוגוס" בשם הנוהגיםוהדעת
 הנמצאים של ומוצאם הבריאה אחדות דבר על הירקליטיס מדבר זהבענין
 היהדות. של העולם השקפת של ביסודה גם היא זאת דעה אחד.ממקור

 ארצו בני עם משפטים מדבר איליאה של המדרש מביתקסיניפאניס
 מיתולוגית מחשבה לכל הוא גמור מתנגד האלילי. הפולהן אחרהלהוטים
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 האלילות כנגד מחאה קול נושא הוא בשעתם ישדאל ננביאי סוביקטיבית.או
 הפלוסופי המונותיאי1ם של יוצרו באמת הוא קסינופאניס הילדותיים.ומושגיה
 אחד אל של קיומו על מכרי1 הוא יפאנתיאי1ם. הימים במשךשנתגלגל
 לא הוא 1ה אל במחשבה. ולא בצורה לא לאדם דמיון לושאין
 שמאל, או ימין אין לפניו לתנועה. נ1קק ואינו תמורה עליותחול

 אלוהים שיעי. או מקום קביעות המסמנים בעינינים וניוצא ומטהמעלה
 הוא". סופי אין 1ה אלוהים בלבה מחשבה ע"י בעולםמושל

 הדתית מחשבתה על והשפיעה ביהדות יפה השתלבה אפלטוןמשנת
 הניאופלטוניות של הרבות הצנתרות דרך נבעה ה1את ההשפעהוהמוסרית.
 והשיגה היא ניאופלטונית האצלה ע"י הבריאה משנת השונות.בצורותיה

 שני בית חורען אחר בישראל שהתפתחה הסוד בתורת היהודית צורתהאת
 מדרשו מבית והפילוסופיות הרוחניות המשנות אבי הוא אפלטון הבינים.ובימי
 ליהדות. חי1וק והנן היו אלו ומשנות פילוסופיות החדש. האידיאלי1םשל

 המטיריא- הפילוסופיה של ויריבתה הדת ידידת היא הרוחניתהפילוסופיה
 את העשירו והניאופלטוניות האפלטוניות בנלל. ולדת ליהדות האויבתליסטית
 את לה והנחילה הרוחניות, האידיאות עולם העליון, העולם בח1וןהיהדות
 עליון עולם של האמורים המושגים שני ורע. פגום התחתון, עולם שלהמושג
 טוב של הדתיות בבעיות לברכה היהדות למחשבת לה היו תחתוןועולם
 וכו'. ה1ה בעולם הצדיק ונשלון הדשע הצלחת ועונש שכרורע,

 עמוקות דתיות מחשבות של פורה שרש אריסטו היה מאפלטוןיותד
 למושג מאד התאימה אריסטו של האלהות משנת עולם. 1דועותהחובקות
 מתנועע" שאינו "המניע על אריסטו במשנת היהדות. של המצורףהאלקות
 מקרה מכל למעלה שהוא מותנה, הבלתי המוחלט הרוחני של המושגגלום

 מושג ידי על החוש. דהטגת לנל ומעבר חמרי יחוד מנל למעלהותאונה,
 הבעיות וכל שליליים תארים של למושג מדרשו ובית הרמב"ם הגיע1ה

 שהיא אריסטו, של הפיסיקה משנת גם בו. הנרוכות המסובנותהדתיות
 העולם את רואה יו משנה היהדות. לרוח מאד התאימה אפלטונית,בעצם
 יציבות מכאן וארעיות תמורה שנוי של וגשמי, נרוחני ועליוןכתחתון
 עולמה השקפת את והעמיקו הרחיבו אלו מושגים מכאן". ונצחקביעות

 והפילוסופי. העיוני חסדונה את ומלאו היהדותשל

 )4 11841גא8"ן 8 11 -פ1
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 חיזוק היו כאן שהובאו היונית הפילוסופיה של השונות המשנותכל
 ובתקו- ראשון בית בימי הדעה רווחה זה מטעם היהודית. הדתיתלמחשבה

 למדו שחכמיהם או מהיהדות חכמתם את "גנבו שהיונים הבינים ימיפות
 והיונות. היהדות בין יתרה קרבה ראו הם ישראל". נביאי מפי תורתםאת

 והיונות. היהדות בין גמור ניגוד שראו מהאחרונים הראשונים צדקו זהבענין
 היהדות, מטיריאליסטית. עולם כהשקפת האהרונים רואים יון פילוסופיתאת
 שתיהן בין עמוקה תהום ראו הם אידיאליסטית, חיים כהשקפת מכריזיםהם

 ההשכלה בימי גם מהלכים לה מצאה כזאת דעה לזו(.( זו יקרבו לאשלערלם
 מבקשת הראשונה ישראל" והשכלת יון "השכלת בין יסודי הבדלשראתה

 "השכל אל אלא לבה אין והאחרונה המדות" ותיקון הטובה "ההנהגהאת
 היהדות בין ההבדל י(. האדם" בני מן הכבוד והשגת עצמנו טובתוהחשבון,

 של החשוב הנושא בענין אלא והמטפיסיקה המוסר בתחום אינו היינותובין
סמכות.

 המח- ובשטח המעשה בתחום האדם, בחיי מאד נכבד הסמכותענין
 תמיד לעמד אפשר אי הודאי, את ובמחשבה בחיים מבקש, האדםשבה.
 התורה ממנו. ולנוח הספק מן להסתלק חותר הוא והספק. השמאבחזקת
 והמנהיגה החיים את המכוננת העליונה כסמכות ליהודיםשמשה
 תורה קבלו לא הם כזאת. סמכות חסרה ליונים הודאי. בשביליאותה
 בישראל. ודעות לאמונות התיכוני והעמוד היסודות יסוד שהיתהמסיני

 את מצאו הם הספק. של מטרדותיו להפטר בכדי סמכות בקשוהם
 היונות ובין היהדות בין המחלוקת בתבונתו. האדם, בשבל הזאתהסמכות
 האלכסנדרוני פילון את הביאה הזאת המחלוקת זה. בענין ביחודהתחוללה
 ישראל. דת של הסמכות שהיא אמונה של יסודות על פיליסופיהלנסח
 סמכותה על מקיפה רעיונות מערכת לכונן המחשבה בעולם הראשון, היההוא
 הבינים בימי אמונה. בעניני השכל ויל סמכותו את דחה הוא האמונה.של

 הפילוסופיה של קולה ליהדות. בנצחון ונגמרה הזאת המחלוקתנתחדשה
 ההשכלה. תקופת עד בישראל נדםכמעט

 - ועצום קשה מתחרה עם היהדות מתנגשת ואילך ההשכלהמתקופת
 שררה יון ובפילוסופית באלילות היהדות של בהתנגשיותיה החדש.המדע

 מ"ך, כרך  השלוחן חיים, והשקפת עולם השקפת - ניימרק דוד פרופ עפן6(
 "יסודי כן גם ישראל, והשכלת יון השכלת : הצרפתי המאמר שד"ל, עין7(
 שלו.התורה"
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 חדשה אוירה עמו הביא המדע בעולם. על-טבעית - דתיתאוירה
 אבל אמונה שום מכחיש אינו אמנם המדע החילוניות. של האוירהלעולם,
 למחקר ענין הוא המדע לגבי הדת עולמו. בחשבון אותה מביא הואאין

 היא קשה זו מבחינה דרשני. האומרת חברתית-אנושית תופעה אלאואינה
 ההתנג- משתי בפרט והמדע והיהדות בכלל והמדע הדת שביןההתנגשות

 ואילו התמורה במסגרת העולם את רואה המדע לעיל. שנזכרו האחרותשיות
 והדת היחסי על מושתת המדע ויציב. קבוע כענין ההויה על משקיפההדת
 ידי על חברתו ומבנה האדם חיי אורח את משנה המדע המוחלט.על

 אלא האדם של מזונותיו את רק לא שינה המדע והמצאותיו.תגליותיו
 בתחום המדע שחולל בתמורות נעיין ומושגיו. דעותיו מערכת אתגם

הדעות.

 את בעולם פרסמה היהדות האדם. משנת היא ביהדות מרכזיתדעה
 אלהים. בצלם נברא הוא בעולם. האדם של החשובה ומעלתו ערכורום

 היא האדם נשמת מאלהים. מעט חסר הוא לטובתו. מתוקן כולוהעולם
 בעלי כשאר הנהו הוא הטבע. מקרקע עולה האדם המדע לפי אלהים.נר

 שאר עם אחד ממקור עולה האדם סביבה. ומקרי מורשת תנאי קרוץהחיים
 לד'. בציותו תלוי היהדות לפי האדם, של גורלו למיניהם. החייםבעלי
 מכל ידע ולא משופרת בחיים נחלתו תהי אז בוראו לקול האדם ישמעאם

 בידי האדם גורל את הסגיר המדע למצרים. ד' שם אשר והפגעיםהמחלות
 ובדמיונותיו ביצריו וישלט שכלו פי על ויתנהג האדם יאבה אםעצמו.

 את ויאדיר ויגדיל ומגפות מחלות יחסל חיילים, יגבר אז אותוהמתעים
 גורס - האדם גדול מחסור, ידע ולא אדמתו יבול ואת שלו החרשתתוצרת
 שפוני ויגלה ותהליכיו בטבע תגליותיו לידי יבוא ידו על כי בשכלוהמדע
 של קיצורו אבותיו. ואבות אבותיו שערו שלא עשר אוצרות חול,טמוני
 שכולו עולם לו לכונן יכול הוא  עצמו. האדם בידי נתון האדם גורלדבר
 מהרשות האדם את מפקיע המדע ובחושך. בעוני שוקע עולם או ואורשפע

 על בדעות ואחיזות כרוכות אלו דעות עצמו. בידי אותו ומפקידהעליונה
 היהדות. מדעות המדע דעות שוןת זה בענין האדם. טבעדבר

 תמיד לזנות הוא עלול היום. כל רע רק האדם לב יצר היהדותלפי
 ילמד כן אם אלא תקנה לו אין האדם טבע לבו. ומאוויי עיניו מראותאחדי
 הישרה. הדרך מן לרדת תמיד האדם הוא מועד זה מטעם מנעוייי. עוללשאת
 אם האדם. של בטבעו ירידה דואה היהדות ההטאת. תמיד רובצתלפתחו
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 והאמונים תמיד נחלשים הדודות וכו'. אדם כבני אנו כמלאכיםהדאשונים
 האדם. מבניפסים

 היא נוטה אדדבה דע, אינו שטבעו גודסת המדע לפי האדםמשנת
 הדדית. לעזדה מטה הוא מינו. בני בחבדת לחיות מבקש האדם הטונלצד
 האדם טבע חבדתו. בני מצד ולהכדה ולחבה לאהדה האדם מתגעגעתמיד
 בסביבתו. אשד האדם מבני והכדה אהבה ימצא ולא ייגע אם להתקלקלעלול

 עולים האדם טבע את המעכדים הנפשיים והנפתולים התסביכיםהעכבות,
 מבקש אדם כל והכדה. חבה אהדה, נעדד שהוא זה בשל בוומתפתחים

 יבקש שלא אדם כמעט לך אין ץ. עליהם ומכובד הבדיות עי חביבלהיות
 ואימ הוא גמיש לעצמו לכשהוא האדם טבע הבדיות. בין טוב שם לולקנות
 התנאים לפי הכל כצדיק. ולשגשג כדשע להתפתח יכול האדם קבוע.נולד
 ומתחלף משתנה האדם שטבע גודס המדע בהם. נתון שהוא החבדהוטיב
 והיא היא החבדה קדוצת עצמה, זו מסודת החבדתית. המסודת תנאי פיעל

 התדבותית המסודת שכליות. ודרכים חנוך אימון, ידי על לדור מדורנמסדת
 המסודת לבקדים. חדשים המשתנים התנאים בשל היא אף משתנההזאת
 התד- המסורת את יוצד גם הוא אבל הדדכותיה. ידי על האדם אתיוצדת
 האדם טבע עצמו". את יוצד שהאדם למד נמצאת אותו. היוצדתבותית
 לכפות סביבתו, את לשנות האדם יכול השכל ע"י סביבה. לתנאי אמנםנתון
 חייו את לנהל האדם יכול מטבעו חלק שהיא הדעת ע"י בה. ולמשולאותה
 סץ. והתאונה המקדה של הקלע בכף נתון יהיה ולא ובחזון בסדר חבדתווחיי
 כללית. אדם חבדת לידי להביא עלול באדם ההתפתחות שתהליך גודסהמדע
 אבל הזה. התהליך את לעכב עלולות וכו' קנאה איבה, דמים, מלחמותאמנם
 תלויה הזה התהליך החשת לפעמים. איטי יהיה אפילו אם ימשך זהתהליך
 יץ. דעתו ובדוחב בשכלו עצמו,באדם

 הנגלה, לעולם ביחסם בבד בד עולות אינן והמדע היהדותהשקפות
 עוה"ב. ,מל לפדוזדוד דומה העוה"ז היהדות לפי סביבתנג ועולם הפיסיהעולם
 וצדיקים בנעימים בו "דשעים טוב. שכולו העולם אינו והנגלה הנדאההעולם
 ומריבה. מסה עולם והרע, השקר עולם הוא זה עולם הרעה" עליהםכלתה
 מה זה מטעם הטובה. בו ומעטה והפחיתות השיבוש חקלקול, בומרובה
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 שהעולם גורס אינו המדע השמש. תחת וטדחתו עמלו בכל לאדםיהרון
 ושכר' שיש ותקוה אמונה במדע יש ח~קר. רע כולו הוא והנגלההנדאה
 להעלות המדע בידי אפשרות ישנה ולשכללו. לתקנו אפשד הזה.לעולם
 איתני את לכבוש ומחקר לימוד ע"י אפשר, ויסוריו. האדם למכאוביארוכה
 האדם. בידי טובתו, או העולם רעת האדם. של טבעו את ולתקןהטבע
 עולם לו לכונן האדם בידי עתה, לעת מגבלת שהיא אם היכולת, וגםהרשות
 לאדם צפונה דבה סכנה המדע, לפי קורותיו. בתולדות כמותו היה שלאנאה

 לכך גודם דע הוא הזה שהעולם הדעה הזה. לעולם שלילי שיחסןמדעות
 את עי"כ וימסדו חבדתי ושפוד תיקון מכל יוואשו שבבריותשהמתוקנים

 האדם על מצודתם את שיפרשו ולדשעים לפחותים העולם שלהנהגתו
 מביאה והיהדות המדע שבין הדעות חלוקי האדץ. על זדון ממשלתותשלוט
 ונוטשים במדע שאוחזים הזה, בדוד עממ, מבני יש לאומתנו. דבהפסד
 לדבק ומבקשים משתיהן ידיהם את מניחים שאינם מהם יש האבות.מודשת
 הנפשי. השלום להפדעת לגדום עלול זה מצב במדע. גם ולאחוזביהדות
 זה. במצב הכדוכים הדוחונפתולי

 בלבד. וההשקפות הדעות בתחום אינה והמדע היהדות ביןהמחלוקת
 הערכים, ושודש המוסר מקוד והעדכים. המוסר בעולם גם מתחוללתהיא
 בדרכי יאחז שהאדם מבקש ד' במצוותיו. קדשנו אשד בד' הם היהדותלפי
 בלבנו. חבדינו את נשנא ושלא ניטוד ולא ניקום שלא גוזר ד' נעלים.מוסד
 ולהתיר לדעב פת לפרס חמוץ, לאשר כמונו, חברנו את לאהובעלינו

 הטבעי בעולם והערכים המוסר מקור את מאתיר המדע רשע.חרצובות
 האדם על המשפיע הוא האדם שמצפון הסוברים המדע מבעלי ישבלבד.
 מבעלי אחרים וישרה. טובה הנהגה של חיים ואורחות מוסר דדכילבוד
 בין שהמוסר וסובדים האנושי המצפון של מציאותו את מכחישיםהמדע
 כנגד טובה של שכד, כנגד הפסד של החשבון דדך על התפתח האדםבני
 ושורש המוסר יסוד היא שהתועלתיות הגורסת המוסד שיטת זוהידעה,

 התה- את מסבירה המדע אנשי בין שלישית דעה האדם. בני ביןהעדכים
 הזאת, הדעה בעלי לפי המוסד, חברתי. כתהליך הבדיות בין מוסר שלוותו
 העולות בעובדות תלוי המוסר קיומנו. של והמעשים בעובדות ואחוזכרוך

 מפעולותיהם העולה ההדדי היחס של ומהתוצאות האדם בני שביןמהקשד
 רוחם. וקודת שמחתם רגזם, עצבם, שאיפותיהם, רצוניהם, ממאוייהם,בחיים,
 '". המוסד מקור היא החברה דבד, שלקיצודו

- ת8שט11 0זט41א 4ת8 01ט4ם0ם ת814-222  12 תן0נ ?016מ 
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 הטוב. של מהותו בענין הם קשים והמדע היהדות בין דעותחלוקי
 לשמור בדרכיו, ללכת ד', בעיני והישר הטוב לעשות הוא, הטוב היהדותלפי

 הטוב המדע, לפי ומאודנו. נפשנו בכל אותו ולאהבה בו לדבוקחוקותיו
 נפשית. באחדות והמסתימת היצרים מנפתולי החפים בפעולה או במעשההוא

 הוא הטוב הרמונית, מנפש הנובע נרצה מעשה הוא הטוב דבר, שלקיצורו
 ובמסיבותיו. הטבעי בעולם הנתון חי כבעל עצמובאדם

 הדת לגבי והמדע. הרת בין יסודיים הבדלים קיימים הערכים בעניןגם
 אלו ערכים שהם. כמות ומתמידים העומדים ומוחלטים נצחיים הםהערכים

 שהערכים סובר המדע תמורה. בהם תחול ולא ומקום מזמן למעלההם
 המדע לגבי החברה. של השונים והתנאים המקום הזמן, עםמשתנים
 הערכים וצרכיו. באדם תלויים שהם אלא בלבד זו ולא הם, יחסייםהערכים
 שהאדם יום-יומיים דברים הנם הם הטבע, למסגרת מחוץ אינם המדעלפי

 שלום, בטחון, טוב, שם טוב, כשרון והרוח, הגוף בריאות כמו אותםמבקש
 תחום מהווים אינם והערכים המוסר זה מטעם בהם. וכיוצאאריכת-ימים

 האחרים, המרעים ביריעת כרוך המוסר ופיסיקה, מטימטיקה כמו עצמםבפני
 מבחינת עליו לדון ויש לאומיים, בין יחסים חקלאות, כלכלה, רפואה,כמו
 'ץ. האדם על שעברו ההיסטוריות הדרגותכל

 באדץ תלויה היא לאומית, צמיחתה ומראשית מטבעה היאהיהדות
 נשאה מארצה הישראלית האומה בגלות אפי' השנה. כל בה ד' עיניאשר
 את ד' שפך ושבה נפש חיי ארצה אויר אשר מכורתה מקום אל עיניהאת
 היא הישראלית האומה הם. אחד ואוריתא ישראל האומה. בחירי עלרוחו

 ד' ע"י נבחר ישראל יתח,טב", לא "בגוים אהבר ישכון לבדד עםבבחינת
 ממשלת סגולה, לעם לו להיות האחרים העמים ומן התועים מןוהבדילו
 ש~,בקדה כשם לעמים ישראל בין להבדיל שקדה התורה קרוש. וגויכהנים
 "אין הלכך בתורתו, קבועה ישראל של לאומיותו לחול. קרש ביןלהבריל
 ביותר. העתיקה היא ישראל של לאומיותו בתורותיה" אלא אומהאומתנו
 וישראל. משה דת היא שהרי הדת היא הישראלית הלאומיות שלחותמה
 האבות, אלוקי הריהו לישראל אבל העולם, כל אלוקי הוא ישראלאלוקי

 אחד כענין ולאומיות רת כורכות ישראל תפלות ויעקב. יצחק אברהםאלוהי

 היא דתית עמנו של שלאומיותו מכאן בזו. זו ואחוזות רבוקות שתיהןשהרי
 היא. לאומית שרתוכשם

 )18 8ץ8תץ88 1נש58מע ת8ת1מת נ~ש01ם5 ת1 ך10א~ם נחב ת081ן~ן01ע
 עע ,200-20871-81



120 1המדעהיהד1ת

 בכל שונה החדש המדע של מדרשו מבית העולה הלאומיותמשנת
 ואורגני חיוני קשר ללאומיות אין המדע לפי היהודית. הלאומיות מןפרטיה
 היאו- אין המדע, גורם בעצם, דת. בלי אפשרית המדע לפי הלאומיותלדת.
 אדם, קבועה. ארץ בחבל היושב אנשים קבוץ על חל אשר מקרה אלאמיות

 איזה של לאומיותו את עליו ולקבל לאומיותו את לשנות יכול המדע,לפי
 בלבד. וחנוך חוק של ענין הוא המדע לפי הלאומיות שהוא. אנושיקבוץ
 אינה, היא האדם, בנפש הטבוע ענין ואינה בביאולוגיה תלויה אינההיא

 דיטר- היהדות של הלאומיות מושג לבנים. מאבות בירושה עוברתבהכרח,
 ישראל שחטא ישראל היחיד. על עצמו את לכפות נוטה הוא הוא,מיניסטי
 הלאו- ענין המדע לגבי לגבולותיו. מחוץ הסוטים על מוותר אינו עמנוהוא.
 העצמית. ובבחירתו האדם של החפשי ברצונו תלוימיות

 באופיו שהיא. לאומיות לכל מעבר לחרוג היא בכלל המדעשאיפת
 של בדלות כל לבטל הנטיה ישנה אנושי-כללי. המדע הריהווברוחו
 משלו, תרבות יוצר המדע לארצותיהם. השוכנים השונים האנושיותקבוצי

 את להקיף שואפת זו תרבות דתית. או לאומית אינה המדעית,התרבות
 להביא עלולה נאותים בתנאים תתפתח אם זו תרבות 14(. כולההאנושיות
 באורח גם אלא חיינו ובהשקפות בדעותינו רק לא כבירים שנויים אומהפכה
 או אנגלים צרפתים, אמריקאים, השמות לזולתנו. השונים וביחסינוחיינו
 הארצי מוצאם על ילמדונו אלא מזה זה נבדלים עמים יציינו לאקנדים
 לטשטוש או לבטול צפויות ולאומיות בדלות השונים, האנשים שלבלבד
 ואין לבדלות צריכה היהדות האדם. רוח את תמלא המדעית התרבותאם

 העמים. משאר ובהתבודדותה, בבדילותה אלא אומהאומתנו
 יפרצו מחשבתו ודרך השקפותיו שהמדע, לשער ידיםיש

 השלישי ב"סבוב" הזאת בתקופה נמצאת היהדות הבריות. בין ויותריותר
 זו שאלה על לאן? מעבר. של במצב כיום שרוי כולו העולם קיומה.במלחמת

 כאובדי נראים שבהם והחכמים נבוכים שבבריות הנבונים להשיב.קשה
עצות.

- קוגוי  עצומה ואמונתמ עזה תקותנו ומעולם מאז ישראל הוא קו 
 ישקר. שלא ישראל ובנצח ישראלבחוסן
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 השירים שיר על רש"יפרוש
 ם ישנ ודפומים יד כתבי פי)על
 נמחא1ת( 1שנ1יי הערות מבוא,עם

 - מאת-

 רוזנמאל יהודה6רופ'
 שיקגו היהדות, ללימודיקוליו

כמבנך~~
 שבצועם האחרונים בדורות אצלנו תוכנו גדולים מדעייםנזפעלים

 על לברכה המחכה כזה מפעל המוגמר. על לברכה זכו ולא באמצענפסק
 במפעל התחיל התנ"ך. על רש"י פירוש של המדעית ההוצאה הואהמוגמר
 תרכ"ן בשנת שנה, תשעים לפני עוד אשר בדלינר, אברהםפדופיסור
 לאברהם"1( "זכור בשם התורה על רש"י של פרושו של מדעית הוצאההוציא

 המשיך הזאת2(, ההוצאה של שניה מהדורה הוציא כן אחרי שנהוארבעים
 פרושי את השלשים בשנות הוציא אשר מהאג הי"ד מאהרשן יצחק הרבבמפעל
 פרושי כל את להוציא היה בדעתו ותהלימן(. ישעיה עשר, תרי עלרש"י
 קטעים כן כמו הופיעו הזמן במשך זכה. לא אבל וכתובים נביאים עלרש"י

 מדעי לעבוד עוד מחכים נגמר. טרם המפעל יחזקאל4(. על רש"ימפרושי
 איוב, יחזקאל, של רובו ידמיה, ראשונים, נביאים על רש"י שלפרושיו

 זכור באור עם זצ"ל יצחק ב"ר שלמה רבי פירוש הוא התורה על רש"י1(
 ברלינר, אברהם מאת עתיקים ספרים ושאר ישנים ודפוסים יד כתבי פי על הכללאברהם
 תרכ"זברלין,

 על ונוסף ישנים דפוס וספרי יד כתבי פי על מוגה התורה על רש"י2(
 תנינא, מהדורא ברלינר, אברהם אני ידי הכינה אלה כל . לאברהם זכור באור.אלה

 תרס"ה.פרנקפורט,
 : ח"ב תר"ץ. אמשטרדם, עשר, תרי : א חלק נו"ך, על פירוש והוא פרשנדתא3(
 תרצ"ו. ירושלים, תהלים, . ח"ג תרצ"ג ירושלים,ישעיהו,
 ש ד"ר לכבור זכרון ספר יחזקאל, על רש"י מפרוש דוגמאות אלבוגן, א.4(

 1ת8אאז5~ע 7 1?ץ9[ 8'1~888 וע18ת9בתבתסם "0 רד-ריד עברי, חלק פוזננסקי,א
 891191מ40-48
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 הם ודה"י ונחמיה עזרא על רש"י פרושי ודניאל. מגילות חמשמשלי,
 ידף(. מתחת יצאו הם אם החכמים בין היא ומחלוקתמסופקים,

 לו כתבי של ומיקרופילמים צלומים ברכישת שהתחלתי שניםזה

 בהוצאת בזה מתחיל אני למעלה. שמניתי הספרים על רש"י פרושישל
 של פרושו יד על אשר הפרוש אותו השירים, שיר על רש"י שלפרושו
 בו אשר הפרוש אותו העם, על ביותר והחביב ביותר העממי היההחומש
 התורה"'(. על רש"י שבפרוש הסגולות וכל רוחו מעלות כל"נראו

 מדויק. ומראה-מקומות מדויק טכסט והן: מטרות שתי ליהעמדתי
 טדויק* מכסטא.

 ברלינר והמדפיסים. המעתיקים משגיאות ומנוקה מדויק טכסטהוצאת
 עסקניות ידים הרבו הימים "ברבות : הדגיש כבר לאברהם" ל"זכור שלובהקדמה
 הענין ואת הלשון את ושבשו . . ושינוים הוספות רש"י בדברילהכניס
 או עצמם מסברת המציאו אשר פרושים הוסיפו המעתיקים מקומות.בכמה
 להגיה ידו שלח אחד כל והמלמדים, המבארים המחברים אחרים. מפיששמעו
 שהיה מה לתקן חשבו וכלם שלו בתוך העושה כאדם בו ועשה לבוכחפץ
 וגרעו ומחקו וכתבו רבנו כוונת על לעמוד כדי תקון שצריך בעיניהםנראה

 שגיאות כמה הראשונים המדפיסים הכניסו אשר ויש . . סברא פי עלוהוסיפו
 ומכירים מבינים היו ולא הישן בכתב בקיאים היו שלא מפני רש"יבפרוש
 האחרונים והמדפיסים לזמן ומזמן למדינה ממדינה המתחלפת האותיותצורת
 דברי בצדקת ושבושים"1(. טעיות והוסיפו באו מקרוב וחדשים עליהםנלוו

 היד כתבי עם הנדפס הטכסט את השויתי כאשר בעבודתי נוכחתיברלינר
 יד. לכתב יד כתב בין המרובים בשנוים גם וכן השתמשתי, בהםהמרובים
 התורה. על רש"י פרוזם של המדעית להוצאה שנים עשרות הקדישבדלינר
 הגדולה למומחיותו והודות עתיקות, והוצאות יד כתבי של מאות עיבדהוא
 בשיחזורו עצמו דעת על סמך התורה על רש"י לפרוש שנוגע מהבכל
 חקירותי "ולרגלי . מעיד בעצמו שהוא כמו הפרוש, של המקורי הטכסטשל

 ונחמיה עזרא על הפרוש , מידו איננו לרש"י המיוחם דה"י על הפרוש5(
 מן איוב, סוף וגם סעדיה, בשם אחד חכם של תלמידים ידי על מעובד לוהמיוחס
 178, מאמרים, קבוצת גייגר, אבדהם עיין ידו. על חובר לא והלאה כה פסוק מ,פרק
 ע ,ץ160~1 ,1~418ן] 281 קפט א, כתבים, ליפשיץ, מ. א. עיין ,180

 קפו. שם, ליפשיץ, מ א6(
 א, רש"י, היכל אבינדי, ע"ג ו(). ע' שניה הוצאה לאברהם, זכור ברלינר,ז(

 וא.לך.נה



 רחנסאל יהודהדר182

 מה לדעת היכולת את לי סנלתי הנדפסים וספרים יד כתבי המוןבכל
 והמשובש"ץ. המוטעה ובין והעקרי הנכון הנוסח בין ולהבחין לקרב ומהלרחק
 הנכונה הנוסחה את ולהעמיד ברלינר של שיטתו אחרי ללכת יכולתילא
 יד בכתב לבחור והיא אחרת, בשיטה לנקוט הייתי מוכרח דעתי".על

 שבספרית יד בכתב בחרתי להוצאה. בסיס לשכהם ביותר לראוי לישנראה
 ושהוא עליו, המליץ ז"ל מארכס פרופ. אשר בניו-יורק לרבנים המדרשבית
 המע- מאשכנז או הצפונית מצרפת עשרה השלש המאה מאמצע דעתולפי

 הפאליאוגראפיה, על מבוססת הנראה כפי היתה מארכס של העערתורבית"(.
 גם מארכס של להשערתו סמך שמצאתי נדמה לי הכתב. צורת עלז"א
 שהיה לראות אפשר אשר הזה המעתיק המעתיק. של אחת הוספהבתוך
 אחת ופעם משלו, הערות כה"י של השולים על הוסיף במלאכתו מאדזהיר
 פרושו אל בהערה והנה כה"י. פנים אל משלו אחת הוספה הכניסאפילו
 אמנה* מראש תשורי תבואי מלבנון אתי כלה מלבנון "אתי על רש"ישל
 שפירש המקרא הלוך פשט זה אין כי בעיני ונראה : כותב הוא ח[]ד,

 תשורי-תלכי הפרוש והנה ..." תלכי תפסעי "תשורי גומר והואמורי"
 ותשורי ט נז, ישעיה על בפרוש כותב אשר הרד"ק של לפרושומתאים
 אפשר טזה אמנה"1,. מראש תשורי וכן ותלכי כמו . . ותשורילמלך:
 של הזה היד כתב מלבד הרד"ק. של מתלמידיו היה שהמעתיקלראות
 ! הבאים יד כתבי של בצלומים עוד השתמשתי לרבנים המדרשבית

 הראשון החצי מן באוקספורד, הבודליאנה ספרית יד1-א::=כתב
 הי"די,. המאהשל

 בספרד'". מדריד שע"י האסקוריאל ספרית יד2-א==כתב

 זו(נ ע' שם, ברלינר,8(
 פרוש של מקורי טכסט של ריקונססרוקציה של המסובכת הבעיה על עמד9(
 שנתון התורה, על רש"י פירוש של הטכסט לבקורת במאמרו זנה ישעיה פרופ.רש"י

 ואילך. לז )1940(, טו כרךמסינסיניטי,
 10 ) 6א[ף א8מי76 81מ1ץ6010א[' ,ז8ת1ם86% 01 ,105ץ6ת217ץ681816(1

 ,1980-81 שי46ן( ,1ץ0קר )1980 ,159
 )1 8 ,מע16את810 1816[ 668 18ק1ץ80טת18ע 668 68ץ181ת16עותס616-0
 111%8 66 ,34811 38786 668 668ט1מ ,68ז1ט7 01ז 91 ,)1981( ,95 0ת189

 )ברלין, שור השרשים, ספר רדק, ע"ג11(
 תר"ז"

 תשנ"ה.
 81!. מס. 100, שם, בלונדהתם, עהן12(
 ספרן כהן, גרשון לרב בזה נתונה תודתי א-24. מס. 83, שם, בלונדהתם,13(

 החע כה"יעל לבי תשומת את העיר אשר על בניו-יורק שכטר של מיסודו לרבנים המדרשבית
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 הי*ד, או הי"ג המאה בלונדון, הבריטי המוזיאון יד1-ב:::כתב
 גרמני4ץ.כתב

 הי"ד, או הי"ג המאה בלונדון, הבריטי המוזיאון יד2-ב:בבכתב
 גרמני'ץ.כתב

 גרמני*ץ. כתב הי"ד)?(, המאה בלונדון, הבריטי המוזיאון יד3-ב:ב=כתב
 איטלקי'ץ. כתב הי"ד, המאה בלונדוו הבריטי המוזיאון יד4-ב==כתב
 גרמני- כתב 1341, משנת בלונדון, הבריטי המוזיאון יד5-ב:ן=כתב

צרפתי*1(.
 של הראהעון החצי מי בלונדון, הבריטי המוזיאון יד6-בבנכתב

 גרמניא(. כתב הי"ד)?(,המאה
 1504"(. משנת בלונדון, הבריטי המוזיאון יד7-בבבבכתב
 גרמניח(. כתב הי"ג)?(, המאה הולנדיה, בליידן, הספריה ידל:::כתב
 בניו- שכטר של מיסודו לרבנים המדרש בית ספרית ידנ=ב:כתב

 גרמניי'(. כתב הי"ד, או הי"ג המאה מןיורק,
 או הי,ד המאה מן בצינצינאטי, לרבנים המדרש בית ידצ:בכתב

 גרמני-צרפתימ(. כתבהט"ו,

 )בק- באפולי דפוס : הבאים הרחשונים בדפוסים השתמשתי כןכמו
 )רע"ז(. 1517 משנת ד"ו(, . )בקצור ויניציה ודפוס 41457'( ד"נ(, יצור
 מדויקי מקומות מראהב.

 רש"י של מקורותיו אחרי לעקוב היא לי שהעמדתי השניההמטרה
 הספרות של הרקע מן פרושיו. את שאב ממנה העשירה המדרשיתבספרות

 להכיר אפשר רש"י, של מקוריותו על לעמוד אפשר והמדרשיתהתלמודית
 פרחציו כמו שה"ש על פרושו בעצמו. ביאר ומה אחרים ממקורות לקחמה

 3ש מס. ואילך, ד8 ע' שם, בלונדהיים14(
 64. מס. שש בלונדהיים15(
 71. שם,16(
 69. מס. שם,17(
 70. מס. שם,18(
 73. מס. שם,19(
 83. מס. שם,20(
 60. מס. 86, ע' שם, בלונדההם,21(
 140. מס. 95, שם, בלונדהיים,22(
 באש לו נתונה ותודתי זנה "שעיה פרופ. הזה כה"י על העירמ23(
 6168~8 מ1 עאע8ץ108~81 6ב8 מארכס, משה הזאת, ההוצאה על ע"ן24(

 ,6ז800110 ,1 1 ,)1968(29



 רוזנטאל יהודהדר184

 כולו שהספר חז"ל השקפת על מבוסם והוא מסורתי, כולו הואהאחרים
 כעין הוא פרושו הקב"ה. ובין ישראל כנסת בין דו-שיח כולוקודשי1(,

 דראמאטיזציה מהווים הם ביחד אשר שונים מדרשות לקוטי שלאנתולוגיה
 האבות מזמן ישראל תולדות עוברות בו דרך דו-שיח אותו שלמרתקת

 מתישבים ואינם רבים אגדה מדרשי "יש . אומר שהוא כמו אנו. גלותנועד
 מצרים יציאת על ודיבר שלמה שנתנבא אני רואה כי הרברים סדרעל
 ובית בבל וגלות הבחירה ובית הארץ וביאת והמשכן תורה מתןועל
 מלכות על וגם שילה משכן על כסוקים הרבה דורש רש"י וחורבנו"ג(.שני

 אותם של מקורותיהם אחרי לעקוב יכולתי כמיטב השתד~תיהחשמונאים.
 הפסיפם את רש"י וסידר ערך מהן הזערורות האבנים אותן אחריהלקוטים,
 לא אותן. למצוא בידי עלה תמיד לא אבל שה"ש על פרושו עלהנפלא
 אצלנו המצוים הנדפסים במקורות רש"י של הדוגמא את ימצוא בידיעלה
 ראה שרש"י הנפלאה הדוגמא אותה אם השאלה לפני עומדים אנחנוהיום.

 לנו. אבד שלה המדרשי שהמקור או רש"י של מקורית יצירה היאבשה"ש
 פרופ. הזאת השאלה על עמר ברורה. תשובה להעע קשה הזאת השאלהעל

 גוטמן הרמב"ם. של מקורותיו בעית עם בקשר ז"ל גוטמן מיכליחיאל
 התלמוד בנוסחאות נמצאות שאינן הכתוב דרשות הביא רש"י גם . . ".כתב

 , אלו תשובות משתי באחת לבחור עלינו . . בירינו עתה המצויותוהמררש
 דוגמת כעין הכתוב את לדרוש לעצמם הרשו רש"י וכן שהרמב"ם להחליטא

 כעל האלה הררשות על להשקיף היא השניה הדרך ב. . . . המדרשבעלי
 הראשוןמ(. מקורן שנאבד אגדהרברי

 התרגום הוא שנשאר היחירי שמקורם דברים הרבה בפרושומצאתי
 דעת הארמי. התרגום את ראה שרש"י לרון א"א עור מזה לשה"ש'1(.הארמי
 אבל הארמי"1(. התרגום היה לא רש"י של עיניו שלפני היא החוקריםכל
 לחומר מקביל חומר הכילו אשר מדרשים עיניו לפני היו הנראהכפי

 בתרגום.הנמצא

 אגדה. ספרי הרבה השירים שיר על בפרושו מזכיר בעצמורש"י
 ראיתי זאת 1 )הקדמה( אגדה מדרשי כמה הזה לספר וראיתי . כותבהוא

 ה. ג, ידים משגה עיין25(
 ז ב, על רש"י עיין26(
 275 )1922(, ו הגר, מארץ הצופה גגויים, אוצרות גוטמן, מיכל יחיאל27(
 ועוד )2( יד ב, ח, )4(1 טז ג, א, ה, א, ג, למשל עתן28(
 קעס-קפ שם, ליפשיץ, עיין29(
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 )ב, רבים אגדה מדרשי יש , יד( )א, באגדה וראיתי , ט( )א, אגדהבספרי

 כך : בשם מזכיר הוא הבאים דמדרש ספרי ואת ה(. )ז, במדרש ראיתי ;ז(
 בספרי נדרש הוא כך ; ו( )ר, רבה בראשית ; ב( ה, ; יג )ב, בפסיקתאנדרש
 א("י(. )ז, תנחומא רבי ררש כך ; ד()ו,

 "ואמרתי אלו: במלים מטרתו את מבאר רש"י לפרושובהקדמתו
 רבותינו והמררשות סדרם על באורם ליישב המקראות משמע לתפושבלבי
 שבפרושו הרושם מן ליש1תחרר א"א אבל במקומו". מדרש מדרשקבעום
 הוא בהקרמה כבר בעצמו. מקורי לדרשן נהפך רש"י השירים שירעל

 גולה לגלות ישראל שעתידין הקודש ברוח שלמה שראה אני "ואומר .כותב

 הראשון". כבודם על זו בגלות ולהתאונן חורבן אחרי וחורבן גולהאחרי
 בית מלכות על ופנחם, חפני על שילה, משכן על פסוקים הרבה דורשהוא

 מדרשים. בשאר למצוא יכולתי שלא מהההשמונאים,

 שבפרושו הסגולות אותן כל שה"ש על בפרושו שנמצאות הדגשתיכבר
 לפורטן המקום כאן ולא ורש"י חומש שלמד מי לכל ושידועות התורהעל

 המקוריים המחקרים על הקורא לב תשומת בהערת רק להסתפק עלימחדש.
 ליפשיץ8( ליברוו(, וועליש"( פוזננסקיא(, . הבאים החוקרים מאת רש"יעל

 ריידר'ו(.ויוסף

 למטה עיין רש"י של המקורות את למצוא אפשר בהם הנדפסים הספרים על30(
 הקצורים.ברשימת

 יארשא, עשר, ותרי יחזקאל על מבלגגצי יחזקאל ר' של לפרושו שלו במבוא31(
תרע"ג

 ואילך 5 תרס"ו(, )ברדיטשוב, 1 הגורן,32(
 )88 14%861 67 פ10ן1%1נ ת68~1 6פי81%ת%ז[1 1עסז2 06תפןק1ע6

 פ1פ6~ל8%016
 תש"ז ירושלים, א, כתבים ליפשיץ,34(
 286. תשי"ג, )מבוע( המקרא, כפרשן רש"י ריידר, יוסף35(



הקרמה
 אחד מקרא יב[!(. סב, ]תהלים שמענו זו שתים אלהים דבראחת

 ואעפ"י משמעו. מירי יוצא מקרא לך אין דבר וסוף טעמימו(, לכמהיוצא
 ועל אופנה על הדוגמא ליישב צריך בדוגמא", דבריהם הנביאיםשדברו
 מדרשי כמה הזה לספר ראיתי זה. אחר זה סדורין שהמקראות כמוסדרה,
 ספרי בכמה מפוזרים ויש אחד, במדרש הספר כל סדורים ישאגרה*(,
 ואמרתי המקראות, וסדר המקרא לשון על מתי"2בין ואין לבדם מקראותאגדה
 רבותינו והמדרשות הסדר על באורם ליישב המקראות, משמע לתפוסבלבי
 שעתידין הקדש ברוח שלמה שראה אני אומר במקומו. ומדרש מדרשקבעום
 בבודם על זו בגלות ולהתאונן חורבן, אחר חורבן גולה, אחר גולהלגלות

 אלכה לאמר העמים מכל סגלה היו אשר ראשונה חבה ולזכורהראשון,
 ויזכירו ט[. ב, ]הושע מעתה אז לי טוב כי הראשון אישי אלואשובה

 באחרית להם לתת אמר אשר הטובות ואת מעלו אשר מעלם ואת חסדיואת
 חיות'( אלמנות צרורה אשה בלשון הקדש ברוח הזה הספר ויסדהימים.

 גם אליו, נעוריה אהבת מזכרת דודה על מתרפקת בעיה עלמשתוקקת
 אשר פעלה וכשרון יפייה ונוי נעוריה חסרי מזכיר בצרתה לו צרדודה
 ולא לג[ ג, ]איכה ענה מלבה לא כי להודיעה עזה באהבה עמהנקשר

 אליה(ץ. לשוב עתיד )והוא אישה והוא אשתו היא עוד כי שילוחיןשילוחיה

 משמעו[ מידי אתר. על לקיטל-קאהלי התנ"ר בהוצאת עיין שמענו[ זושתים
 פשוטו מידי ד"ו: ממשמעו, ד"נ: פשוטו, מידי צ: נ 5ב 2-ב ד-בו 6-ב 4-ב 1-ב1-א

 הספר כל סדורים יש בדוגמא. הנביאים שדברו ואעפ"י ד"נ: ואעפ"י[ומשמעו.
 הדורשים יש 4-ב: אחד, במדרש הספר על סדורים יש ד-ב' 6-ב 2-ב 1-א אחד[במדרש

 סדורים יש ד"נ: אחד, במדרש הספר כל סודרין יש 5-ב: אחד, במדרש הספרכל
 ויש 6-ב: אגדה[ ספרי בכמה מפוזרים ויש סודרים יש בנדפס: אחד, מדרשעל

 סדד לשון ד"נ: המקראות[ וסדר המקרא לשון אגדה ספרי בכמה אותומפזרין
 משמעות וד"נ: צ המקראות[ משמע תפסתי אמנם ד"נ: בלבי[ ואמרתיהמקראות.
 אהבה ד"נ: ראשונה[ חבה המקרא. משמעות בנדפס: המקרא, משמע ד"והמקראות,
 גם פשעיה. על ומודה ובנופס: ו"ו ו"נ 6-ב ~וריה[ אהבת מזכרתראשונה.
 ויופיה. ד"נ: יפיה[ ונוי דודה. אף ובנדפס: ד"ו דודה, אך ד"נ:דודה[

 עמד שלא שעד : ח א, חזית עין 3( ע"א. סג, שבת 2( ע"א. לד, סנהדרין1(
 מסינ- שנתון מאנן, יעקב עיין 4( 19. ג, השלם, ערוך ע"ג דוגמא. היתה לאשלמה
 תרגום עיין ג. כ, ש"ב עיין 5( למטה. הקצורים ברשימת ע"ג 333. יד, כרךסיניטי,
 2-א. בכה"י חסרה ההקדמה כל ובד"י. בכת"י חסר 6( אתר.על
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 אפרק

 האמוד שלמה כל רבותינו שנו לשלמה. אשר השירים שירא.
 אשד השידים כל על שהוא שיר שלו:(, שהשלום מלך קדש השידיםבשיר
 כל היה לא עקיבא א"ר ישראלי(. כנסת ועמו עדתו מאת להקב"הנאמרו
 קדש הכתובים שכל לישראל השידים שיר בו שניתן כיום כדייהעולם
 דומה הדבר למה עזריה בן אלעזר רבי אמר קדשים'(. קדש השיריםושיר
 כך סלת וכך כך לי הוצא לו אמר לנחתום ונתנה חטין סאה שנטללמלך
 ומעולה, מנופה אחת קלוסקית מתוכה לי וסלית מודסן, וכך כך סוביןוכך
 שמים יראת שכולו קדשימץ קדש השירים ושיר קדש הכתובים כלכך

 ואהבתו. מלכותו עולוקיבול

 מי ואלמנותה, בגלותה בפיה שיד זה פיהו. מנעויקות הטקניב.
 מקומות שיש לפי מאז, כאהטד פיהו מנשיקות שלמה המלך וישקנייתן

 ועל היד גב עלענושקין
 הכתף"

 עמי נוהג להיותו ושוקקה מתאוה אני אך
 כהטתה מכל דודיך לי טובים כי פה. אל פה כלה על כחתן הראשוןבמנהג
 ושמחה עונג סעודת כל להיות הוא עבדי ולוטון ושמחה. עונג מכליין,

 ח[, ]ז, דאסתד היין משתה בית אל שנאמר כענין היין, שם עלנקדאת
 ויין ותוף וחליל ונבל כנוד והיה ט[, כד, ]ישעיהו יין ישתו לאבשיד

 שנתן שם על דוגמא ונאמר משמעו, ביאור זה יב[, ה, ]שםמשתיהם
 מכל אליהם עריבים דודים ואותם פנים. אל פנים עמהם ודבר תודתולהם

 גאמרו[ האמורים. ובגדפס: אחרים כ"י , 5-ב 4-ב 2-ב 2-א 1-א האמור[ -א
 שכל 5-ב: הכתובים, השירים שכל 1-א: הכתובים[ שכל נאמר ובגדפס: כ"ישאר

 כל לי. ועשה וכך.. כך עשה ד"נ: לי[ וסלית וכך.. כך לי הוצאהשירים.
 צ1 נ ל 7-ב 6-ב 5-ב 4-ב 3-ב 1-א ואהבתו[ הכתובים. השירים שכל 1-א:הכתוביפ[

 אהבתו. עלי ויראתו מלכותו וקבול 2-ב: ואהבתו, ויראתו1-ב:

 כאשר ב: מאז[ כאשר מפיו. ד"נ. פיהו[ מנשיקות השיר. ד"נ: שיר[ -ב
 יין[ משתה מכל היד. על צ: היד[ גב על מאז. כמו בנדפס: בד"נ1 חסר מאז1עשה
 1-א: פנים[ אל פגים בד"נ. חסר להיות[ הוא עונג. ומכל משתה מכל מייןד"ג:

א
-  שם. חזית, 4( ה. ג, ידים משנה 3( יא. א, חזית 2( ע"ב. לה, שבועות 1( 

 היד. על גושקים ומערב מזרח מלכי שמצינו לפי : זוטא שה"ש עיין 1( -ב
 קרויס, ש. ע"ג 54-53. 11, שה"ש, אגדת 1 ע"ב ח, ברכות ע"ג שם. לז, הערהעפן

 246. ג, )נרמגית( ארכעאלאניעתלמודישע
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 ומסתרי טעמיה סוד להם לבאר עליהם עוד להופיע מאתו ומובטחיםשעשוע
 פיהו. מנשיקות ישקני וזהו דברו. לקיים פניו ומחליםצפונותיה,

 לריח . טוב1( שמן שם על נקרא טוב שם טובים. שמניך לריחג.
 בעשותך הטוב שמעך שמעו אשר ארץ אפסי בהם שהדיחו הטובים.שמניך
 אשר שמן אתה עליך לאמר שמך נקרא תורק. שמן . במצדים;(נודאות
 שכל ערב שמן דרך שכן למרחוק, יוצא שלך ערב ריח להיות תמידתורק
 אחר, לכלי שמנה ומריק פותחה נודף, ריחו אין חתומה בצלוחית שהואעת
 ונתגייר. השמועה לקול יתדו בא אהבוך. עלמות כן על נודףו(ריחו
 ועל י[ ב, ]יהושע וגו' הוביש אשר את שמענו כי אמרה הזונה רחבאף
 עלמות. : יא[*( שם, ]שם, בשמים אלהים הוא אלהיכם ד' כי כןידי

 הדוגמא ולפי מחבבתו, שאהובתו לבחור[ ]שדימהו הדיבור לפיבתולות
 האומותן(. הןהעלמית

 שאמדת חיבה רמז משלוחיך שמעתי אני נרוצה. אחריך משכניר.
 חדריו המלך הביאני לאשה. לך יהיות נרוצה אחריך אמרתי ואנילמשכני,
 נדבקתי אשר את ושמחה גילה לי עודנה הזה היום וגם בך. ונשמחהננילה
 הראשונים דודיך אזכיר תמיד חיותי באלמנות היום גם דודיך. נזכירהבך.
 מישור אהבת עזה אהבה את אהבוך. מישרים ושמחה. עונג משתהמכל
 לפי פשוטו זהו הימים, באותן ואבותי אני אהבוך אשד ודכסים עקובהבלי

 טעמיה. תעלום סוד 2-ב: טעמיה[ סוד עריבים עדיין צ: עריבים[ בפניםפנים
 בד"נ חסר פניו[ומחלים

 : בד"נ עליך[ לאמור בו. : צ בהם[ וד"נ 1-א בכ"י חסר הטובים[ -ג
 ריח 5-ב ערב, שלך ריח 6-ב. 3-ב שלך[ ערב ריח עליך נאמר להיות בנדפס: לעך,אומרין
 בד"נ: כן[ ידי ועל בד"נ. חסר פתחה1 2-ב: 1-ב 1-א פותחה[ שלך טוב ריח ל: יוצא,שלך
 דמהו שהדבור לפי ובנדפס: בד"ו שדמהו[ הדבור לפי אמרו ידיכםועל

 נדבקתי[ אשר את עורכת 4-ב 2-ב עודנה[ רמז בנדפס חיבה[ רמז -ד
 תמיד שהייתי 1-ב. אזכיר[ חיות צ: חיותי[ לך בד"נ בך[ שנדבקתי5-ב.

 כל אהבוךו עזה אהבה 7-ב. עזה, אהבה את 4-ב: 3-ב 2-ב עזה[ אהבהמזכירה

- -
-ג  יח, שמות על מכילתא 1 ע"א קטז, זבחים עיין 2( א ז, קהלת עיין 1( 

 ואתייא. שמעה רחב ואתא שמע יתרו : כב א, חזית עיין 4( ע"ב. לה, זרה עבודה 3(א,
 שה"ש. אגדת , זוטא משה"ש5(
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 לכתמ1( כלולות ואהבת נעורים חסד לפניו מזכירים הם דוגמתו ולפיעניינו.
 ובשלוחו, בו והאמינו להם עשו לא צדה וגם וצלמות, ציה ארץ במדבראחריו
 והוא אחריו, והלכו ומזונות, זרע מקום לא ימדבר, נצא האיך אמרוולא

 לפי אף בו, ושמחים גלים היום עודם בזו ענניו, היקף חדרי לתוךהביאם
 ומישור מיין דודיו מזכירים ושם בתורה, ומשתעשעים וצרתם,עוניים
 אותו.אהבתם

 אף בעיניכם אקל אל רעיותי אתם וגו'. ונאוה אני שחורהה.
 השטהב, שזיפת ידי על אני, שחורה כי שבי, שחרות מפני אישי עזבניאם

 המשחירים קדר כאהלי שחורה אני אם נאים, איברים בחיתוך אניונאוה
 ולהיות להתכבס אני קלה במדברות, תמיד פרוסים שהם הגשמיםמפני

 אני שחורה לאומות ישראל כנסת אומרת זו, היא דוגמא שלמה,כיריעות
 יש אם נאים, מהם יש במעשי ואף אבותיק במעשי אני ונאהבמעשיי
 ירושלים בנות לאומות וקורא התורהנ(. קבלת זכות בי יש העגל, עוןבי
 ונתתי יחזקאל שניבא כמה לכולן, מטרפולין ליעשות עתידה שהיא שםעל

 מה[ק. טו, ]יהושע ובנותיה עקרון כמו סא[, ]טז, לבנות לךאותם

 לפי שחרחורת, שאני ובזיוןק לתמהון בי תסתכלו אל תראוני. אלו.
 שחרות שאותו השמש, שזיפת ידי על אלא אמי ממעי וכיעורי שחרותישאין
 7-ב. 3-ב כלולים, ואהבת 1-א כלולות[ ואהבת 2-א בכ"י חסד מישדים עלהבאוד
 היקף חדדי החביאם והוא 5-ב: הביאם[ והוא כלולה. אהבה 5-ב: כלולים,אהבת
 ומשתעשעים[ ושמחים גילים 1-א ושמחים[ גלים ענניו והיקף חדדו צענניו[
 אהבתו ד"נ: אהבתם, צ אותם, אהבתו 3.ב: אותו[ אהבתם משתעשעים והם5-ב:
 פרשתי כאשד מיין דודיך נזכידהב

 שזפתה, 1-א. שזיפת[ ששחודה. 4-ב. אני[ שחודה על. 2-א: מפני[ -ה
 כשאעמוד להתלבן צ: להתכבס[ תמיד. המשחירים 2-א המשחידים[ שזפתני.ד"נ
 מהם יש 1. פסוק בסוף נתנת הדוגמא צ בכ"י זו[ היא דוגמא ולהיות.בצל

 זכות כנגדו בי יש בנדפס: זכות[ בי יש נאוה אני במעשי ואףנאים[צ:

1
-  חסדוכיעודי[ לבזיון ובנדפס. ד"ו ד"נ כה"י בדוב ובזיון[ לתמהון 

-ד  לט. יב, שמות ב1 ב, ידמיה עיין 1( 
-ה  במעשה ונאוה עגל במעשה אני שחודה : זוטא משה"ש 2( לה. א, חזית 1( 
 לז א, חזית עיין 3( ב מט, שמו"ד ע"גמשכן.

1
-  

 אל תדאוני אל )גדינהוט( משה"ש ע"ג יתי תבזון לא : בתרגום עיע 1(
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 שגדלתני מצרים בני מי. נהרו אמי מני אני, כך בצל, כשיעמוד להתיבןנוח
 נוטרה ששמוני עד ופתץימ1( בהסיתם חירחרוני הם רב, בערב עמיועלו
 אלהים עובדת נתנוני כלומר והושחרתי, השמש שזפתני ושם הכרמיםאת
 במקרא נקראים פרנסים מצינו ; נטרתי לא מאבותי לי שהיה וכרמיזרים,
 ומתרגמינן יז[ ב, ]הו,2ע כרמיה את לה ונתתי שנאמר כרמים,בלשון
 יח[". כד, ]איוב כרמים דרך יפנה לא וכן פרנסהא, ית להואימני
 כנסת אומרת הרועה. על אשר לצאן אותה ומדמה חוזר עכשיוז.
 את תרעה, איכה נפשי שאהכה לי הגירה לבעלה, כאשה לפניוישראל
 בגלות בצהרים, תרביצם איכה בתוכמ1(, הם אשר הללו הזאבים ביןצאנך

הזו"
 אהיה שלמה לצאן, צרה עת שהיא כצהרים להם צרה עת שהיא
 עוטה כאבילה שאהיה כבודך זה אין לך, איכפת מה תאמר ואםכעוטיה.

 שהם הרועים שאר עדרי אצל חביריך עדרי על צאני, על בוכיה שפם",על
 אחרים אלהים על הסמוכים האומות גדודי בין כלומר כמותך צאןרועים
 אותם. מנהיגים ושרים מלכים להםויש

 לך תדעי לא אם הרועה. תשובת היא זו לך תרעי לא אםה.

 שגדלתני[ כך. 5-ב: אני[ כך בצל. כשאעמוד ד"נ: בצל[ כשיעמוד 2-א.בכ"י
 הירהרוני, 2-ב: חירחרוני[ עמי. שגולתי 4-ב: שם, שגדלתי 5-ב: שגידלוני,ד"נ:
 בהסתתם, 5-ב: בהסיתם[ בי. נחרו בנדפם: שחרחרוני, הם 2-א: הרהיבוני,1-ב:
 שם. על 2-א: בלשון[ אחרים. בנדפס: זרים[ בנדפס.כמו

 עכשיו בנדפם: חוזר[ עכשיו צ. בכ"י חסד "לבעלה" עד מכאן עכשיו[ -ז
 על אשר לצאן 3-ב: שעל, לצאן 5-ב: הרועה[ על אשר לצאן חוזר. הקודשרוח

 צדה[ עת להקב"ה. 2-א: לפניו[ הרועה. על החביבה לצאן בנדפם: לשומדם,הרועה
 על עוטה כעוטיה 2-א: כאבילה[ אני. שאהיה 2-ב: 1-א שאהיה[ צרה. שעתל:

 כה"י של השולים על כמוך. רועים נקראים שהם 5-ב. צאן[ רועים שהםשפם.
 עמיתי גבי ועל דועי על חרב זכריה דיבד זה בסיגנון הבאה: ההערה כאן נמצאתשלנו
 סמוכים שהם 1-ב: הסמוכים[ כמותי. צאגי את לשמוד אלי שחיברתיו ז[]יג,

 המנהיגים. 1-א:מנהיגים[
 היכן נ. 6-ב 4-ב 2-ב 1-א לדעות[ תלכי להיכן הרועים. 2-א: הרועה[ -ח

 כז, וי"ר 1 ו מב, שמו"ר 2( יט(. ו, )ש"א ד באדון ראו כי אמד דאת כמהתבזונ'
 כדמים דרך יפנה לא . שם דש"י עיין 3( 94. אמור, ב, תנחומא ; ע"א עח, פדר"כ ;ח
 הטובים. מן תוכחה מקבלים היולא

-ז  כאבל : מד א, חזית 2( ה. תולדות תנחומא 1 יא י, דבה אסתד עתן 1( 
 אתד. על בתרגום עתן 3( ובוכה שפמו על עוטה שהואהזה
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 אותן, מלהנהיג הרועה לו שחדל בנשים, היפה את צאנך, לרעותלהיכן

 והעקבים הצאן שהלכו דדך בפסיעות הסתכלי הצאן. פעקפי לךצאי
 טראצשנכרים,

 בלע"ז"
 עז, ]תהלים נודעו לא ועקבותיך במקרא הרבה וכן

 יט[ מט, ]בראהבית עקב יגוד והוא כב[, יג, ]ידמיה עקביך נחמסוכ[,
 משפנות על גריותיך את ורעי לכי. הדדך ואותו עקביו'(, עלישוב

 כנסייתי תדעי לא אם הדוגמא וזו אצלם. שאת הרועים משכנות ביןהרועים.
 להיות ליך המציקים מיד ותנצלי תרעי איכה אומות, בשאר היפהועדתי
 תורתי שקיבלו הראשונים אבותיך בדרכי התבונני בנייך, יאבדו ולאביניהם
 שאר אצל גדיותיך את תדעי זאת בשכר ואז בדרכיהם, ולכי מצותיושמרו
 ]ירמיה וכו' למסילה לבך שיתי ציונים לך הציבי אומר ירמיה וכןהאומות.

 בא[.לא,
 לקול למד כמו זו למד רעיתה רמיתיך פרעה פרכפי לפמתי%.

 ג[, א, ]שה"ש שמניך לריח למד וכמו יג[ י, ]ירמיה מים המוןתתו
 להושיעך, פרעה ברכבי לקראתך לצאת מחנותיי שאספתי הרבה סוסיםלקבוצת

 רמיתיך הרבה. סוסים טו[ ג, ]חבקוק סוסיך בים דרכת שנאמרכמו
 זאת יד[ יד, ]שמות תחרישון ואתם שנאמר מצעקתך, שתקתיךרעיתי.
 את1(. שרעיתי לכל הראיתי שם לרעיתי, דמיתיך שם ד'אבאגדה".

 קבוצתלפפתי
 סוס""

 נאים. בקישוטים קשטתיך שם כי ה[ק כ, ]שופטים להרוג דימו אותיכמו בלעז" אדישמאי רמיתיך. קבליהפאק. לעז והלשון

 1-ב: הצאן[ שהלכו הרועה. שחדל ל: 2-א לו[ שחדל ארעה. היכן 5-ב:לרעות,
 בכ"י חסר אצלם[ שאת 3-ב. 2-ב בכ"י חסר עקביו[ על ישוב הצאן.שעברו
 ואף. בנדפס: וגם נ בכ"י זאת[ בשכר ואז היפה. ויעיתי ד"נ: ועדתי[3-ב.
 בנדפס; וגם ד"ו ד"נ האומות שרי שאר 5-ב: האומות, אצל צ: 2-א האומות[שאר
 האומות. שריאצל

ט
- 

 2-ב 1-ב 1-א בכ"י חסר וכף דמיתיך דמיתיך. שם 1-א: דמיתיך[
 בספרי ראיתי זאת ובנדפס: ד"ו באגדה, מצאתי זאת בד"נ: באגדה[ זאת צ.7-ב

 כי את שרעיתי לכל הראיתי 5-ב: 4-ב 2-א הראיתיך, 2-ב: !-ב הראיתי[אגדה.
 1-א. בכ"י חסר קשטתיך[ שם כי נאים בקישוטים קשטתיךשם

 444. ע' שניה, הוצאה התורה, על רש"י ברלינר, ע"ג 1 126 דרמשטטר, 1( -ח
 יט. מט, בראשית על ברש"י עיין 2(9י0שעומ
 במחקרי עין 3( 5!. זוטא, משה"ש 1 17 שה"ש, אגדת 2( מט. א, חזית 1( -פ

 5( שננ דרמשטטר ,)060א%10ץ8א0( 08(מ%ץ0(1 4( 117. לד, כרךביייא-בלעטער,
 שופטים על ברש"י עיין 6( . שם דרמשטטר, 1ישמ86-888%11(%1חש688ונ

 48 דרמשטטר, ע"ג ה.כ,
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 צהארך זהב1 ומצחת אוזן נזמי שורות בתורים לחייך נאודי.
 הים. ביזת של זהב בפתילי חרוזות ומרגליות זהב ענקיבחרוזים

 פרעה בא לפני דיני ובית אני נמלכתי לך. נעשה זהב תורייא.
 כדי אוצרותיו גנזי שבח כל עם אחריך לררוף לבו את ואחזקשאשיאנו
 שהוצאתם כבר בידך שהיו הכטף. נקודות עם זהב1(. קשוטי תורי לךשנעשה
 כסף כלי נקודות. מצרימו(. מביזת הים ביזת היתה שגדולהממצרים,
 וגוונים". בחברברות ומנוקדיםמצויירים

 זה כל ואומרת, ישראל כנסת משיבה תו'. בממבו שהמלך עדיב
 נרדי חופתו, מסבת שולחן על המלך בעוד כי רעה, גמלתי ואני גמלתניאמת
 ולשון בעגל1(. קלקלתי בסיני שהשכינה בעוד להבאיש, חלוף ריחונתן
 הכתוב שדבר )לפי הסריח או הבאיש כתב ולא ריחו, נתן הכתוב כתבחיבה
 נקיהג(.בלשון

 בחיקו המור צרור לו שיש כמו נעשה דורי לי. דודי המור צרוריג.
 הקב"ה כך שאיבדת. הראשון מן טוב ריח שיתן זה צרור ליך הריואומר
 התנדבו ואמר לעונם, כפרה להם ומצא העגל מעשה על לישראלנתרצה

 זהב נזמי בד"נ. זהב[ ומצחת אוזן נזמי -י

 בית לפני 1-א: פרעה[ בא לפני נמלכנו. כה"י ברוב 2-או נמלכתי[ -יא
 גנזי לבא 5-ב. 1-ב לרדוף[ פרעה לפני דיני ובית אני נמנינו 3-ב: פרעה,דיני

 הבאה: ההערה נמצאת שלנו כה"י של השוליםעל ואוצרותיו גנזיו 5-ב.אוצרותיו[

 כשהוצאתם. 2-ב. שהוצאתם[ כב[ ג, ]שמות כסף כלי וגו' אשה ושאלה שםעי

 גמלתני, אמת זה כל נ: 4-ב גמלתני, זה כל אמת 1-ב. 1-א גמלתני[ אמת -יב
 חופתו[ מסבת שלחן גמלתני. טובה אמת זה כל בנדפס: טוב, גמלתני זה כלד"נ:
 ולשון חופתו מסיבת על 5-ב. חיבתו, שולחן מסיבת 2-ב: חופתו, שלחן מסבת ב6

 הבאיש כתב ולא ריחו נתן 2-א: 1 ד"נ 6-ב 3-ב 2-ב בכ"י חסר הכתוב[ כתבחבה
 3-ב 2-ב 1-ב 1-א בכ"י חסר הכתוב[ שדבר לפי כתב חבה ולשון צ הסריח,או
 נ 7-ב 6-ב 5-ב4-ב

 על נתרצה ד"נ: 2-א נתרצה[ צרור. וד"נ: 1-א בכ"י המור[ צרור -יג

-יא  שמות על מכילתא עיין יא, א, חזית 2( ט. יא, שמות על רש"י עיק 1( 
 הן הכסף נקודות המודרניים החוקרים עם"י גם 1 118 הנ"ל, במחקרי עיין 3( לו.יב,
 מיוחדים כסףכלי

-'ב  בכ"י חסר בסוגרים הסגור 2( )גרינהוט( ומשה"ש תרגום עיין 1( 
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 פי על אף ילין שדי בין העגל1(. זהב על ויכפר המשכן זהב ויבאהמשכן
 ארון1(. בדי שני בין שם לשכון אמר בושמעלתי

 נרדים עם כפרים כמו כופר, ששמו בושם יש הכוסר. אשכוליד
 מצוי. הוא שם גדי. עין בכרמי אשכולות, כעין ועשוי יג[ ד,]שה"ש
 בשנה1(, פעמים חמשה או ארבעה פירות עושין כרמים שאותן באגדהוראיתי

 נסיונות כמה על הקב"ה לי שמחל ומחילות כפרות לכמה היאודוגמא
 במדבר".שניסיתיו

 בדברי חיזקני והוא בקלקולי בושה הייתי אני רעיתי. יפה הנךטו
 ירנים עיניך כי ויפה. יפה את והרי כ[ יד, ]במדבר כדבריך סלחתי לומרריצויין
 מחלתי והדוגמא בדיקהק. צריך גופה אין יפות שעיניה כלה יונים כעינינאים
 אבות במעשה יפה בנשמע, יפה והנך בנעשה יפה את והרי עונך עללך
 הזו כיונה בי שדבקו בך יש צדיקים יונימ. עיניך כי במעשיךי(.יפה

 כל אליו ויאספו כך לאחר1( ותזדווג מניחתו אינה זוגה בן אתשמשמכרת
 המשכן, במלאכת יפה הנך ועוד בעגל. טעו ולא כו[ לב, ]שמות לויבני

 צ: העגל, זהב על ויכפד משכן שיבא משכן התנדבו ואמד כפדה ומצא העגלמעשה
 אף ד"נ. 6-ב 5-ב אדון[ בדי שני בין העגל מעשה על ויכפד במשכן זהבהתנדבו

 אדון בדי שני שדי שני בין לשכון אמד בו שמעלתי פיעל

 להן. שמחל בנדפם. לי[ שמחל כמין ובד"נ אחדים בכ"י כעין[ -יד
 שנסוהו בנדפסשניסיתיו[

 את והרי פיו בדבדי ל. דיצויין[ בדבדי שהייתי. 1-א. הייתי[ -טו
 כלה את והדי ד"נ' יפה, כולה 2-א. ונאה, יפה 5-ב. רעיתי, יפה 7-ב: ויפה[יכה
 כעודים שעיניה כלה ובנדפם. ד"ו ד"נ אחדים בכ"י נאות[ שעיניה כלה יפהשהיא
 5-ב: ותזדיג[ . כיונה בדיקה. צדיך גופה אין נאות ושעיניה בדיקה צדיך גופהכל
 ואינה זוגה בן את שמכדת כיונה צ לאחד, מזדיגה אין זוגה לבן שמדבקתכיון

 במעשה 5-ב המשכן[ במלאכת שתזדיג בנדפס' להזדיג, 4-ב: 1-ב לאחד, להזדיגמניחתו
המשכן

 יומא 2( שסח. דמז ח"א, שמעוני ילקוט ה"א. פ"א, שקלים ידושלמי 1( -יג
 ע"ב צח, מנחות 1 ע"אנד,

 דמז ח"ב, שמעוני ילקוט 1 אתד על שה"ש ואגדת זוטד משה"ש עהן 1( -יד
 המכפר - הכופד : טוב לקח ע"ג נט א, חזית 2(תתקפד

מו
-  ילקוט , ע"א מח, תצוה ב, תנחומא , סב א, חזית 2( ע"א כד, תענית 1( 

 ע"ב ק, עירובין 3( תתקפד דמז ח"בשמעוני
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 שקילסם הדי מג[ לט, ]שמות משה אותם ויברך וגו' אותה עשו והנהשנאמד
 כך.על

 הוא אתה שלך, אלא שלי היופי לא נעים. אף דודי יפח חנךטז.
 קילוס וזהו בתוכי. שכינתך והשדית פשעי על שעבדת נעים. אףהיפה.
 על רעננה. ערשנו אף כד[. ט, ]ויקרא וידונו העם וירא האש ידידתשל
 נקבצים כולם שהיום ובבנותינו בבנינו עדשנו, רעננה הנה נעימותךידי
 מטה, קרוי המשכן ד[. ח, ]ויקרא וגו' העדה ותקהל שנאמר פה,אליך
 שנאמד מטה, קרוי המקדש וכן ז[ץ ג, ]שה"ש שלשלמה מטתו הנהשנאמר
 פיריין שהוא שם על ב-ג[י( יא, ]מ"ב ד' בבית אשר המטות בחדדביואש
 ישראלץ. שלורביין

 ידעתי לא רהיפנו. זה". הוא המשכן שבח ארזים. בתינו קורותיז.
 שנינו משנה בלשון שאף ידעתי אך בריחים לשון או קרשים לשוןאם

 בו(. מעידין הן אדם של ביתודהיטי

 בפרק
 משחטנת נאה העמקים. שהטנת שושנה". מין היא חבצלתא.
 שטנ(. שולט החמה כח שאין תמיד שמרטבת לפיההרים,

 אליך נקבצים שהיו 2-א. פה[ האש. ירידת על 1-ב: האש[ ירידת של -סז
 לפני אשר המסות בחדר 2-א: המסות[ בחדר היום. אליך נקבצים שכולם 2-ב:פה,
 ישראל. של ורבים פרים שהוא מקום שהוא שם עלד

 4-ב. הם, הן..בריחים קרשים ד"נ: נ 7-ב 6-ב 1-א בריחים[ קרשים. -יז
 צ בכ"י חסר שנינו[ בריחים. לשון אם הוא קרשים לשוןאם

 נאה והיא העמקים שושנת היא החבצלת 2-א: בהם, נ: בה, 5-ב: שם[ -א
 שם. ההרים. משושנת שנאה העמקים שושנת היא חבצלת צ: בו, ההרים.משושנת

-מז  אגדת ע"ג המשכן. זה שלשלמה מסתו הגה : ז ג, זוסא, משה"ש עיין 1( 
 סו. א, חזית 3( ע"ב סז, נשא ב, תנחומא 1 יא-יב כב, דהי"ב ע"ג 2( ז ג, עלשה"ש

-יז  יעקב של במלונים עיין כ"י(. )עפ"י ע"א טז, חגיגה 2( ד. צד, ב"ר 1( 
 "רהיס". ערך התלמוד, על יאססרוב ומרקוסלוי

-א  היא ולא חבצלת היא לא חבצלת אני אמר יודן רבי ג: ב, חזית 1( 
 שושנה. אותה קורא הגדילה חבצלת אותה קורא הוא קסנה שהיא זמן כל אלאשושנה
 שם. חזית 2( אתר. על סוב לקחע"ג
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 בנוייה עומדת היא ותמיד אותה שמנקבין החוחים. בין בשחצנהב.
 ולועת אחריהם לרדוף אותה מפתות הבנות, בין רעיתי כןואדמומיתה,

 באמונתה". עומדת והיא אחרים, לאלהיםכמותן
 שפריו כולן מן חביב סרק אילני בין כשהוא תפוח אילן בתפוח.ג.

 הקב"ה כך והדוגמא הבחורים. בין הבנים. בין דודי כן ובריח". בטעםטוב
 הוה התפוח אגדה, ומדרש וישבתי. חמדתי בצלו לפיכך נבחר, אלהיםמכל
 במתן הקב"ה מעל האומות כל ברחו כך צל לו שאין לפי ממנו בורחיןהכל

 וישבתיץ. חמדתי בצלו אני אבלתורהץ,
 של וביאוריה פרטיה ניתנו ששם מועד אהל היין. בית אלד.
 עודני עלי, היא אהבה עליו שדיגלני וקבוצתו אהבה. עלי ודגלותורהץ.
 אטרייטי(. דדגלו ואוהבתו.ווכרת

 סלת באשישות או ענבימ1(, באשישי החולים כמדת עתה טמבדני.ה.
 החולים כדרך טוב, לריח בתפוחים סביבותי רפידתי רפדו רפדתינקיה'(.
 כמו מצע, לשון רפידה בגלותי. פה לו צמאתי כי לאהבתו, אני חולהכי

 כב[. מא, ]איוב טיט עלי חרוץירפד
 וד"נ. 5-ב 2-א בכ"י חסד ואדמומיתה[ בנויה עומדת היא ותמיד -ב
 נכר. אלהי 7-ב. 6-ב אחרים[ אחרים. לאלהים עובדין כמותן להיות ד"נ:אחריהם[
 צ. בכ"י חסר אחריהם[לרדוף
 חביב. סרק אילני בין שהוא תפוחים של כאילן 7-ב: 6-ב אילן[ -ג
 מקום, של מצלו 5-ב: תורה[ במתן הקב"ה מעל טוב שהוא ד"נ: 1-אשפריו[
 תורה. מתן ביום 1-ב: תורה, מתן בשעת3-ב:

 בכ"י נ1 2-א עליו[ ובאוריה. וכלליה פרטיה 1-ב: 1-א ובאוריה[ פרטיה -ד
 זוכרת ד"נ: ומחבבתו, זוכדת עודני 5-ב: ואוהבתו[ זוכרת אליו. בנדפס: כמואחרים
 אהבתו. זוכרת עודני ובנדפס: צ אותו,ואוהבת
 אנפוליא אשישות, 5-ב: באשישי, ד"נ: 2-א באשישות[ כדרך. 6-ב: כמדת[ -ה
 כן 1-א: לו[ צמאתי כי אגי. אהבה חולת כי 5-ב: לאהבתי, 2-א: לאהבתו[בלעז.
 בכ"י חסר פה[ ולאהבתו. לו צמאתי כי צ: לאהבתך, צמאתי כי 5-ב: לו,צמאתי
 בגלותי באהבתי 6-ב: בגלותי[1-א,

ב
-  

 מה אומר חנינא דבי : סוף תתקפה, דמז ח"ב שמעוני ילקוט עיין 1(
 מכין לבה כן אע"פ אותה מקצצים החוחים מנשבים דוחות ארבע . . החוחים ביןשושנה
 טוב. לקח ע"ג לשמים מכץנים לבן משועבדים שהם אעפ"י ישראל כךלשמים
-ג  עהן 3( 73 שה"ש, אגות עהן 2( שה"ש. אגדת זוטא, משה"ש עתן 1( 
 תתקפ"ו. רמז ח"ב, 1 דעג דמז ח"א, שמעוניילקוט

-ד  תורה. זה התן בית אל הביאני : תתקפ"ו רמז ח"ב שמעוני ילקוט עתן 1( 
 126. דרמשטטרו )6ז6אפז6-1(נ( יננחזי(נ 2( סיני. וה : אתר על סובלקח

-ה  2( א. ג, הושע על רש"י ע"ג במחבדת מנחם כמו חן גביעי ז"א 1( 
 ע"ב. לו,פסחים
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 לדאשי תחת )שמאלו תחבקני. וימינו לראשי תחת שמאלוד.
 לג[1( י, ]במדבר מנוחה להם לתור נוסע ימים ג' דדך תחבקני וימיעבמדבדי(
 בגלותי עתה זוכרת אני זה כל ושליו. מן להם מודיד המנוחהובמקום
 לדקדק, צדיך לדאשי של למד לראשי. תחת שמאלו לאהבתוק.וחולה

 מלכם ויעבד דתימא כמה לחזקו כדי מתחת שמאלו היה ראשי לסמיכתכלומד
 לענני דוגמא לחבקני, מלמעלה וימינו יג[ ב, ]מיכה בדאשם וד'לפניהם
 את להגביה ולמטה עליהם, להגן מלמעלה ומלמטה, שמלמעלהכבוד
 לאהבתו. וחולה בגלותי עתה זוכדת אני זה כל הגבוה, את ולהשפילהשפל

 אתם אתכם השבעתיז.
 האומות"

 השדה. באיילות או בצבאות
 האהבה את תעוררו ואם תעירו אם ואיילים:( כצביים ומאכל הפקדשתהיו
 שתחפץ עד אחדיכם. להתפתות ממני לבקש ולהחליפה לשנותה לדודישביני
 שהמלך עד כמו שתחפץ, עד לי. חפץ והוא בלבי תקועה שהיא עודבכל

 ויהי כמו תשניאו, אם תעידו אם ולשו7 במסיבו. שהמלך בעודבמסבו,
 העודד כמו תעודדו, ואם טז[. ב, ]דניאל לעדך ופשדיה טז[ כח, ]ש"אעדך
 על מתיישבין ואינם דבים אגדה מדדשי יש קלונייד((. בלעז השדהנ(.על
 ומתן מצדים יציאת על ודבד שלמה שנתנבא אני דואה כי הדבדיםסדד
 וחודבנו. שני ובית בבל וגלות הבחידה ובית האדץ וביאת והמשכןתודה

1-  בד"ו האחרים, כה"י בכל נמצא אבל שלנו בכ"י חסר בסוגרים הסגור 
 1-ב נוסע[ ימים שלשת כדרך 6-ב. ימים, שלשת זה 5-ב: דרך[ בנדפסוגם
וחולה המחנה ובמקום נ: ד-ב 5-ב 1-א המנוחה[ ובמקום לפניהםנוסע

 וכף[ לראשי תחת שמאלו עתה לאהבתו 1-ב:לאהבתו בד"נ. חסדלאהבתו[
 בנדפס וגם וד"ו ד"נ האחרים כה"י בכל חסר זהכל

 6-ב בכ"י חסר וכו[ תעידו אם צביים מאכל 6-ב. כצביים[ ומאכל -ז
 מאד. לי חפץ ולי 3-ב: לבי, חפץ והוא בלבי תקועה אהבה עוד כל 1-ב: שתחפץ[עד
 וביאת בנדפס: שני[ ובית בי. ובנדפס. וד"ו ד"נ כ"י בשאד וד"ו, 4-ב 1-ב 1-אלי[
 שניבית

1-  שם דש"י עתן 2( מדחוק ויעמדו . סו כ, שמות על מכילתא עיין 1( 
 אתד. על שמעוני וילקוט זוטא משה"ש 1 30 שה"ש, אגדת3(

-ז  ונדמה בלעז אנבודיד רשום הכ"י של השולים על 2( ה א, למעיה עהן 1( 
 ובלונדהיים. דרמשסטד של בספריהם המלה את מצאתי לא הפקד. על מוסב שזהלי
 -4810 מן ז0ננ0ס01(1ז10נ0%8100 4( ע"א קט, שם ע"א קיא, כתובות3(

 126 דרמשססר,0ז01018



147 השיריס שיר על רש"ישרוש

 בדבריו שקיצר כאדם הראשונות, על המשורר חזר וגו'. רורי קולה.
 הביאני ואמר התחיל הוא הדברים. ראשית לפניכם אמרתי לא ואומרוחוזר
 חזר ועכשיו חיבה, בלשון במצרים פקדם האיך סיפר ולא חדריו,המיך
 נואש היתה, כך אחריו ורצתי דודי שמשכני לכם שאמרתי זו משיכהואמר
 רורי רקול הבתרים. בין שנאמרו שנה ת' תם עד לגאולה אומרתהייתי
 בגבעות". ומקפץ ההרים על כמדלג הקץ לפני בא. זההנה

 האיילים. וכעפר כצבי לבוא שמיהר מרוצתו בקלות רורי. רומהט.
 עוד עגונד, לישב הייתי סבורה וגו'. עומר זה הנה בחור. איילעופר.
 העשוי את השמים מחלונות ומציץ עומד שהיה הודיע הוא והנה רביםימים
 ז[. ג, ]שמות עמי עני את ראיתי ראה שנאמרלי,

 הלוים וענו לכולם אב בניין רם, קול צעקת לשון ענייה ענה.י.
 מעני אתכם אעלה לך קומי : משהק ידי על לי רחמר יד[. כז,]דברים
 יז[. ג, ]שמותמצרים

 חורף סתיו בדרך. טורח עכשיו אין עבר. הסתיו הנה כייא.
 סתוא. תרגום כג[ ח,]בראשית

 וד"נ: 2-א בפניכם, כ"י. בכמה לפניכם[ לו נ . 5-ב בכ"י חסר לא[ -ח
 הגה אומרת הייתי נואשת 5-ב: אומרת[ הייתי נואש תחילת. צ: ראשית[לכם
 הגבעות על כה"י: בכל בגבעות[ בא לא זה הנה 2-א בא[זה

 לעופר, או לצבי נ כצבי[ במהירות לבוא שמיהר נ-ב: לבוא[ שמיהר -ט
 מן 2-ב. מחלונות[ ומציץ שעומד 2-א. עומד[ שהיה כעופר או כצבי2-א.

 לגו. 4-ב לי[ העשוי את השמים. חלונות החרכים מן 1-ב השמים, מןהחלונות

 ענייה 6-ב: 5-ב , וד"ג ל 4-ב 1-ב 1-א רם[ קול צעקת לשון ענייה -י
 ענייה לשון ובגדפס: ד"ו קול, הרמת לשון היא עניה 3-ב: רם, בקול צעקההיא

 רם קול צעקתולשון

 תרגום חורף סתיו 2-ב: סתיו[ הדרך על טורח ל. בדרך[ טורח -יא
 סיתוא.שלו

-ח  ה טו, שמו"ר . יט ב, חזית , ע"ב ע, )מאי"ש( פס"ר עיין 1( 
-ט  כב. ב, וחזית תרגום עיין 1( 
י

-  אהרן. ע"י לי ואמר משה ע"י לי ענה כג: ב, חזית, 1( 
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 טוציאים שהאילנות החמה ימי קרבו בארץ. נראו הנצניםיב.
 נותנין שהעופות הגיע. הזמיר ועת לראותם. מתענגים דרכים והולכיפרח,
 העופות דרך יונה. ובני תורים התור. וקול דרכים. להולכי ערב וקולןזמר

 ניסןו(. בימי ומצפצפים משורריםלהיות
 הפרח כשנופל טמרר. והגפן כמשמעו. פגיה. חנטה התאנהיג.
 העניין כל סמדר. קרוין לעצמה ענבה כל וניכרין מזה זה מובדליןוהענבים

 אחריו לילך ארוסתו את טרצה שבחור פתוי חבת לשון פשוטו לפיהזה
 ידי על לי ואמר משה, ידי על דורי. ענה דודי. לי עשהכך

 אהרן"
 קוטי :

 הסתיו הנה טי ב[. יא, ]שמות רעהו מאת איש וישאלו עצמך2(, זרזילך,
 טרחותו שהוא הגשם יצחק'(. משנולד למנותם דילגתים שנה ת' אילועבר.
 נגזרו השעבוד קשי של שנים ושש שמנים כלומר לו, הלך חלף סתיו.של

 ישראל( על שעבוד המצרים הקשו מרים משנולדה להם, והלכועליכם
 ואהרן משה הרי כארץ נראו הנצנים המירורי(. שם על מרים נקראתלכך

 שירה לומר עתידים שאתם הגיע. הזמיר ועת צרכיכם6(. לכל לכםמוכנים
 שהגיע קול התור. קול ד"א הגדולי( התייר קול התור. וקול הים.על
 ליקרב בכורים של זמנם הגיע פגיה חנטה התאנה יציאתכמץ. זמןתור

 שבכם טשרים ד"א הייןץ נסכי זמן קרב סמדר. והגפנים לארץ.שתכנסו
 בד"נ. חסר דרכים[ להולכי ערב וקולן נ. 4-ב 1-ב 2-א 1-א וקולן[ -יב

 כמשמעו. התור קול ובנדפס: ד"ו בד"נ התור[וקול
 בנדפס. וגם אחרים בכ"י חסר 7-ב; 2-ב כמשמעו[ פגיה חנטה התאנה -יג

 ענבין כל 5-ב: סמדר, קרוי לעצמו ענב כל 2-ב. סמדר[ קרוין לעצמה ענבהכל
 סתיו[ של טרחותו סמדר קרוי לעצמו ענב אחד כל 1-ב: סמדר, קרויןלעצמן
 דרכים. עוברי של טרחם ל: דרכים, עוברי של טרחותם 6-ב: סתיו, של טורחו2-א:

 1-ב: נגזרו[ עליהם. נגזרו השעבוד קושי של שנים רדו 6-ב: שנים[ ושששמונים
 נקראת ולכך להם הלכו מרים משנולדה השעבוד 5-ב: מרים[ משנולדהשנגזרו
 1-ב שמררום, שם על ד"נ: 6-ב המירור[ שם על המצרים שמררום שם ע"מרים
 וזמן. תור 1-ב: זמן[ הקב"ה. זה 5-ב. הגדול[ התייר המצרים. שמררום7-ב:
 פגיה חנטה התאנה 5-ב: לארץ, שבאו להקרב בכורים זמן 2-א: בכורים[ שלזמנם
 הגיע הגיע התור קול ד"א 7-ב: לארץ, שתכנסו זמן הגיע בכורים של זמנםהגיע
 ג-ב: כשרים[ המן ירידת נ: היין, נסוך 3-ב קץ, 5-ב. זמן[ בכורים שלזמנם

- -
 הפסוק. של הדרש יב פסוק בסוף כבר ניתן בנדפס וגם אחדים בכ"י 1( -יב
 י-יג. הפסוקים את כולל והוא יג פסוק בסוף הדרש ניתן אחריםבכ"י

-יג  את וימררו שם על : שם חזית, 5( שם חזית, % כד ב,חזית י יא לפסוק תרגום עיין 3( כג ב, חזית 2( י. לפסוק הערה למעלה 1( 
 ב, חזית ו ע"א נ, פדר"כ 7( )גרינהוט(. ומשה"ש תרגום עיין 6(חההם.
 ע"א. ט4 פדר"כ 9( א. יב, ב, אסתר ע" 8(כח.
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 יוד כתיב, לפי קומי טוב8ק, ריח והריחו טובים מעשים לפני והנצוחנטו
 י' לקבל לך קומייתדח,

 הדבדותנ"
 פושעי אלו פגיה חנטח התאנה ד"א

 הנשארים אלו ריח נתנו סטרר להגפבים אפילה11(. ימי בשלשת שכלוישראל
 בפסיקתאו". נדרש כך ונתקבלו, תשובה עשומהם

 פרעה שרדף שעה אותה על נאמר זה הפלע. בחגוי יונתייד.
 ולא הים מפני לפניהם לנוס מקום ואין הים על חונים והשיגםאחריהם
 שבורחת ליונה שעה, באותה דומין היו למה רעות. חיות מפנילהפנות
 הדי לפנים תכנס בה, טשף הנחש והיה הסלע, לנקיק ונכנסת הנץמכני
 את מראיך. את הראיני הקב"ה לה אמר הנץ, הרי לחוץ תצאהנחש,
 בני ויצעקו קולך את השמיעני . צרה בעת פונה את למי פעלךכשרון
 לו, ודומה שבר", לשון והוא נקיק בחגוי, י[ק. יד, ]שמות ד' אלישראל
 ]ישעיה לחגא למצרים יהודה אדמת והיתה כז[ קז, ]תהלים וינועויחוגו
 את ויכרות וכן קצוי, קצה וכן חגוי, להן קוראים רבים וכשהן יז[יט,

 כשעושין אישקלאלושץ בלעז מדרגה מדק, מיסוד ד[ י, ]ש"במדויהם
 עושין סביב, התל להגביה למעלה העפר ושופכים המגדלים סביבותחריץ
 בהם שיש פעמים הטדרגה בסתר מזו. למעלה זו מדרגות מדדגותאותו
 ועופות. שרצים שם ונכנסיםחורים

 1-א: הנשארים[ שמתו. 6-ב: שכלו[ טוב. ריח זה 4-ב: והריחו כשריםנסכי
 תשובה, שעשו מהם הנשארים אלו נ. 7-ב 3-ב 2-ב תשובה, עשו מהם הנשאריםאלו
 תשובה. עשו הנשארים אלו4-ב:

 לנוס מקום ואין 2-ב: להפנות[ מפניהם לנוס צ. 1-א לפניהם[ לנוס -יד
 ולא 5-ב: רעות, חיות מפני להפנות ולא הים מפני לאחוריהם ולא המצרייםמפני

 כשרון הסלעים לנקיקי ובנדפס: בד"ו הסלע, לנקיקי ד"נ: הסלע[ לנקיקלגדדין.
 הסלע בחגוי 4-ב: 2-א 1-א מחגוי[ פעלך. כושר 2-א מעשך, כשרון 7-ב:פעלך[
 הסלע בחגוי ד"נ. שבר, לשון והוא בנקיק הסלע בחגוי נ: שבר, לשון והואנקיק
 נ. מדרגות[ מדרגות אותו עושין וזורקין. 7-ב. 2-ב ושופכים[ הסלע.נקיקי
 מזו. למעלה זו למדרגותאותן

 הרד"ל. בחדושי עיין והישרים. הצדיקים אלו פגיה חנטה . רפט"ו שמו"ר עיין10(
 בתי ורטהיימר, ע"ג שם. 13( ע"ב. נ, פדר"כ 12( ע"א. כג, כא, ב, תנחומא11(

 שכה. ב,מדרשות
-יד  מחברת מנחם, עיין 2( ל ב, חזית 1 יג יד, שמות על מכילתא עיין 1( 

 8ח8110פ1 )8~10מאם88( 4( 494. יז, כרך מסינסיניטי, שגתון עיין 3( "חגו".ערך
  127.דרמשטטר,
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 ושטפם. הים את וצוה קולם את הקב"ה שמע שועלים. לנו אחזוטה
 אחזוזהו

 לנו"
 היו הקטנים שאף הגדולים, עם הקטנים הללו השועלים את

 ישראל בת כשהיתה דקים. שהענבים סמדר כרמינו טעוד כרמים.מחבלים
 את ומחפשים לבתיהם נכנסין המצרים והיו טומנתו, היתה זכריולדת
 תינוקות מביאים והם שתים, בן או שנה בן והוא טמון והתינוקהזכרים
 והם שם, שטמון ממקום עונהו ישראל ותינוק ט-בר מצרי והתינוקלבית,
 מביט הזה השועל מה שועיים, קראם ולמה ליאור'(. ומשליכים אותותופסין
 בני מפני אנוסה שנאמר לאחוריהם, מביטים מצרים אף לאחוריו,לפנות
 שהים שם על ו"ו, חסר כתיב, קטנים וטעלים כה[ו(. יד, ]שמותישראל
 מקום4(. של בשעלו שנמדד מהםנפרע

 לי אלא צוה לא ממני, תבע צרכיו כל הוא לו. ואני לי דודיטז.
 לאומה צוה לא עולות, הקריבו משכן, עשו בכורות, קדשו פסח,עשו

 אחרת"
1 

 צאנו את הרועה אחרים'(. מאלהים ולא ממנו תבעתי צרכי כל לוואני
 ונוח. ויפה טוב מרעהטשהטנים

 ואני לי דודי . הימנו שלמעלה למקרא מוסב היום. שיפוח עדיז.
 ל: בעוד[ לים 5-ב. 4-ב 2-א הים[ את לקולם נ: קולם[ את -טו

 1-א: בבית[ ומחפשין. ומחטפין נ: ומחפשין[ המצרייות. 6-ב: המצריים[בעת
 השועל מה 2-א: לאחוריו[ לפנות המצרי. מבית ובנדפס ד"ו ד"נ הישראלי,בבית
 לברוח, לאחוריו לפנות מביט הזה השועל מה צ. נ 4-ב "ברוח, אחריו לפנותמביט
 ופונה מביט הזה השועל מה ד"נ: בורח, כשהוא לאחוריו מביט השועל מה6-ב:

 קטנים[ כשברחו לאחוריהם מביטים מצרים אף ל מצרים[ אף לברוחלאחריו
 הקב"ה מהם שנפרע על 2-א: 6-ב מקום[ של בשע"ו שנמדד 6-ב 5-ב בכ"יחסר
 שהיה שם על נ: מקום, של בשעלו שמדד מהס נפרע שהיה 4-ב מים, בשעלושמדד
 בו שנאמר מי מהם שנפרע שם על 5-ב: 1-ב מקום, של בשעלו שמדדו במיםנפרע
 בשעלו ש..נער מהם נפרע שהיה שם על צ. יב[, מ, ]ישעיה מים בשעלו מדדמי
 מקום.של

 לאומה צוה לא יי. אלא צוה לא מצותיו כל הוא 5-ב: גרכיו[ כל הוא -טז
 הבעתי לא צרכי כל ואני 5-ב: צרכי[ כל אחרת מאומה תבע לא ובנדפס: צאחרת[
 ודשן שמן במרעה 5-ב. ונוח[ ויפה טוב מרעה 3[ ממנואלא

-טו  הם אותם : היא הגירסא בחזית 4( אתר על טוב לקח ע"ג 1 שם חזית, 3( כא.יט, משלי מדרש , לג ב, חזית , ע"א יב, סוטה 2( רפכ"ב. שמו"ר עיין 1( 
 , שם קלז, הערה , ע"א כז, בא, ב, תנחומא ע"ג ים של לשעלו שירדוהשועלים
 שכה. ב, מדרשות בתיורטהיימר,

 שם 2( לד ב,סז-1(
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 ונטו השרב, וגבר היום כחום השמש ושזפתני העון שגרם זמן עדלו
 המגינות זכיות הצללים ונטו ; במרגלימ:( חטאנו בעגל חטאנוהצללים,
 הרים על מעלי להסתלק לו גרמתי דודי. לך דמה טב עולו. פרקתיעלינו2(,

 והפלגה. חליקה לשון בתר, ממני.המופלגים

 גפרק
  שלשים כל  באפילה כשישבתי לי בצר בלילות. מווכבי עלא,
 בקרבכם איננו כי מצאתיו ולא בקשתיו נזופימ:(, שהיו שנהושמנה
 ג[. לג, ]שמות בקרבך אעלה לא כי מב[ א,]דברים

 ד' אל אעלה יא[ לב, ]שמות משה ויחי ואבקשה. נא אקומהב.
 ל[. שם,]שם

 ראיתם, נפשי שאהכה את ואהרל משה השומרים. מצאוניג.
 בפיו. מצאתםמה

 ארבעים לסוף ממנו לפרישתם קרוב מהם. שעברתי כמעטד.
 מלכים. ואהד שלשים לכבוש יהושע בימי עמי היה שמצאתי. עדשמתו.
 שי~ה משכן אל שהבאתיו עד רפיון לו נתתי לא ארפנו ולאאחזתיו
 לי. שעשה אלה כלבשביל

 5-ב. עלינון המגינותזכיות והעו7 החטא שגרם 1-א: העון[ שגרם -יז

 לך 1-ב לו[ עולו פרקנו 6-ב. עולו[ פרקתי נסו. עלינו המגינותזכיות
 חלוקה 5-ב: והפלג, חלוק לשון 1-ב. ופלוג, חליקה לשון 2-א: והפלגה[חליקה
והבדלה

 שהיו[ נזופים שנה לח כל באפילה שישבתי 2-א: באפילה[ כשישבתי -א
 במרבר. נזופים 1-ב: נזופים[ ישראל. שהיו נ: שהתנו,5-ב.

 ובכ"י כו[ ס, ]רברים ר אל ואתפלל עור ובר"נ ל בכ"י ד[ אל אעלה -ב
 ד' אל התפלל א:2

 ואהרן משה אילו 1-ב. השומרים[ -ג
 היה זה 5-ב. יהושע[בימי שמצאתיו ער כה"י. ברוב שמצאתי[ ער -ר
 כל מצאתי. לא 2-א: נתתי[ לא עמדי שהיה ל: לכבוש, עמי שהיה יהושעבימי
 זאת. כל ובנרסס: ר"ו ר"נ צאלה[

-יז  ט יה במרבר על רש"י עיין 2( תרגום. 1( 
-א  אתר. על תרגום עהן 1( 
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 אם י ביניכם גולה בהיותי היום האומותי( אתכם. השבעתיח.
 מאחריו. לשוב לעזבו פיתוי ידי על ממני דודי אהבת תעוררו. ואםתעירו
 עלי. חפץ שאהבתו בעוד שתחפץער

 הענן והיה במדבר, מהלכת כשהייתי המדבר. מן עולה זאת מיו.
 הקוצים את ושורפים ועקרבים נחשים הורגין לפני הולכים האשועמוד

 האומות אותו ורואין עולה העשן והיה מישור, הדרך לעשותוהברקנים
 העולה זאת היא גדולה כמה כלומר זאת, מי ואומרות גדולתו, עלומתמיהות

 שם על מור. מקוטרת : כתמר וזקוף גבוה עשן. כתימרות : המדברמן
 מיני כל המוכר בשם רוכל. : הפנימי מזבח על מתמר שהיה הקטורתענן

 כאבק. הדק ושוחקין אותן שכותשין שם על אבקתבשמים.

 פחותים לבד הצבא יוצאי ישראל. מגבורי רבואי(. ששים גבורים.ששים י במדבר( נושאין שהיו והארון מועד אהל שלשלמח. מטתו הנהז.
 ששים. בני על ויתרים עשריםמבני

 המשכן סביבות הכהנים וכן תורה". של מלחמה מלממה מלומדיח.
 שמעמידים וסימנין מסורות הן זיינו כלי חרבו איש עבודתמו(. סדרמלומדים

 גולה בהיותי היום. אתכם השבעתי ל: 7-ב 4-ב אתכם[ השבעתי -ה
 תעירו אם 2-א: תעוררו[ ואם תעירו אם ביניכם. בגלות בהיותי 2-א.ביניכם[
 בעוד בי. תחפץ שאהבתו בעוד . . והסתה פתוי ידי על ממנו עלי שאהבהבעוד

 בעוד ד"נ: עליו, חפץ שאהבתו בעוד 3-ב: עלי, חפץ שאני בעוד 7-ב:שאהבתו[
 עלי. אהבתו שתחפץ בעוד צ: אליו,שתחפץ
 עומדים 2-א: לפניהם, מהלכים ל: לפני, מהלכים 7-ב: 6-ב לפני[ הולכים -ו
 והיה בנדפס: נ, 6-ב 4-ב 2-א עולה[ העשן והיה הדרך. לישר 2-א. מישור[הדרך
 זאת מי ואומרות נ: כלומר[ העולם. אימות 5-ב האומות[ עולים. והעשןהענן

 רוכל כאבק, הדק ושוחקין אותה שכותשין שם על אבקת 5-ב: כאבק[ .ואומרות.
 בושם. מיני כל המוכר הבשםשם

 הכהנים. והם ד"נ: אותה, הסובבים החונימ הכהנים וגם צ. הכהנים[ וכן -ח

 ה. א, למעלה עיין 1( -ה
1-  ע"א. לח, יומא 2( ע"א. ב, במדבר, ב, תנחומא עיין 
-ז  ברש"י עיין כט. יד, 1 ג א, במדבר עיין 2( 23. שה"ש, אגדה עיין 1( 
 ע"ב. קכא, בתרא בבא ע"ג כט. יד,לבמדבר
 ברש"י עיין 4( כא. יח, רבה במדבר 3( יא. ג, חזית 2( שה"ש. אגדת 1( -ח
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 ויבואו ישכחוה פן בלילות. טטחר תשתכח1(. שלא הגירסא את ידםעל
 ]תהלים דרך ותאבדו יאנף פן בר נשקו אומר הוא וכן צרות",עליהם

 יב[.ב,

 עשה שילה, במשכן שנקבע מועדי( אהל זה לו. עשה אפריוןט.
 לכבוד. סתר חופת אפריוןיו

 ארגמן. מרכבו זהב. שהוא הכפורת על ושכגו משכבו רפירתו.י.
 תוכו לעמוד". מעמוד וכלונמות קונטימין על ורוכב תלוי שהוא הפרוכתזה

 ירו"טלים. מבנות ולוהות. וכרובים וכפרת ארון אהבה, בריצפת סדוררצוף.
 להקב"הץ. ושלמים יראים ישראלאלו

 בעטרה וציצית1(. ותפילין במילה לי המצויינים בנים ציון. בנותיא.

 שלא ל: ישכחוה[ פן והמסורה הגירסא ובנדפס: ד"ו המסורה, ד"נ:הגירסא[
ישכחוה.
 כתד. צ: ל 6-ב 3-ב 2-ב 12א סתר[ בד"נ חסר אפריון[ לי עשה -ט

 וימהר בסף עשה עמודיו הבאה: ההוספה הפסוק בתחילת יש ל 6-ב בכ"י -י
 ושכנו[ יז[. כז, ]שמות כסף הייהם אדניהם סביב החצר עמודי אותולעשות
 זהב משכבו רפידתו נ: ומשכנו, ובנדפם. ד"ו בד"נ כ"י בשאר , 4-ב 1-ב 2-א1-א
 הכפורת. זה צ: 1-א הפרוכת[ זה זהב של צ. זהב[ שהוא זהב. שהיא כפורתעל

 וכלונסות[ קונסיסין ורכוב. תלוי 4-ב: ורוכב[ תלוי תלוי. שהיה צ. תלוי[שהוא
 קלונסאות, קונדיסין 2-ב. וקלונסאות, קונדיסין 7-ב: וקלונסאות, קנטיסין ל: 6-ב 2-א5-ב1
 כלונסות. על ובנדפס: ד"ו ד"נ וקוגטיסין, קלונסאות 1-ב: וקונדיסין, כלונסאות1-א:
 וכרובים[ ולולאות ד"נ. לוחות[ רלופות. 6-ב רצופה, באהבה 7-ב: בריצפת[סדור
 להקב"ה ומושלמין יראין שהיו 5-ב. ושלמים[ יראים ישראל אלו 2-ב. 2-א בכ"יחסר

 אלו ירושלים מבנות נראה המעתיק ולי הבאה. ההוספה בסוף עוד יש שלנובכ"י
 האומות. מכל יותר לישראל אהבה רצוף תוכו כלומר למעלה כמפורש העולםאומות

 ובתפלה במילה המצויגים בנים 7-ב: לו[ המצוינים בנים לה. נ: לו[ -יא

 בתהלים. הפסוק ובין שלנו הפסוק בין הקשר ומכאן מנשק נשקו גוזד רש"ישם.
 טו. ג, חזית 1 ע"א ב, פדר"כ 1(מ
 המשכן. על מוסב שלנו הפרק כל כאלו יוצא משם ד, יב, במ"ר עיין 1( -י

 הנראה כפי להם. ומושלמים מהם יראים הבריות כל שיהיו ירושלים הוי : שם2(
 מבנות אהבה רצוף תוכו דודש אשר יודן ר' של לדבריו רש"י של באורומתאים
 הצדיקים זכות וזה תורה זכות זה או )חזית( ולומדיה תודה זכות זו :ידושלים
 שם(.יבמ"ר,

 1 ע"ב ב, פדר"כ ע"ג ובציצית. ובתגלחת במילה : ב ד, 1 כ ג, חזית 1( -יא
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 ותולעת וארגמן תכלת בגוונים מעוטד שהוא מועד אהל אמו. לושעטרה
 יוסי ב"ר איעזר ר' את יוחי בן שמעון רבי שאל חוניא ר' אמרשני.

 שהיתה למלך משל לו אמר אמו, לו שעטדה מהו מאביך ששמעתאיפשר
 שנאמר בתי, שקראה עד מחבבה זז לא ביותד, אוהבה והיה יחידה בתלי

 שנאמר אחותי, שקראה עד מחבבה זז לא יא[ מה, ]תהלים וראי בתשמעי
 שנאמר אמי, שקדאה עד מחבבה זז לא ב[ ה, ]שה',ם דעיתי אחותי ליפתחי

 עמד כתיב. ולאמי ד[ נא, ]ישעיה האזינו אלי ולאומי עמי ליהקשיבי
 תורה מתן יום התונתו. ביום ראשו1(. על ונשקו יוחי בר שמעוןרבי

 למלואים שמיני זה לבו. שמחת וביום עולוו(. וקיבלו למלך להםשעטדוהו
 במדברק. המשכן בושנתחנך

 דפרק
 עד קרבנותיהל. עליו ועדבו ודיצן קילסן רעיתי. יפה הנךא.
 ומראיתך גווניך יונים עיניך ופנחס1(. חפני בימי לפניו שחטאו היום.שיפוח
 מפרכסת אינה אותה וכששוחטין זוגה, בבן שדבקה הזאת כיונהודוגמתך

 לצמתך מבעד ומוראיי(. עולי לסבול שכם נתת את בך צואר, פושטתאלא
 מבפנים לחתן. הנאהבת אשה כקילוס הזה הקילוס העזים כעדרשערך

 היורדות לבנות עזים כשעד ולבנונית בצוהד ומבהיק נאה שערךלקשורייך

 לא 5-ב. מחבבה[ זז לא חנינא 7-ב. אלעזר, 2-א. חוניא[ ובציציתובתפלין
 להם[ טרפון רבי 6-ב יוחאי[ בר שמעון מאהבה זז לא 6-ב מחיבתה,זז

 הזה המשכן צ. נ 7-ב 4-ב המשכן[ עליהם עולו 6-ב. עולו[ עליהם6-ב:

 וערבו רוצו 5-ב כקרבנותיהם, עלי עריבים וריצוין קילוסן 3-ב. עליו[ -א
 3-ב: ודוגמתך[ לפניו וחטאו ל. שחטאו[ קרבנותיהם את עליו וערבו לעלי,

 מפרכסת צ: פושטת[ אלא מפרכסת אינה הדבוקה ד"נ 2-ב 2-אהדבקה[ודוגמתו
 מוראו, ואת עולו 1-א: ומוראי[ עולי צוארך. ל: 6-בשכם[ צואר פושטתאבל
 חסר הזה[ הקילוס הרחלים. כעדד ד"נ: צ העזים[ כעדד מוראי. עול 5-ב3-ב
 מן הירודות הלבנות העזים שעד לבנונית כצוהר 1-ב: בצוהר[ ומבהיק 2-אבכ"י

 פדר"כ , ע"א סז, פקודי ב תנחומא , כא ג, חזית 2( שע דמז ח"א, שמעוניילקוט
 : כה ב, במ"ד 1 שם חזית , ע"ב כו, תענית 3( ה. נב, שמו"ר , סז הערה 1 ע"אד,

 ביום לבו שמחת וביום : ע"ב מר, וויס, הוצ' ספרא, עתן 4( סיני. זה התונתוביום
 החלבים. ואת העולה את המזבח על וליחכה ממרום חדשה אששירדה

-א  חזית 2( ו פסוק למטה ע"ג , ז פסוק ב, לפדק ברש"י למעלה עיין 1( 
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 זו לכך ישראל כנסת שדימה והדוגמא מרחוקו(. מבהיק ושערן ההריםמן
 כיעקב עלי חביבין שביך הרקים אף ומשכנותיך למחנותייך מבפניםהיא
 שצבאו כאותן ד"א שמי(. לבן כשהשיגם גלעד מהר לרדת שגלשוובניו
 השירים'(. שיר במדדש זה ולשון הגלעד. אדץ שהיא הירדן בעבר מדיןעל

 דבר נגד ומגין המסיך דבר שבמקרא בעד שרוב מבפנים לשון הואמבעד
 ]יונה בעדי בריחיה הארץ ז[, ט, ]איוב יחתום כוכבים ובעד כמואחר,
 לאותו מבפנים שהוא הדבר הוא ומבעד יג[ כב, ]איוב ערפל הבעד ז[,ב,

 והקשורים השבכה זה המצמצם, דבר לשון צמתך מבעד. אומר הוא לכךבעד,
 צומת לשון לפרש יתכן ולא לצאתק. יפריח שלא השער אתהמצמצמין

 כשהיא דגושה להיות לה היה כן שאם בתיבהי(, משורשת התיושתהא
 כמו זכר פעולת בה לפעול לוו או נקבה, פעולת בה לפעול לה'נסמכת
 ]הושע ושבתה חדשה כגון מודגשת, היא לנקבה נותנה כשהוא שבת שלתיו
 שהיא צמתך של ותיו י[ כח, ]במדבר בשבתו שבת עולת לזכר וכן יג[ב,

 סמוך וכשהוא צמה, הקישור!( שם ויהא ה', במקום באה כורחנו עלרפה
 שפחתו לומר תהפך שפחה כגון לתיו, ה' תהפך לנקבה או לזכרלתתו

 צמתו צמה זה וכן ערותה, ערותו ערוה אמתה, אמתו אמה וכןשפחתך,
 גלוש, מתורגם מא[ יג, ]ויקרא גבח שנקרחו, שגלשה צמתך. צמתיצמתה

 מהמק. וממורט קרח ההר נמצא ההר מן יורדותכשהבהמות

 שכל ד"נ. שרוב[ הגלעד מארץ 5-ב. הגלעד[ ארץ ולבנות בטהר 1-ב:ההרים,
 7-ב: 3-ב 2-א צומת[ צ בכ"י חסר נגד[ לרדת שגלשו זה ולשון צ: זה[ולשון
 בד"נ חסר וכו'[ ירודות כשהבהמות 2-א בכ"י חסרשהיא[ הגידיןצומת
 מהם וממורט נקרח בנדפס: מהם, וממורט מהם קרח 7-בקרח[

 לצמתך מתחת : קורא הוא לצמתך שמתחת באתנחתא מתחשב אינו רש"י 3( ב.ד,
 גרינהוט. ומשה"ש זוטא משה"ש עיין 5( )גרינהוט(. משה"ש 4( העזים. כעדרשערך
 כעדר שערך למדין, שהלכו ישראל אלו גלעד מהר שגלשו : 33 שה"ש, אגדתע"ג

 לא במדין נתכשלו שלא בשלום ומע"ז מעריות זכין ]מ[מדין )של( בביאתןהרחלים
 התנכי במלון וצמצם צמה על עיין 6( 80. ע' שם, עיין בביאתן ולאבהליכותן

 אנגלנדר, עיין מצמת צמה גוזר אשר במחברת מנחם דעת נגד 7(לגנזניוס-דרייבר-בריגגס
 קשור של המובן נפרד לשם כאן רש"י כמנת 8( 494. יז, כרך מסינסיניטי,שנתון
 ע"א לא, ג, רש"י, היכל אבינרי, עיין 927 ע' גור, של במלון עיין מכמץ. הואכאן

 גם הקישור" "שם על מתעכב איננו אבל צמה של רש"י של בבאורו דןאבינרי
 "שם את מבאר איננו 494 יז, 1 397 יד, מסינסיניטי בשנתון בצמה הדןאנגלנדר
 המקראות כי נראה המעתיק ולי הבאה: ההוספה כאן נמצאת בכ"י 9(הקישור"
 העברי לשון צחות והוא גלעד מהר העזים כעדר שגלשו שערך לאמר הואמסורסין
 בקישוריה עטוף האשה שראש בזמן פתרונו וכן הרבה דוגמתו הזה ובספר לשונוונועם
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 שניך אשה, נוי בלשון זה קילוס אף הקצופות. כערר שניךפ.
 הצאן כהמאר הברורות הרחלים וסדר כצמר סדרן, על וסדורות ולבנותדקות
 לכלי אותו שעושין בצמרן ליזהר והגון חכם לרועה נמסרות ומנין,בקצב
 מיום אותן ורוחצין הצמר יתלכלך שלא לידתן מעת אותן ומשמריןמילת,
 ד[ לח, ]תהלים בבשרי מתום אין מתום, לשון מתאימות. שכלםליום.
 ונאמר בהם. אין ומום שיכול שום ו,טכלה. אינטריניה12(. תמימותכלומר
 סביבותם, בשניהם אויביהן ואוכלין הכורתין ישראל גבורי שם על הזוהדוגמא
 בעבירה. יתלכלכו שלא העריות ומן ישראל של הגזל מן מתרחקים הםוהרי
 ומנין בקצב מדיןץ על שצבאו איש אלף עשר שנים על זה קילוסונאמר
 ]במדבר איש ממנו נפקד ולא שנאמר העריות, על מהם אחד נח,טדשלא
 הביאו הלב הרהור על ואף מט[ץלא,

 כפרתן"
 שהעיד נחשדו לא הגזל ועל

 וגו' הכהן אלעזר ואל משה אל ויביאו השלל כל את ויקחו עליהןהכתוב
 אחדץ. חמור או אחת פרה מהם אחד הבריח ולא לט[ לא,]במדבר

 כמו אבטחתם, ולשמור להבטיח נאות שפתותיך. השני כחופג
 ]יהושע וגו' השני חוט תקות את לה סאמרו הזונה לרחב המרגליםשעשו

 בך הנדברים מגזרת הוא והרי דבורך, ומרברך. אבטחתם. ושמרו יח[ב,
 פרלריץ טז[ ג, ]מלאכי ד' יראי נדברו אז ל[, לג, ]יחזקאל הקירותאצל

 העינים, אצל פומילישץ בלעז שקורים הפנים גובה הוא רקתך.בלעז1(.
 דאפי" רומני אותן קורין תלמודובלשון

 מבחוץ רמון חצי לפלח ודומה

 עדר כסדר צ: 4-ב הרחלים[ עדר וסדר סדורל. על בנדפס: סדרל[ על -ב
 לרועה שנמסרות כצאל וסדורות ולבנות דקות שניך 7-ב חכם[ לרעותהרחלים
 תמימות. לשון בבשרי מתום איל 6-ב: וכו[ מתום איל בצמרל ליזהר הגו7חכם

 ישראל" )"של גזל 2-ב 1-ב ישראל[ של הגזל אותם ומכריתים 5-ב.סביבותס[
 הגזל[ ועל 2-ב. בכ"י חסר בקצב[ יקלקלו. שלא 6-ב: יתלכלכו[ שלאחסר(

 חסרום. ולא 7-ב: הבריח[ ולא הגזל. על ואףבנדפס:

 וכו[ שעשוכמו הבטחתם צ: אבטחתם[ לה. נאות 1-ב: נאות[ -ג-
 ודומה[ גמרא. בנדפם: תלמוד[ נאוה. דבורך ל: 6-ב דבורך[ צ. בכ"יחסר

 שנתעטפו שערותיה כי לשבחה הכתוב ובא שנתקרחו כמו הן והרי שערותיה נראיםלא
 עזים כעדר לקישוריה ממעל ומצהירין מבהיקין הן הרי העין ממראיתושנתקרחו

 עיקר. וכן למרחוק מבהיקות ומשם הגלעד בהר המצויותלבנות
 -ב

 שה"ש. ואגדת זוטא משה"ש ע" 2( 127. דרמשסטר, )118188תמ1(, 1(1118ת(ע
 ד. כב, במ"ר עיין 5( שם. 4( ע"א. סד, שבת עיין 3( א למעלהע"ג

 1618פ0?1 3( שם. דרמשטטר,מ1א18ץ5כ]1 2( ה. ב, שמו"רנ-1(
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 ריקנין רבותינו פירשו והדוגמא אשה. בנוי קילוס הרי וסגלגל, אדוםשהוא
 לקישוריך. מבפנים לצמתך. מבער כרימוי(. מצות מלאיםשבך

 כמגדל והדוגמא באשה. עי זקופה קומה צוארך. רור כמגרלר.
 זו צוארך, הוא כך ומבצר ועופל חוזק מקום שהוא ציון מצודת היאדוד

 לתלפיות בנוי המגדל אותו ישראל, של ומבצרן חוזקן שהוא הגזיתלשכת
 תבניתו, מלאכת ונוי צורותיו ללמוד בו מסתכלין הכל להיות לנויבנוי
 תיו כמו בתלפיות והתיו יא[ לה, ]איוב ארץ מבהמות מלפני מגזרתוהוא

 מגניהם לתלות שרים מנהג כן עליו. תלוי המגן אלף ותרמית1(.בתבנית
 הברו כמו חצים בהם שנותנים אשפות שלטי. המגדלים. בכותליושלטיהם
 יוצאת'( הוראה שמשם הגזית לשכת לו ודומה יא[2( נא, ]ירמיההחצים
 דבר שם על האלף מגן כמו המגן אלף לומר ויש לישראל. מגןשהתורה

 שהתלמידים מצינו הגבורים. שלטי כל טו[". טז, ]דהי"א דור לאלףצוה
 בני כן גבור ביד כחצים שנאמר כעניין ושלטימו( חצים שם עלנקראים
 ד-ה[". קכז, ]תהלים מהם אשפתו מלא אשר הגבר אשריהנעורים
 עפרים כשני ואהרן1(. משה זה אותך המניקים שריך. שניה.
 שקולים שוים שניהם כך תאומים יולדת להיות צביה דרך צביה.תאהצי

 מכוונות שהיו צביה. תאומי הלוחות". שם על שריך שני ד"א כזהי(.זה

 אדום שהוא רמון 3-ב: מבפנים, 7-ב. מבחוץ[ דומין ובנדפס כ"י בשאר 5-ב,3-ב
 קילוס הרי ל: 6-ב אשה[ בנוי קילוס הרי וסגלגל. אדום והוא 1-ב: וסגלגל,מבחוץ
 באשה.נוי

 מגדל אותו ישראל של מבצרן צוארך דוד כמגדל 1-א: צוארך[ דוד כמגדל -ד
 כך ועופל חזק 7-ב: ועופל[ חחוזק גופה. קומת 7-ב: זקופה[ קומה לתלפיותבנוי
 חוזקן ישראל. של ומבצר ועופי חוזק 6-ב "ועופל", חסר 5-ב: צוארך, עגולהוא

 צורותיו. לנוי ונוי[ תורותיו ללמוד ישראל. של ומצריו חזקו ד"נ:ומבצרן[
 השלטים נ: אשפתות, ד"נ: צ ל 7-ב 4-ב 3-ב 1-ב אשפות[ תכונתו. ד"נ:תבניתו[
 הוראה בנדפס: יוצאת[ הוראה והדוגמא 5-ב: לו, ודימה 3-ב. לו ודומהאשפות.
 מצינו 1-ב: שהתלמידים[ מצינו אומר. ויש 5-ב. לומר[ ויש לישראל.יוצאת

 7-ב 5-ב בכ"י חסר שם[ על התלמידים.שפעמים
 בזה, זה שוקלין 2-א: שקולים[ להן המניקין 2-ב. אותך[ המניקין -ה

 י. לב, ב"ר 1 ע"א נז, ברכות 5( ע"ב. ל, זרה עבודה 4( שםדרמשטטר
 משנה 3( לגנזיוס-דרייבר-בריגגס. התנכי במלון "שלט" ע"ג יא. כז, יחזקאל וגםשם. רש"י עיין 2( צא כא, 1 494 יז, 1 382 יא, מסינסיניטי, שנתון עיין 1( -י

 שם רש"י, 1 ע"ב ל, קדושין 5( מט. ג, רש"י היכל אבינרי, עיין 4( ד. ה,מדות
 ד-ה. קכז, תהלים6(

-ה  על מכילתא 3( כריהות סוף תוספות 1 מכילתא ריש 2( יב ד, חזית 1( 
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 דבור, כנגד דבור מכוונין זו על וחמשה זו על דברות וחמשה אחתבמדה

 לא כנגד לך יהיה לא הדמות, את ממעט שהרוצח תרצח, לא כנגדאנכי
 זרים את תקח אישה תחת המנאפת האשה דרך ע"ז אחר שהזונהתנאף,

 לשקר, לישבע סופו שהגונב תגמב, לא כנגד תשא לא לב[ טז,]יחזקאל
 שלא לומר בבוראו שקר מעיד השבת את שהמחלל תענה, לא כנגדזכור
 בן להוליד סופו שהחומד תחמוד לא כנגד כבד בראשית, בשבתשבת

 כשהטנים, צאנם את הרועים אביו4(. שאינו למי ומכבד אותושמקלה
 וישרה. נוחה בדרך אותםמדריכים

 עת הוא הצללים. ונסו ' החמה שתתפשט עת היום. שיפוח עדו.
 לדוה וכן השמש הוא היום עלי. עריבה ואת אצילך אני היום וחוםשרב
 יט[ ג, ]מלאכי כתנור בוער בא היום הנה כי וכן ח[ ג, ]בראשיתהיום

 את ולנאץ קדשי את לחלל לפני משחטאו כלומר לי, אלך היוםומשיפוח

 שם על אילו המניקים שדיך שני 7-ב: הלוחות[ שם על בזה. זה ושוים שוקלין1
 דברות וחמשה אחת במדה מכמנות הלוחות שני שס על שדיך שני צ הלוחות,שני
 תאמי 5-ב: דבור, מול דבור מכוונים 2-ב: כאחת, מכמנות 2-א: זו על וחמשה זועל

 זרים[ תקח אשה תחת זה. לוח על דברות וה זה לוח על דברות ה שוים שהןצביה
 אוחז ע"ז אחר שהזונה 7-ב. המנאפת, אשה דרך אוחז ע"ז אחר שהזונה 2-ב' 2-א1-א
 ל' 6-ב זרים, תקח אישה תחת המנאפת דרך ע"ז אחר שהזונה 4-ב: אשה, אחראחז

 תקח אישה תחת ששמר המנאפת לאשה ודומה היראה את ייעט ע"ז אחרשהזונה
 שקר[ מעיד דעתו 5-ב סופו[ וכו' לאשה דומה ע"ז אחר שהזונה צ זרים,את
 בראשית[ בשבת בבוראו בעצמו שקר מעיד 2-א: שקר, עדות מעיד נ. 7-ב 6-ב3-ב
 6-ב 2-ב 1-ב 2-א 1-א שמקלה[ בראשית. במעשה ד"נ. ל 6-ב 3-ב בראשית, שבת7-ב.
 את שהחומד 5-ב: אביו[ שאינו למי המקלל ל: מקלל, שהוא 3-ב: שמקלל,7-ב'
 וישרה, נכונה 7-ב: וישרה[ נוחה בדרך אביו. את מכבד שאינו בן מוליד חברואשת
 וישרה טובה בדרך 6-ב. ונוחה, ישרה בדרך5-ב

 ל. 6-ב 3-ב 2-א עלי[ עריבה ואת א1ילך אני 5-ב בכ"י חסר וכו[ עת -ו
 חסר וכו[ היום אצילך אני ובנדפס: ד"ו ד"נ א עלי, עריבה ואת אצלך אנישאלך

 אליך ומשיפוח צ: ומשיפוח[ קדשי שם את ד"ו ד"נ ל קדשי[ את צבכ"י
 ומנחס[ חמני בימי מנחתי את ולנאץ לחלל עלי צ: לפני[ לי אלךהיום
 משכן 5-ב. הזה, המשכן את 1-ב 1-א הזה[ משכן ופנחם חפני בימי העת היא2-א.
 הר לי ואבחר 2-א: עולמים, בית הוא המוריה בהר 2-ב עולמים[ ביתשילה.

 שם מכילתא, 4( טו-טז כ,שמות
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 בהר ואבחר הזה משכן ואטוש מעליכם אסתלק ופנחס חפני בימימנחתי
 קרבנותיכמי(. וארצה בך אין ומומ יפה כלך ושם עולמים", בביתהמוריה

 אגלה אני כי תגלו אתי זה מלבנון כשתגלו כלה. מלבנון אתיח.
 ואף עמך. אשוב אני הגולה מן ונשתשובי תבואי. מלבנון אתיעמכם".

 מלבנון אתי כתב כן ועל ט[י( סג, ]ישעיה צר לי בצרתך הגולה ימיכל
 לומר תבואי ללבנון אתי כתב ולא תבואי אתי זה מלבנון כשתגלותבואי,
 תצאו אשר בכל עמכם אני כאן ביאתכם שעת עד מכאן יציאתכםמשעת
 מה ותתבונני תסתכלי נדחיך את בקבצי אמנה. מראש תשוריותבואו.
 ומסעותיך במדבר אחרי לכתך ביץ שהאמנת האמנה מראשית פעולתךשכר

 סיחון אריות מעונות שהיו וחרמון שניר לראשי וביאתך פי עלוחניותיך
 אמנה, ושמו ישראל ארץ של צפונה בגבול הוא הר אמנה מראש ד"אועוג".
 תתאו הגדול הים מן בו שנאמר ההר, הר והוא אמנוסץ, טורי משנהובלשון
 צופים הם שם מגיעות הנקבצות וכשהגליות ז[ לד, ]במדבר ההר הרלכם
 נאמר לכך שירה, ואומרים ושמחים ישראל ארץ של אוירה ורואיםמשם
 אמנה6(. מראשתשורי

 5-ב בכ"י חסר עולמים[ בית הואהמוריה
 ולא 4-ב תבואי[ עמכם ואנכי תגלו אתי 1-ב: 5-ב, בכ"י חסר זה[ -ח

 לו בברתך הגולה ימי כל ואף עמך אשוב אני הגלות מן וכשתבואי ללבנון אתיכתב
 1-ב: וכו, משעת לומר תבואי ללבנון כתב ולא תבואי מלבנון אתי כתב כן ועלצר

 מן וכשתבואי תבואי מלבנון אתי עמכם גולה אני כי תגלו אתי מלבנוןכשתגלו
 חסר י עמי תשוב הגולה מן ושכתשובי 2-א' וכשתשובי[ עמכם אני אשובהגולה

 ד"נ צ, כתב[ כן ועל בצרתם נ. בצרתך[ אליך נ: עמך[ אשוב אני צבכ"י

 וכו' יציאתכם משעת לך לומר תבואי ללבנון אתי כתב ולא מלבנון אתי כתב כןועי
 לי 5-ב. בי[ פעולתך כשר מה 1-א. פעולתך[ שכר מה 1-ב. בכ"י חסרזה[

 בנדפס כמו אמנון ההר, הר והוא ולפנים 5-ב: אמנוס[ בד"נ חסראריות[
 ואוירה א"י גבול בנדפס: א"י[ של אוירה ומגיעות נקבצות ד"נ: מגיעות[הנקבצות

 הודיה. ובנדפס. ד"ו ד"נ צ ומודים, ושמחים 5-ב: שירה[ א"ישל

1-  מקטירין שהיו המקדש בית המורב:יה הר 1 המוריה המורכבהר הר 1( 
 א פסוק למעלה עהן 2( ע"א מג, לך, לך ב. תנחומא ז1 נח, ב"ר עחן המור. אתשם

 זוטא משה"ש ע"ג 1 המקדש בית זה לבנון איזה : שה"ש אגדת עיין 1(-
 )גרינהוס(. משה"ש עיין 4( 80. 36, שה"ש, אגדת עיין 3( הקרי. עפ"י 2( אתר.על
 נמצאת כה"י של השולים על ע"א. ל, בשלח, ב. תנחומא 6( ע"א. ח, גטין5(

 מורי שפירש המקרא הילוך פשס זה אין כי בעיני נראה : הבאה ההוספה הזהלפסוק
 נהרות נשאו נהרות נשאו כמו הוא אחד ודבר כויו לפי מחובר המקרא ראשכי

 א[ ז, ]שה"ש בך ונחזה שובי שובי השולמית שובי שובי ג[ צג, ]תהליםקולם
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 דוגמות הרבה מעיניך. באחת אלייך. לבי את משכת לבבתיני.פ.
 וכל ביותר מחבבך הייתי מהן אחת אלא ביך היה לא אלו שביךטובות
 הם קשוטיך ענקי מרבידי באחד מצורניך ענק באחד וכן בכולהשכן

 הוא מאבותיך באחד ענק באחד ד"א בהם'(. מצוינין שישראל מצותטכסיסי
 טו[". יד, ]יהושע בענקים הגדול האדם ענק, הנקרא אברהם היהאחד

 בעיניה היא יפה חיבה שם לי שהראית מקום כל דודיך. יפו מהה
 שיסד הוא העולמים(, ובית וגבעוה נוב שילה,גלגל,

 הבבלי"
 ושאר מנוחה

ויעודים"
 שכינה שם שנתוועדה מקום וויעודים ושאר ירושלים, זו מנוחה

 טוב". שם - שמניך וריחלישראל.
 שלמותיך. ריח תורה. טעמי שפתותיך. תפפנה מתק. נפת.'א.

 שעטנז. איסור כהונה בגדי תכלת ציצית בשלמותיך התהגותמצות
 -ט

 לו[ אלו ביך. יש טובות הרבה ב: דוגמות[ אחריך. 5-ב: אליך[
 לולי 1-ב: אלא, ביך היה לו 6-ב: 3-ב 2-ב אלא, בי היתה לא 7-ב: לא, לולי1-א:
 מתברך בנדפס: מחבבך[ הייתי אלא. ביך היתה לא ואפילו ?: לא, אילו משלא,
 הם קשוטיך ענקיך מרבידים באחת 3-ב: ענק, באחת כ"י בכל ענק[ באחדביותר
 ובנדפס: כ"י בשאר טכסיסים, 7-ב: צו נ 5-ב 4-ב 1-א מצות[ טכסיסי מצות.טכסיסי
 הוא 5-ב: 4-ב ענק, הנקרא אברהם הוא אחד ד"ו: 3-ב אברהם[ מצות.תכשיטי
 ענק. הנקרא אברהם היה אחד כי ל: ענק, שנקראאברהם
 וגבעון. נוב שילה משכן בעיני היא יפה 1-ב: יתרה, חיבה 5-ב: חיבה[ -י

 זו מנוחה עולמים ובית 5-ב. מנוחה[ הפיט. שיסד הוא 4-ב: הבבלי[ שיסדהוא
 2-א. בכ"י חסר ירושלים[ זו מנוחה לישראל: שכינה שם שנתתעדה מקומותירושלים.
 טוב. שמן ל: טוב[ שם שהועוש ד"נ:שנתתעדה[
 מצות בנדפס: הנוהגות[ מצות תורה. בטעמי בנדפס: תורה[ טעמי -יא
 2-ב. בכ"י חסר תכלת[ הנוהגות.הגונות

 הנה כי ד אויביך הנה כי יב[ ה, ]שופטים שיר דברי עורי עורי דבורה עוריעורי
 לנו שהיה ד' לולי ישראל נא יאמר לנו שהיה ד' לולי י[ ?ב, ]תהלים יאבדואויביך
 כך ואחר השם את מפרש בתחילה כמה וכן א-ב[ קכד, ]תהלים אדם עלינובקום
 אתי כאן אף ולישבה האזן את ולשבר בלב הדבר להכניס כך כל הדיבורמבאר
 חיות ממערות תבואי מלבנון אתי שפירש עד למה פירש ולא התחברי כלהמלבנון
 אחזה באשורי כמו כאן ותלכי תפסעי תשורי גליות קבוץ בימות ונמריםאריות
 במבוא. למעלה עחן ז[. לא, ]איוב הדרך מני אשורי תטה אם יא[ כג, ]איוברגלי

-ם  היו לישראל הקב"ה להם אמר כך לי רצויה שתהא כדי תכשיטיך בכלמתקשטת הוי לאשתו שאמר ודם בשר למלך משל : ואתחנן סוף ספרי, עיין 1( 
 39. פרידמאן, הוצ' רבא אליהו סדר עיין 2( לי. רצוים שתהיו כדי במצותמצוינים
 ע=ן 4( שדיך". "שני המתחיל פסח של א יום לשחרית ביו?ר נמצא 3( הבבלי.או מרומי יהודי ב"ר שלמה הפיטן זהו 2( 81. 36, שה"ש, אגדת עיין 1( -י
 4 א,למעלה

יח
 הזה. הדרש של המקור אה למצוא יכולתי לא 1( -



181 הפררים פ(יר על רש"יפדתם

 בעריות". פרוצות שאין ישראל בטת צניעות שם על נע~. גןיב.
 ויש יט[ץ. טו, ]יהח2ע עליות גלת כמו מעיין לשון לפרשו יש נע~.גל

 גליץ. טרוקי בתלמור ארמי לשון והוא שער, לשוןלפרז2ו

 בית קרויה יבשה ארץ שלחיך.ינ.
 השלחין"

 תמיד, להשקותה וצריך
 מלאים הן הרי שליך, ושלחין יובש קילס וכאן הימנה יפה הבעל ביתושדה
 מעשים מרטיבים שבישראל קטנים שם על )וזה רמונימי( כפרדס טובבל

 הם. בשמים מיני נרדים. עם כפרים רמונים(ץ. בפררסטובים

 אותנ המשקה במעין ומקלסן שלחיך על מוסב זה בל גנים. מעיןפו.
 למנון. מן תחלים טובלות. ישראל שבנות טוהר טבילות שם עלוהדוגמא
 טיט". עבירת באין נקיותמקום

 משכנותיך ונוי ריחך עלי שערב אחר תים4 ומאי צפון עוריפז.
 צפון הרוחות את מצוהאני

 ותימי
 למרחוק. הטוב ריחך לצאת בגנך להפיח

 בעריות פרוצות שאינן 2-א: 1-ב1 בכ"י חסר בעריות[ בבנות ל: בנות[ -יב
 ועד מבראשית פרשיות נג הוא עול גן 1-בי גלי[ צער. 1-א: שער[ צנועות.והם
 גן. בגימטריא הברכהזאת

 יובש[ ושמנה. יבשה ארץ 3-ב: וצמאה, יבשה ארץ ד"נ. 1-ב יבשה[ ארץ -יג
 מלאים שלך שלחייך 1-ב: שלחהך, יובש נ: יופיו, 3-ב: שילה, שלחהך יופי2-ב:
 בהרבה חסר בסוגרים הסגור שלחיך. יופי ואמר קילס וכאן ד"נ: רמונים,כפרדס

 צ. בכ"י נמצא אבל נ ד וגםכ"י
 למעיין. ומקלסין שלחייך שבח וה כל 5-ב: שלחייך[ על מוסב זה כל -טו
 3-ב: ערעור, באין נקיות מקום 1-ב: טיט[ עכירת באין המעיין. על 2-ב:בסעיין[
 טיט. עכירת באין נקי מקום צ: ועכירות, טיט נקיותמקום

 ונוח 2'ב: משכנותיך[ ונוי למרחוק. הטוב ריחך לתת צ: נ לצאת[ -סז
 נודף שיהא כדי בגני ומפיחין נושבין שיהיו ותימן צפון רוח את מצוה אנימשכנותך

 עיין מנחם. דעת גם היא זאת 2( כד. ד, חזית ע"ג ע"א1 עה, יומא 1( -יב
 טוב. לקח ע"ג 1 ע"א כה, ברכות 3( 54. ע'מחברת
יג

 עיין 3( טוב. לקח מב1 פדר"א, עהן 2( א. ג, בתרא בבא משנה 1( -
 : א מה, תהלים על ברש"י ע"ג 6558 ע' יג, כרך יהודה, לבן העברית הלשון שלבמלונו
 ומרכךבים כשושנים ונאים כשושנים רכים שהם חכמים תלמידי לכבוד שושנים,על

 כשושנים. טוביםמעשים
 אנדת ז יח ד, יואל 1 ח יד, וכריה לבואע לעתיד המעיין על עין 1(טו

 אתר. על טובולקח שה'וי
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 מנחה אותן מביאין הגוים ומכל מתקבצות, שהגליות שם עלוהדוגמא
 וישראל ולרגלים, למועדים שם נקבצים ישראל היו הבניין ובימילירושלים,
 שמי(. הכל שם אתה אם לגנו. רורי יבאמשיבים

 דןמ1רק

 לשון והוא ליקטתי, אריתי. הביתי(. חנוכת בימי לגני. באתיא.
 ]תהלים דרך עוברי כל וארוה מקרא, לשון ואף וסלוי( אורה כמלאכהטנה,

 מזבח על הנשיאים יחיד קטורת שהקטירו הקטורתו( שם על ונאמר יג[.פ,
 יערי אכלתי נאמר כן ועל לדורות, נוהג שאינו דבר והוא ונתקבלה,החיצון
 ]ש"א הדבש ביערת שנאמר כענין בקנים, גדל שהוא דבש יש דבשי,עם
 הוא ויערת כז[יד,

 לשוי
 ושויתיה ד[ ב, ]שמות בסוף ותשם כמו קנה,

 עם הקנה אכלתי חיבה מרוב ואני העץ ומשליכין הדבש ומוצציןביערא
 שהקריבו חטאות שעירי וכן נדבה קטרת הראוי, עם ראוי שאינוהדבש,

 הם ייני שתיתי ביום'(. בו קבלתים ואני נדבה קריבה חטאת ואיןהנשיאים,
 אהרן מועדק באהל רעים אכלו מחלב. וצחו מתקו חלבי עםהנסכים*(.

 מנחה אותך מביאים שהם הגוים מכל 5-ב: הגוים[ומכל למדחוק. הטובדיחר
 יהיו בנדפס היו[ לידושלים מנחה אותך מביאים והגוים צ.לידושלים,
 והוא 6-ב. מקדא[ לשוןואף משנה ובלשון 5-ב. משנה[ לשון והוא -א
 ד"נ. הנשיאים[ יחיד קטודת דבש עם שהקטידו ג. שהקטידו[ פסוק.לשון

 נוהג שהוא ל גוהג[ שאינו 5-ב בכ"י חסד יחיד[ קטדת יחיד. קטודתהנשיאים
 ו[ יט, ]ישעיה קמלו וסוף קנה 4-ב בסוף[ ותשםכמו אדיתי 2-ב.אכלתי[
 עם הקנה דבשי, עם יעדי אכלתי כ"י: בדוב אכלתי[ ביעדא. מתדגמינן ל:בסוף[
 ל בכ"י גם חסד וכן[ החטאת שעידי עם 2-ב. חטאות[ שעידי וכןהדבש
 1-ב: קדיבה, נדבה חטאת ואין 6-ב: נדבה, חטאת אין 2-ב: נדבה[ קריבה חטאתואין
 2-א ביום[ בו קבלתים ואני נדבה. באה חטאת ואין 5-ב. נדבה, קדיבה חטאתשאין

 הם 4-ב: הנסכים[ הם ביום בו קבלתי 6-ב: הכל, קבלתי 5-ב. היום, קבלתיואני
 לפתדו יש הבאה. ההערה נמצאת שלנו כה"י של השולים על חלבי[ עם הנסכים.הם

 עולמים[ ובבית ובניו ואהדן משה 6-ב: ובניו[ אהדן הדוגמא לפי חלביםלשון

-מז  א. לח, פס"ד, ו תצט דמז ח"ב, שמעוני, ילקוט ז ב יג, במ"ד 1( 
-א  התדגום אבל המשכן בו שהוקם היום על מוסב הזה הפסוק במדרשים 1( 

 חזית, 4( א ה, חזית 3( ב. א, שבועות משנה 2( המקדש. בית על הפסוק אתמסב
 ואהדן משה זה רעים אכלו : שם חזית, 6( כ נשא, תנחומא, , שם חזית, 5(שם
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 ישראל( אילו דודים ושלרו שתו כולם. הכהנים עולמים ובביתובניו,
 הבית. לחנכת שהקריבו השלמים זבחאוכלי

 מעבוד נואשתי ראשון בבית ושקטה שלוה כשהייתי ישנה. אניב.
 ולבי בפסיקתא. נדרש כך הקב"ה, ער, ולבי : ונרדמת כישינה הקב"האת
 רודי קול לי1(. ולהטיב ישמרני ער וחלקי לבבי צור שהוא הקב"ה זהער

 פתחי ושלוח. השכם ידיהם על ומזהיר הנביאים על שכינתו משרהרופק.
 בלילה שבא אדם לשון טל נמלא ווראשי מעליך שאסתלק תגרמי אללי.

 הטל בעת בלילה באתי חיבתך בשביל כן אומר אהובתו, פתח עלדופק
 אברהם רוח נחת רצון מלא שאני טל, נמלא שראשי והדוגמא הגשם.או

 שכר ושילום ברכות טעון אליך בא והנני כטל, משץ2יו עלי שערבואביך
 הרבה בידי אף לילה. רמיטי קווצותי אלי. תשובי אם טוביםמעשים
 נחתי(. לשון הוא טל. וממנאצי. מעוזבי ליפרע הרבה פורעניות מיניקבוצות
 רביבים, של תרגום רסיסין ועייפות, טורח שהן לילה גשמי לילה.רטיטי

 דבוקי הן קווצות מלקושא. וכרסיסי ב[ לב, ]דברים עשב עליהרביבים
 בלשון המקרא שאחז ולפי פלוצילץ. שקורין יחד המדובקין הראששערות

 האוכלים 1-א זבח, בשר אוכלי צ: זובחי, ד"נ. 2-א אוכלי[ המקדש ובבית ב:5
 לחנכת ובנדפס. ד"ו ד"ג הבית[ לחנכת 5-ב בכ"י חסר זבח[ השלמים זבחבשר

המזבח

 6-ב; ג:, ל 5-ב 3-ב ונרדטת[ ובהשקט. בשלוה 2-א: ושקסה[ שלוה -ב

 זה ולבי ד"נ. 2-א ער[ ולבי ונדרמת. כישינה 1-א: כישינה, -ב: ונרדמתי, ישנתיכי
 וחלקי. לבבי שהוא צ: ער, וחלקי לבבי ער ל: ~בבי[ צור לבבי. צור שהואהקב"ה
 כך 2-ב. מלא[ שאני "בלילה" עד "דופק" מן חסר ל בכ"י הלילה, ד"נ.ב~ילה[
 נחת 1-ב: אביך, מאברהם 5-ב. אביך[ אברהם רצון. מלא אני כך 4-ב: מלא,אגי
 קבוצות[ אביך אברהם רוח נחת ברגון ל. עלי, שעיבו אביך אברהם של המעשיםרוח
 פורעניות מיני בידי ואף 5-ב: מעוזבי[ 5-ב. בכ"י חסר קוצות, 6-ב: קווצות,2-א.
 ליפרע. לי יש 1-ב. וממנאצי, מעוזבי מאויבי ולהנקם ליפרע 6-ב: מאויבי, ליפרעהרבה
 ועייפות, טורח גשמי 5-ב. רביבים, של תרגום לילה גשמי לילה רסיסי 2.א: לילה[גשמי
 שמדובקות, הראש שערות דבקי 5-ב. המדובקין[ ועייפות טורח שהוא לילה גשמי6-ב.

 1 ע"ב לז, קדושים ב. תנחומא 7( ב יג, במ"ר ע"ג הנשיאים אלו רעים אכלוד"א
 שםבמ"ר,

 לקח 1 ע"א סט, בלק ב. תנחומא , ע"א ע, )מאי"ש( פס"ר , ו טו, ספ"ר 1(ב
 ע' דרמשטטר, )88~0ס1ק1(, 118נ0ס1ק1 3( ג קי, תהלים על רש"י עיין 2(טוב.
פ1.
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 ובקווצות. בשער ליאחז ומטר טל שדרך וקווציות, ראש בלשון אחז ומטרטל
 הנוחות קלות מצות שכר לטובה, שניהם לילה ורסיסי טל לפרשויש

 לילה. רסיסי כטורח הקשות חמורות מצות ושכר כטל,ליעשות

 אחרים דרכים עצמי לימדתי כבר כלומר כתנתי. את פשטתיג.
 לטלכות לקטר חדלנו ומאז שנאמר כעניין עוד(. אליך לשוב אוכללא

 ולשון בעיניהם. ישרים האלה הדרכים שהיו יח[ מד, ]ירמיה וגוהשמים
 רוצה שאינה המנאפת האשה תשובת לשון רגלי רחצתי כתנתיפשטתי
 דופק, דודי קול ישנה, אני בלשון הכתוב שפתח לפי הדלת. לבעלהלפתוח
 השינה משכב בעת הדלת על דופק לשון על הנופלת תשובה בלשוןסיים

בלילות.

 עלי ונהפכו ידו, וראיתי הדלת שאצל החור. מן ירו שלח דוריר.
 לה לפתוח לאהבתו לשוב מעיהמון

 שלם בלב בלומר מור. נטפו הרי לרורי לפתוח אני קמתיה.
 ריח עובר. מר טוב. בריח אישה על להתאהב עצמה כמקשטת חפצהובנפש
 צד. לכל ומתפשטעובר

 ב[ ז, ]שה"ש יריכיך חמוקי כמו ממני, ונבסה נסתר חמק. ודורי1
 כב[ לא, ]ירמיה תתחמקין מתי עד וכן בסתר, שהירך שם על יריכיךסתרי
 ואמר ברברה יצאה נפשי בי. שמעלת על בושה מחמת ותתכסיתסתדי
 מצאוני וס' בקשתיו לפתוח. אבית לא מתהילה כי ביתך אל אבאלא

 בשער הראש. קוצות 2-ב: !-ב וקצוזת[ ראש הדבוקים. הראש שער דבקי6-ב.
 ובקוזצות. בראש 6-ב: 1-בובקוזצות[

 עצמי, על ח בעצמי, 2-ב: 1-ב עצמי[ 2-ש בכ"י חסר כבר[ כלומר -ג
 לעצמי. ובנדפס:צ

 5-ב. בכ"י חסר לשוב[ הדלת. שאחרי 3-ב: הדלת[ שאצל -ד

 בשם ב: טוב, בשמן א: טוב[ בריח כמתקשטת ב: עצמה[ כמקשטת -ה
 צד. לכל ומתפשט עובר קעה עובר מור נ: עובר[ דיחטוב.

1
-  

 1יב: לפתוח[ אשוב. לא 7-ב: 6-ב אבוא[ לא נתכסה. 5-ב: צכסה[

נ
-  תרנובנ 1( 
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 חבלו פצעוני הכוני המהלכים, הגנבים ותופסין בעיר הסובביםהשומרים
 המרודד עדיי ררירי. נברדורא(. היא חרב מכת לשון פצע כל חבורה,בי

 נעוריה בעל על המתאוננת נעורים אשת לשון הענין כל וכן עלי,ומרוקע
 רחצתי כשאמרתי החור, מן ידו שלח דודי הדוגמא היא וזוומבקשתו.

 ירו. שלח בה. שבחרתי זרה עבודה מן אשוב לא לך אפתח ולארגלי
 ממני וישב בו ויכו ארם מלך חיל עליו והביא אחז, בימי נקמתווהראה
 ]דהוי אחד ביום אלף ועשרים מאה ביהודה פקח ויהרוג וגו' גדולהשביה
 להקב*ה לדרוש לבו בכל ושב בנו חזקיה ובא עלי, המד. מעי ה-ו[, כח,ב
 מדן בדקו בחלק, כמפורש כמותם בישראו דור קם לא שלמים דורווכל
 ואשה איש מצאו לא אנטוכיא עד מגבת הארץ, עם מצאו ולא שבע בארעד
 יאשיהו ואף ו~' מור נטפו וידי וטהרה. טומאה בהילכות בקיאיןשאין
 פורענות ראה כי כח[ כג, ]מב מלך לפניו היה לא וכמוהו בו,נאמר
 פתחתי המו(. ומעי החור מן ידו שלח לקיים אמון ועל מנשה עלשבא
 באים ימים הנה בחזקיה שנאמר גזרתו, ביטל לא עבר, חמק דרדרילרודי
 דניאל אלו ו-ז[ לט, ]ישעיה תוליד אשר ומבניך בביתך אשר כלונשא
 מביא הנני הנביאה חולדה ידי על ביאשיה ואף ועזריהץ, מישאלחנניה
 לא וכמוהו ואומר כד[ לד, ]דהי"ב וגו' יושביו ועל הזה המקום עלרעה
 כל על ביהודה חרה אשר הגדול אפו מחרון דן שב לא אך מלך לפניוהיה

 כה-כו[. כג, ]מ"ב הזאת העיר את ומאסתי ישראל את הכעיסו אשרהכעסים

 מצאתיד. דלא בקשתיו זה. דבר בדברו ממני יצאה ברברה יצאהנפשי
 אלי שובו וצדקיהו יהויקים בימי ומתנבא עומד ירמיה והלא תאמרואם

 הגזירה את לבטל לא טו[ לה, ; ה כה, ; כב יד, ג, ]ירמיה אליכםואשובה
 מאין לנוטעם הגולה מן בשובם מלכותם ולהכין הפורענות מן להקלאלא

 הורס. מאין ולבןתםנטישה

 המהלכים בנדפס: בלילות, ההולכים 1-ב: בעיר, ההולכים 5-ב: המהלכים[ לו.לפתוח
 ובנדפס: ד"נ דם, מכת 6-ב: זהן, מכת צ: נ 4-ב 1-ב 2-א 1-א חרב[ מכתבלילות.
 2-א: והראה[ 5-ב. בכ"י חסר ומבקשתו[ 2-א. בכ"י חסר עלי[ זין. כלירכת

 דור קם לא דורו וכל הוא ד' אל לבבו בכל ושב 5-ב: להקב"ה[ לדרושוהראהו.
 בחזקיה[ אמון. מעשה על 2-א: מנשה[ על שבאת. צ. שבא[ כמוהו.בישראל
 נסישה בנדפס: נתיצה, 3-ב: 2-א נ; 7-ב 2-ב 1-ב נסישה[ ובחזקיהו. ביאשיהו5-ב:

1
-  

 צד, סנהדרין 2( 127. עי דרמשססר, )ז6זץ4א(י 6זם040ןץ4(1 1(
 ע"ג ; נב פדר"א, 4( רמז. רמז ח"ב, שמעוני, ילקוס ע"ג ע"ב. נו, שבת 3(ע"ב.
 רמח. רמז ח"ב, שמעוני,עקוס
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 בעיר הפובבים וחיילותיו!(. נבוכדנצר השהצרים. מצאוניז.
 החומות שומרי המקדש. בית ררידי את נשאו מקים. של נקמתולנקום
 הומותיך על שנאמר כעניין חומותיה, שומרים שהיו השרת מלאכיאף

 וםלח ממרום שנאמר האור, את בו הציתו הם ו[ סב, ]ישעיה וגו'ירושיים
 יג[ק. א, ]איכה וגו'אש

 בחנניה שראיתם נבוכדנאצר אנשי האומות אתכם. השבעתיח.
 עסקי על אריות לגוב דניאל ואת האש, לכבשן עצמן מוסרין ועזריהמישאל
 לעתיד דודי. את תמצאו אם המן. בימי מרדכי של דורו ואתהתפלה,
 עידיהם יתנו שנאמר כעניק עלי, להעיד מכם שיבוקש הדין ליוםלבוא
 אהבתו שבשביל עלי שתעידו וגו' לו תגידו מה ט[. מג, ]ישעיהויצדקו
 ויעיד, דריוש יבוא ויעיד, נבוכדנאצר יבוא ביניכן, קשין1( ביסוריןחליתי
 התורה. את שקיימתי ויעידו האומות נביאי וכל וצופר אליפזיבוא

 אלהיכם מה ישראל את האומות שואקין היו כך מדוד. רודך מהט.
 השבעתנו. שככה עליו, נצלבים עליו, נשרפים אתם שכך האלהים,מכל

 אהבתך. עללהעיד

 נוי קילום ואיום. ז[. ד, ]איכה מחלב צחו כמו לבן, צח. דודיי.

 האש 6-ב. 5-ב האור[ המקדש בית זה 2-א. המקדש[ בית -ז

 עסקי על ל: דבר, על 1-ב:עסקי[ חנניה ד"נ אחדים, בכ"י בחעיה[ -ח
 1-ב שיבקש, 7-ב: שיבוקש[ הדין. ביום 5-ב. 2-ב הדין[ ליום המן בימיהאפלה
 ד"נ. 2-א עלי[ שידרוש בנדפס יבוקש, אשר 2-א. עקי, עדות מכם שיבקש6-ב.
 קשין. ביסורין חיליתי אהבתו בשביל אני אהבתו שחולת על 3-ב: אהבתו[לו

 5-ב. וצופר[ אליפז נ ל 6-ב 4-ב 2-ב 1-א וצופר[ אליפז יבוא ויעיד דריושיבוא
 אומות נביאי 5-ב האומות[ נביאי הנעמתי וצופר השוחי ובלדד התימניאליפז
 התורה כל את שקיימתי 7-ב: התורה[ את שקיימתי עלי ויעידו ד"נ: ויעידו[העולם

 בד"נ חסר עליו[ נתלין אלהיכן. של טיבן מה 1-א: אלהיכן[ מה -ט
 6-ב: אהבתך, על להעיד 4-ב אהבתך, על אליו להעיד 5-ב אהבתך[ על לולהעיד
 אהבתך. על לנולהעיד
 ד"נ: 2-א, נ, ואדום[ לבן צח ואדום, צח רודי ד"נ לבן[ צח דודי -י

 ע"ב לח, באבער, הוצ' רבתי, איכה עיין 2( תרגום עיין 1( -ז
-ח  במדי. .רעיתי בבבל אחותי : תקפח רמז ח"ב, שמעוני, ילקוט עיין 1( 
 אלהינו אהבת חיבת רוב על חולים שאנחנו אהבה חולת כי . טוב לקחעיין

-פ  ב. טו, שמות על מכילתא !( 
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 רבים הרבה, בחיילות נדגל מרבבה. דגול אדטומות. ופניו לבן כשהואבחור
 נתתיך השדה כצמח רבבה שנאמר רבבה, קרויות הרבה רבבותחיילותיו,
 ז[. טז,]יחזקאל

 מלכים סגולת ~שון הוא כתם פז. ככתם מבהיק ראשו פז. נתם ראשויא.
 אמרתי וכן א[ ד, ]איכה הטוב הכתם ישנא וכן גנזיהם, בביתשאוצרין
 קווצותיו יב[. כה, ]משלי כתם וחלי וכן כד[ לא, ]איוב מבטחילכתם

 לבחור. נוי אלה כל טעויב. שחויות . פנדילויישי( תלויים;( לשוןתלתלים.

 כעיני נאות מים אפיקי על עיניו מים. אפיקי על טיונים עיניויב.
 וכן לשוט, שמה יוצאים והבחורים למראה, עריבים מים אפיקייונים'(.
 עיני לנוי דומות מים אפיקי על מביט כשהוא דודי עיני הטשוררמקלס
 נוי, לשון זה כל מלאת. על ויהטבות בחלב דודי, עיני רוחצות.יונים.
 שלהם, גומא מלאת, על יושבות אלא שוקעות ולא מדאי יותר בולטותלא
 לו העשויה גומא למ~את העשוי דבר כל לשון והוא הגומא, לפיהעין

 ]שם אבן מלואת בו ומלאת ז[ כה, ]שמות מלואים אבני כמולמושב,
 יז[ץ.כח,

 לבחור, נאה אלה כל 2-ב. לבחור[ 6-ב 5-ב פז[ ככתם מבהיק ראשו -יא
 לבחור. נוי זה כל ד"נ: לבחורים, זה כל6-ב.

 אפיקי על יונים כעיני עיניו נאות 1-ב. מים[ אפיקי על כיונימ עיניו -יב
 אפרש הרבה בחיילות נדגל מרבבה דגול אדמומיות ופניו אדום כשהוא בחור נויקילוס
 אדומים, ופניו לבן כשהוא בחור נוי קילוס 6-ב. בחור, נוי בקלוס הענין כלתהייה
 תחילת מרבבה דגול ואדום בנדפס: אדומות, ופניו אדום כשהוא לבחור נוי קלוס3-ב:
 תחילה אפרש 1-ב: אדמוגיות, ופניו לבן כשהוא בחור נוי קילוס פשסו לפי העניןכל
 6-ב: אדומות, 7-ב. 5-ב אדמומות[ הדוגמא. אפרש ואחר בחור בנוי העניןכל

 בד"נ חסר חיילותיו[ רבים אומוניות ו"נ: אומומיות, 4-ב. 2-ב 1-ב 1-אאוומים,
 יונים, עיני לנוי דומות 2-ב: כיונים, נאות 7-ב: יונים[ כעיני למראה. ערביםמים
 עיני לנוי דומות מים אפיקי על עיניו 4-ב. כיונים, נאות מים אפיקי על עיניו3-ב.
 דבר כל ד"נ. מלאות[ שקועות ד"נ. שוקעות[ לשוח 6-ב: לשוט[יונים.
 בכ"י חסר הגומא[ לפי העין עין של 5-ב: שלהם[ גומא גומא. למלאותהעשוי
 הדוגמא. לפי העניין ובנדפס: בד"ו ובד"נ,5-ב

-יא  )81015שתפע(, 5נס601תפע 2( "תל". ערך למנחם, במחברת עהן 1( 
 127. ע'דרמשטטר,
 יד פסוק למטה עיין 2( שמג פד, ג, רש"י היכל אבינרי, עין 1( -יב
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 מרקחים. גידולי ערוגות באותן שם אשר הבשם. כערוגת לחייויג.
 אותם שמפטמים בשמים גידולי מרקחים של מגדלות טרקחים.טגרלות
 רוקח".מעשי

 מושב לשון כל בתרש"ט. טטולאים זהב". כאופני זהב. גלילייר.
 קיבוץ כח[ ה, ]ירמיה עשתו שמנו לשון עשת מלאתי(. קרוי יקרהאבן
 מקויצטת טפירים. טעולפת הפיל. מעצמות שן. בלעזו(. טשיץ עשת קרויעב

 ואיתקנתץ. דמתרגמינן יד[ לח, ]בראשית ותתעלף לשון בספירים,ומתוקנת

 גלילי על אסתר במגלת וחבירו שיש שש. כעטורי שוקיוטו.
 פארזים בחור הלבנון. כארזי גבוה טראהו ז[. ]א, שש ועמודיכסף
 עצים. שאר בין הנבחר כארז הבנים, ביןנבחר

 וזה דודי דמות זה רורי, זה ערבים. דבריו טטתקים. חפוטז.
 היא, כך הקב"ה כלפי והדוגמא לאהבתו. חליתי אלה כל ועל רעי,דמות
 כזקן נראה בסיני כשנראה ואדום צח עוונותי1(, להלבין לבן צח.רורי
 נקא כעמר ראשיה ועטר חיור כתלג לבושיה למשפט בשבתו וכן הוראות,מורה

 מיושבת יקרה אבן לשון כל 6-ב: מלאת[ 6-ב. 5-ב בכ"י חסר מושב[ -יו
 בד"נ כה"י בכל עב[ קיבוץ יט[ כז, ]יחזקאל ברזל עשת כמו עשת קרויבזהב
 ובד"נ. צ בכ"י חסר מעולפת[ קבוץ. ובנדפס:בד"ו

 מן 7-ב: הבנים[ בין אחרים. ובכ"י שלנו בכ"י חסר בסוגרים הסגור -טו
 העצים. שאר מן כארזים הבנים מן 1-א: העצים, שאר מן הנבחר כארזהבנים

 5-ב: ואדום[ צח . . לבן צח דודי חליתי. כן ועל 6-ב: 2-ב אלה[ כל ועל -טז

 ולבן, צח . . לבן צח 4-ב: לבן, צח . לבן צח דודי 3-ב: 2-ב לבן, צח . . לבןדודי
 למשפט. בנדפס: משפט, לכסא 6-ב: במשסט[ ולבן. .צח לבן ואדום צח דודי1-ב:

 לא אבל מרקחים" "מגדלות בבאור רש"י אחרי נוטים המתרגמים רוב 1( -יג
 הבשם ערוגות ז"א 81156ח60 8 118ץ18ח16!187ת מתרגמת התלגטה כברכולם.
 התרגום 8א ץ16ם8ץ11~8188ע "88א780י : מתרגם לוטר מרקחים. ע"ינטועות
 716ן מתרגם: סיני טור 88 7661ד8 8ץ6וו210 : הוא הרשמיהאנגלי

ת6א10םץ6ם21ץ6,י2ץ6םץי
 עזרא. אבן כמו ממגדל רבים מגדלות קורא הוא

יד
-  עיין 2( אופן. ענינו זהב גלילי החמישי ; גל ערך לטנחם במחברת עתן 

 לטנחם, במחברת עיין 4( 127. דרמשטטר, )11806( 18810ג 3( יב. פסוקלטעלה
 "עלף".ערך

-סז  בראש לי צח : ה ה, חזית א1( כ"י. בכמה חסר בסוגרים הסגור 1( 
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 ללבחסך אדום מדוע שנאמר כעניין משונאיו ליפרע ואדום : א[י( ז,]דניאל
 טתם ראשו אותו". מקיפין חילות הרבה מרבבה. דגול ב[ו(. סג,]ישעיה
 ]תהלים יאיר דבריך פתח אומר הוא וכן פז, ככתם הבהיקו דבריו תחילתפז.
 עליהם לו יש מלוכה שמשפט תחילה הראם אלהיך ד' אנכי פתח קל[קיט,
 תלי וקוץ קוץ כל על תלתלימ. קווצתיו גזרותיוץ. עליהם גזר כךואחר
 אש לפניו כתובה שהיתה שם על כעורננ. שחורות הלכותו(. שלתלים
 אש גבי עלשחורה

 לבנה"
 נראה הים על כשנראה תלתלים. קווצותיו ד"א

 נלחםכבחור
 בגבורה"

 צופות שעיניהם כיונים מים אפיקי על כיונים ]עיניו
 התורה מוצאי ששם מדרשות ובתי כנסיות בתי על עיניו כך ארובותיהםעל

 לאמתו דין מבררות במשפט צופות כשהן בחלב, למים8(.רוחצותהמשולה
 יו,טבית בראהבוץ. כדרכו לתת רשע ולהרשיע כצדקתו לו לתת צדיקלהצדיק
 ורעים"". טובים צופות הארץ בכל משוטטות עולם של מלאת על מלאת.על
 כשם לעולם להאיר עינים נתנם שהקב"ה חכמים תלמידי טיונימ.עיניו

 אכלם, לבקש לשובך משובך הנודדים כיונים לאדמ1ק מאיריןשהעינים
 לבקש חכם פלוני של למדרשו חכם פלוני של ממדרשו הולכים הםכך

 של מים מוצאי שהם מדרשות בתי על מים. אפיקי על תורהט(.טעטי
 אומר הוא נקבה, לשון והעין עינים, שקראן לפי בחלב. רוחצותתורה"(.
 סתריה ומלבינין תורה של בחלבה עצמן מצחצחין נקבה, לשוןרוחצות

 טקיפין חיץותיו הרבה כלומר !-ב: רבבה, בכמה הוא נכר 6-ב. מרבבה[תול
 כיונים 3-ב: צופות[ שעיניהם כיונים בגבורה. כגבור !-ב: בגבורה[ נלחםאותו.

 רוחצות המשולים. ובנדפס: וד"ו בד"נ 4-ב1 2-ב 1-ב 1-א המשולה[שצופות.
 2-ב: צופות[ כשהן 2-א. בכ"י חסר יז שבשורה בחלב רוחצות עד מכאןבחלב[
 עד מכאן ורעים[ טובים בראשו. דרכו כ"י: בכמה בראשו[ כדרכו יושבות.שהן
 לבתי והולכים אוכלים הם כך נ: הולכים[ הם כך בד"נ. חסר ענייניו עיניוד"א

 תלמוד אוכל לבקש 1-ב: תורה[ טעמי תורה. של חיים מים מוציאי שהםמורשות

 י"ב. סג, ב"ר 1 ע"א קמט, פדר"כ עיין 3( ע"ב. ק, )מאי"ש( פס"ר עיין 2(השנה.
 מצאתי לא אא קדמי. דמשמשין מלאכין רבון רבוא על וטקסיה : תרגום עיין4(
 שם. רד"ל חדושי ע"ג יא. ה, על חזית עיין 6( ע"ב. כא, ערובין 5( המקור.את
 בחלב רוחצות : 87 שה"ש, אגדת 9( טוב. לקח עיין 8( ע"ב. ק, )מאי"ש( פס"ר7(

 עיניו על טוב לקח עיין 10( תרגום. ע"ג כחלב. אותם מלבינים אדם מבניהמסותרים
 השונים בכ"י וטובים. רעים צופות הארץ בכל מטולטלים הללו היונים מה :כיונים
 מכאן חסר !-א בכ"י ולהיפך. באחר חסר בזה שנמצא מה כאן, רש"י בפרושערבוביה

 1 6-ב בכ"י וגם שלנו בכ"י חסר בסוגרים הסגור ." . . כיונים עיניו "ד"אעד
 לקח 1 לעדה יונים שהם הסנהדרין אלו עיניו כיוניו עיניו . יב ה, חזית, 11(צ.
 רש"י בלומנפילד. ש. ע"ן 12( אדם. של עיניו גלגל שהם חכמים תלמידי אלו :טוב



 רוזנטאל יהודהדר0ן1

 ד"א אופניהר1. על הדברים מיישבין מלאת. על יושפותוסתומותיהט(.
 נאים שהם כיונים ומשניות והלכות תורה של פרשיות ענייניועיניו

 מצוחצחות בחלב. רוחצות מדרשות. בבתי מים. אסיקי עלבהליכתן-1(.
 מסבירות פנים להם שהראה סיני הר דברות לחייו שפירשתי. כמהבחלב

 לו שהם מועד, באהל שנדבר דיבורים שושנים. שסתותיוושוחקות"(.
 ושלמימי1(. ועולה ומנחה ואשם חטאת תורת טוב, ולריח ולכפרהלריצוי
 הדברות אילו זהב. גלילי המדנ ידיו ומעשה סימינו, שנתן הלוחותידיו.
 נסים מעשה נחמיה בר יהושע רבי אמר רב'1( ומפז מזהב הנחמדיםשבהן
 לישראל"1(. טובה שמגלגלות שם על ד"א נגללין9ץ. והיו היו, סנפירנוןשל

 מצות1י(. עשרה ושלש מאות שש הדברות בעשרת שכלל בתרשישממלאים
 כמעיים חומשין, חמשה באמצע הנתון כהנים תורת זה שן, עשתמעיו
 חלקה נראה ספירים. מעולסת שן עעות הגורמ(. באמצע הנתוניםהללו
 וקלים אב וביניין שוות גזירות רבים, דיקדוקים סדורה והיא שן,כעשת

 לו יש הזה העמוד הקפר אלעזר א"ר פז. אדני על מיוסדיםוחמורים"(.
 שבתורה פרשיות גראיי בר שמואל א"ר מלמטה. ובסיס מלמעלהכותרת
 פרשיות כגון ולאחריהם, לפניהם סמוכות למטן, ובסיס למעלן כותרת להןיש
 קשה כמה להודיעך יד[ כה, ]ויקרא ממכר תמכור וכי ויובל, שביעיתשל

 ד' יפקוד וכגון ערכיןפ( ובמסכת בסוכה1י( כדאיתה שביעית, שלאבקה

 שנתן[ שדיבר 5-ב. שנדבר[ ומדרשות. כנסיות בבתי ל. מדרשות[ בבתיהורה.
 הדברות. עשרת 3-ב: הדברות[ ידיו שמעשה 5-ב. ידיו[ ומעשה שהראה.2-א.

 בהן. שכתוב ד"נ דאמר, רב ומפז מזהב הנחמדים בהם שנאמר 1-א:הנהמדים[
 טובה שמגלגלת ל סובה, ריבוי 6-ב. סובה[ שמגלגלות ספירינון 6-בסנפירינון[
 הרואה 6-ב. נראית[ תורה חומשי חמשה צ. 5-ב חומשים[ חמשהבעולם.
 סדורה והיא שן כעשת חלקה נראית בספירים מקושסת 1-ב. בדקדוקיה, סדורהשהיא

 העמוד ל בכ"י חסר הפרק סוף עד מכאן פז[ אדני רבים. ודקדוקיםסידורים
 לו יש העמוד ד"נ: מלמטה, ובסיס מלמעלה כותרות שני לו יש הזה העמוד נ.הזה[
 מלמסה. ובסיס מלמעלה כותרת צ: וכף, תמכרו ויובל, שביעית פרשיות ובסיסכותרת
 של המאמרים מצורפים 6-ב 5-ב בכ"י 4-ב1 2-ב 1-א סמוכות[ שבתורהפרשיות
 העמוד הקפר אלעזר רבי אמר אחד למאמר גרא בן שמואל ור' הקפר אליעזררבי
 ולאחריהם לפניהם סמוכות תורה של פרשיות כך למטה ובסיס למעלה כותרת לו ישהזה

 ומתינים : תרגום עחן 14( ותרגום. טוב לקח עיין 13( 86. תשי"ב(, )תל-אביב,המורה
 1 יד ה, חזית ד1( זוסא ומשה"ש תרגום עיין 16( המקור. את מצאתי לא ל1(בדינא

 ומפז מזהב הנחמדים בהם שנאמר תורה דברי אלו . שם חזית 18( סז. יג,במ"ר
 טז. יג, במ"ר 21( המקור. את מצאתי לא 20( שם חזית, 19( יא[. יס, ]תהליםרב
 מ, 25( ה. כה, ויק"ר , ע"ב נב, בהר, ב תנחומא עחן 24( שם. 23( יד ה, חזיתמנ(
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 ב[, כח, ]במדבר לחמי קרבני את צו טז[, כז, ]במדבר העדה עלאיש
 שוקיו נאמר לכך כמה, וכן עליזי אותם פקוד בני על מפקדני שאתהעד

 בהן מוצא בדבריו ומתבונן המסתכל כלבנון מראהו מיוסדים. ששעמודי
 מחדש תמיד בהן ההוגה תורה דברי כך שמלבלב, הזה כעץ ולולבין,פרחים
 חכו ולגובה. לחוזק לבינין הנבחרים כארזיפ נבחר בחור טעמים"(.בהן

 יט, ]ויקרא בבשרכם תתנו לא לנכש ושרט ערבים9י( דבריםממתקים.
 בעצמיכם תחבלו אל 9 מזה מתוק חיך יש שכר9'(, ישלם הנאמן ד' אניכח[

 יחיה חיה עליהם וצדקה משפט ועשה מרשעתו רשע ובשוב שכר,ותקבלו
 9 מזה מתוק חיך יש לזכיות"(, לו נחשבין עוונות יט[ לג,]יחזקאל

 ופרק
 דודר. הלד אנהא.

 מאנים"
 אנה ישראל את האומות ומקנטרים

 כשחזר דודר הלד אנה 9נ( אלמנה עזובה אותד הניח למה ? דודךהלד
 ואמרו באו לבנותו והתחילו הבית לבנות רשות ונתן כורש על רוחווהשרה
 שנאמר כעניין עמך, נבקשנו אליך הוא חוזר אם דודךי פנה אנהלהם

 זרובבל אל ויגשו וגו' היכל בונים הגולה בני כי ובנימין יהודה צריוישמעו
 לרעה וכוונתם א-ב[ ד, ]עזדא לאלהיכם נדרוש ככם כי עמכם ונבנהוגו'
 . משיבים והם המלאכה, מן להשביתםכדי

 תורה בדברי ומתבונן המסתכל 5-ב בדבריו[ דברים כמה וכן 1-א: כמה[וכן
 יש 2-א: מזה[ סתוק חיך יש העתידי 6-ב: הנאמןן טעמימ. תמיד ד"נ:טעמים[
 סוף עד מכאן תחבלו[ אל מזה מתוק צ: ממתקים, חיך 5-ב: מזה, מתוקחוק
 במעשיכם בנדפס. כה"י, בכל בעצמיכם[ וד"ני צ בכ"י חסרהפרק

 מונים ובנדפס: כ"י בשאר ומקנתרין, מאונים 2-אי צ, נ ומקנטרים[ מאנים -א
 כאלמנה, 7-ב: 2-ב ואלמנה[ עזובה 5-בי אלמנה[ עזובה בד"נ חסר ,ומקנטרים

 הבית לבנות נ: ל לבנותו[ הפרסי 6-ב: כורש[ עזובה צ: עזובה, אלמנה3-ב:
 לבטלם כדי נ. להשביתם[ כדי אלינוי 5-ב:אליך[

 המקורי את מצאתי לא 28( יי א, חזית ז יא פנחס תנחומא 71( ע"ב. ל, 26(עב.
 מדבש המתוקים תורה טעמי מוצא חכם תלמיד חיך ממתקים חכו : טוב לקח עיין29(

 ע"בי פו, יומא 31( ב ו, שמות על רש"י עיין 30( צופים.ונופת
-א  צער - אנה : 309 א, כרך העברית, הלשון מלון יהודה, בן עהן 1( 
 מסבה המכילתא ואנוהו(י אלי )זה ,ב טו שמות על מכילתא עיין 2( בצבוריוהקנט
 על אותם מסב התרגום מצרים. יציאת בזמן העולם אומות על א-ג הפסוקיםאת

 הנביאים בפי כ"א ישראל צרי בפי לא השאלה את שם הוא אבל כורשתקופת
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 לערתת י עמנו שם ויהיה היכלו לבנות לנו צוה לגנו. ירר רוריב.
 אשר בגנים צאנו לרעות ירד ועוד בגנים. לרעות הקטורת. מקטרהכו,מם.
 כנסיות בבתי עליהם שכינתו משרה הגולה מן עלו שלא אותם שם,נפוצו
 ללקוט בתורתו נדברים ומקשיב שומע שהטנים. וללקוט מדרשות.ובבתי

 ד' יראי נדברו אז שנאמר כעניין לפניו, זכרון בספר לכותבםזכויותיהן
 עמנו, ולבנות עמנו לבקשו אומרין שאתם ומה טז[. ג, ]מלאכיוגו'

 עמנו, תבנו ולא לו, אתם ולא לדודי אני לי. ורורי לרודי אניג.
 ולכם ואומר ג[ ד, ]עזרא לאלהינו בית לבנות ולנו לכם לא שנאמרכעניע
 "רועה בשווטנים. הרועה . כ[ ב, ]נחמיה בירושלים וזכרון וצדקה חלקאין
 וטוב. נוח במרעה צאנואת

 זאת על מקלסם הוא ברוך והקרוש כתרצה. רעיתי את יפהר.
 כאשר עתה את נאוה בספרי", נדרש הוא כך לי, רצויה כשאת רעייתייפה

 עליהם אטיל אימתך מלאכימנ( חיילי כנגדלות, אימה בירושלים.בראשונה
 בעזראק. שנאמר כמו המלאכה מן ולהשביתכם להלחםשלא

 נאות, ועיניה עליו עריבה שארוסתו כבחור מנגדי. עיניך הטביה.
 ורוחי עלי כה2תחץ לבי אותם בראותי כי מנגדי עיניך הסבי להואומר

 עליהם[ הקטורת. מקטר מקום בדפוסים: וגם כה"י בכל הקטורת[ מקטר -ב
 2-א. בכ"י חסר ולכותבמ1 כ"י: בשאר נ, ל לכותבם[ 2-א. בכ"יחסר

 5-ב: 2-א 7-בו 4-ב 2-ב 1-ב 1-א לו[ אתם ולא ל. בכ"י חסד לדודי[ אני -ג
 6-ב: וטוב[ נוח תבנוהו. 6-ב: תבנו[ ולא שלי. אתם ואין 3-ב: לדודי, אתםולא
 וטוב.שמן

 עכשיו. 5-ב: עתה[ בפסיקתא. 5-ב: בספרי[ מקלסה. בנדפס: מקלסם[ -ד
 בירושלים, כשהתתי בראשונה הייתי כאשר 1-ב: בראשונה, בירושלים 2-ב:בירושלים[

 1-ב. בכ"י חסר מלכים, נ. 2-א 1-א מלאכים[ חתלי בירושלים. בתחילה הייתי כאשרנ:
 4-ב 1-ב 1-א אותם[ עליו. ועריבה חביבה בנדפס: עליו[ עריבה -ה
 גסה ורוחי ומתגאה. משתחץ ד"ו: מתגאה, ד"נ: רוחי, עלי משתחפץ ל:משתחץ[

 ותורתכם מאד גדול ואלהיכם הואיל לישראל העולם אומות אומ' : טוב לקחע"ג
 אתר. על שמעוני ילקוט ע"ג האומות. ביד אתכם הניח למה כן אם כךכל

 השונים המדרשים נדגלות-נגדלים. 2( ואתחנן. פרשת סוף ספרי עיין 1( -ד
 ע"א. ז, במדבר, ב. תנחומא 1 ה ב, במ"ר עיין השרת. מלאכי על ירושליםדורשים

 ד-ו. נחמיה 1 ד ד, עזרא ע9ן3(
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 ואון עמל ורהבם כמו לבי, הגיסו הרהיטוני. להתאפק. יכול ואיני ביגסה
 כך והדוגמא בלעזץ אישווייר ז[ %, ]ישעיה שבת הם רהב י[ צ,]תהלים
 שהם וכרובים, וכפרת ארון לכם להשיב איפשי אי זה במקדש הקב"האמר

 שערך בי1(. שמעלתם עד יתרה חיבה להראותכם ראשון בביתהרהיבוני
 הרבהץ. שבח יש שבכם ודקים בקטנים העזים.כערר

 הרחלים. כערר לטובהץ. כולם שביך וגבורים קצינים שניך.ך.
 לשופרות, קרניה לקרבןי בשרה לתכלת, צמרה קדושה, כולה הזאתהרחל
 לכלבימץ נמשלו האומות אבל לתוף, עורה לכנורות, מעיה לחליליהשוקיה
 כלום. לקדושה מהםשאין

 קטורה בני עחמים". ירכו ויוצאי אברהם מלכות. המה ששיםה.
 יעקב בני שלשה, ובניו יצחק עשרה'(, שלש ובניו ישמעאל עשרה'(,שש
 בדברי עשרה, שש עשו בני עשר,שנים

 הימים"
 תאמר ואם ששים הרי

 ובניו נח פלגשיט. רוטמונים המנין. מן אברהם אשה, שהוא תמנע מהםצא
 שמונים התיבה יוצאי תולדות כל אברהםעד

 תמצאם"
 שהם שהמלכות וכשם

 חשובים ירכו ויוצאי אברהם היו כך הפלגשים על בגדולה יתרות המלךנשי
 היתהץ מלכים בת הגר תראה כאשר הכל על בחשיבות ויתריםגדולים
 במקדש 6-ב: ראשון[ בבית שני. במקדש 2-ב: זה[ במקדש 2-א. בכ"י חסרבי[

 שבכם בקטנים 5-ב: ודקים[ בקטנים הרחלים. כעדר ד"נ: העזים[ כעדרראשון.
 וריקים. ודקים בקטנים 1-ב: הרבה, מצותיש

 הרחל[ ובורין. קצוצין צ: גדולים, 5-ב: ובורים, קוצים 1-אי קצינים[ -ו
 אומות 6-ב: הגוים, ד"נ: ד"ו נו ל 4-ב 3-ב 2-ב 1-ב 1-א האומות[ הרחלה.5-ב:
 לבהמות נמשלו האומות ד-ב: קדושה, של הנאה בהם שאין לכלבים נמשלוהעולם
 הרשעים. בנדפס: כלום, לקדושה מהםשאין

 תאמר ואם 5-ב: אברהם, הרי 1-א. אברהם[ ל. בכ"י חסר תאמר[ ואם -ח
 אליפז 6-ב: המנין, מן איגו אברהם המנין מן אינה נקבה דינה עם ואחדששים
 פילגש ונעשית 1-ב: היתה[ מלכים בת אברהם ועד מנח ובניו נח 5-ב: ובניו[נח

-ה  עתן 3( ע"ב. כא, יומא 2( 128 דרכהטטטר, ץ8~88~1 )ץ880138( 1( 
 הרקים במקום תקון, צריך גרינה~ט של שתקונו לי נראה ע"ב. לב, )גרינהוטאמשהוש
 הרכים.צ"ל

1
-  בתרגום עין 2( ב. ד, למעלה עיין 1 ולויא כהנהע : בתרגום עיין 1( 

 יז. כב,לתהלים
-ח  שם, 3( א-ד כה, בראשית 2( 88. 40 שה"ש, אגדת 1 זוטא משה"ש עתן 1( 

 משה"ש 5( פלגש. היתה ותמנע : יב לו, בראשית *4( לה-לז. א, דהי"א 4( יג-טו.כה,
 ה. מב, ב"ר 8( יד. סב, ב"ר ד( א. מ"ה, ב"ר 6(זוטא.
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 וגר שוה עמק אל ואומר לעשיו( פלגש ונעשת היתה שלטונים בתתמנע
 ועלמות עליהם'(. והמליכוהו אחת בעצה כולם הושוו יז[ יד,]בראשית

 אלה. כל נחלקו הרבה למשפחות ממפר.אין

 שהיא תמה ליונה לי הנבחרת אחת ומכולם יונתי. היא אחתט.
 בבתי מחלוקות הרבה לכנסייתה לאמה. היא אחת זוגה. בן עםתמימה

 היא ברה אמתתה. ועל מכונה על תורה להבין לבם כולםמדרשות,
 למקום, וקילס והודה פסול בלי שלמה מטה אותם ראה יעקבליולדתה.
 בנות ראוה לא[. מז, ]בראשית המטה ראש על ישראל וישתחושנאמר

 . קילוסן הוא ומה ויאשרוה.בגדולתה.

 השקפה קרויה לנמוך גבוה ממקום עלינו, הנשקפה. זאת מיי.
 מכל גבוה המקדש ביתכך

 האדצות"
 מעט:(, מעט ומאיר הולך שחר כמו

 משועבדים מלך ולא יהודה פחת זרבבל בתחילה שני בבית ישראל הואכך
 בגיבוריה איומה מלכים. ונעשו חשמונאי בית נצחום כך ואחר ויוןלפרס

 של כנדגלותכנדגלות
 מלאכים"

 ; ישראל כנסת את מקלס הקב"ה זה כל

 כאן. עד העניין וכל כתרצה, רעייתי אתיפה

 פלגשים, ונעשות אלופים 5-ב. לאליפז, 6-ב: 4-ב לעשיו[ פלגשו~שיתלאבדהם
 ואליפז. לעשיו ל: עשיו, לבן1-ב:

 תמימה שהיא תמה ליונה הנבחדת היא אחת ומכלק ל. 2-א אחת[ ומכולם -ט
 היא אחת ומכלם 2-ב: 1-ב ליונה, לי הנבחדת אחת ומכלם נ: 1-ב זוגה, בןעם

 על 2-א: אמתתה[ ועל יונה לי הנבחדת אחת ומכוקם 5-ב: ליונה, ליהנבחדת
 שהיתה דאה יעקב 7-ב: פסול, בלא מטתו דאה יעקב 2-א: שלמה[ מטהאמתתה
 ישדאל את בנדפס: בנות[ דאוה שלמהמטתו

 מכל גבוה ממקום עלינו הנשקפה זאת מי 2-א 6-ב, בכ"י חסד עלינו[ -י
 השקפה לשון 5-ב: השקפה[ קדויה מעט מעט ומאיד הולך שחד כמוהאדצות
 שהולך. 5-ב הולך[ שחד הוא. עולם של גבהו המקדש בית כך 6-ב: האדצות[מכל

 לפדס משועבדים ישראל וכל יהודה והיו 5-ב. משועבדים, היו כי א.משועבדים[
 יהודה פחות בתחילה 6-ב: מלכים[ חשמונאי. בני 2-ב חשמונאי[ ביתליון
 מלכים. בני ונעשו חשמונאי בני נצחום כך ואחד ופדס יון למקכי ומשועבדיםמבבל

 1-ב: מקלס[ מלכים. ובנדפס: כ"י בשאד נו 5-ב 2-ב 2-א מלאכים[ שלכנדגלות
 לישדאל. הקב"ה קילוס זהכל

-ט  ע"א. נו, פסחים, עיין 2( יד. ו, חוית 1( 
-י  ע"א. צד, כב, תהלים מדרוש ע"ג טז. ו, חזית 2( ע"א סט, קדושין 1( 

 2(. ו, למעלה ע"ג , טז ה, חזית3(
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 אל באתי הנני השכינה, מדברי זה עוד יררתי. אניז גנת אליא.
 טובים מעשים לחלוחית מה הנחל. באבי לראות אליך. זה שינימקדש
 ושונים(. וסופרים תלמידים לפני תפריחי אם הגפן הפרחה ביך.אראה
 י כאגוז ישראל נמשלו למה זכויות מליאי מצות מקיימי הרמונים.הנצו
 מצאו פצעו בתוכו, מה ניכר ואין עץ כולו אותו רואה אתה זה אגוזמה
 תלמידין ואין וענוותנין צנועין ישראל כך אוכלין( של מגורות מגורו'מלא
 אותו מוצא אתה בדקתו שבחן, על להכריז מתפארין ואין ניכריןשבהן
 מה ואין בטיט נופל זה אגוז מה לדבר, מדרשות כמה ועוד חכמה.מלא

 ואין הרבה מלקיות ולוקין האומות לבין גולין ישראל אף נמאסשבתוכו
 נמאסין.מעשיהן

 החטא מן ליזהר ידעתי לא מתאוננת ישראל כנסת ידעתי. לאיב.
 במלכי שגבר ומחלוקת חנם בשנאת ונכשלתי ובכבודי בגדולתישאעמוד
 רומי מלך את מהם אחד שהביא עד ואריסטובלוס הורקנוס חשמונאיבית
 מרכבת להיות שמתני נפשי ומאז עבד לו ונעשה המלוכה מידווקיבל

 זה, מקדש 2-ב: שני[מקדש בשכינה מדבר 2-א, השכינה[ מדברי -יא
 תלמידיהם לפני יפריחו אם 5-ב 7-ב, בכ"י חסר ושונים[ אליך. שני מקדשנ:

 נכר ואין עלי. תפריחו אם וד"נ. 1 המקום[ לפ1י תפריחו אם שונים,וסופריהם
 צנועין כולו ב1דפס: מלא[ שבתוכו מה מכיר אתה ואי 6-ב: בתוכו[מה

בטיט[ מתפארין שאין 5-ב: מתפארין[ ואין במעשיהן. צנועין ד"נ:וענהתנין[
 מעשין ואין הרבת מלקיות ולוקין נמאס שבתוכו מה ואין נמאס שבחוץ מהד"נ:

 ומלקין. ד"1: ולוקין[ נמאסים מעשיהם ואין האומות בין לוקין 6-ב:נמאסים[

 ובנחלתי בכבודי 7-ב. ובכבודי[ בגדולתי אומרת 6-ב. מתאוננת[ -יב
 ואריסתוב~וס חשמונאי בית ומחלוקת ל. ומחלוקת[ בגדולתי בחכמתיו 1-א:ובגדולתי,

 חשמונאי. בית שגבר 6-ב עלי, שגברה 5-ב: שגבר[ רומי. מלך אחד שהביאעד
 ועד מכאן חסר 5-ב בכ"י הורקנוס[ חשמונאי בית במלכות כה"י: ברובבמלכי[
 מידו המלכות וקיבל 2-ב: לו, ונתנה מידו המלכות וקיבל 7-ב. המלוכה["ומאו".
 נפשי ובנדפס. ד"ו ד"1 כ"י בשאר חטר צ, 2-א לבדד[ ועכני עבד. ליונעשה
 מניתים בעצמי אני שמתני נפשי 7-ב 6-ב בד"נ, חסר הפרק סוף עד מכאןשמתני[
 להיות שמתני נפשי כא[ יג, ]ירמיה לראשי אלופים עליך אותם למדת ואת שנאמרעלי

 ל. בכ"י חסר גרמתי1 בעצמי א1י שמתני נפשי 5-ב: האומות, שאר עלי להרכיבמרכבות

-'א  תתקצב רמז חב, שמעוני ילקוט 2( חכימיא : למקום בתרגום עיין 1( 
 ב יא, פס"ר 1 יז ו, חזית 3( יהודה(. ב"ר יוסי רבי)אמר

-'ב  טז לג, דברים 1 לט לא, בראשית על רש"י עיין 1( 
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 שכני כיוד יתירה יוד נדיב עם כמו נדב כמי אומות. שאר נדיבות עלילהרכיב
 ]בדאשית יום גנובתי יד[, ז, ]מיכה לבדד שכני טז[( לג, ]דבדיםסנה
 עלי, מניתים בעצמי אני שמתני. נפשי א[. א, ]איכה עם רבתי לט[,לא,

 כא[. יג, ]ירמיה לראש אלופים עליך אותם למדת ואת שנאמדכעיניין

 זפרק

 : המקום מאחרי שובי שובי אלי אומרים השולמית. שובי שוביא.
 נציב בר. ונהזה אלינו. שובי. שובי עמו". באמונתד השלימההשולמית.

 כד כא[ יח, ]שמות העם בכל תחזה ואתה כמו ושלטונים, נציביםממד
 אומרת והיא לך, ניתן גדולה מה אליך נתבונן ונחזה, ד"א תנחומא'(.דדשו
 לגדולתי שוה שתהא לי לפסוק יכולים אתם גדולה מה בשולמית, תחזומה

 )ד אינטרינייאץ. שולמית המדבר(. מחנות מחולות דגלי לגדולתאפילו
 שוביט(.פעמים

 שתדבקי אנו חפצים ; לה אומרים הם בנעלים. פעמיך יפו מהב.
 בעליית פעמיך. יפו ביופייך. בעודך בך שראינו וחשיבות נוי בשבילבנו

 הלאים. כמו ירכיך. סתרי יריכיך. המוקי נדיבים. בת נדיב. בתהרגל.

 באהבתך, 2-א: באמונתך[ צ. בכ"י חסר אליה1 1-ב: אלי[ אומרים -א
 אנטריגא. שולמית אלינו. שובי 6-ב: שובי[ עמי. אחרים: בכ"י עמו[ באמונתה.ד"נ:
 6-ב: ושלטונים, שרים 5-ב: שלטונים[ ד"א. עד מכאן חסר 2-ב בכ"י בך[ונחזה
 לגדולת[ לספוק. 1-ב: לפסוק[ אנטרינא. שולמית 14ב: תנחומא[ ושלטונים.מלכים
 מחולות דגלי המדבר. דור מחולות מחנות אפילו 7-ב: המדבר, דור לגדולת אפילו2-א:
 ומחולות מחנות 5-ב: המדבר, דור של מחולות מחנות לגדולת 3-ב: המדבר[מחנות
 אניטרינהא[ מדבר מחויות דגלי ד"נ: המדבר, במחנות מחוללות 6-ב, המדבר, דורשל
 אינטרינהץ. ל: אנטרין, נ: אנטייר, 1-א: אנטרינש,2-א.

 צ, בכ"י חסר 4-ב1 3-ב ירכיך[ סתרי למה לה ד"נ: לא, 1-א: לה[ -ב

-א  על שונים באורים נותנים המדרשים ב. סו, ב"ר ע"ג 1 א י, חזית 1( 
 1 ד ב, במ"ר 3( ע"ב. ח, במדבר ב. תנחומא 2( רש"י. של זה לא אבלשולמית
 לט, תהלים טתום, )על 108 דרמשטטר, עהן ת1ז18ת~ל 4( שם. ב,,תנחומא

 שארבע היא הכהגה ובדפוסים. כה"י בכל חסר בסוגרים הסגור 5( ב. ד, למעלה ע"גד(.
 הגלויות. לארבע רמז הן שבפסוק שוביפעמים
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 ררשוהו ורבותינו ערבי", בלשון חולי אל כתם חלי קרוי זהב ערייקבוצת
 כמו עגולים בראשית'(. ימי מששת שנעשו נסכים של השיתין נקביעל
 ידי אמן. ידי מעשי הבורק. חוליית כמו חפירה לשון חלאים, כמוירך,

 מקלסין ישראל הקב"ה של קילוסו אומן", כמו אמן סוכה במסכתהקב"ה.
 שוקיו ער ובאין ויוררין פז כתם מראשו מתחילין למטה, מלמעלהאותו
 לתחתונים, העליונים מן שכונו להוריר לרצותו באים שהם לפי שש,עמודי
 והולך ומונה הרגלים, הם פעמיך יפו מה למעלה, מלמטה קילוסה מונהוהוא
 אליו1(. למושכה בא שהוא ככרמל עליך ר~ה2ךעד

 על אותה מקלסות שריעותיה קילוס וה גם הסהי. אגן שייךג.
 צלולין מים של כאג17( טבורך עמך"ן להתחבר את הגונה מעשיה,שם

 סהר", קרוי ערבי ובלשון שיש, באבני ועשוי עגול והוא בהןשרוחצין
 שם על והרוגמא עגול. באגן מושלו עגול נקב כמין שהטבור שםועל

 משם יכלה לא המזג. יחסי אל הארץ,. בטבור היושבת הגזיתלשכת
 שהכל חטים. ערמת בטנך הוראה. דבר שום משם יפלא לא ר"למשקה

 בלשון חלי אל וכתמ וחלי זהב עדי קבוצת 6-ב: זהב[ עדיי קבוצת ובנדפס. ד"וד"נ
 קרויה זהב עדי קבוצת 2-ב: חול, אל כתמ 4-ב ערבי, בלשון חולי אל וכתמ 2-ב:ערבי,
 עגולים[ 5-ב בכ"י חסר נסכימ[ של ורז"ל. ד"נ: ורבותינו[ ערבי. בלשוןחיימ
 כ"י שאר נ, ל 1ב 2-א שכונו[ שירדו. נ: להשרות, 3-ב: להוריד[ ועגולים.2-ב:

 ועולש ומונה נ: 1-ב והולך[ ומונה הרגלימ. הרי 1-ב: הם[ שכינתוובדפוסים:
 אליו. למשכה בא שהוא לפי !-א:אליו[

 מימ של אגן ב"סיבורך מתחיל הפרוש ובנדפס בד"ו קילוס[ זה גמ -ג
 בסוף בא הזה ההסבר ל בכ"י עגול"ו "באגן אחרי בא הקילוס על וההסברצלולימ"
 לגמרי חסר והוא הארץ בטבור אחרי - ובד"נ 7-ב 4-ב 2-ב 2-א !-א בכ"י א1פסוק
 העליון כקילוס אשה נוי מקילוס אינו הזה והקילוס היא: והנוסחא צ 6-ב 1-בבכ"י
 הגונה לומר מעשיה שמ על אותה מקלסות רעיותיה וזה מקלסה דודה שהעליוןשלפי
 עממ, 6-ב: 1-א בה, 5-ב: עמי, 4-ב: 2-ב עמה, 5-ב: עמך[ עמנו. להתחבראת

 עגול והוא 3-ב: עשוי, והוא עגול והוא 7-ב: כה"י1 רוב ועשוי[ עגול עמנו.בנדפס:
 שום משמ יפלא לא שיש כאגני 7-ב: שיש[ מאבני עשוי והוא בנדפס:ונעשה,
 לא כמו משקה יכלה לא 7-ב: הוראה, דבר שומ ממך יכלה ולא 2-א: הוראה[דבר

 השקפה אפנשטיין, ש. עיין קורייש. בן יהודה של ספרו מתוך לקוח !( -ב
 ע"א. מט, סוכה 2( יט. כח, ואיוב טו ב, הושע על רש"י ע"ג 1 55 טז,צרפתית,

 שמעוני ילקוט 1 ע"א נו, תשא, כי ב. תנחומא 5( שמ. סוכה, 4( ב. יא, שבת משנה3(
 תתקפז. רמזחב,

ג
-  מאבן אינטרפולציה 2( בלע"י. בוקליר : נמצא כה"י של השולים על ג( 

 1 ע*א לז, סנדורין 3( 36 מז, צרפתית, השקפה אפנשטין, ש, יין למקושעזרא



 רוזנטאל יהודהדר178

 לה די שושנים, בגדר ומסוייגת גדורה בשווטנים. מוגה להו(.צריכים
 מגעגע לחופה נכנס חתן הרי ליכנוס. בו פורץ מכם אחד ואין קלבגדר
 הופך הרי ראיתי כחרדל טיפה לו אמרה לה ליזקק בא חיתונולחיבת
 עובר שהוא הרי ? עקצו עקרב ואיזה ? נשכו נחש איזה אחר, לצדפניו
 והוא הן ישראל של לו אמרו ליטול ידו פשט תאנים בכורות ראהבדרך
 בשוזמנים. סוגה הוי הגזל. בשביל תאידומושך

 גדולנ(. וכהן מלך אחר דבר היוחות1(. שני שדיך. שניד.

 גם הגזית ולשכת וגבוהים זקופים שהם והמזבח ההיכל צוארך.ה.
 כחשבון, אשר כבריכות עיניך עוז1(. כמגדל ולמגן לחוזק עשויין שםהיא

 בשערי יושבין כשהן חכמיך רבים. בת שער על עיניך כך מיםהמושכות
 ובינתם חכמתם ומזלות תקופות בחשבון ועסוקין עם רב בת העירירו,טלים

 דבר שום ממך יכלה לא 3-ב. הוראה, שום משם יכלה לא 2-ב. דבר, ממךיכלה
 הוראה, שום ממך יפלא לא 5-ב הוראה, דבר שום ממך יפלא לא ד"נ 4-בהוראה,

 הוראה. משם יכלה לא משקה משם יכלה לא ל: הוראה, דבר שום משם יכלה לא1-ב
 לחיבת בו גדר פורץ 2-ב. מהם, אחד ואין 1-א. בו[ פורץ בד"נ חסרומסוייגת[
מגעח ולבו 7-ב 6-ב לזה, נשכו נחש איזה כלתו עם מגעגע לבו 5-ב: 2-אחתונו[

לחופת 1-ב. חיתוניו, לחופת צ. נ 1-א חתוניו, חופת של 4-ב. חיתונים, לחופתבו
חתונו, לחבת ד"נ חתנים, לחבת 2-א. חתונים(, לחבת אחר ספור ע"י )ומתוקחיתונים
 טיפה דם כלומר ראיתי שושנה 1-ב. ראיתי[ כחרדל טיפה חתוניו. לחבתבנדפס:
 נחש איזה פורש מיד 7-ב: 6-ב אחר[ לצד פניו הופך כשושנה אדום שהואכחרדל
 עקצו, עקרב ואיזה נחש נשכו ולא מיד פניו הופך 1-ב: עוקצו, עקרב ואיזהנושכו
 עקצו עקרב ואיזה נחש כאן לזה נשכו ולא 4-ב 3-ב לזה, נשכו נחש איזה 5-ב.1-א
 ולא צ: עקצו, עקרב ואיזה נחש איזה 2-א: עקצו, עקרב ואיזה נחש נשכו ולא נ:לזה,
 בכורות צ. תאמם, של בכורות 1-ב תאנים[ בכורות עקרב ולא נחש כאןנשכו

 ובד"נ, כה"י כל הגזל[ בשביל התאנים. בראשי בכורות ובנדפס ד"נבתאנים,
 הגזל מפניבנדפס

 בנדפס עוז, ולמגדל לחוזק ד"נ. עוז, ולמגדל 5-ב: כה"י, רוב עוז[ כמגדל -ה
 העיר 6-ב. עם[ רב בת מים. שם המושכות 5-ב[ מים[ המושכות השןכמגדל
 ירושלים בת בשערי ל עם, רב בת העיר ירושלים רבים בת בשער 1-ב. עם,רבתי
 כשהם 2-א: ובינתם[ העסוקים עם רוב בת 1-א: ועסוקים, עם רוב בת נ. עם, רבבת

 ו ז, חזית ע"ג שם 5( ע"א. לה, )מאי"ש(, פס"ר 4( ע"א. לד, )מאי"ש(,פס"ד
-ד  לקח 2( תתקפ"ח רמז ח"ב, שמעומ ילקום , יד כ, שמות על מכילתא 1( 

 צדק. וכהן המשיח מלך הם שדיך שני .טוב
-ה  צוארך . שה"ש אגדת 2( המקדש בית זה השן כמגדל צוארך טוב לקח 1( 
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 כמו בחשבץ בריכות לפרש יזט ועוד מימק. כבריכת מושכת העמיםלעיני
 קובידש ראשונה", בריכה מפריח שובך פירות חלוקת היא משנה ולשוןיונים

 לעניין לא חוטמ, לשון לפרשו יכול איני הלבנון. כמנרל אפךבלע"י6(.
 כמגדל, וזקץי גדול בחוטם יש נוי קילוס מה כי דוגמא, לעניין ולאפשט
 אפייך אומר ואינו יחיד לשון אומר שהוא וזה פנימ לשון אפך אניואומר
 פניהם הכרת שנאמר כענין פנים, הכרת עיקר שהוא מדבר הוא המצחשעל
 עיניך למעלה'( מלמטה והולך מקלסה שהרי ותדע ט[ ג, ]ישעיה בםענתה

 ]יחזקאל חזק מצחך מקלסות האומות וכן המצח ואחריהם בחשבוןבריכות
 הצופה הלבנון כמגרל ולפתותך. להתעותך הבאים כל מצח לעומת ח[ג,
 שלמה שעשה ב[ ז, ]מ"א הלבנון יער זה במדרש ראיתי רכחטק.פני

 פני צופות פניך ד"א בדמשק(. יש בתים כמה ומונה צופה עליושהעומד
 מנוחתו ודמשק שנאמר דמשק, עד ירושלים שערי לבוא מצפותדמשק
 דמשק!(. עד ולהרחיב להאריך ירושלים שעתידה א[ ט,]זכריה

 כל ורש שנאמר שבראש1(, תפילין אלו ככרמל, עליך ראשךו.
 חוזקן שהן הרי א[ כח, ]דברים וגו' עליך נקרא ד' שם כי הארץעמי

 שערות קליעת ראשך ודלת ההרים. ראש הוא וכרמל חרים, כסלעומוראן

 לפרש[ יש ועוד מים כברכת הגוים לעיני מושכת עם רב בת העיר ירושליםבשער
 פירות חסר( )כמו יונים צ יונים, בריכות כמו 6-ב. יונים[ כמו בד"נ. חסרוכו'[
 "אפך עד בד"נ חסר לפר,טו[ יכול איני שובך. יוני ובנדפס. ד"ו כה"י1 כלשובר[
 קלוס מה כי 2-א: קילוס[ מה כי ותדע. עד בד"נ חסר וכו'[ וזה פנים".לשון
 פנים. להכרת עיקר 6-ב. פנים, הכרת ענין והוא 2-א. מדבר[ גדול. בחוטםאשה

 לעומת ר"נ, הבאים, כל מצחי 5-ב: 3-ב הבאים[ כל מצח ואומר. הולך צ:והולך[
 הלבנון יער זה נ: הלבנון[ יער בית זה להרעותך בנדפס: להתעותך[נצחם
 ודמשק שנאמר דמשק פני צופה לבא מקוצר הקטע כל ל בכ"י ירושלים[ שערילבוא

 דמשק עד ירושלים שער ולהגיע לבוא נ. דמשק, עד להרחיב ירושלים שעתידהמנוחתו
 וכו'. שנאמר חסר: צ בכ"י דמשק, ער להרחיב שעתידה חסר: 5-ב בכ"י וכו',שנאמר

 כסלע ומוראן חזקן שהן ראש של תפלין אלו ד"נ. ככרמל[ עליך ראשך -ו
 ומוראן חוזקן 6-ב: 5-ב ומוראו, חוזקו 2-ב. ומצחן, חוזקן 7-ב: ומוראן[הרים.

 ב"ב, משנה 4( 43. שה"ש, אגדת מא. דברים, ספרי עיין 3( סנהדרין. זה השןכמגדל
 1 ע"א נו, תשא, כי ב. תנחומא 6( 128. דרמשטטר, )0068485'( 06845[1 5( ג.ה,

 , רפא דברים, ספרי, 8( 91. 43, שה"ש, אגדת 7( תקפז. רמז ח"ב, שמעוני,ילקוט
 צוארך : 43 שה"ש, אגדת 1 זוטא משה"ש , )זכריה( תקע"ה רמז ח"ב, שמעוני,ילקוט
 סנהדרין. זהכמגדל

1-  י כח, לדברים יונחן בתרגום עיין !( 



 רחנטאל יהודהדר120

 גובה על טודלת שהקליעה שם ועל ארגמן. כקליעת במצותה נאהנזירייך
 קשור מקום של שמו ברהטים. אסור מלך ראשך. דלת נקראתהראש

 כך קונרץ רהטים : ו[ ז, ]במדבר ראשו על אלהיו נזר שנאמרבתלתלים,
 הקב"ה ברהטים אסור ד"א החגורהי(. בהן שקושרין האזורות לתלתליקורין
 לפניוץ. רצין שאתם בריצות באהבהנקשר

 כלל ואבר, אבר כל קילוס שפרט אחר נעמת. ומה יפית מהז.
 בה. להתענג ההוגנת אהבה ביך לידבק נעמת ומה כולך יפית מה דברכלל

 נבוכדנאצר בימי קומתך עי ראינו לתמר. רמתה קומתךזאת
 זקופה קוטה עומדת ואת הצלם לפני ומשתחות כורעות היו האומותשכל
 כשדים לך שהיו ועזריה מישאל חנניה לאשכולות. ו,טדיך הזה:(.כתמר
 וללמד להניק השפיעו הם כך משקה, שכה2פיעות לאשכולות דמו מהםלינק
 דברי ואילך מכאן האומות קלסו כאן עד ; כיראתם יראה שאין הכלאת

 האומות". שבין ישראל לגלותשכינה

 האזורות[ ארגמן. כקליעת נאה נזרך ראש 5-ב: נזירייך[ שערות קליעת ישראל.של
 החגורות. תלתלי ל: חגורות, בהן שקושרין חגורות לתלתלים קורין מצאתי7-ב:

 באהבה נ: ל 7-ב 6-ב 4-ב 3-ב 1-א לפניו, רצים שאתם בעוד באהבתם 2-א:לפניו[
 ד"נ: לפניו, רצים שאתם באהבה 2-ב. ריצות, באהבת 5-ב לפניו, רצים שאתםבריצות
 לפניו. רצים שאתם במצותבאהבה

 שפרט אחר ד"נ: צ 7-ב 4-ב דבר, כל וכלל חזר 1-א: דבר[ כלל כלל -ז
 אבר כל קילוס שפרט ואחר 6-ב: דבר, כל כלל 2-ב: דברו, כל כלל כלל אבר כלקילוס
 כולך יפית מה ד"א כלל ואבר אבר כל שפרט ואחר 5-ב: נעמת, ומה יפית מה כללואבר
 2-א: בה, להתענג ההוגגת בתענוגים אהבה 2-ב: בה[ להתענג בך ליברך נעמתומה

 להתענג. לךההוגנת

 דניאל ד"נ: וכו[ חנניה ונופלות. כורעות צ. ומשתחות[ כורעות -ח
 כיראתם[ השפיעו הם כך נ: השפיעו[ דומין. צ: דימם, 7-ב: דמו[ וכו'.חנניה
 לגלות 5-ב: ישראל, בני לגלות 7-ב: ישראל[ לגלות כיראתכם ובנדפס: ד"נ6-ב
 ישראל.היבת

 הלשון מילון יהודה בן עיין 3( 128. דרמשטטר, )0ת"ץ00( 0ת~ץ0(21(
 אברהם שרץ הריצות בזכות : ע"ב מח, תצוה ב. תנחומא 6466 ע' יג, כרךהעברית,
אבינו.
-ז  מישאל חעיה שעשו כשם : תקצ"א רמז ח"א, שמעוני, ילקוט עהן 1( 
 מפורש ועליהם לתמרים ודמוין עומדים והן הצלם לפני שטוחים או"ה כל שהיוועזריה
 תתקצד. רמז ח"ב, שמעוני, ילקוט עיין 2( לתמר. דמתה קומתך זאתבקבלה
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 בכם מעלה של חיילות בין אני מתפאר בתמר. אעלה אמרתיט.
 האומות. בין שמי את שתקדשו בתחתונים ידכם על ואתקדששאתעלה
 שדיך. נא ויהיו ענפים. סנסנים. בכם. ואדבק אאחוז ואני בסנסיניו.אחזה
 והחכמים הטובים ויהיו האומות, אחר תתפתי שלא דברי את האמיתיועתה
 הקטנים מהם שילמדו אותך למפתים דברים להשיב ביופים עומדיםשביך
שבהם.

 : הטוב כיין שיהא בתשובותיך הזהרי הטוב. כיין יהיה וחכךי.

 באמונתי שאעמוד לכם להשיב אני זהירה לאמר למיאורים. לדודיהולך
 ברמייה ולא הלב מן שהיא מישור לאהבת דודי לפני הולך חכישיהא
 בי ישמחו בקבר אבותי אף ישנים שפתי דובב שהוא הטוב כייןועקבה.
 היא וכך דיבוד, לשון ויסודו פרומיידץ מרחיש דובב חלקם. עלויודו

 לי. משתוקק הוא וגם לדודי אניהתשובה

 כנסת אמרה בעירובין דבותינו דרשו השדה. נצא דודי לכהיב
 ועדיות גזל בהן שיש כרכים כיושבי תדינני אל עולם של רבונוישראל

 את ואתקדש 1-א: ואתקדש[ בחיילות 4-ב: 2-ב 1-ב א ח"לות[ בין -ט

 בין שמי את שתקדשו בתחתונים ידיכם על בתוככם ואתקדש 2-א: האומות, ביןשמי
 ידיכם על ואתקלס 6-ב: בגוים, שמי מקדשין שאתם ידיכם על ואתקדש 5-ב:האומות,
 ואגי בגוים. שמי את ..שתתקדשו תוככם ואתקדש 7-ב: שמי, את שיקדישובתחתונים
 אאחוז 4-ב: ואדבק, אוחז 2-א: ואדבק, שאוחז ל: להדבק, אאחוז 7-ב: 2-אאאחוז[
 ואני בסנסיניו אחזה 7-ב: שבכם, בענפים ואדבק אוחזנו ואני 5-ב: בכם, שמיואדבק
 התאמתי 6-ב דברי, את האמתי אמרתי ועוד 2-ב: דברי[ את האמיתי בכם.אדבק
 קטניכם מכם שילמדו 5-ב. שבהם[ הקטנים האמת. ד"נ.דברי,

 דודי לפני הולך הטוב כיין וחכך ל: 2-א, בכ"י חסר הטוב[ כיין וחכך -י
 שיהיה מישור לאהבת דודי לפני חיכי שיהא 7-ב: 6-ב הלב[ מן שהיא מישור.לאהבת

 דודי לאהבת הולך חכי שיהא 3-ב: ברמיה, ולא גמורה אהבה מישור 5-ב: הלב,מן
 ד"נ: ועקבה[ הלב. מן יהא 1-ב: עקובה, ברמיה ולא הלב מן שהיא מישורלאהבת
 2-ב: חלקך, על ד"נ: חלקם[ על לי. צ: בי[ ז-ב. בכ"י חסר בקבר[ועוקבה.
 בד"נ. חסר וכו'[ דובב חלקם. עלתשמרו

 פרזות[ הקב"ה. לפני 7-ב: ישראל[ כנסת בענין. 6-ב: בעירובין[ -יב
 ובף. ועוסקין אומניות בהן שיש פרזות כיושבי צ: וכפרים, פרזות כיושבי1-א:

 128. דרמשטטר, )1168תסןק1(, 8"ננייי!0ןק1 1( -י
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 נלינה הדהק". מתוך בתורה ועוסקין אומנות בעלי שהן פרזות כיושביאלא
 בך'(. וכופרים טובה להם שהשפעת עשיו בני ואראך בא בכופרים,בכפרים.

 נראה מדרשות. ובתי כנסיות בתי אילו לכרמים. נשכימהיג.
 והענבים נופל כשהפרה הסמדר. פתח מקרא. בעלי אילו הגפן. פרחהאם

 ליהנות קרובים שהם משנה בעלי דימה ולהם הסמדר, פיתוה הואניכרים
 נופל. שסביבותם והנץ גמורין כשהם הרמונים. הנצו התורה. בהוראתמהם
 וראוין גמורה בהכמה שהם תלמוד בעלי דימה ולהם הנץ נפלהנצו.
 ובנותי. בני שבה וגודלי כבודי אראך שם דודי, את אתן שםלהורות.

 כעניין והרעות, הטובות התאנים דודאי ריח. נתנו חדודאיםיד.
 וגו' טובות האהד הדוד וגו' תאנים דודאי שני והנה ד' הראנישנאמר
 פושעי אלו א[ כד, ]ירמיה תאכלנה לא אשר מאד רעות השניוהדוד
 כל פתחינו ועל פניך. מבקשים כולם ריה:( נתנו שניהם עכשיוישראל,
 סופרים שהידשו ישנים גם חדשים הרבהי(, מצוות שכר בידינו ישטגדים.

 ד"א בלבי. צפנתים ולעבודתך לשמך לך. צפנתי עליץ. שכתבתה הישניםעם
 שקיימתים*(. לך להראותצפנתי

 כופרים והם 1-א: בך, וכופרים תורה ל טובה[ הדחק ידי על 1-א: הדחק[מתוך
 וכופרים צ. בך, מרדו והם ב.בך,

 2-ב: דימה[ הסמדר. פתוח נכרים הענבים מן ל נופל[ כשהפרח -יג
 שסביבותם[ התורה. והוראת בתורה 2-ב: תורה, של בהוראה 1-ב: התורה[דומים
 וגודלי[ נץ לשון הנצו 2-ב. הנץ[ נפל הנצו שסביבותיהם ובנדפס: אחדיםבכ"י
 וגדולתי2-א:

 1-א: הישנים[עם מבקשים" "כולם עד צ בכ"י חסר וכו'[ דודאי -יד
 צפנתים[ לשמרך. 2-ב. לשמך[ עלי לי שכתבת 2-א עלי, שכתבת הישניםעל
 בלבי. לך צפנתים4-ב

-יב  שם. 2( ע"ב. כא, עירובין 1( 
 שם. 2( שם. 1( -יג
-יד  הרבה : ע"ב כא, עירובין 3( טוב לקח עיין 2( כא עירובין 1( 
 ב, ויק"ר עתן 4( סוב לקח ע"ג עלי. גזרת מאשר יותר עצמי על גזרתיגזירות
 וראה. צפה מלשון צפון דורש המדרשיא.
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 ו[ג~רק

 לאחיו יוסף שעשה כדרך לנחמני שתבוא לי. כאח יתנר מיא.
 בחוץ אמצאר כא[;( נ, ]בראשית אותם וינחם בו ונאמר רעהשגמלוהו
 לא כי ידעתי גם ואנשקם ואחבקם בשמך מדברי נביאיך אמצאאשקך.
 אחריהי(. לחזור סובבת אהובתך עתהא אהבתך היא כדיי כי לי.יבדזד

 לעשות הורגלת כאשר תלמדני המקדשי(. בית אמי בית אלב.
 מתוק. יין עסיס. נסכים הרקח. מיין אשקך מועד1(.באוהל

 ישראל כנסת עכשיו אתכם. השבעתי . . ראשי תחת שמאלדג-ר.
 מחזיק דודי ומתאוננת קובלת שאני אעפ"י האומות;( כלפי דיבורהמסבבת
 דמה תעירד מה אתכם השבעתי לפיכך בגלותי למשען לי והואבידי

 לכם יועיל לא כיתעוררד,

 זאת, מי ישראל כנסת על אומרים דינו ובית הקב"ה זאת. מיה.
 נתעלתה שם טובות, מתנות בכל המדבר מן שנתעלתה זאת חשובה היאכמה
 מתרפקת בגלותה1(. ועודנה לכל חיבתה ונראת שכינה ובדיבוק תורהבמתן
 בלומון רפק בו, ודבוקה חברתו שהיא מודה דודה על ומתחברת רודה.על

 בשמי, אליך המדברים 1-ב. בשמך, המדבר נביאך 2-א בשמך[ מדברי -א
 השולים על אחריך לחזור אהבתך כדיי 6-ב 5-ב אחריה[ בשמך המדברים א;

 האם מן כאחי כלומר אמי שדי יונק הבאה ההוספה נמגאת כה"ישל

 מתוק[ יין עסיס גסכים לי לעשות 5-ב. 2-א, בכ"י חסר לעשות[ -ב
 מתוקן יין 3-ב ששאלו, מלכות מתוק הרקח יין 6-ב. מתוק, יין עסיסי נסכים2-א

 לכם יועיל ומה 5-ב. לכם[ יועיק לא כי כנגד צ: כלפי[ -ד

 2-א: נתעלתה, משם 2-ב נתעיתה[שם שנתעלית 5-ב. שנתעלתה[ -ה
 רפקא חבר ערבי בישון רפק צ בכ"י חסר דודה[ על ומתחברת נתעלתה.אשר

-א  )איכה( תתרלא רמז ח"ב, שמעוני, ילקוס ע"ג , ע"א קכו, פדר"כ, 1( 
 ה. פרשה ריש שמו"ר, עיין2(

 סיני בהר שעמדתני טוב לקח עתן 2( בתרגום עתן 1( -ב
-ג  ה א, למעלה עיין 1( 
 לרד"ק השרשים מספר אינטרפולציה 2( נתעיה. - עולה דורש רש"י 1( -ה
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 אומדת היא )כך עוררתיך. התפוח תחת חבורהק. דפקא חבר,עדבי
 כעין דאשי על העשוי מיני הד בתחתית כי זכור דודה( חבתבבקשה
 דודה את המעורדת נעורים אשת חיבת לשון היא עודרתיךק, שםתפוח
 הדי אמך. חבלה שמה ומנשקתו. מחבקתו משכב עלי בתנומותבלילות
 . חבלתיך ילידתיך6(. שם לאם((, לך נהייתי שם אמו. קראה שהקב"האמדנו
 יצאו כ[ י, ]ידמיה יצאוני בני כמו חבלים לה באו חבלתך. יולידה.חבלי
ממני.

 שלא לבך על תחתמני האהבה אותה בשביל כחותם. שימניו.
 כנגד עלי עזה שאהבתיך האהבה אהבה כמות עזה כי ותראהתשכחני

 ונתגדו שנתקנאו והתגד הקנאה. כשאול קשה עליך. נהדגת שאנימיתתי"
 נקם לנקום הלב אחיזת לשון מקום בכל קנאה בשבילך',. האומותבי

 מכח הבאה חזקה(( אהם של רשפים יה. שלהבת אש בלע"ז('(.)אינפדטמנט

 בלשון דופק 6-ב: חיבור, ערבי בלשון רפק 5-ב: ל1 7-ב 4-ב 3-ב 2-ב 2-א 1-אחבורה[
 חבורה רפקא חבורה, דפקה חבר ערבי בלשון דופק צ: חבורה, דפקה חברערבי
 היא כן צ: שלנו, בכ"י חסר בסוגרים הסגור עוררתיך[ התפוך תחת בד"נ.חסר

 מכאן עוררתיך[ וכף. חיבת לשון עוררתיך התפוח תחת דודה את בבקשהאומרת
 חיבת 5-ב: 2-א נעורים[ אשת חיבת ובד"נ. א בכ"י חסר שבשורה)י( עוררתיךעד

 שהקב"ה אמרנו הרי במשכב. דודה על מעוררת אשר 5-ב: דודה[ אתנעוריה.
 ובכ"י בנדפס חסר ל1 2-ב ילידתיך[ שם לאם. לו 6-ב: לאם[ לך אמו.קראה
 יצאו ממך. חבלים לך היו 2-ב: ממך[ 2-א. בכ"י חסר יולידה[ חבליאחרים.
 תורתך כשקבלתי עוררתיך התפוח תחת ד"א הבאה: ההוספה נמצאת 1-ב בכ"יממני[
 וקבלתי וישבתי חמדתי בצלך ואני התפוח מן כבורח מאצלך ברחו האומות וכלבסיני
 ובאו כולם מתו נשמתם מהם פרחה לך יהיה ולא אנכי שמעו אמך חבלתך שמההתורה
 ע"ב. פח, שבת עיין ממרום. תחיה טל עליהם שהביא עד חבלים משםלי

1-  כנגד 5-ב. בכ"י חסר ותראה[ שאהבתיך. אהבה 2-ב: 1-א אהבה[ 
 והתגר[ נהרגתי. בנדפס: כ"י1 כל נהרגת[ ממיתתי. כ"י: שאר נ1 ל 1-במיתתי[
 לנקום הלב. חמת 6-ב, הלב[ אחיזת בשבילך. העולם אומות שנתקנאו הקשה2-א:
 שלהבת מכח 5-ב בכ"י חסר וכו'[ גדול הזקף טעם נקמת. את לנקום ד"נ:נקם[

 ח. יב, נשא, במ"ר א ב. ח, חזית, 3( 56. מז, צרפתית, השקפה אפנשטין, ש.עיין
 ז. ב, תהלים עיין 5( יא. ג, למעלהעיין

1-  3(1ע~םעםתמןענפמ1 ישראל. את מקשים העולם שאומות : שם 2( טוב. לקח 1( 
 לקח א 19. ע' דרמשטטד, 1 440 ע' שניה, הוצאה התורה, על רש"י ברלינד,עיין
 ונ%-41טוב.
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 תיבת על מלמדם רשפים על הנקוד גדול הזקף טעם גיהנם. שלשלהבת
 יה. שלהבת של אש לומר יה לשלהבת דבוקה שהיאאש

 בלשון שכינה ועל ומלכיהמנ( שריהם ונהרות האומות רבים. מיםז.
 על הטטפוה. ולא לכבות יוכלו לא רבים. מים לשון עליהם נופלרשפים
 ביתג הע כל את איש יתן אם והסתה. פתוי ידי על ואף ואימה חוזקידי
 דינו ובית הקבוה אלה כל לג יבוזו בח י אהבתך'( להמירכדי

 מעידיי
 שכך

 דודה. על מתרפקת ישראלכנסת

 והיא עמע ומתחברת מתאחה שהיא בתחתונים לנו אחות עתהח.
 ]דברים וגו' מרובכם לא שנאמר כענין האומות ]מכל עצמה ומקטנתקטנה

 שאין קרעים אלו איחויי(, לשון אחות עצמם[ץ. מקטינים שהם ז[ז,
 ]יחזקאל נכונו שדים מצרים בגלות שנאמר כעניין לה. אין הטריםמתאחין'(,

 לעת עתה הגיע לא עדיע לה אין שדים זו אבל הגאולה עת בהגיע ז[טז,
 מתלחשים כשהאומות בח. שירובר ביום לאחותינו נעשה מהדודימץ.
 ד-ה[. פג, ]תהלים מגוי ונכחידם לכו אמרו שנאמר כעניין להכחידם,עליה

 כנגדם להיות וביראתה באמוםעה תחזק אם היא חומח אםט.
 לא והם בם תתחתן שלא לומר רוצה לתוכה יכנסו שלא נחושתכחומת

 זקופה 2-א: דבוקה[ גהנום. של מכח צ: 6-ב גהנום, של אש מכח ל: 7-ב גהנום[של
 7-ב. 6-ב בכ"י חסד לומד[ יה. של אש לומד יהלשלהבה

 5-ב: דודה[ על מתדפקת 5-ב. בכ"י חסד והסתה[ פתוי ידי על ואף -ז
 דודה. על מתדפקת היא שכן ד"נ. דודה, על מתדפקת שכך ישראל כנסת עלמעידים

 6-ב: נ:ו ל 5-ב !-א עמנו[ ומתחבדת מתאחה 2-א. בכ"י חסד עתה[ -ח
 לה[ אין ושדים עמנו. להיות ומתאוה מתאחה בנדפס: עמנו, ומתחבדהמתאוה
 הגאולה[ עה הגאולה. קץ כשהגיע נכונו שדים מצדים בגלוה לה אין ושדים2-א:
 זמן ל: הגאולה, עת כשהגיע 5-ב: הגאולה, זמן כשהגיע 5-ב: הגאולה, קץ1-א:

 דודים. עת נ: דודים[ לעתהגאולה.

 נבנה להם להתפתות בה יבואו לא אם בם תתחתן ולא בתוכה צ: לתוכה[ -ט

-- 

-ז  טוב. לקח ע"ג )גרינהוט(. משה"ש 2( ז. ח, חזית 1( 
 קטן מועד 3( ט. ה, חזית 2( ז. ז, לדברים בת"י ע"ג ע"א. פט, חולין 1( -ח

 1. יב, שמות על מכילהא עין 4( ע"8נכו,
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 לעיר לה נהיה טטף טירת עליה נטנה להם)( תתפתה ולא בהיבואו
 היא רלת ואם הבחירה. ובית הקדש עיר את לה ונבנה ולנוי ויכתרמבצר

 להיות להם תפתח אם היא אף נפתחת היא עליה ובהקיש צירה עלהסובבת
 נסרים בדלתה נשים עץ של לוח עליה נצור בהם. והיא בה באיםהם
 אומרת ישראל וכנסת ואוכלתזי( גוררתן ותולעת הנרקבים עץשל

 כנסיות בתי אילו טמגרלות. יזצרי דודי. באהבת חזקה חוטה. אניי.
 בעיניו הייתי זאת באמרי אז תורה1(. בדברי ישראל את המניקיםומדרשות
 בעלהי(. בבית שלום ומוצאת שלימה שנמצאת ככלה שלוםכמוצאת

 צבאות ד' כרם כי שנאמר ישראל, כנסת זו לשלמה. היה טרםיא.
 והמון עם רבת שהיא בירושלים המון. טבעל ז[י( ח, ]ישעיה ישראלבית
 הלבנון בבקעת גד מבעל שלישה מבעל כמו מישורי( לשון בעל ;רב

 בבל קשים, אדונים ליד מסרן לנוטרים. הכרם את נתן ז[. יב,]יהושע
 הייו נוטרים על סמך קצת מצאתי השירים שיר במדרש ואדום. יוןמדי
 מהן לגבות שיכלו מה כל טסף. אלף בפריו יבא איש המלכיות'(.שהן

 ביתם.(. לתוך להביא מהן גבו הכל ואנפרות וארנוניותגוןגליות

 ולא ד"נ. תתפתה, לא 4-ב 2-א תתפתה[ ולא 2-א בכ"י חחסר לומר[ רוצהוכו'
 הקדש, עיר ונבנה 2-א לה[ ונבנה מבצר לצור ד"נ מבצר[ לעיר להםתתפתה
 להיות היא דלת ואם ד"נ 5-ב בהם[ והיא וכו' היא דלת ואם עליה ונבנה5-ב.
 עליה נצור בהם והיא בה באים הם להיות היא דלת ואם 2-א. בהם, והיא בה באיםהם
 עליה נצור ל וכו', והתולעת הדבקים עץ של נסרים בדלתותיה נשים עץ של~וח
 ארז עץ של נסרים ה בדלתות נשים ארז לוח עליה נצור ד"נ קשים, עץ שללוח

 נצרים 1-א. נסרים[ וכו' נסיים בדלתה נשים ארז של לוח בנדפס וכו',הנרקבים

 1-א המניקים[ מדרשות ובתי כנסיות בתי צ ומדרשות[ כנסיות בתי -י
 בעלה בעיני 5-ב בעיה[ בבית המגינים בנדפס המניקות, 2-ב נ, ל2-א

 ל. ליד[ עם המון 2-א רב[והמון בנדפס חסר שלישה[ מבעל -יא
 השירים שירבמדרש וד"נ ל 2-א בכ"י חסר קצת[ בבל ביד 6-ב בבל[ביד

 צ. בכ"י חסרמצאתי[

-ט  רש"י 2( יג לז, לבראשית רש"י עיין עליה דופקים כאשר ז"א 1( 
 583( צוקרמאנדל, )הוצ' ג ה, ב"מ כלים תוספתא עיין נסר - נצרדורש

-י  ע"ב עא, כתובות 2( ע"א פז, פסחים 1( 
-יא  ע"א מח, )גרינהוט( משה"ש עיין 3( בתרגום. עיין 2( יב ח, חזית 1( 

 א י, כתובות ירושלמי 4( תתקצד רמז ח"ב, שמעוני ילקוט ; אתר על טוב לקחע"ג
 "אנסרות". השלם ערוך ; א()לד,
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 כרמי ויאמר במשפט הקב"ה יביאם הדין ליום לפני. שלי כרמייב.
 פריו את לכם שחטסתם מה כל בא ולפני הוא שלי בידכם שמסרתיואעפ"י
 הכסף אלף שלמה. לך האלף אומרים והם שגביתם מה כל ממני נכחדולא

 הרבה נוסיף ועוד פריו את לנוטרים ומאתים לך נחזיר הכל מהםשגבינו
 הנחושת תחת שנאמר כעיניין וחכמיהמ1(, לראשיהם להם וניתןמסלנו
 כדין פריו את לנוטרים ומאתים לפרש ויש יז[. ט, ]ישעיה זהבאביא
 ישראל קדש על נעלם אנו אף ( וחומש קרן שמשלם ההקדש מןהנהנה
 הן ומאתים קרן של חומשו וחומש קרן ג[ ב, ]ירמיד תבואתו ראשיתלד'

 אלף. שלחומשו

 בגו"ה הנפ:צה את ישראל לכנסת אומר הקב"ה בגנים. היושבתיג.
 מקשיבים חברים ומדרשות. כנסיות בבתי ויושבת אחרים של בגניםרועה
 לשמוע ובאים מקשיבים דוגמתך אלהים בני חבריך השרת מלאכילקולך.
 יחד ברן שנאמר הם, יקדישו כך ואחר השמיעיני. כנסיות1( בבתיקולך
 ז[י(. לח, ]איוב אלהים בני כל ויריעו כך ואחר ישראל אייו בקרכוכבי

 שמסרתיו[ למשפטו 6-ב. במשפט[ הדין יום לפני 7-ב הדין[ ליום -יב
 נדבה הדבה 2-א נוסיף[ גלוי 5-ב בא[ בידו שנתתי ל בידכם, שנתתיו ד"נ2-א

קדש כזה 5-בכדין[ מפרשין ויש 7-ב לפרש[ ויש להם וניתןמשלנו
 אלף[ של חומשו לד' ישראל קודש שנאמד קדש שהם ישראי על 6-ב לד'[ישראל
 ההקדש מן הנהנה כזה פריו את לנוטרים ומאתים כזה הוא הסדד ל 5-ב 2-אבכ"י

 גשלם אנו אף וחומש קדןשמשלס

 השדתמלאכי מדדשות ובבתי כנסיות בבתי 2-א כנסיות[ בבתי -יג
 שם, את 6-ב הם[ יקדישו א"הים בני שהם חבריך הכ השרת מלאכי 2-אחבריך[
 אומד ד"נ. נקדישנו, כך ואחרי הקב"ה של שמו קידוש קולך את השמיעגי1-ב.

 עיין השרת מלאכי אלהים בני 6-ב: אלהים[ בני הם יקדישו כך ואחרהשמיעני
 ע"ב צא,חולין

-ב(  עיין , ז ד, ב"מ משנה 2( ע"ג( )עו, 1 א, חגיגה ידושלמי עיין 1( 
 טז ה,ויקרא

-יג  הפדוש עוד נמצא כה"י בסוף ע"ב צא, חולין עיין 2( טו ח, חזית 1( 
 פודש לא כי וגו' קטנה לנו אחות אפדש והןה הפשט לפי . ח-יג הפסוקים עלהבא

 איזו לאחותינו נעשה מה לה אין ושדים קטנה לנו אחות הדוגמא לפי אם כילמעלה
 תתפתה שלא לבעי להנשא בה שידובד ביום קיימין בתוליה שיהיו לה נעשהשמידה
 מעילה שמידה שהיא בצורה חימה לשומדה לה שגעשה ר-:ה אם לה ישאלולכן
 שפעמים דית כגון עראי בשמידת דוצה ואם חזקה שהיא כסף חומת לכבודה להנעשה
 מוצאת בעיי בעיני כמגדלות יהיו ושדי אדז מלוח דלת לה נעשה נעול ופעמיםפתוח
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 לצבי. לך ורמה מביניהם,. ופדינו הזאת הגולה מן רורי. ברחיר.
 ובית המוריה הר הוא בשמים. הרי על שכינתך, והשרה הגאולהלמהר

 קדשים. קדש סליק בימינו. במהרה שיבנההמקדשי(

 איש אריסים. לנוטרים. הכרם את נתן מקום. המון. בבעל לשלמה היה וכרםשלום.
 דמי שכך כסף באלף פריו מפני המלך מן הכרם לקנות אחד איש בא בפריו.יביא
 בדעתך עלה היאך השומר אמר כסף. באלף גפן אלף יהיה אשר מקום כל כרםסתם

 אקנהו אם לך דע ואמר הקונה ענה לאריסותי משועבד לפניי שלי כרם הלאלקנותו
 היושבת ברוח לו להיות השומר שאל מי המאתים ולך אתן כסף האלף כי אקנהו ממךגם

 ואמרו למוכרו עצה לי נתנו והם אותם . . . השמיעני לקולך מקשיבים וחבריםבגנים
 של דבר שם כמגדלות : השולים על וקונהו. ואתנהו הכרם מן וברח לך לכהלי

 בלע"ז. מטושטשת(. )מלה . . . גסין שדדיהגדלת
-יד  עיין 2( בישראל. בהם ותדבק מאו"ה ברח צווחת ורוה"ק : יז ח, חזית 
בתרגום.

קצורים

 השירים שיר ש865שגאגדת זע8 מ1ת1ן588 106~2 ש0ז2 8 8חוץ5ע שה"שחנדת
 1עתפ58ת8א 018106תתג ?5 8 ,ז80500518 ,0שנ1ז15ב8(1896

-בס"ר  רבה. במדבר 
-ב"ר  רבה. בראשית 
-ד-ר  רבוע דברים 

-דרסשססר  
 0ת80ז~ע ,ז0810110~זז8)2 1108 8108 08 051808ת8ז2 5801160!1

 8פ68 18 315101נ1909
 0~ךו0!1 608 1215608 08ז751 - צרפתיתחשקפח
-ויק"ר  רבה. ויקרא 
 רבה. שה"ש מדרש -חזית
- סובלקח  . . אליעזר ב"ר טוביה מרבנו השירים שיר מגלת על טוב לקח פירוש 

 1990. לונדון, 5ת00ז0(, )ע גראינהוף שהוצאת
 1854. לונדון, פיליפאוזסקי, הוצאת סרוק, בן למנחם מחברת -מ"ברת
- )נרינהוס(סשה"ש  בעיר הנמצא נושן ישן יד כתב פי על השירים שיר מדרש 

 גרינהוט, ד"ר הלוי אליעזר ע"י . . לאור יצא . . שם הגניזות באחתקאהיר
 תרנ"ו.ירושלים,

- זוסאסשה"ש  מאוצר יד כתב פי על וקהלת איכה רות שה"ש על זוטא מדר,ם 
 באבער, שלמה ממני . . ותקונים הערות עם . . בפארמא ראססי די שלהספרים
 תרנ"ד.ברלין,

פדר"א
-  אליעזר. דרבי פרקי 

-פדר"כ  6וש1. ליק, באבער, ש. הוצאת כהנא, דרב פסיקתא 
פס"ק

-  תרע"ג. יארשא, רבתי, פסיקתא 
- )סא"שפס"ר  1880. פין, שלום, איש מאיר הוצאת רבתי, פסיקתא 
-שעו-ר  רבה. שמות 
- ססינסיניסישנתו1  

 קי0ז505 ת10ת)ן 0ש00110 551תת~ל
 בחבער. שלסה ממני . והישן. הקדום תנחומא מדרש - בתנחוסא



 סתום מקראפירוש
 - ת א מ-

 טור-טיני ה.פרופ'
 ירושלים העברית,האוניברסיטה

 שונים ממפרשים מפרשים בהם שטיפלו פי על אף המקרא,ד1_רי
 ררך אין כי הסתומות, בהם מרובות עדיין ימינו, וער כינוסםמראשית

 והסגנון הלשת ומטבעות אנו, כמחשבותינו הקרמונים שלמחשבותיהם
 רחוקה תקופה של המחשבות באותן יסודם הכתובים כותבי בהםשהשתמשו

 כך שכל המקרא מספרי ספר לך אין אני, לנסיוני ואשר וברוח. בזמןממנו
 אשר איוב, כספר חירותיו, את לפתור שאפתי כך ושכל בועמלתי
 סבלם את אלא בלבד גיבורו סבל את לא מביעים הנרגשיםדבריו
 פי על ואף עפרם. אל לשובם ער היוולדם מיום תמותה בני כלשל
 חיי במשך והוצאתים שכתבתים פירוש וספרי מחקרים אחרי גםט'

 הטעונים מקומות נשארו עוד שנה, ארבעים של בתקופה ובעברית,בלועזית
 המחשבה ידי על נגרמים שבו שהקשיים כזה, למקום וכדוגמה מסףבירור

 הפרשה על בירור דברי כאי אביא המלים, מאחרי המסתתרתהמיוחרת
 יז-יט: ל, פרק איוב שבדבריהקצרה

 ישכבת: לאוערקי מעלי נקר עצמי לילהיז.
 יאזרניי כתנתיכפי לבושי יתחפש ברב-כחיח.
 ואפרי מעפרואתמשל לחמר הרנייט.

 ואמנם איוב. מחלת את לתאר באו כאילו הובנו יז שבפס'הרברים
 מנקר כאילו שבו שבחרוז, הראשון המשפט את אף זה בכיוון להביןקשה

 מעליו; החולה איוב של עצמיו את במשפט( הנושא בוודאי הוא )כיהאלוקים
 ועור, בשר מכוסות גופו, בפנים שהן האדם, עצמות את לנקר אפשר כיצדכי

 חשבו ישכבת*' לא .וערקי השני, למשפט ואשר עמתוכו"? ולא"מעליו",
 פועל כבינוני שפירשו היו "ערקי". המלה לגבי אפשרויות שתי עלהמפרשים

 בשרי את שמגרמים אלו העצמותי מן הבשר גירום במשמעות וערק"מן
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 הבינו אחרים ואילו בי, מלנקר פוסקים אינם שיהיו, מי אלו יהיובלילה,
 בהמשך, שנראה וכפי שבגוף; הדם עורקי וורידים, עורקים כלשון המלהאת

 מובן כי כולו. הפסוק להבנת המוצא גם ומכאן הנכון, הוא זה אחרוןפירוש
 יחד החרוז חשקי לשני כוונתה החרוז, שבראשית "לילה" שמשתהדבר,
 ואין ישכבון", לא ערקי "לילה וגם מעלי", נקר עצמי.לילה

 "ערקי" כאי
 המתרכזים עורקיו על האדם, ללב יותר מלאה תמונה איא לבבי, ערקיכלומר

 יז, בפרק גם ומזימותיו. מחשבותיו האדם, לב על שמדובר כדרך בו,ונפגשים
 הראב"ע( כדברי זמם, )מלשון לבב קשרי כלומר לבבי", מורשי נתקו ,"מתייא.

 המלים פירוש אין כן ועל בסורית( מיתר, חבל, מרשא, )כמשמעותומיתריו
 מחשבות על שנאמרו הדברים כפירוש אלא ישכבון" לא ערקי . . ."לילה
 זאת כלומר, לבו", שכב לא בלילה "גם כג. ב, בקהלת הלילה בחלוםהאדם
 )כגירסת שינה בכבלי כבול וגופי ישן כשאני בלילה, גם הדברים:כוונת
 דרך באותה כי ישנים; ורוחי לבי אין המטה(, על שמע בקריאתרסע"ג
 בעוד ער", ולבי ישנה "אני חלומה את ב, ה, דהמירים בשיר הרעי'מתארת

 מעורטלים משלהם, חיים וחיים הם, ערים ורוחי נפשי וקפוא, כבולשגופי
 נפשי עבר חמק ודודי לדודי אני "פתחתי ו בכס' שם נאמר ואם הגוף.מן

 יצאה" "נפשי המלים כוונת אין וכו', מצאתיהו ולא בקשתיהו בדברויצאה
 דודי, את לבקש יצאתי, בחלומי אני יצאה, מגופה המעורטלת נפשיאלא

 המתואר הוא החלום מעשה מצאתיהו. ולא בקשתיהו וכן ועבר, שחמקאחרי
 הצלע שאין ומכאן ערים. להיים וזה לשינה, זה ה:עמה, מן הגוףבהפרדת
 של חוויה אותה אלא מתארת מעיי" נקר עצמי "4ייה החרוז ש"הראשונה

 ומפרידו האדם של מגופו אבר מנתח כמו האל בלילה . האדםחלום
 את ז"א עצמיי, את מנקר כאי4ו - הבער מן גידים כמנקר או הגוף,מעויר
 ישנות. שעצמיי בשעה וערה, מ~ורטלת הנעארת נכשי, מעל ז"א מעייי,גופי,
 מחלה. של בתיאור קווים ולא איוב, של חלומו לתיאור הקדמה אלא אלה כלאין
 השינה כשמתוך ה4ילה, בהזון לו שהייתה חוויה ארא בזה לספר רוצה איובאין
 כפי כזה, לי4ה חזון א"א זה אין וימעשה אייקית, דמות מכי בת-קי4שמע
 וכו', יג טז, בפרק וכן וכו' יב ד, בכרק אייפז דברי בתוך מתוארשהוא
 פחד של בתיאור כמובאה איא עצמו, אליפז של כהוויתו שם בא שאינואלא
 איוב. מדבריואימה

 יאזרני". כתנתי כפי לבושי יתחכש כח "ברב יח פס' יובןווכאן
 לשון כח" "רב שאין תשי"ד, משנת בפירישי גם לדראות ינו""י עכאןאלא
 ברורד משמעותו אשר משפטי, ביטוי הוא ,רב-כח" א4א סתם וגבורהכח
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 אין בי". ישים הוא אך לא עמדי יריב כח "הברב ו כג, בפרק בפרטהיא
 ב יא, איוב, בספר בא כן כי , "רב-כח" נוקד כאילו אלא זה בחרוז"רב-כה"

 בא וכן ידבר, נרבה , "רב-יברים עי במעמעית יענה" יא"הרב-דברים
- ט כד, - זהבספר - אחרים בסכרים וום   ייב-כח "ד, ע" ב.שמעות עד 
 במש- כח" "בא וכן במשכט, כה" "מי,כה עי בהוראה משכטי כינוי הואכזה
 יזאת במקרא א"רים ביקומ,ר ם , בכירוע כמבואר זן מעפטיתמעות
 כלום כג עבפרק הכתובכוונת

 ע-
 מיופה דין עורך ידי עף כח', "רב ידי

 הוא "אך איא רביני, בכך יי1 "-א', עמדיי יריב האלוקים בדעתכוח
 כזה ולרב-כח מפניי בי האשמותיו את ישים עצמו הוא אך בי",ישים
 ריחי כלומר וכו', לבוש"" .תחכ,ם כח "ברב ש4ננינו בחרוז גםהכוונה
 ש4 כיח כמיופה ברב-כח, ביב,שי, כאי,ו יתהפש מווכי והמנותקהמניקר

 לבושי מתוך כאייי יהוביחני כדי אי.יי, בחי-ם בשמ. המדברהא4והים
- "כפי" שהוא זו;, כח מיוכה כיימר יאזרני" כתנתי "ככי והואאני,  
 ירמיהו כישון תהיה", "כפי במלים כוח מיופה למנות נהגו כנראה כךכי
 בכתונתי מתחפש הוא שלי, כתנתי את אוזר הוא יאזרני", "כתנתי - יטטו,

 רב-כה כי על וות 4ה בא "יאזרני" ע4 בכ הנוסף הכינוי ואיןובלבושי
 ללמד בלבד, יחיזוק בא זה נוסף כינוי אלא ב"כתנתי", אותי אוזרזה

 יד )איוב יהם" חיתו "וזהמהי כיין כתיבים כישון אני כתונתישזאת
 תפלתי "ואני כגון בישייים ואכיי, י(, מט )ו:ה-ים יסובני" עקב. "עיןכ(,
 הדובר האדם אל היהס יחיזוק אל(י כוונתם שאין ועוד, יד(, סט, )שםיך"
עצמו

 ?איוב ענשמעה זו בת-ק,י :י דיבורה עצם את מביא יט פס'והנה
 מתוך .רב-כה כיה מ 4י וא_ר והירני מה זהי רחמר" "הורנ. ה4ייהבחזון
 הדברים ימצית אי(1 זי ואין רק"מי" אתה "דומק יה הי בשנתעצמי

 יט- ר, באיוב ?משי באר-כות, אהר במקום ושסוכרו כזח בחייםשנאמרי
כא

 גבר יטהר מעשהו.'ם יצדק מאיוה "האנושיט.
 תהלה ישים.במ-אכיו יאמין יא במלאכיו הןכ.
 וכו' .כודם" בלכראשר חמר בתי שכני אףכא

 כי אייב, הכיר כך וית,ך הבת-ל.י דבך. תוכן כאן מסוכם אחתבמיה
 ואפר" יעכר .אמשי,

 שעדיין לכך, כעדות הכתובים, מדברי קטנה דוגמא אלא כאמור, כאןאין
 קדשנו כתבי ע% כוונתם כי עי עמדנו4א



 במקראהצריק
 - ה א מ-

 גוטליב זאב ד"רהרב
 ~אסגוי בי"ד,ואש

 השלם האדם את בו לכנות מיוחד מונח יש ולשון אומה לכלא.
 האומה. אותה בני לכל כאידיאל המוצג העליון האדם טיפוס אתשלה,
 בחירי בעיני הטובות המדות אותן כל את ומקיף כולל הוא זהכינוי
 והתפתחותה והיות כולו. העם של הנעלות שאיפותיו את ומשקףהאומה

 ההסטורית וההשתלשלות חבדתה, לשל דומה אינה אחת אומה שלהמוסרית
 תדטם אף למצא לנו יקשה אם נפלא לא מזו, זו שונה ברגילשלהן
 כזה, מושג יש בישדאל גם שונות. בשפות שכזה למונח וממצהמתאים
 השם והוא היהודי, השסד שיא את המייצג לנו מיוחד טיפוסימושג

 כבוד לתוווד ויזכה אדם יצדק במה הוא? ומה זה צדיק הוא מי*צדיק".
 היהדות? השקפת לפי האנחצית בחברה העליונה ההצטיינות סמלזה,
 מונח למצא שאין קל-וחומר אלו, שאלות על לענות פשוט ולא קללא

 אצלנו. זה מושג של ועמקו רחבו כל את שיכיל לועזית בשפה אחדפשוט

 תודת א. ז. ודע", עטיב לדעת היא הידיעה תכלית אצלנוב.
 האדם, בחיי הקיצונים הצידים שני של הבדודה הידיעה היא שלנוהעדכין
 של החפשי ורצונו הרע, או השלילי, והציד הטוב, או החיוביהציד
 חיי כל יסתובבו שעליו בינותם אמיץ כבדיח היצידה, מבחרהאדם,
 עולם של ישובו והרס, בנין וחשך, אור ורע, טוב השמים. תחתאנוש

 תלוים האלה הקצוות שני ומות, חיים התורה, בלשון או עולם, שלוחורבנו
 וזה צדיק זה יקרא והחלטתו בחירתו ולפי אדם, של בדצונוועומדים
 ועל הרע, של הגשמתו הוא שהרשע כמו הטונג את מייצג הצדיקרנם)1.
 1 הנביא מכדיזכן

-  
 ג, )ישעי' רע' לרשע אוי . . . טוב כי צדיק *אמרו

 לרשע" יהיה לא *וטוב כא(. יב, )משלי רע" מלאו *ורשעיםי-יא(.
 יק. ח,)קהלת

 אותה רשע ונפש כי1 הרשע, מן הצדיק יבדל לבו ובתאותנ
 כג(. יא, )משלי טוב" אך צדיקים ו"ת4רת י(. כא, )משלירע'
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 ולעולם ממערב מזרח כרחוק מזה זה רחוקים הם והרשע הצדיקד.
 ישר רשע ותועבת עול, איש צדיקים אתועבת ; כי זה, אל זה יקרבלא

 )תלים הצדיקים" גורל על הרשע שבט ינוח ו"לא כז(. כט, )משלידרך"
 ג(.קכה,

 וצלמות, חשך עם זהה הוא והרשע העולם, אור הוא הצדיקה.

 נוגה' כאור צדיקים "ואורח יא(. צז, )תלים לצדיק" זרוע *אור ;כי
 חשך אור שהטו, שביב יגה ולא ידעך רשעים "אור אבל יח(. ד,)משלי
 ~ויוב אורם' רשעים "וימנע ה-ו(. יח, מויוב ידעך" עליו ונרובאהלו
 ידמו" בחשך "ורשעים יט(. ד, )משלי כאפלה" רשעים קודדך טו(.לח,
 כ(. כד, 1 ט יג, )משלי ידעך" רשעים ונר ישמח, צדיקים עאור ט(. ב,)ש"א

 "צדקה כי: במות, קשור הוא והרשע לעולם ודים הוא הצדיק1.
 יא(. י, )שם צדיק" פי חיים ו"מקור ד(. יא, ב1 י, )משלי ממות"תציל

 יא, )שם חיים" עץ צדיק ו"פרי טק. שם, )שם לחיים" צדיקו"פעלת
 כח(. יב, )שם חיים" צדקה ו"בארח יט(. שם, )שם לחיים" צדקה "כןל(.

 )תלים רעהא רשע ו"תמותת ו(. לו, )איוב רשע" יחי' קלאולעומתו
 ח(. לג, יח; ג, )יחזקאל ימות" בעונו "רשע כב(.לד,

 בוטח הצדיק אבל ורעדה פחד מלא תמיד הוא הרשע כן ועלז.
 ימי ועכל יד(. לג, )ישעי' חטאים" בציון "פחדו : כי בלבו, ושוקטבה'
 ו"מגורת כ-כא(. טו, ~ויוב גף באזניו" פחדים קול . מתחולל.. הוארשע
 בו" וחסה בה' צדיק "ישמח אבל כד(. י, )משלי תבואנו" היארשע
 ב-ג(. כו, )ישעי' בטוח" בך כי שלום . . . צדיק "גוי יא(. סד,)תלים
 (ק. כח, )משלי יבטח" ככפיר וצדיקים רשע, - רודף ואין"נסו

 ירשיע' ומי ישקיט "והוא )מלשון הוא כן כשמו שהרשע, ובזמןח.
 כי נגרש כים "והרשעים היום, כל ורוגז וגועש "רועש1" כט( לד,איוב
 ט(. כט, )משלי נחת" ואין ושחק "ורגז כ(. נז, )ישעי' יוכל" לאהשקט
 ורק כא(. נז, ; כב מח, )ישעי' לרשעים" )אלקי( ה' אמר שלוםו4אין
 נכת עומד ההא הצדיק יק. ג, ~ויוב רגז" חדלו רשעים "שםבקברם
 י, )משלי ימוט" בל לעולם 4וצדיק בלבבו. ושלום ומוצק, איתןכצור
 כה(. י, )שם עולם" יסוד וצדיק רשע, ואין סופה ו"כעבורק.

 *וצדיק ורמה, שמחה מלא תמיד הוא הצדיק שלב אלא עוד ולאט.
 "קול כח(. י, )שם שמחה" צדיקים וותוחלת ו(. כט, )משלי ושמח*ירון
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 יעלצו" ישמחו "וצדיקים טו(. קיח, )תלים צדיקים" באהלי וישועהרנה
 )איוב רגע" עדי חנף ו,2מחת מקרוב, רשעים "רננת אבל ד( סח,)שם
 וק.כ,

 ה(. יג, )מש~י צדיק" ישנא שקר ו"דבר האמת איש הואהצדיק
 תהפכות" רשעים "ופי יח(. יא, )שם שקר= פעולת עושה "רשעאבל
 . . . "רשעים ה(. נב, )תלים צדק" מדבר שקר מטוב רע "אהבת לב(. י,)שם
 ד( נח, )שם כזב=דיברי

 נשקו" ושלום "צדק כי הצדיק, של ממדותיו הוא השלום גםיא
 "אין אבל יז(. לב, )ישעי' שלום" הצדקה מעשה "והיה יא( פה,)תלים
 כא(. נז, כב; מח, )שם לרשעים= )אלקי( ה' אמרשלום

 "יודע כן: ועל הברואים, כל על רחמים מלא הוא הצדיקיב.
 י(. יב, )משלי אכזרי" רשעים ורחמי בהמתו, נפשצדיק

 צדיק= לראש "ברכות כן: ועל הברכה, מקור הוא הצדיק וכןיג.
 מחובר הוא הרשע אבל יז(. שם, )שם לברכהע צדיק ו"זכר ו( י,)משלי
 וילבש ממנו, ותרחק בברכה חפץ ולא ותבואהו, קללה "ויאהבלקללה.
 צדיקים ונוה רשע, בבית ה' ו"מארת יז-יח(. קט, )תלים גו'" כמדוקללה
 לג(. ג, )משלייברך"

 ודעת, בינה חכמה מלא ולבו חכם, גם הוא הצדיק זה ומטעםיד
 )שם ימלטו" צדיקים "ובדעת לא(. י, )משלי חכמה" ינוב צדיק "פיכי.
 עם נרדף שם והוא ז(. כט, )שם דעת" יבין לא "רשע אבל ט(.יא,
 ז, )קהלת סכל" תהי ואל הרבה תרשע =אל י לב חסר וסכל פתיאויל

 רוח בו נכנס כן אם אלא עברה, עובר אדם "אין חז"ל כמאמריז(.
 .(. ג )סוטהשטות=

 צדיקים" אוהב "ה' הרשע, את ושונא הצדיק את אוהב וה'טו.
 ה(. יא, )שם נפשו" שנאה חמם ואוהב "ורשע ח(. קמו,)תלים

 לא מנחתו ואל קין ואל מנחתו ואל הבל אל ששעה וכמוטז.
 כז(. כא, ח; טו, )משלי )תועבה( ה' תועבת רשעים "זבח בכלל כישעה,
 כו(. נא, ; ו ד, תלים ; יט לג, )דברים לפניו לרצון הם צדק" "זבחיאבל

 של תפלה, זו שבלב, בעבודה גם כן הקרבנות בעבודת וכמויז.
 )שם ישמע" צדיקים =ותפלת ט(. כח, )משלי תועבה" תפלתו "גםהרשע
 סד.(. )יבמות צדיקים" של לתפלתם מתאוה "ה' כי כט(טו,
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 קנה( קיט, )תלים ישועה" מרשעים ש"רחוק בזמן כן ועליח.
 4הלן )עיין אליו קרובה וישועה לאחרים ומושיע בה' נושע הואהצדיק
 לה-לו(.אות

 והרשע הצדיק, של בזכותו מתקיים העולם שכל אלא עוד ולאיט.
 תעלוץ צדיקים "בטוב . כן ועל לחורבנו, וגורם העולם כל אתמאבד
 רשעים ובפי קרת, תרום ישרים בברכת רנה, רשעים ובאבודקריה,
 כד(. י, )שם עולם" יסוד "וצדיק י-יא(. יא, )משליתהרס"

 למד בל "רשע אבל ב( נז, )ישעי' מכחו" "הולך הוא הצדיקכ.
 י(. כו, )שם יעול" נכחות בארץצדק,

 לצדיק "ארח ב(. לב, )דברים הוא" וישר "צדיק ישר הואהצדיק
 הם וישרים צדיקים ז(. כו, )ישעי' תפלס" צדיק מעגל ישר,מישרים,
 תלים ; )ראה בתהלים מקומות בכמה בפסוק ומקבילים נרדפיםשמות
 יב4 קמ, קלז; קיט, ב, נח, א; לנ יא,לב,

  מו2פטי ועיות עול בלי אמת, ודיץ צדק שופט הוא הצדיקכב.
 )צפניה יתן" משפטו בבקר בבקר עולה, יעשה יא בקרבה, צדיק"ה'
 וישר צדיק עול, ואין אמוגה . . משפט . . . פעלי תמים "הצור ה(.ג,
 )ש"ב אלקים" יראת מושל צדיק, באדם, "מושל ד(. לב, )דבריםהוא
 ו(. נ, )תלים סלה" הוא שופט איקים כי צדקו שמים *ויגידו ג(.כג,

 צדיק" עול, ואין "אמונה אמונים ו,2ומר נאמן הוא הצדיקכג.
 באמונתו "וצדיק ב(. כו, )ישעי' אמונים" שומר צדיק "גוי ב(. לב,)דברים
 ח(. ט, )נחמי' אתה" צדיק כי דבריך את עותקם ד(. ב, )הבקוקיחי'"

 חסד ואנשי . . . אבד "הצדיק . חסר ועושה חסיד הוא הצדיקכד.
 )תלים מעשיו" בכל וחסיד דרכיו בכל ה' "צדיק א(. נז, )ישעי'נאספים"

 גם ואויי טח. ט, )עזרא פליטה" נשארנו כי אתה "צדיק יז(.קמה,
 יז(. כד. )ש"א גו'" הטובה גמלתני אתה כי ממני, אתה"צדיק

 ד-ה(. כ, )בראה2ית כפים ונקי ט( יז, )איוב ידים טהר הוא הצדיקכה.

 בראשית ד; יב, איוב ט; ו, )בראשית תמים" "איש הוא הצדיקבו.
 ב(. טו, )תלים צדק" ופועל תמים "הולך ד-ה(כ,
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 וטהור כקדוום ה"צדיק" מופיע והמסתורית הרבנית בספרותכז.

 יפיו שלמרות מפני ה"צדיק", יוסף יוסף נקרא זה ועל אישותבענייני
 בנסיון עמד פוטיפר בבית עליו שעברו הנסיונות וכל דמו וחוםובחרותו

 עברה. לידי באולא

 : לדוגמא במקרא, גם כבר נמצא ה"צדיק" של זה שאופיכמדומה

 )בראשית תהרוג"1 צדיק גם "הגוי אבימלך של והמתמיהה התמוההקריאתו
 והתפאר גמור" ל"צדיק עצמו את החזיק הפלשתים שמלך לקבל ד(.קשהכ,

 בחזקה? שרה את בקחתו כצדיק שנהג בלבו חשב באמת וכי יוצרו.לפני
 ייחשוב שיטעה יתכן יבינה שבינו לדברים רק היא הכוונה אםאבל

 "נח הביטוי גם ואולי "צדיק". עודנו הוא מעשה" "עשה שלאשמפני
 השחיתו דורו בני שכל שבזמן לזה רומז ט( ו, )בראשית צדיק"איש
 המוסר. ברית הפר שלא היחידי הוא היה מינית, בהשחתה דרכםאת
 בזקנותו רק הוליד דורו בני לשאר בניגוד כי הכתוב הודיענו כןועל
 בנים. משלשה יותרולא

 והוא המדות, כל שלמות הכולל שם אינו "צדיק" והתואר ישכח.
 ולא מסויימת מאשמה ונקי" "זך הוא והוראתו ואשם, מ"חייב" ההיפךרק

 על מכריז ויהוא יו~י ד, )ש"ב צדיק" א"ם את "הרגו : לדוגמאיותר,
 , באבימלך גם ואולי ט(. י, )מ"ב אתם" "צדיקים : המלך בנירוצחי
 ד(. כ, )בראשית תהרוג" צדיק גם"הגוי

 ריבו איש נגד מסויים בדין "זכאי" הוא המובן מקומות בכמהכט.
 הרשעים" ועמי ואני הצדיק "ה' כמו: במשפטו ו"רשע" חייבהיוצא
 כג, )שם רשע" אצדיק לא כי תהרוג, אל וצדיק "ונקי כק. ט,)שמות
 "להרשיע א(. כה, )דברים הרשע" את והרשיעו הצדיק את עוהצדיקוז(.

 כט, )ישעי' צדיק" בתהו קויטו לב(. ח, )מ"א צדיק" ולהצדיקרשע
 )משלי צדיק" ומרשיע רשע "מצדיק ו~י יב, )ירמי' ה'" אתה קצדיקכא(.
 בריבו" הראשון "צדיק ה(. יח, )שם בטה~פט" צדיק "להטות טו(.יז,
 צדיק "כי יח(. א, ~ויכה מריתי" פיהו כי ה' הוא "צדיק יז(. יח,)שם
 )נחמי' עלינו" הבא כל על צדיק 4ואתה יד(. ט, )דניאל אלקינו"ה'
 ירשיעו" נקי ודם צדיק נפש על 4יגודו ת. יב, )דהי"ב ה'" "צדיק לג(.ט,

 קלז(. קיט, )שם משפטיך" וישר ה' אתה "צדיק כא(. צד,)תלים
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 אחר לאדם בהשואה יחסי, באופן רק בהחלט, צדיק שאינו וישל.
 רשע "בבלע לב(. ב, )מ"א ממנו" וטובים "צדיקים י כמו ממנו;גרוע
 יג(. א, )חבקוק ממנו"צדיק

 ושפל עניו ואביון, כעני מופיע והצדיק יש הנביאים בספרילא.
 "ויספו כמו: ממנו, התקיף העריץ הרשע-העשיר, ידי על הנרדףרוח,
 )ישעי' צדיק" בתהו ויטו . . עריץ אפס כי . . . אדם ואביוני . . .עעים
 יב-יג(. כ, )ירמי' אביון" נפש את הציל כי . . צדיק ובחן יט-כא(.כט,
 הצדיק זיהוי 0. ב, )עמוס נעלים" בעבור ואביון צדיק בכסף מכרם"על
 וראה כולו, ל"ז בפרק ובמיוחד תו;לים, במזמורי מאד שכיח העניעם
 אביון יציל כי צדיק. בימיו עיפרח יג(! יב, ז, )פס' עב מזשרגם

 יושיע. אביינים ונפשות ואביון דל על יחוס לו. עוזר ואין וענימשוע
 החמור". על ורוכב עני ונחטע "צדיק ! ט ט, בזכרי' גם זה לתיאורוהשוה

 "נכוו" "צדק" במובן באה "צדיק שהמלה נראה אחד במקוםלב.
 ונאמר ומלפנים, ונדעה, מראש, הגיד "מי ויציב"! "אמתאו

 צדיק"ו -
 כ0. מא,)ישעי'

 כהגדרתו ומשפט, צדקה שעושה מי כמובן, הוא, הצדיק כלל בדרךלג.
 ה )יח, וצדקה" משפט ועשה צדיק, יהיה כי וואיש : הנביא יחזקאלשל
 בארץ" וצדקה משפט ועשה . . צדיק אצמח לג(. ופרק שם הפרקוכל

 וק. כג,)ירמי'

 ורב גבור עם נרדף שם הוא *צדיקע שלפעמים ידוע אבללד.
 ברשעי להלחם כשרין צדקה ולובש הצדק בשם הדוגל היריבלהושיע,
 כידוע מורה אקטיל" טה~קל כי מגוזלו. ואביון ממנו מחזק עני ולהצילארץ
 עריץ, 1 עליז יקיר, ; אמיץ אדיר, אביר, , לדוגמא כמו ואומץ, חוזקעל

 מגבור והיקח לפרש צריך וכן הצדק". "גבור הוא אצדיק" גם כןפריץ.
 הספרים לשבהם צריך ואין כד(. מט, )ישעי' ימלט" צדיק שבי ואםמלקוח,
 לפסוק להשוות כדי "צדיק' במקום עעריץא והרומי( הסורי )ע"פולהגיה
 כי צדיק, במקום עריץ ואומר מחליף הוא כה בפסוק שם כישאחריו,

 בעד שלוחם מי כי ימלט", צדיק "ושבי לומר קשה היה באמתהלא
 אריב. אנכי יריבך ואת ו שמ שמסיים וכמו לנצח, בודאי סופוהצדק

 וצדיק ! במקרא מקומות בכמה "צדיק" הקב"ה נקרא זה ובמובןלה.
 כא(. מה, )ישעי' זולתי' אין ומהטיע "צדיק ד(. לב, )דברים הוא'וישד
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 לך יבא מלכך "הנה ד(. קכט, )תיים רשעים" עבות קצץ צדיק,"ה'
 ימות של זה תיאור והשוה ט(. ט, )זכרי' ." עני הוא, ונושעצדיק
 ים עד מים "ומשלו הפסוק וביחוד בתהלים, ע"ב פרק עםהמשיח
 "צדיק גם יהשוות יש ונושע צדיק ויביטוי ארץ" אפסי עדומנהר
 ו(. יח, )משייונשגב"

 עם נרדפים הם מקומות בכמה צדקה" ו, "צדק" השמות גםלו
 לפניו יתן לרגיו, יקראהו צדק ממזרח העיר "מי כמו ו"ישועה","ישע"
 ח( מה, )שם וצדקה" "ישע ב(. מא, )ישעי' גו'" ירד ומלכיםגוים

 צדקי "קרוב יב-יג(. מו, )שם גו'" ותשועתי תרחק לא צדקתי"קרבתי
 צדקה "וילבש א(. ני, וכרק יח, ו, פס' וגם ה. נא, )שם ישעי"יצא

 והשוה י(. סא, )שם צדקה" מעיך ישע, "בגדי יז( נט )שםכשרין"
 .מדבר וטז(. ט, קיב, )תיים ישע" אלביש וכהניה . צדק ייבשו"כהניך
 ה, )שפטים ה'" "צדקות גם והשוה א( סג, )ישעי' יהושיע" רבבצדקה

 בהוראות גם נמצא להקב"ה "צדיק" תואר ה( ו, מיכה ז, יב, ש"א ;יא
 למעךה. הובאו כבר ומהםאחרות

 את למצות עוד מספיקים אינם אלה משמעות גווני כל אבללז.
 האומרים במקרא פסוקים כמה נשארים ועדיין ה"צדיק", על צדקתו עומקכל

 לשון ושימוש שיש נודה, כרחנו בעד מחדש התבוננות ואחרדרשוני.
 שה"חסיד" כמו ךעניים, צדקה" ש"עושה למי פשוט הוא במקרא"צדיק"
 הוא זה ומוגדר מצומצם מושג יותר ולא פחות לא חסד", ה"עושההוא
 בכמה הדחקים ויותרו הקשיים יפתרו ובזה במקרא פסוקים כמההולם

 הדוגמאות הן ואלה למישור. העקוב והיה שבתנ"ך ההבנה קשימקומות
 כאןהמוצעות

 סדום חטאתיח.

 רעים סדום "ואנשי בקיצור קוראים אנו יג( )יג, יך יךבכרשת
 היא. מה וחטאתם רעתם פירש ולא הכתוב סתם מאד". לה'וחטאים
 הככר. ערי של דינם בגזר הכתוב האריך ויט( יח )פרק ויראובפרשת

 האלה והחטאים" "הרעים האנשים בעד אבינו אברהם של בתפלתוושם
 "האף התהום: עד ונוקבת היורדת בשאלתו הארץ כי לשופט פונההוא

 צדיקים חמשים יש "אויי לשאול מוסיף והוא רשע"9 עם צדיקתספה
 האם ? מניין בסדום צדיקים חמשים עצמך, עי תמה ". זגו העירבתוך
 בהרי השוכן צדיק אותו ידע לא וכי צדיקימי מגדלת עיר היתהסדום
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 הטוב שמי שהי' כמו והלא ? הככר ערי יושבי של טיבם אתחברון
 בכל אלקים" כ"נשיא לטובה ידוע בכנען, ותושב הגר העברי, אברםשל

 אם סדים שבערי הצדיקים עי גם שומעים היו הלא כך הארץ,מרחבי
 יו מה סדום אנשי בין אחד צדיק היה אם ועוד שם. נמצאיםהיו

 9 כאלה וחטאים רעים אנשים בתוךלשבת

 ועמורה" סדום "חטאת באמת מהי יברר זקוקים אנו זאת אתלהבין
 מאד". כבדה כי וחטאתם רבה כי ועמורה סדום אזעקת נאמרשעליה
 עצרת מנאפים, נךם וגזל, חמס אנשי היו האם פשעמי ומה חטאםמה

 מן חסר היה העיקר כן אם חוצות9 כך בראש נקי דם שופכיבוגדים,
 עיר היתה שסדום הרושם מתקבל המקראות פשט לפי אדרבההספר.
 גם משכט, בשער העכידו שבתוכה גבוהה תרבות בת ופורחת,עףבירה

 נראק אבל סדום. דיני פי עי דנים היו סדום שדייני שכמובן נאמראם

 בדחובותיד צוחה ואין יוצאת ואין פרץ ואין בתוכה, שרר ומשפט חוקכי
 האף חרי מה 9 הזאת לעיר ככה ה' עשה מה על נשאל. הלא כןואם

 ?הגדול

 ועשירים במקומם עניים תורה ש"דברי חז"ל הורונו כבראבל
 בראשית בספר הכתוב שסתם ומה ה"ה(, פ"ג ר"ה )ירושימי אחר"במקום
 גאון אחתך סדם עון היה זה "הנה מט( )טז, לנו וגילה יחזקאלבא

 החזיקה". לא ואביון עני ויד ולבנותיה, לה היה השקט ושלוה לחםשבעת
 שאינם יהם" "שבעי כל של חטאתם היתה סדוםחטאת
 עני ידי מחזיקים ואינם ירש, ולועגים הרעבים,של
 על בו". והחזקת . . אחיך ימוך "כי התורה, מצותכפי

 ה' אף בהם חרה זה ועל מאד", לה' וחטאיםארעים

 ברוריםהדברים
 בצערםיודעים
 לו, בצרואביון

 נקראו זהחטא
 לדהצמידעד

 ורב "צדקתו" גידך את החייה התורה לנו סיפרה הקבלהובתור
 מדת את בפרוטרוט ותיארה שכנם, אבינו אברהם של ונדיבותופזרונו
 רק היה בעצמו שהוא בזמן ומאדו, נכשו לבו, בכל שלו אורחיםהכנסת
 בהרי ארבע בקרית אטר ממרא באלני אהל יושב נודד, רועה ותושב,גר

 הירדן. ככר ערי מעל הנשקפיםיהודה

 "הכצעקתה ועמורה סדום שך דינם גזר את צדיק אותווכששמע
- לא ואם כלה, - עשו אליהבאה  כי להאמין בעיניו הוקשה אדעה", 
 של מועט מספר העיר" "בתוך אין וכי לבב קשוחי הם סדום אנשיכל
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 העניים, עם "צדקה" ולעשות הדלים עם חסד לגמול המוכניםאנשים
 בתוך "צדיקים" חמשים יש "אולי ; כששאל התכוון שכאלה סדוםולאנשי
 על להתקיים לעניים אפשר כי דינם, גזר יחול לא הלא אז כיהעיר",
 אלה. "צדיקים"ידי

 שני את ה' שלח אבינו אבדהם של שאלותיו לכל נצחתוכתשובה
 האחד אבדהם, אחי בן לוט, מה"תושב" חוץ והנה בערב, סדומההמלאכים

 הביתה. שיאספם סדום אנשי מכל אחד אף נמצא לא בסדום, לגורהבא
 ונגד לוט נגד התקוממו מקצה, העם כל זקן, ועד מנער כולם,אדרבה

 לכליה. דינם גזר נתקיים זה ועל"צדקתו",

 היינו כסדוסלט.

 ומדמה יהודה ואת ידושלים את ומוכיח עומד כשהנביא מעתה,אמור
 הצדק שפלות את לשונו בשוט מצליף הוא גם ועמודה, לסדוםאותם

 האביונים. אחיהם המון בעד העשידים של האחדיות דגש וחוסדהחבדתי
 א( )ישעי' עמודה" ו"עם סדום" "קציני להם קורא הוא זה חטאועל

 לגלות בושים שאינם ג(, )פדק כחדו" לא הגידו, כסדום חטאתם"אשד
 כלל חוטאים אינם בעיניהם כי הדכושנים, תודת על המבוססותדעותיהם

 )עושה צדיק ,שמדו ; י( )פסוק מוסיף והוא עני. ידי מחזיקים שאינםבזה
 שפידש כמו יאנלו". מעלליהם פדי כי לעצמו( גם )יהיה טוב כיצדקה(
 דע לדשע "אוי ולהיפך שלום". הצדקה מעשה "והיה ; יז( לב,)בפרק
 הבדיות אל יצטדך )כשהוא לו" יעשה ידיו גמול כי ידו( את)הקופץ
 ענשח. עליבא

 בפועל, וגזילה כגניבה הנביא בעיני הוא לעניים זה סדומי ויחסמ.
 ניצול א. ז. בבתיהם, העני" "גזלת כי ושדיו העם זקני את מאשיםוהוא
 העיקדית הסבה את להפש ממשיך וויא מהם, החזקים העשידים ע"יהדלים
 החפצות העדינות, ציון בנות של הנטוי בגדונן הקולד ותולה הדעהשל
 שמלותיהן בגלל מאדוניהן רב הון והתובעות ותענוגים, מותרותבחיי

 ניאוף בעניני מוסדית בקודת כאן אין היקדות. ותכשיטיהןהמפואדות
 וגזל דלים עושק לחטא היא הכוונה בעיקר דק הפדיצות, והוקעתוזנות
 שאליו עגזל" ורחמים, צדק על המיוסד המשפט התודה, דוח לפימשפט
 אביונים, והדוצצות דלים העושקות השאנטת "הנשים אותן בעיקדגדמו

 הבוונה א, נז, בישעי' גם ד(. ~מוס ונשתה" הביאה לאדוניהם,האומדות
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 לב, על שם איש ואין אבד, "הצדיק אצדקה", העושה ל"צדיק"היא

 כאן גם הצדיק". נאסף הרעה מפני כי מבין, באין נאספים, חסדואנשי
 חסד. לאנשי מקביל הואהצדיק

 הכ? ידי לצאתמא.

 אבל והפרדוקסים האפתעות פרק הוא קהלת במגלת שביעיפרק
 הבלי. בימי ראיתי הכל "את י דלהלן הפסוקים את להבין קשה זאתבכל
 הרבה. צדיק תהי אל ברעתו. מאריך רשע ויש בצדקו, אובד צדיקיש
 למה סכל, תהי ואל הרבה, תרשע אל תשומם. למה יותר, תתחכםואל
 ירא כי ידך. תנח אל מזה וגם בזה, תאחוז אשר טוב עתך. בלאתמות
 בארץ, צדיק אין אדם כי . . לחכם תעוז החכמה כולם. את יצאאלקים
 אם 1 בצדקו" "אובד צדיק של פירושו מה יחטא. ולא טוב יעשהאשר
 ורע "צדיק לבעית באנו שוב צדיק, היותו למרות אובד שהואתאמר
 עוד? יאבד לא בזה הכי 1 הרבה יצדק שלא העצה לו תועיל מה ואזלו",
 העצה כן ועל ובסבתו. צדקו ידי על דוקא אובד שהצדיק שהכוונהברור

 שצדקתו לנו נצייר איך אבל תאבד. ולא הרבה תצדק אל י היאההגיונית
 ופזרנות "צדקה" לנתינת היא שהכוונה אומר הוה לרעתו? תהא אדםשל

 לנדיב דיוגינוס היוני הפילוסוף של תשובתו מזכירתנו קהלת ועצתיתירה.
 כי זהוב, דורש אני ממך אבל פרוטה, מקבל אני אדם "מכל י פזרןאחד
 ומחר הונך מפזר אתה היום אתה אבל כך, אחר גם ויתנו נותניםכולם
 יבזבז אל "המבזבז ;( סז )כתובות חז"ל אמרו וכבר הפתחים". עלתחזר
 מחומש".יותר

 וקמצנות, פזרנות לרעה, היא קיצוניות שכל כאן, החכם שהורנווזהו

 מוחלטת ובערות יתירה התחכמות גם וכן נדיבות. הוא הממוצע הדרךוכי
 של כדעתו הממוצע, הזהב בשביל ובזה, בזה לאחוז וטוב רעות,שניהן
 בנחיצות מסיים והוא פ"ד. לרמב"ם פרקים בשמנה המובאה היוניאריסטו
 כי הממוצע, הדרך את ולמצוא רגליו מעגל לפלס כדי לצדיקה"חכמה"

 ימלט לא אדם, בני לכל "טובות" ויעשה "צדיק" רק האדם יהיהאם
 הראוי. השעור מן ויותיר ויחסר המטרה ויחטיאמשגיאות

 שלמה. משלימב.

 שכיח הוא דל וחונן חסד עושה עם נרדף כשם וצדיק" של זהמושג
 בבותרת שוב המתחיל הספר, של האמצעי בקובץ שלמה, במשליביותר
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 שיר שהוא י', פרק לדוגמא וראה כד(, פרק עד י )מפדק שלמה""משלי
 וצדקה רשע, אוצרות יועילו ולא )ב( : האויל לרה2ע בהקבלה לצדיקתהלה
 "ברכות )ו( יהדף. רשעים והות צדיק, נפש ה' ירעיב "לא )ג( ממות.תציל
 רשעים ושם לבדכה, צדיק "זכר )ז( חמס. יכסה רשעים ופי צדיק,לראש
 "פעולת )טז( חמס. יכסה רשעים ופי צדיק, פי חיים "מקוד )יא(ירקב.
 הנותן ב"צדיק" מדברת הפרשה כל וכן יחטאת. רשע תבואת לחיים,צדיק
 ב. בפסוק פתח שבהצדקה

 : אומר הוא בתחלתו כבר ושוב לקודמו, המשך הוא י"א פרקגם
 תמים "צדקת )ה( ממות. תציל וצדקה עברה, ביום הון יועיל "לא)ד(

 בוגדים ובהות תציים ישרים "צדקת )ו( רה2ע. יפול וברשעתו דרכותישד
 ישחית חנף "בפה )ט( תחתיו. רשע ויבא נחלץ מצרה "צדיק )ח(ילכדו.
 ובאבוד קריה תעלץ צדיקים "בטוב )י( יחלצו. צדיקים ובדעתרעהו,
 "רשע )יח( אכזרי. שארו ועוכר חסד, איש נפשו "גומל )יז( רנה.דשעים
 ומרדף לחיים, צדקה "כן )יט( אמת. שכר צדקה וזרע שקר, פעולתעושה
 "תאות )כג( נמלט. צדיקים וזרע רע, ינקה לא ליד "יד )כא( למותו.רעה

 וחושך עוד, ונוסף מפזר "יש )כד( עברה. רשעים תקות טוב, אךצדיקים
 יורה. הוא גם ומרוה תדושן ברכה "נפש )כה( למחסור. אךמיוי2ר
 בעשרו "בוטח )כח( משביר. לראש ובדכה לאום, יקבוהו בר "מונע)כו(
 נפשות ולוקח חיים עץ צדיק "פרי )ל( יפרחו. צדיקים וכעלה יפול,הוא
 וחוטא. רשע כי אף ישולם, בארץ צדיק "הן )לא(חכם.

 עם צדקה עושה בצדיק כי האלה הפסוקים מהמשך שברורכמדומה
 כמה ונשנה חוזר זה מרכזי רעיון ברשע. וחילופו מדבר, הכתובהענ"ם
 נפש )גם( צדיק "יודע מוסיףי הוא ששם שלאחריו, י"ב בפרקפעמים
 6ל נתיבה ודרך חיים, צדקה "בארח : כי בהבטחה שוב ומסייםבהמתו".
 בפסוק המסיים י"ג פרק בפסוקי ומתרקם חוזר הזה וה"מוטיב"מות".
 וט"ו י"ד בפרק גם וכן תחסר". רשעים ובטן נפשו לשובע אוכל"צדיק

 ה"צדיק" את מגדיר דךא כ"ו פסוק כ"א ובפרק שלאחריהם.ובפרקים
 יחשוך". ולא יתן "וצדיק ברורים.בדברים

 תהליםבספר

 שיח הוא כשהמזמור בין תהלים. במזמורי מצוי הוא "צדיק"השם
 בצרותיו דוד המלך של או הרועה, ישי בן דוד של הנעלמים רגשותיוסוד
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 מעל ומתעלה ממדיא כשהוא ובין נפש, שונאיו ע"י נרדף כשהואהרבות
 כשהוא אנושית-כללית, או לאומית  על-אישית, לנקודה הפרטיים חייולחוג

 האדם עם או ומנדיה, שונאיה ידי על הנרדפת בכלל האומה עםמזדהה
 הוא תמיד הזמן, פגעי תחת הרובץ או כח, עושקיו יד תחת הסובלהעני
 ממנו. החזק הדשע מיד הצדיק העני שיציל ה' אל הלב ממעמקיקורא
 תהלים, ספר מזמורי כל סובבים שעליו התיכון הבריח הוא זהרעיון
 נעימותיו כל את ישראל זמירות נעים פורט שעליו הראשי המיתרהוא

 ניגודו וגם המזמד, של מתודעתו זז אינו "רשע" המונח הדתיות.ורגשותיו
 על שגור הוא בפירוש, תמיד מזכירו שאינו אף "צדיק" השםוהיפוכו,
שפתיה

 העושה "צדיק" של המיוחד המובן את גם כאן מוצאים אנוהשוב
 קיב, )תלים וצדיק" ורחום "חנת של. המשולש התואר לדוגמאצדקות,

 וצדקתו בביתו, ועושר "הון )ג( ; פרק שבאותו הפסוקים שאר וכלד(
 "כי )ו( במשפטק דבריו יכלכל ומלוה, חונן איש "טוב )ה( לעד".עומדת
 צדקתו לאביונים, נתן "פזר )ט( צדיק". יהיה עולם לזכר ימוט, לאלעולם
 "חנון הקב"ה. של ממדותיו גם הוא זה משולש ותואד גו'. לעד"עומדת

 ה(. קטז, )תלים מרחם" ואלקינו וצדיקה'

 נעזב צדיקמד.

 טוב בשכר אמונה והבטחון, האמונה המנון הוא בתהלים ל"זמזמור
 ורע צדיק ימצא לעתים אם גם ובטחון החוטא, לרשע ועונשלצדיק

 ועד עובר, לרגע דק זהו כי החפץ על תתמה אל לו, וטוב ורשעלו
 אין כאן עד ענשה על והר,בע שכרו על יבא והצדיק הצדק יתגלהמהרה
 איוב. בספר ובמיוחד הנביאים בספרי גם המצוי הרעיון והוא חדש,בל

 כבר החורג חידוש דבר גם כאן מוצאים אנו זה על נוסףאבל
 בפסוק והוא עובדתית, עדות מעין שהוא דבר והבטחון, האמונהממסגרת

 לחם". מבקש וזרעו נעזב צדיק ראיתי ולא זקנתי גם הייתי "נער .כ"ה
 "מזמור מעין מופשט, בצדק בטחון או בעתיד אמונה של ביטוי רק אינוזה
 כי בעבר, מציאות של ענין הסטורי-מדעי, משפט רק לבא", לעתידשיר

 וגו'. נעזב" "צדיק ראה לא זקנותו ועדמנערותו

 העולם "שר כי ופירשו זה, פסוק של בזרותו הרגישו כבר חז"למה.
 לא שמעולם בחיים, מציאות בדבר אנו דנים ובכן .(. טז )יבמותאמרו'
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 הצדיק של וזרעו לחם( חסר א. )ז. נעזב יהיה שצדיק שכזה דברקרה
 איש הכללי, במובנו כצורתו, כאן "צדיק" נתרגם ואם לחם. מבקשיהיה
 הדורות, כל צדיקי על לעז מוציא אתה נמצא מרע, וסר א' ירא וישר,תם

 ללחם רעבים והיו מטבע צורת אף הכירו שלא והתמימים הישריםהחסידים
 להצטרך שלא כדי חול שבתם את עשו אף ואולי השבוע, ימותכל

 ונשיהם הם רעב מזי מרודים, כעניים חייהם שנות כל בילו וכןלבריות,
 לא אלה כל האם ו שמימ אי הקטנים. עם הגדולים ובנותיהםובניהם
 שמילאו אותם ובילק, חילק ? מי אלא 1 עוה"ב לחיי המזומנים צדיקיםהיו

 להזכיר לא כי חס, ? הבלם ימי כל מטעמים וכל ודגים בבשרכרסם
 שכזה. וגידוףחירוף

 ספרי בשאר וגם תהלים, בספר "עשיר" מה~ג כי ידוע והלאמו.
 הכתיב דמיון על המליצו וכבר "רשע" למושג מאד קרוב הואהמקרא,

 ש"אין יש ורמז זכר לדבר, ראיה אין אם כי האלה, השמות שנישל
 אותיות כי מלמעלה", רשע נעשה כן אם אלא מלמטה עשיר נעשהאדם
 כמעט הוא ואבית עני השם ומאידך רש"ע. למפרע, מלמטה, נקראותעש"ר
 לא(. אות למעלה )עיין וישר צדיק עםזהה

 את גם מוציא דוד היה כזה חרוץ שבמשפט אלא עוד ולאמז.
 בודאי הלא וכי צדיקים. של מספרן שמו את מוחה וכביכול הכלל מןעצמו
 בבחינת היה ובעצמו בכבודו שהוא הימים אותם דוד מלכנו שכחלא

 הכהנים עיר נוב אל ובבואו מלכו שאול מפני בברחו לחם" ומבקשענעזב
 תנה לחם? חמשה ? ידך תחת יש מה "ועתה הכהןי באחימלך בוהפציר
 נבוך הוא חול לחם מוצא וכשאינו ד(. כא, )ש"א הנמצא". - אובידי!
 לחם" ומבקש "נעזב לך היש הקדש. לחם את ומבקש בלשונוומגמגם
 אנשיו עם ומתחבא שאול ידי על נרדף וכשהיה 1 שעה באותה מדודיותר

 לבקש הכרמלי נבל אל נעריו את בשלחו ובמצודה, גדי עיןבמדבר
 לעבדיך ידך תמצא אשר נא "תנה ; ברורה בבקשה חסד" "לחםמאתו
 והלא 1 מזה יותר לחם" מבקש "נעזב לך היש ח(. כה, )ש"א לדוד'ולבנך
 ב(. כב, )תלים עזבתני" למה א-לי א-לי דוד. בפי הוא מפורשמקרא
 לצדיק עצמו את דהבב שלא כך לידי עד דוד של ענותנותו הגיעהוכי

 ד(. ד, )תלים לו" חסיד הו הפלה וכי ! מעיד בעצמו הוא והלא זוחסיד
 אני* חסיד כי נפשי *שמרה י(. טז, )שם שחת' לראות חסידך תתן*לא
 גסי פהסמם
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 הכללית, בהוראתו אינה כאן "צדיקע שם שמשמעות מעתה אמורמח.
 הכתוב העיד כזה "צדיק' ועל לעניים, לעזור חסד ורודף צדקה* *נותןרק

 לחם". "מבקש היה לא זרעו שגם אלא עוד ולא "נעזב", היה לאשמעולם
 הן הקב"ה של מדותיו כל כי לזכור עלינו הזאת ההצהרה אתלהבין
 זה, יסוד על מבוסס המקרא צדק וכל .( צ )סנהדרין מדהע כנגד4מדה

 דם "שופך : ו( ט, )בראשית התורה בתחלת הנמצא הקדמוני מהמשפטהחל
 שלש )אותן החטא של ההיפוך הוא שהעונש ישפך", דמו באדםהאדם
 ~מות משפטים בפרשת העברי המשפט של גיבווטו עד למפרע( רקהמלים,
 התורה ספרי כל דרך וגו'. עין" תחת עין נפש תחת "נפש : כג(כא,

 מספר. אין עד הדוגמאות רבו והכתובים,והנביאים

 עד עמנו בתוך ומקובל מקויים כך כל הוא הזה היסודות ויסודמט.
 העובדא דידן בנידון וגם ראיה. צריכות שאינן מהמפורסמות לאחתשנעשה
 מדלות, ינצל דלים החונן יעזר, העוזר ירוחם, המרהם 1 כי היאהמ~רחת
 לעולם. ללחם ירעב לא לחמו, לרעבוהפורס

 חליפות וראיתי זקנתי" גם הייתי "נער י הפסוק כונת היא וזאתנ.
 "נעזב", צדקה בעל צדיק" ראיתי "ולא בעולם, החוזר הגלגל וסיבוביהעתים
 לאכול, לחם בלי אעזבך( לא כי הפסוק על ורש"י סט )ב"ר חז"לכפירוש

 זרעו שגם אלא עוד ולא ג(. י, )משלי צדיק" נפש ה' ירעיב לאעכי
 לדורות, עושר של הבטחה כאן אין להם אין ופורש לחם" "מבקש יהאלא

 כי ללחס רעב יהא לא אבל אחרים, בחסד ותלוי עני יהא זרעו גםואפשר
 הוא כאן לחם" ו*מבקש כא(. יא, )טהטלי נמלט" צדיקים "וזרע בידויחזיקו
 עמה "כל וכמו יז(. מא, )ישעי' ואין מים מבקשים והאביונים "הענייםכמו

 להוסיף וצריך הכתוב קיצר שם גם י(0' א, ~ויכה לחם" מבקשיםנאנחים
 ואין". לחם מבקש "וזרעו י כתוב כאילו כאן גם כן מוצאים",4ואינם

 ה"רשע" על מזמור גם לנו יש הצדיק על זה למזמור הקבלה וכעיןנא.
 ואשתו יתומים בניו יהיו אחר, יקח פקדתו מעטים, ימיו "יהיו י קט()תלים
 לו, אשר לכל נושה ינקש מחרבותיהם, ודרשו בניו ינועו ונועאלמנה,
 גו'. ליתומיו חונן יהי ואל חסד, מושך לו יהי אל יגיעו, זריםויבוזו
 גו'". ואביון עני איש וירדוף חפד עשות זכר לא אהטריען

 י :( קנא )שבת חז"ל בדברי מוצאים אנו הנ"ל לפסוק ביאור כעיןנב.
 יבא )שלא זו מדה על רחמים אדם יבקש לעולם אומר, הקפר רוא"תניא
 בנו, בן בא בא, לא בנו ואם בנו, בא בא, לא הוא וואם עניות(לידי
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 בעולם. שחוזר הוא גלגל ישמעאל ר' דבי תנא הזה. הדבר בגלל כישנאמר
 אם ? דמיעני קחזינן והא מיעני לא מדרבנן צורבא האי נקטינן יוסףא"ר
 אתא כי לדביתהו, חייא ר' א"ל מיהדר לא אפתחא אהדורי דמיעני,איתא
 קא מילט ליה, אמרה לבניך. דליקדמו היכי כי רפתא, ליה אקדיםעניא,
 אומד, ברבי ר"ג תניא . . גו' בגלל כי כתיב, קרא א"ל, 9 להולייטת

 הן עליו מרחמין הבריות על המרחם כל והרבך, ורחמך רחמים לךונתן
 כי'"השמים

 "טוב )טז( ל"ז. המזמור פסוקי שאר את גם להבין עלינו וכךנג.
 וסומך תשברנה רשעים זרועות "כי )יז( דבים רשעים מהמון יצדיקמעט

 "לא )יט( תהיה לעולם ונחלתם תמימים ימי ה' "יודע )יח( ה'צדיקים
 וצדיק ישלם ולא רשע "לוה )כא( ישבעו. רעבון ובימי רעה בעתיבושו
 הייתי "נער )כה( ידו. סומך ה' כי יוטל, לא ימול "כי )כד( ונותן".חונן
 הונן היום "כל )כו( לחם. מבקש וזרעו נעזב צדיק ראיתי ולא זקנתיגם

 גו'. לברכה" וזדעוומיוה
 ה"צדיק", את מעשרת היא לעניים ומעףמר צדקה נתינת וכןנד

 שתתעשר בשביל עשר תעשר", "עשר מהמלים חז"ל דרשו מדה, כנגדמדה
 נדכתיב ה' את בו לנסות לנו שמותר היחידי הדבר וזהו ימנית()בשין
 ארבות את יכם אפתה לא אם גו', בזאת נא "ובחנוני י( ג,)מלאכי
 ט.(. תענית )עיין די" בלי עד ברכה לכם והריקתיהשמים,

 בתלמוד גם נמצא "צדיק" השם של זה מוגבל ששימוש מענייןנה
 בשביל או בני שיחיי בשביל לצדקה, זו סלע "האומר הידועבמאמר
 ר"ה ה.; פסחים )עי' גמור" צדיק זה הרי הבא, עולם לחיי בהשאזכה

 עשיר לו שהושיט א' סלע בשכר וכי התמיהה, גדולה ומה (. י ב"ב ,ד
 בניו שיהיו בשביל רבש"ע, עם ותגרנות "מסהר" בתורת עני לאותוזה
 לנו די ולא אתמהה. "צדיק"9 כבר נעשה הוא לעוה"ב, שיזכה כדיאו
 ורש"י סובלתו. הדעת שאל דבר זהו גמור". "צדיק גם נקרא שהןאאלא
 )עיין דרכים בכמה לפרש וניסו הקושי על עמדו התוספות ובעייז"ל
 הנ"ל(. המקומות בשלשתעם

 גמור צדיק שהוא לומר כאן ניונו לא כי אמת דברי ניכריםאבל
 דעת על הנותן והוא, לצדקה, לו תחשב זו שנתינה רק אלא כללי,במובן
 בנתינה לב ונדיב גמור" "צדיק עליה ונקרא כהלכתה, צדקה : מצ ק-יםכן,
 מנת )על הכי "ודעביד התלמוד מקשה ( )יב בב"ב בפירוש נמצא יכךזו
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 ובפירוש כו'. זו סלע האומר והתניא, היאי גמ]רה צדקה לאו פרס(לקבל
 "הרי במקום גמורה" צדקה זו "הרי אחרת גרסא מביא הוא ר"ה, עלר"ח
 משמעו גמור" "צדיק כי הספרים, להגיה צריך אין אבל גמור", צדיקזה

 בפירושו 7זה נתכון ז"ל רש"י שגם ואפשר יותר ולא גמורה" צדקה"עושה
 בסלע צדקה שעזמה היינו זה", בדבר גמור "צדיק שפירש חלפסחים

 גמור" "צדיק נקרא זה למעשה וביחסזה,

 שיחין חופר נחוניאנו.

 רו מסויימת, צדקה לעושה מדה כנגד מדה הבטחת של זהרעיון
 ש% בבתו "מעשה דלהלן בסיפור בתימוד מפורש נמצא אחריו,ולזרעו

 ובאו הגדול, יבור שנפלה רגלים[ לעולי מים ]להספיק שיחין חופרנחוניא
 א"ל, שנייה, שלום. להם, אמר ראשונה, שעה דוסא. בן חנינא לר'והודיעו

 אנכי נביא יא א"ל, 9 אתה נביא א"ל, כו' עיתה א"ל שלישית,שלום.
 7" זרעו ב, יכשל ב] מתעסק שה"צדיק" דבר אלא אנכי, נביא בןולא

 .(. נ יב"ב . קכא יבמות)עיין

 זה "צדיק" שי שזרעו אפשר שאי בטוח היה שרחב"ד אנולמדים
 כן ועי זה בבור ימות הבורות בחפירת רגלים עולי עם צדקהשעשה
 כ"ד הפסוק כפי ולעלות, להנצי היא מוכרהת הבור אל בתו נפלהאם

 ידו" סומך ה' כי יוטל, לא יפול "כי שלנובמזמור

 ודמאי ה"א פ"ה, )שקלים בירושלמי גם נמצא יזה דומה סיפורנז.
 אותו של שבתו מסופר ושם יאיר בן פנחס ר' בשם עיי"ש( ה"ג,פ"א
 כו' הנהר ושטפה יהנשא עוברת היתה כו' בורות חופר שהיהחסיד

 ? במים" מקפחו והוא במים בוראו את מכבד )0היה "אפשר אמרורפב"י

 ערבית אגדה מביא א"י" "אגדות בספרו וילנאי שזאב מעניין]אגב,
 ההר מדאש ינכיה ר דצ, בסוימא נערות.ה עם ע.לה שהיתה א' כלהעל
 העויות האנחות את שם דרך הנוסעים שומעים היום ועד וטבעה היםאל

 שם[. היםממצולות

 אנו הבריות עם חסד לגמול שרגיל למי מדה כנגד מדה ושכרנח.
 שהיה א' אדם של שבזכותו ולמגפה, לאש ביחס גם בתלמודמוצאים
 ובזכותה בשכונתו, הדבר שלט לא לקבורה, וזבילא" "מרא להשאילרגיל
 שכנותיה בו שיאפו כדי ע"ש בכל התנור מחממת שהיתה א' אשהשל

 ( כא )תענית העיר שאר כל את ששרפה הדליקה מן השכונה כ%ניצלה
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 הצדיק בנימיןנט.

 הצדקה על הממונה לאיש כתואר גם נמצא "צדיק' של זהשימוש
 ממונה שהיה הצדיק בנימין על עליו "אמרו מהונו: גדולה צדקהשעשה
 א"ל, בצורת, בשנת לפניו אשה באתה אחת פעם צדקה. של קופהעל

 העבודה! א"ל, פרנסני.רבי
 שאיי

 רבי א"ל, כלום. צדקה של בקופה
 משלה ופרנסה עמד מתים. בניה ושבעה אהעה הרי מפרנסני, אתה איןאם

 הקב"ה, לפני השרת מלאכי אמרו למות. ונטה הצדיק( )בנימין חלהלימים
 מלא, עולם קיים כאילו מישראל א' נפש המקיים כל אמרת, אתהרבשעע,
 מיד ? הללו מועטות בשנים ימות בניה ושבעה אשה שהחיה הצדיקובנימין
 ." יא )ב"ב שנותיו" על שנה כ"ב לו הוסיפו תנא, דינה גזר לוקרעו

 מיוסף חוץ אחר, אדם לשום בתלמוד שכזה תואר מצאנו לאוהנה
 הכ"ג, הצדיק ושמעון כק אות לעיל )ועיין שהיה מעשה משוםהצדיק,

 בנימין נקרא שלזה וברור כידוע, צדיק, הי' שלא מנכדו להבדילוכדי
 מכיסה צדקה נתן וגם צדקה" של קופה על ממונה "שהיה מפני "הצדיק"זה

 המשיחס.

 והיא הנביאים, בספרי הזה הכבוד שם על אחת הוראה בעודנסיים
 )אות למעלה עליה רמזם וכבר העתידה, הגאולה של המשיח למלךכתואר
 והקימותי ה', נאם באים, ימים "הנה , ה-ו כג, ירמי' מספר והוא -לה-לו(
 בימיו בארץ וצדקה משפט ועשה והשכיל מלך ומלך צדיק צמחלדוד
 - ה' יקראו אשר שמו וזה לבטח ישכן וישראל יהודהתושע

 צדקנו'.

 ש(4ן שם4%818ימ
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 ירושלים העברית,האוניברסיטה

א.

 בקוראן, שלמה )פרשה( סורה לעצמו התופס יוסף סיפורמלבד
 עוד בקראן אין יחיד, של חייו בסיפור העוסקת יוסף, פרשת י"ב,סורה
 הסיפור", ב"פרשת נכבד חלק התופס משה של חייו סיפור אלא כזהסיפור
 את עוד להזכיר יש אלה שני מלבד ". ל( פסוק עד א מפסוק כ"ח,)סורה
 .בית - ובנה ישו אם מרים המטבל(, )יוחנן יחיא ובנו זכריהסיפור
 פרשת ג, )סורה שליחים שורת של מערבה בתוך יותר בקצור הבאעמרם",
 א-לו(. פסוק מרים, פרשת יט, סורה ג-נב, פסוקים עמרם,בית

 שמחמד מקוצרת, במדה ישו מלבד היחידות, האישיות הם ויוסףמשה
 בהמשך הסיפורים שני באים בתורה הפרטיים". חייהם במאורעותמטפל

 בין הקשר בולט". ההיסטורי המשכם אין בקראן זה. אחרי בזההיסטורי
- משה""שליחות  "שליחות ובין המצרים ולעם לפרעה - מחמד דעת לפי 
 "וכבר י אומר פרעה" מ"אנשי אחד "מאמין" בקראן. אחת פעם נזכריוסף"

 כ, בסודה משה תולדות דבר על עוד יש הסיפור", "פרשת כח, בסורה מלבד1(
 למשה, אלהים בדברי אלא סיפוה בדרך לא שם ואולם לז-ג פסוק ה.", ט."פרשת
 כח, ס. המשך גם עמו. עשה אשר הטוב את פרעה, אל שולחו שהוא בשעה לו,המזכיר
 כראשית "תולדות" ואינו לפרעה משה בשליחות עוסק ואילך ל מפסוק הסיפור","פרשת
הפרשה.
 מיוחדים, פרקים משה וחיי יוסף לחיי הקדיש האלכסנדרוני פילון שגם הדבר מענין2(
 עמוד ג ,אש0ץ0מ פי5180פץ01א מ6שת85015זפימ7ן גם ראה האבות". ל"חייומלבדם

 "והיה : בשבליו השבע בשני הקציר את לשמור מיעץ שיוסף מביא שמחמד ומעמן10.
 חכמתו את בו מדגיש שפילון ענין מז(, פ. יב, )ס. בשבליו" אותו והנחתם תקצרו,אשר
 עליו. בדברו יוסףשל

 %53-152. עמוד 118[מ, 821"יפ7 86ץ[מ 02 ,181825 .1מ, 87ץ702ך ראה3(
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 לו(. פסוק המאמין", "פרשת מ, )סורה במופתים" מלפנים יוסף אליכםבא
 לפניוץ יומף" "שליחות אחרי למצרים" משה "שליחות על מדברהוא

 של וזה יוסף של זה הסיפורים ששני לב לשים יש לזמן,באשר
 הגירתו לפני במכה, בעודו לנבואתו השלישית בתקופה למחמד נגלוכה2ה,

 האלה, הסיפורים שני את המאחד הקו זה5(. אחר בזה לו ונגלולאומדינה,
 שליחים, סיפורי לגבי בקראל הרגיל המוטיב הבלטת בפתיחתם שאיל זההוא
 כאן אין ונענשו. עמם בני להם שמעו ולא עמים להזהיר שנשלחוהיינו

 בפרשת שאירע. כפי מאורע הרצאת אלא ועונש", "אזהרה של"דוגמה"
 יוסף, פרשת יב, )סורה בסיפורים" היפה "את למחמד אלהים "מספר"יוסף
 על הסיפור", "פרשת בשם הקראן עורכי קראו כח, הסורה את ג(.פסוק
 לאבי "סיפורו" את "מספר" שמשה נזכר ובה בראה2ה, הבא משה סיפורשם

 כה(. פסוק הסיפור, פרשת כח, )סורהאשתו

 מעיר הסיפורים שבשני כך, על ז"ל הורוביץ יוסף מורי עמדכבר
 שאות המאורע אירע שבו ובמקום בזמן היה שלא שומעיו, אוזן אתמחמד
 בא שאמנם זה הוא אות ; סתומות לו המגלה הוא אלהים ורק מספר,הוא
 אליהם בא לא אשר הערבים, את עמו, את להזהיר מאלהים חזוןאליו
 יוסף פרשת יב, לסורה קג פסוק בין ההקבלה את מציין הורוביץ לפניו.מזהיר
 בהם מבליט שמחמד הרעיון הסיפור. פרשת כח לסורה מד פסוקובין
 רעיון נבואתו4(. לאמיתות ראייה אליו שבא האלוהי לגילוי ההוכחההוא
 מספר שמחמד אחרי לט, פסוק עמרם", "בית פרשת ג', בסורה גם נמצאזה
 בסורה הנמצא נוסח באותו בדיוק ישו, של אמו מרים של סיפורםאת
 בהטפות זה רעיון חוזר אלה במקומות מלבד קגי(. פסוק יוסף פרשתיב,

 העכביש", "פרשת כט ובסורה נב, פסוק המועצות", "פרשת מב בסורהמחמד
 מז.פסוק

 ההוכחה רעיון ברור בולט האחרונים המקומות שבשני בשעה בהואולם
 שני רעיון עוד ומשה יוסף בסיפורי בולט הנה נבואתו, לאמיתותוהמופת
 את בהנהגתו אלהים מסובב שבהן המסיבות מפלאות את להראותוהוא

 שישלח מאמיגים המצרים אין דבריו לפי לפרעה. הם מהמצרים מאמין דברי4(
 לעצמו, כנראה, מחמד, טוען כאן משה נשלח והרי למצרים, יוסף אחרי מאלהיםשליח
 נביא עוד יקום לא נבואה שפסקה שאחרי באמרם שליחותו, נגד הטוענים אלהגגד

 152-153 עמוד 1, 16אס1אס088, 688 מפוסע1814"08168(1, ראה5(
 36 עמוד שם, הורוביץ, ראה6(
 ג פסוק יוסף", "פרשת יב, ס וכן7(
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 מה מתוך "טובה" אלהים מצמיח כיצד מראים, איה סיפוריםהעולם.
 לשואלים" אות ואחיו ביוסף היה "אכן כ"רעה", לכאורה, לבני-אדם,שנראה
 והנהגתו אלהים לדרכי לשואלים היינו ז(, פסוק יוסף, פרשת יב,)סורה
 דבר. של לאמיתו לטובתו אלא באה לא יוסף על שבאה הרעה כל העולם.את
 לשימם בארץ לחלשים חסדו אלהים ש"הפלה בזה משה סיפור פותח כןכמו

 הסיפור, פרשה כח, )סורה בישראי הוא המדובר - היורשים" ולשימםלמופת
 ואויב לו "אויב לבית-פרעה, להביאו כדי ליאור מושלך משה ד(,פסוק

 לח(. פסוק )שם,לאלהים"

 של קשות בשעות מחמד, לב על דיברו אלה שסיפורים מאד,יתכן
 שלישית תקופה באותה במכה, קרוביו, וגם עירו בני מתנגדיו, עםהתאבקות
 טובה לתקוה דוגמה לו ושמשו צרה בעת אותו עודדו הם במכה.לנבואתו
 לבוא. לעתידולהצלחה

 ושל יוסף של הסיפורים לשני המשותף הוא בלבד זה רעיון לאאך
 א( בחינותי משלש בקראן, באים שהם לפי ביניהם, מפליא דמיוןמשה.

 זה הם דומים ב( לתוכן. שנוגע במה לשניהם משותפים שוניםמוטיבים
 חוזרים הסיפורים, שני של ועיקרם מיסודם מאמרים מספר בסגנון. גםלזה

 בשניהם, שונים ביטויים חוזרים זה מיבד ג( בשניהם. במלה מלהכמעט
 את להכיר אפשר בתוכן. בשניהם המקבילים במקומות לא כי גםאם

 מאותו מלאה עדיין רוחו שיוצרם, להכיר, אפשר שניהם. שביןהאסוסיאציה
 הענין קרבת השני. הסיפור ביצירת שעסק בשעה תחלה, שיצרהסיפור
 הראשון. בספור השתמש שבהם בביטויים השמוש את גם אחריהמשכה

ב.
 הוצקו ששניהם ברור מראים הסיפורים לשני המשותפיםהמוטיבים

 אותן 1 כן על יתר אחת. מטרה לשם אחת במתכונת ונתכנו אחדבדפוס
 כמקבילות צורה, בשינוי כמעט, חוזרות יוסף בסיפור הפועלותהנפשות
 משה.בסיפור

 וסיפור יוסף לסיפור משותפים מוטיבים יש בתורה שגם לומר,ויש
 הסיפורים'(. שני בין הקבלות הקביל לא היהודית האגדה מדרש כי אםמשה,

 התנכר ומשה עברי שהוא התגכר לא שיוסף ומשה, יוסף בין הנגוד נזכר באגדה8(
 . )פ"ח( רבה בבראשית נמצא זה מלבד ואתחנן( פרשת רבה, )דברים מצרי שהואואמר
 שהושלך למשה מחכה היה מי למלך, שיהיה הצרות כל עליו שעברו ליוסף מחכה היהמי
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 אמו לעומת יוסף אבי יעקב א( , הם שבתורה המשותפיםהמוטיבים
 אותו. המצילה משה אחות לעומת אותו המוכרים יוסף אחי ב( משה.של

 ת1נשיו פרעה מזממי משה את להציל המבקשת מרים מקבילה מהבמרת
 מושלך ומשה לבור מושלך יוסף ג( מאחיו. להצילו המבקש יוסף אחילראובן
 להשלכת אמו, בידי ליאור משה השלכת בין הקבלה גם למצת1 אפשרליאור.
 משה בסיפור ופרעה בת-פרעה ר( להצילו. - ראובן בעצת הבור אליוסף

 אשתו לעומת הטוב פוטיפר לעומת - הטובה פרעה ובת הרע פרעה-
 יוסף ו( פרעה. בבית ומשה פרעה בבית יוסף ה( מהופכת. הקבלההרעה,
 נישואי ז( למרין. ממצרים מורחק ומשה למצרים, מכנען ממולרתומורחק
 נישו"1י בענין משה בסיפור באים און כהן פוטיפרע בת אסנת אתיוסף
 מדין. כהן יתרו בת צפורה אתמשה

 אלה ואף ; יותר הרבה הספורים לשני המוטיבים משותפיםבקראן
 יותר. הרבה בהבלטה בקראן באים בתורה, מקור להם מוצאיםשאמ

 הספר אותות עאלה , משותף בפסוק בקראן פותחים הסיפוריםשני
 אלכתאב טיאת )תלכהגלויע

 אלמבינ("
 כח, סורה ; א פסוק יב, )סודה

 שהסיפורים הבעה להם, הקדמה באה הסיפורים שבשני ב בפסוק גם א(.פסוק
 את למחמד מספר אלהים מי-שהוא. מפי ששמעם ולא מאלהים, אליוהגיעו
 "היפה הוא יוסף סיפור ו"1ם "סיפורים". הם אלה שני כר1(. לפני ירעאשר

 הוא גם משה סיפור הנה ב(, פסוק יב, )סורה אלקצצ )אחסנבסיפורים"
 גק. כה( פסוק כח, )סורה לחותנו מספרו כשמשה מכונה שהענין כפיקצתון,

 וכן ממנו, היוצא במוסר-השכל הסיפור, בעצם ישנן רבותהקבלות

 הסיפורים. בשני שראינו כפי אותו, מבליט שהקראן רעיון אגב, שנהיה". כמו שנהיהליאור
 לאחרים. גם הקב"ה מחסדי ארוכה שורה הוא מביא שם במדרשואולם

 (4 פסוק המשוררים", "פרשת כו, סורה בראש גם נמצאת אלו במלים הפתיחה9(
 פרשיות בשתי ט-סח( )פסוקים משה שליהות ספור א-ח( )פסוקים הקדמה אהרי באשבה
 הפרשיות בראש באות כה(, )סורה הסיפור ופרשת כו( )סורה המשוררים פרשתאלו,

 נמצא שלא שונות, סורות בראש הבאות הסתומות, האותיות מסוג מ. ש. סהאותיות
 ש. ט. האותיות באות אלו פרשיות בשתי מלבד היום עד הדעת על מתקבל פרושעליהן
 וכן ד-יד(. )פסוקים משה בסיפור פותהת היא שגם הנמלים", .פרשת כו, סורהבראש
 )פסוקים הקדמה אהרי בא וה שגם ה.", ס. "פרשת כ, סורה בראש ה.ט.

 א-ו"
 סיפור

 )?(. "ט" אות הוא בהן השוה הצד ח-צז(. )פ. וכוי למשה אלהיםהתגלות
 36 עמוד שם, הורוביץ, ראה10(
 במקומות נמצא סיפורים, - קצץ והשם סיפר, - קצ שהפעל לציין ויש11(
 בקראן.שוגים
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 מחמד את להעריך גם בזה וענין בתפקידיהם. בו הפועלות בנפשותגם
כמספר.

 לו החושש יעקב, אביו הוא יוסף בסיפור הראשונה האישיותא(
 נמשך זה חשש חלומו. את יוסף לו סיפר מאז מלכתחלה, אחיומפגיעת

 בו פגעו שהם יעקב בהם חושד אחיו, עם חוזר יוסף כשאין אחר-כך.גם
 אמו חוששת לזה מקביל יג(. פסוק זה ואחרי ו, ה, ד, פסוקים יב,)סורה
 ט(. ו, פסוקים כח, )סורה ואנשיו פרעה מנכלי לבנה משהשל

 וכו'( ח פסוק יב, )סורה להמיתו המתנבלים יוסף אחי לעומתב(
 ג-ה(. פסוקים כח, )סורה ישראל לילדי המתנכלים ואנשיו פרעהעומדים
 יב, )סודה יוסף על שמר שאלהים מלמפרע, ההדגשה באה הסיפוריםבשני

 יא-יב(. פסוקים כח, )סורה משה על וכן ו-ז(,פסוקים
 פסוק יב, )סורה מאביהם מזימתם המסתידים יוסף מאחי בהפךג(

 יעקב את בפתותם אביו, מבית בערמה יוסף את המוציאים ועוד(, ח-יאה,
 בעצה שהיא אחות-משה, מופיעה ולהתענג, לשחק אתם יוסף אתלשלוח
 לכה~ה יקרה אשר את ולראות לעקוב הבת את השולחת אמה, עםאחת

 יא-יב(. פ. כח, )ס. ליאורהמושלך
 כח, )ס. ליאור מושלך ומשה טו(, פ. יב, )ס. לבור מושלך יוסףד(

 ו(.פ.

 לגבר שסופו אלהים, לו מגלה לבוד יוסף השלכת בשעת כברה(
 טו(, פ. יב, )ס. יחושו" לא והם זה, מעשה על אותם תוכיח "עוד 1 אחיועל
 של אש אוזן את מלמפרע אלהים מגלה וכן במצרים. לידו כשיפלוהיינו
 אותו משיבים הננו כי תיעצבי, ואל תיראי ואל ליאור אותו "הטילי ימשה
 ו(. פ. כח, )ס.אליך"

 הסיפודים בשני במצרים. אנשים בית אל באים שניהם ומשה יוסףו(
 בשמו(, בקראן נזכר )שאינו פוטיפר, - יוסף בסיפור . ואשתו אישמופיעים
 פוטיפר הפוכים. התפקידים בתו(. )ולא ואשתו פרעה - משה בסיפורואשתו.
 אשתו לעומתו אשתו. עלילות אחרי גם ידועה במדה - יוסף על מגןהבעל
 כל אחרי גם כג(. כא, פ. יב )ס. שנכזבה אהבתה מתוך יוסף אתעוינת

 היא מזמתכן "אכן י לה ואומר לה, מאמין 9וטיפר אין והוכחותיהטענותיה
 מזה", "סור י אלא אומר הוא אין ליוסף כח(. פ, )שם מזמתכן" רבה כיזאת,

 לאשתו מפוו,ם אומר הוא זאת לעומת ממנה", "הזהר במובן להביןשאפשד
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 פ. )שם החוטאים" מן היית כי לחטאתך, יסלח כי "ההפללי זה עםביחד
 : בסתם נאמר כן אחרי ואף בבית-האסורים, מיד יוסף את חיבש אינוכט(.

 איפוא, הוא, פוטיפר לא לה(. כ. )שמ עת" עד בבית-הסהר יאסרו יהם,נרגה
 ישמע לא אם %אסרו, יוסף עי המן:יימונ היא שאשתו נזכר בקראןהאוסרו
 בעצמו ויוסף יב(, כ. )שם אחר-כך גם עליו יעגוב מוסיפה כשהואיה,
 משה לג(. כ. )שם מחטא יהנצ% שיטסר עיסיבב יאלהים המתפ%יהוא
 ענין פרעה". אנשי אליהם אותו "אספו ז(. פ. כח, )ם. כרעה בית אלבא

 להמית מבקשים פרעה בבית במכורט נזכר אינו בת-כרעה על-ידימציאתו
-א,תו  אשת ואולם מבני-ישראל. ייד בהיותו כנראה , מה משום נאמר יא 
 בהגינה פרעה אל פרעה אשת דברי ח( פ )שם בכרץ ה;ומדת היאכרעה
 ח( פ כח, )ם. לנו לבן נאמצהו או בו, מועיי לנו יהיה "אויי משהעל
 כא(. פ. יב, )ם. לביתו יוסף את מביא כשהוא אשתו, אל כוטיפר דברי בדיוקהם

 ט( פ. יב, )ס לבור אותו השליכם לפני להרגו יוסף אחי התנכלותז(
 מן אותו הוציאם אחרי משה את 4הרוג ואנשיו פרעה להתנכלותמקבילה
 יט("( פ. כח, )סהיאור

 פוטיפר לאשת ביחסו יוסף שניהם. נבחנים החטא מבחן בכור גםח(
 בחסד אלא זה אין הרי חטא, לידי בא יא אמנם ואם כג-י(. כ יב,)ס

 נכשל לעומתו היהודיתן'(. באגדה הנמצא רעיון נג( כד, פ. )שם עליואלהים
 מאלהים, סליחה ומבקש המצרי, את בהריגתו הקראן יפי בחנא, ממשמשה
 כשהוא שוב, חוזר בחטאו מעה הכרת יד--טו( פ. כה )ם. הטאו עי לו,הסולח
 )אז( ואנכי זאת עשיתי אכן לאמר אדם, הריגת על המוכיחו לפרעהאומר
 כאן שדוקא לציין ויש יח-יט(. כ המשוררים", "פר,2ת כו, )ס התועים"מן

 שחייב וראה בדין המצרי( )על עליו )משה( "שעמד היהידית האגדהאימרת
מיתה""(

 משה )אצל "ובבגרו מלים באותן נאמר משה על גם יוסף ע4 גםט(
 )ס. הטוב" עושי את נגמול וכזאת ודעת, חכמה %ו נתנו "ויגמ4"( עודנוסף
 ביוסף. במיוחד כך על מדובר בתורה יג(. כ כח, ם כב, פיב,

 בעצח משה את יהרוג מבקש שכרעה אחרת, בצורה במדרש ניגא זה ענין12(
 יא( פרשה רבה, )שמות ראשו מעל כתרו את משה שהסיר אחריהחרטומים
 (נ. ,ץ"ש01ום 85,י 81א ת81פ10ג 5ט8 מ1ם6 ו11ט,ת60טנ 1""יטן ראה13(
 139.עמיד

 154 עמוד שם14(
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 כשהיא יוסף, לעזרת בא פוטיפר אשת של ממשפחתה אנונימי אישי(
 איש בא כן וכמו כו-כח(. פ. יב, )ס. יוסף צדקת ומוכיח אותומאשימה
 למען להרגו, מבקש שפרעה ומודיעו משה, אל העיר" מקצה "באאנונימי,
 "פרשת מ, )ס. שוב מופיע המאמין" "האיש אותו יט('1(. פ. כח, )ס.יברח

 פוטיפר, של אשתו ממשפחת האיש ,לדברי מקבילה בצורה כט(, פהמאמין",
 כשהוא משה, את להרוג שניה פעם מבקש שפרעה בשעה יוסף'1(, עלהמגן
 אלהים. בהבליחות אליובא

 זאת בעצמו מבקש כשהוא לטובתו, בבית-האסורים נחבש יוסףיא(
 שני נחבשים ואתו לחטא, לפתותו הנשים" מזמת מעליו "להעבירמאלהים
 למדין, נמלט משה לג-לו(. פ. יב, )ס. האופים( ושר המשקים )שרנערים
 כג(, פ. כח, )ס. נשים בשתי ופוגש הפושעים" האנשים מן "להמלטמתפלל
 טורי בשעתוי1(. גייגר א. על-כך עמד כבר שבע. היו התורה שלפיבעוד
 יעקב15(. בסיפור לבן בנות ולאה רחל מספור בא הנשים שתי שעניןמעיר
 לאשה לו תתו בשכר שנים שמונה לעבדו ומשה, יתרו שבין ההגאיואכן
 בקראן הסיפור שבין הקשר את מאשר כז( פ. כח, )ס. מבנותיו אחתאת

 בקראן להיות יכול הבנות שתי של המספר ואולם בתורה. יעקבלספור
 מהווה הסיפורים בשני יוסף. בסיכור הנערים" ל"שני כהקבלהאסוסיאציה

 יוסף. ושל משה של במצבם המפנה נקודת זו,פגישה

 אשת יחס לעומת למשה בת-יתרו יחס היא מנוגדת הקבלהיב(
 כג פ. יב, )ס. בחטא ביוסף החושקת פוטיפר אשת לעומת ליוסף.פוטיפר
 ובהיתר, בטהרה למ,יה אהבה הרוחשת הצנועה, יתרו בת כאן עומדתוכו'(
 כה פ. כח, )ס. לו להשיאה ממנו ומבקשת למשה אהבתה את לאביהמגלה
 לכךט(. זכר יש אגדה במדרש אולם בתורה נזכר אינו זה עניןוכו(.

 כח, )ס. מוצאו ואף מחסה אצלו ומבקש ליתרו ספורו מספר משהיג(
 אדוניו לפני "להזכירו המשקים( )שר הנערים מאחד מבקש יוסף כה(.פ.

 מב(. פ. יב, )ס.לכשינצל

 )שמות להדגו בידו עלה לא ודק משה, את פדעה תפם היהודית, האגדה לפי15(
 יא( פרשהדבה,

 כרכז. פסוקים יוסף, פרשת יב, סודה16(
 156. עמוד שם, גייגר,17(
 118. עמוד שם, טורי,18(
 פ"ב( דבה, )שמות אותו" והביאה כצפוד צפודה רצה "מיד19(
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 וכו'(, נ פ. יב, )ס. פרעה אל בהגיעו הוא יוסף בסיפור השיאיך(

 "פרשת מ, )ס. למוטב להחזירו אליו שלוח גם הוא בקראן שני מקוםשלפי
 כח, )ס. להזהירו לפרעה בשליחותו בא משה בחיי השיא לו4 פ,המאמין",

 וכו'(. לופ.

 התורה מן לכאורה השאולים המוטיבים אותם גם מופיעים כן כיהנה
 מתוכננת. ובהקבלה בולט בתיאום בקראן, ומשה יוסף בסיפוריוהאגרה,
 בקשת ליוסף. יעקב לחררת בולטת בהקבלה כאן באה לבנה משה אםחררת
 באגרה נמצא ביתו, אל מובא שהוא אחרי יוסף את להרוג ואנשיופרעה

 על אותו בשעשעו ראה2ו מעל משה שהסיר הכתר עם בקשרהיהורית
 האגרה לפי פרעה. בת ובין זה בין קשר מוצאים אין היהודית באגרהברכיו"י(.
 שאשת בקראן מפורש נאמר זה כנגר המצילו21(. הוא המלאך גבריאלהיהורית
 הילר משה את להרוג אומרים ואנשיו כשפרעה בפרץ, העומרת היאפרעה
 ההפוך הוא למשה שתיהן ויחס בתה ובין משה אם בין היחס ח(. פ. כח,)ס.

 פ. יב, )ס. ירם" על יוסף את להע2 להם מאמין כ"שאינו לבניו יעקבמיחס
 העומר יוסף בין בהקבלה בקראן יש חירוש ליוסף. האחים ויחס ה(, ופ.יא

 יהורי. במקור שאינו - למעשה משה ובחטא היהורית, האגרה לפילחטא,
 ובין פוטיפר, אשת הרעה האשה ביל הנשים, שתי בין הוא הקבלהחידוי2
 מופיעה שבו בקראן אחר, מקום לצרף אפשר לזה יתרה בת הכשרההאשה
 פ. האיסר", "פרשת סו, )סורה הרשע פרעה לעומת הצרקת פרעהאשת
 הנה הצריק, נח לעומת הרשעה נח אה2ת בעיקר מציג הוא כאן כי ואםיא4
 היא זו מרים יגס. פ. )שם הצנועה ישו, אם מרים הצרקת את מוסיףהוא
 מוחלט חירוש כט(. פ. מרים", "פרשת יט, )סורה אהרן" "אחות הקראןלפי

 ממשפחת )האיש יוסף לטובת האחר אנשים, שני התערבות הואבקראן
 עמד טורי משדף:(. לטובת פרעה מאנשי המאמין והשני פוטיפר(אשת
 התורה2ץ. סיפור לפי מסופר שאינו משה, בסיפור מחמר שנהג הרב החפשעל

 יוסף סישר לפי כה2ה סיפור את בהרבה תיכנן שמחמד בזונ הואהפתרון
 להשקרם

ג.
 החוזרים מאמרים במספר הקבלות אנו מוצאים בתוכן מלבדואולם

 12. הערה ראה20(
 רבה. שמות ראה21(
 פ"א4 רבה, )שמות גבריאל והמלאך ובלעם יתרו אגדת22(
 112. עמוד שש 7פוץ"'23,1(
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 ואם התוכן, עם בהתאמה ממש מקבילים מאמרים אם הסיפורים,בשני
 בשניהם. ענין באותו לא גם אם הסיפורים, בשני החוזריםבמאמדים

 לעיל(. מיאה הוא שאחד כח ובס. יב בס. א הפסוק את לעיל הזכדנו1(
 ליחזנני אני י ידם על יוסף את לתת בחששו לבניו אומר יעקב2(

 לאם אלהים אומר לכך מקביל יג("(. פ. יב, )ס. וטכאפ בה תד'הבואטז
 ו(. פ, כח, )ס. תחזני ולא תכ'אפי ולא ;משה

 מנ עינאה ואביצ'ת : יעקב על שמסופד מה היא בניגוד מקבילה3(
 עינהא תקדר כי י משה של אמו על שנאמר מה לעומת פד( פ. יב, )ס.אלחזנ
 יב(. פ. כח, )ס. תחזנולא

 אליה וטוחינא : אלהים אותו מנחם הבור אל יוסף את כשהשליכוא
 כשצוותה כהטה לאם נאמד וכן טו(. פ. יב, )ס. ה'דא בטמרהםלתנביטנהם
 ו(. פ. כח, )ס. אליכ ראדוה אנא מוסי אמ אלי וטוחינא י ליאורלהשליכו

 וכן יוסף, במאורע הטובה אלהים טונת יודעים אינם יוסף אחי5(
 ח(. פ. כח, ס. וכן טו פ. יב, )ס. ישעדונ לא והם י משה לגבי ואנשיופרעה

 אלסיאדת, בעצ' ילתקטה ; לבור אותו בהשליכם אומדים יוסף אחי6(
 מן משה את מוציאים בית-פרעה י(. פ. יב, )ס. השיירות אחת אותותאסף
 ז(. פ. כח, )ס. פרעונ 8ל פאלתקטה ;היאור

 לה ואנא , יוסף טובת דודשים שהם לאביהם יוסף אחי דבדי7(
 אביה בית בענין פדעה לאהטת משה אחות דבדי וכן יב( פ. יב, )ס.נאצחונ
 יא(. פ. כח, )ס. נאצחונ לה והם : משה טובתשידרשו
 )ס. יוסף את תהרגו אל - יוספ תקטלוא לא יוסףי אחי דברי8(

 ח(. פ. כח, )ס. תקטלוה לא י משה בענין פדעה אשת דבדי ; י( פ.יב,
 ינפענא טן עסי ; לפרעה פרעה אשת דברי וכן לאשתו פוטיפר דברי9(

- ח( פ. כח, ס. כא; פ. יב, )ס. ולדאן נתכ'ד'האו  או לט יועיל אפשר 
 לבנו. לבןנאמצהו

 באתבר למשה וגם ליוסף גם ודעת חכמה אלהים נתן בהתבגרם10(
 נג'זי וכזלב ועלמאן כחמאן טתינאה אשדה בלג ולמא י הטוב עושיהיו

 גאון סעדיה ר הבינים בימי שהשתמשו מה לפי השתמשתי בטרגסקרי5ייה24(
 רישי"ן. בשני כתבתי הדגושה הרי"ש אתואחריו.
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 %שדה(. אחרי ואסתוי בתוספת יג פ. כח, ס. ; כב פ. יב, )ס.אלמחסנינ

 : הם הסיפורים לשני משותפיםמאמרים

 יתרו בת וכן אביו, אל יוסף פונה שבו אבי, הוי - אבתי י4א(
 כו(. פ. כח, ס. ד, פ. יב, )ס. אביהאל

 לרעתן שואלן כשהוא פוטיפר, אשת חברות לנשים פרעה דבריב(
 יתרו לבנות משה פנית וכן נא(, פ. יב, )ס. ? כ'טבכנ מ4 . יוסףעל-דבר
 כג(. פ. כח, )ם. ? כ'טבכמא מא : לענינןשואלן

 לה אנ . זקן שהוא ואביהם בנימין בדבר ליוסף יוסף אחי כדברי0
 : אביהן בדבר למשה יתרו בנות אומרות עח( פ. יב, )ס. כביראן שיכ'אןטבאן

 כג(. פ. כח, )ס. כבירון שיכ'ןוטבונא

 אללה קאל . בנימין את אתם בשלחו בבניו אלהים את מעיד יעקבד(
 לטהבה יתרו פונה שבהן מלים אותן הן סו( פ. יב, )ס. וכילן נקול מאעלי
 כח(. פ. כח, )ס. עמו יעבוד אשר העבודה חלף בתו לובתתו

 ארכ'לוא : במצרים אצלו בטחון למצוא ואחיו אביו את מבטיח יוסףה(
 אליו בהגלותו למשה אלהים דברי בשנוי וקצת ק( פ. יב, )ס. אמנינ . . .מצר
 לא(. פ. כח, )ס. אל4מנינ מנ אנכ תכ'אף ולא אקבל :בסיני

 יב, )ס. אלשרצ' פי ליוספ מכנא וכדלכ : בארץ יוסף את כונן אלהיםו(
 פי להם ונמכנ : ישראל את כונן שאלהים נאמר וכן נו(, פסוק גם שם וראהכא

 ה(. פ, כח, )ס.אלשרצ'

 יב, )ס. אלכ'אטאינ מנ כנת אנכ : החוטאת לאה~תו פונה פוטיפרז(
 ואנשיו פרעה על נאמן וכן יוסף( אל אחיו בדברי צא פ. שם וראה כחפ.

 ז(. פ. כח, )ס. כיאטאינ כאנוא . . . פרעונ אנ משהבספור

 נמצא אלט'אלמונ יפלח לא אנה : העושקים יצלחו שלא המאמרח(
 לז(. פ. כח, ס. ; כג פ. יב )ס. הסיפוריםבשני

 במלים מובעים גם אם משותפים, רעיונות הסיפורים בשני יש כןכמו
 .שונות

 ואינו אלהים לתשועת מיחל הוא נטרף, שיוסף השמועה ליעקב בהגיעא(
 יב, )ס. תצפונ מא עלי אלמסתעאנ ואללה ג'מילן פצברן ואומר.מתיאש

 ואצבה ! לבה מחזק ואלהים ליאור, כשהושלך נבוב" "לבה משה אם יח(.פ.
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 אלמאמנינ מג לתכונ קלבהא עלי רבטנא טז לולא . . . פאריגאן מוסי אמפטאד

 שמנעו והרחום הסלה אלהים אלמלא לחטוא נכשל שהיה מודה יוסףב(
 מן אלא באלסוא לאמארתן אלנפס אני נפסי אבררא ומא אומר: הואמחטא.
 הקראן לפי - שחטא משה נג(. פ. יב, )ס. רחימן גפורן רבי אנ רבירחמ

 הו אנה לה פגפר לי, פאגפר נפסי טילמת אני אומרי המצרי בהריגת-
 טו(. פ. כח, )ס. אלררחימאלגפור

 הד'א בחלומותיו. לו יעד אשר את מילא שאלהים מדגיש יוסףג(
 מחמד מעיד וכן קא(, פ. יב, )ס. חקאן רבי ג'עלהא קד קבל מן ראיאיתאויל
 פ. יב, )ס. יעלמונ לא אלנאס אכת'ר ולכנ אמרה עלי גאלבן ואללהשם
 לא אכתרהם ולכנ חקן אללה ועד אנ למשה בנוגע גם מובע רעיון אותוכא(.

 ממלא עולמו, מנהיג שאלהים הרעיון מובע בשניהם יב(. פ. כח, )ס.יעלמונ
 אלהים. דרכי יודע האדם ואיןהבטחתו,

 סיפורים לו מספר שאלהים הרעיון היא הסיפורים לשני הפתיחהד(
 במא אלקצצ אחסנ עליכ נקצ נחנ : פותח יוסף סיפור באמת. שקרו כפיאלה,

 ג( פ. יב, )ס. אלגאפלינ למנ קבלה מן כנת ואן אלקראן הד'א אליכטוחינא
 באלחק ופרעונ מוסי נבא מן עליכ נתלו טהמה סיפור גם פותח זהוברעיון
 ב(. פ. כה, )ס. יאמנונלקומן

 הוא שאלהים היינו הסיפורים, בשני אחרת בצורה בא זה רעיוןה(
 שגלם שאלולא הן תעלומות המאורע. בשעת היה לא מחמד, והוא, לו,המספרם

 לדיהם כנת ומא אליכ נוחיה אלגיב אנבאא מן ד'לכ . יודעם היה לא אלהים,לו
 יודע למשה אלהים התגלות בדבר וכן קג(, פ. יב, )ס. טמרהם אג'מעואאד'
 )ס. נאדינא אד' אלטור בג'אנב כנת ומא לו מספר שאלהים מה רקהוא
 השלישי, בסיפור גם נמצא זה שרעיון לציין ויש מד(, פ. שם וכן מו, פ.כח,

 )ס. בקראן ומשה יוסף סיפור אחרי לסיפורים שלישי ישו אם מריםסיפור
 לט(. פ. בית-עמרם", "פרשתג

 במה סיפורים בשני קלה דוגמא רק ניתנת שכאן לציין, רצוניולבסוף
 ונשנים. חוזרים מאמרים על בהזרה ואף בהבעה ברעיון, להקבלותשנוגע
 בהן התמונות אוצר ; בקראן השטחים בכל מדויקת לחקירה ראוי זהמעין

 הרעיונות. אוצר ובמלים, במאמרים הלשוניים הצרופים אוצר מחמד,השתמש
 האסלאם, שליח של בהערכתו חשוב הומר לנו יוסיפו אלה כללכשיחקרו
 ותבונתו. אפיו להערכת גם תיצאות תהתנה ומהן דעות, וכהוגה כפייטןכיוצר,
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 ברומי מימום בקשת המנורהצורת
 - ת א מ-

 הרצת הלוי אייזיק יצחקהרב
 לישראל הרבגיםיאש

 יתירה וחבה המנודה, במצות רז"ל השקיעו מזהירות דדשותכמה
 הדתית-לאומית החגיגה נתקשרה בה שנעשה בנס שכן למנודה, להנודעת

 אותו ישראל, מדינת מיסדי עשו ויפה החנוכה, ימי שמונת שלהנאדדת
 המדינה. לסמל המנורה צורת את שקבעו ימינו, של והגלוי הנסתרהנס

 שעל המנורה, של שהצורה ספק של צל בה שאין לאמת חשבוהם
 כמושכל נדאה זה הלא השני, הבית של המנורה את מיצגת טיטוס,שער

 ספיקות. המעודרים דברים נמצא כשנתבונן בדם, העתיקו. ואותהראשון,

 בזה אין ההלכה מעצם המנורה. של שבתושבת הדרקונים צורתא(
 דרקון צודת בעושה ואי ע"ב: מ"א דף בע"ז מפורש שהרי תורה,איסור
 צורת אין הני זהב, ואלהי כסף אלהי אתי תעשון לא והכתיב אסורמי

 שיש מיתולוגית צורה היתה ההיא שהצורה ידוע ברם וכו'. לאדרקון
 יום "תוספות )עיין זו כלפי זו והלבנה השמש שי ידוע מצב עם קשרלה

 תכליתה שהמנורה מפני מובן בזה שיש והרמז השנה(, ראש מסכתטוב"
 היותר והמקבל מהשמש, מקורו המיתולוגי המושג לפי והאור אור,לתת
 צורת אמנם מאליהי נשאלת והשאלה הלבנה, היא השמש אור שלקרוב
 המנורה על שדווקא היתכן אבל כנ"ל התורה מן בעשייה נאסרה לאדרקון
 שחיבבוה צודה עם קשר לה שיש כזאת צורה תצוייר ה' בהיכלהקבועה
 היתכן? הקדמונים? האליליםעובדי

 שלש לה היו שבמקדש שהמנורה בפירוש קובע ז"ל הרמב"םב(
 רגלים. לא אבל תושבת לה יש טיטוס שבקשת המנורה וצורתרגלים,
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 ושלשה תיבה כמין העשוי מטה של הדגל הוא ירכה אומר. ז"לדש"י
 על ידיעה של תוספת בדבריו יש הנה ולמטה, הימנה יוצאיםהרגלים
 של לשונו ברמב"ם. דבר מזה נזכר שלא התיבה על והיא הרמב"ם,דבדי
 הנקודה היתה כאילו מורה הידיעה, בה"א הרגלים" "שלשה .וצאיםרש"י,
 המנורה. בצורת העם לכל וידוע מפורסם דבר הרגלים, שלש היינוהזאת,
 ובבתי כנסיות בבתי המנודה בצורת מרבים היו בימיו שישראלמשמע

 העברית, באנציקלופדיה מצאתי אני אמנם בקברות. מצבות ועלמדרשות
 בקטקומבים הקברים גבי שעל מנורות של צורות איטליא עלבמאמר
 אין טיטוס קשת של המנורה בצודת ואילו דגלים שלש של והםשברומי,

 לרגלים.זכר

 ישדאל מארץ בדרך אסון קרה שכנראה הנחה, להניח יאלצניההכרח
 והאומנים המנורה. של התחתי החלק לים ונפל ונקצץ ונשברלאיטליא

 סמל דרקון של צורות עליה ועשו מהתושבת, שיחזור עשו טיטוסשל
 מוטל ישראל ממשלת על האלילים. שבהיכלי המנורות כמתכונתהאור,

 ברמב"ם. הכתוב וכפי הללו רש"י דברי כפי המנורה צורת את לתקןלדעתי
 להנציח ה', אור מעלה, של אור לעולם, אורה שהביא לישראלחלילה
 ישראל כשנד עתה רומי, קיסרות של האומנים אויבינו, של הגסההטעות
 אורך בא כי אורי קומי יקויים עדי מעלה מעלה שיעלה רצון יהי עולה.שוב
 זרחו עליך ה'וכבוד

 לבי תשומת הפנה תודתי( לו מביע )אני שליט"א, זוין הגרש"יג(
 ששער ידיעה המאמר בעל מביא שבו 25 ד. 55. מתאריך ב"חרות"למאמר
 האמתית צורתן לבירור ערך שום לו ואין כלל, הנצחון שער איננוטיטוס
 עתה. לעת לא אבל פעם, אכנס אולי זה דבר של לבירודו המקדש. בית כלישל

"המאמצאמ~ר



 המשנהלחקר
 - ת א מ-

 וויינברג יעקב יחיאל ד"רהרב
 שפצריהמתטרי,

 בעבר הכהטנה מחקרא.
 ספרותנו של המדעית החקירה התחילה ברבים המקובלת הדעה יל9
 - ובגליציה אירופה במערב ההשכלה תנועת של צמיחתה בתקופתהעתיקה
 גם היו שבתוכם דגלה, ונושאי זו תנועה ראשי - הי"ט המאה שלבראה2יתה
 כדי היהדות" "מדע את ליצור צורך ראו בגרמניה( )ביחוד גמוריםמתבוללים
 רק אם ולק~2ות, לפעול ישראל עם של בכוחו מה הנאור לעולםלהוכיח
 האירופית. לתרבות הכניסה ורשות אזרחי ושוויון-זכויות חופש לויינתנו
 רבים ובלב גמורה, בטמיעה אמנם רצו ההשכלה תנועת של מנהיגיה כללא
 עם הפנימי הקשר ניתק ולא היהדות לאור הכיסופים דעכו לא עודמהם
 להם שנראה לעולם-החוץ, היציאה בולמוס אותם שתקף אלא ישראל","נצח
 מסורת במסורה, לזלזל להם שגרם הוא זה ובולמוס אור-החופש, מלאכולו

 "הכרח' שיש להם נדטה במקצתה. או ברובה לבטלה, ואפילו סבא,ישראל
 הגדול לעולם להיכנס כדי החדש מפני הישן ובדחיית חיים צורותבחילוף
 ונפשם במורשת-האבות, האחרון הקשר את לנתק סרבו עוד אולם -הנכסף
 מקלט במחקר-העבר ולמצוא הישנה היהדות של המזבח" בקרני "לאחוזערגה
 שימש העברי המדע בלבם. השו שאימתו הגמור, השמד סכנת בפנישהוא
 ונתלשו מתאחה שאינו קרע בנפשם שהרגישו ולאחר עוגן-הצלה, מעיןלהם
 מדעי- בשדה חדשות נטיעות ונטעו הלכו המקוריים היהודיים החייםמן

 יצר של שלוחו המדעית היצירה יצר נעשה שכאן לומר אפשרהיהדות.
 היהודיים המלומדים שבין העמים חכמת של דגלה לנושאיההתבוללות.

 כבוד-עצמי! ענין זה עם ויחד אישי-נפשי ענין עברי במדע התעסקותהיתה
 התרדה2 ככה משכיל-מתבולל. יהודי של הדוחני מצב-הביניים ביסוסענין

 . . . היהדות חכמת נבנתה היהדות חיי של מחורבנם היסטורי!קוריוזום
 של - המשנה של המדעי המחקר שאפילו שחושבים בינינוישנם

 ועד העולם לאור צאתו מיום שנה, אלפיים זה אשר והקדוש הגדולהס8ר
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 תולדות את ההשכלה. בתקופת נולד - בו מלהגות עמנו חדל לאהיום
 רוב פי על מתחילים הרבנית, היהדות של הרוח ויצירות המדעיתהספרות
 ובעלי פרנקל זכריה ר' ראפופורט, יהודה שלמה קרוכמל, נחמן ר'מימי

 המשנה בחקר שער ופותחי ראשונים אלה חכמים היו כאילו"החלוץ".
 כך. הסוברים בידי היא גדולה טעות אולם בהם. הצמודה והספרותוהתלמוד

 הדורות במשך שנתחברו הספרים כל שמות כאן למנות לי ניתןלא
 במקצוע ומתוקנת שלמה ביבליוגרפיה עדיין לנו אין המשנה. חקרבתחום
 נאמרו שכבר דברים "ומגלים" באים צעירים שסופרים הוא, מצוי וחזיוןזה,

 כאחד ומעציב מגוחך מה הקודמים. הדורות חכמי ידי על ונשלשוונשנו
 כאן להזכיר לנו די זרים. בנוצות להתקשטות פתח הפותח כזה מצבהוא
 "הליכות "הכריתות", הספרימי שמות את התלמוד במחקר הישנה הספרותמן

 יוסף', "שארית הלכות", "גופי אליה", "הליכות שמועה", "יביןעולם",
 מרובות, הערות גם נמנות זה לסוג ועוד. מלאכי", "יד חכמה","תחילת
 הערות - וסתומות מוקשות משניות פירוש אגב יד, כלאחרשנפלטו

 ר"ש וראב"ד, רמב"ם - הש"ס שבמפרשי הגדולים בספרישמפוזרות
- התוספות, ובעלי רש"ימשאנץ,  התוספות עד וראשונים גאונים בספרי 
 האחרונים, וגדולי הראשונים של ותשובות ובשאלות שלמה" ו"מלאכתיו"ט
 ים מני הרחבה הזאת הספרות בכל ועוד. יאיר חוות מהרי"ק, שו"תכמו
 כמה עד מעידות שכולן מאלפים, רמזים עם מחכימות העדות מוצאיםאנו

 תכניתה המשנה, סידור על השאלות לעומק לרדת הגדולים רבותינוהשכילו
 ועוד התלבטו שבהן שאלות - וחתימתה והשתשלותה התרקמותהובנינה,

 החדש. שבזמן חוקריטמתלבטים

 ההשכלה לתקופת שקדמו האחרונים בדורות כי הדבר נכון אמתאמנם
 ומחקר עיון בתחום התרשלות לא משנה. של בפשוטה החקירההוזנחה

 גרמו המשנה בשדה המדע שאלות כלפי ואדישות חוסר-ענין לאומכל-שכן
 ומסירותם חסידותם עמוקות. יותר אחרות, סיבות גרמו לכך אלא זו,להזנחה

 הגיוני-עניני לעיון לעצמו, כשהוא התלמוד ללימוד גדולי-התורהשל
 למעשה ופרטיהן וענפיהן ההלכות גופי ולבירור ושיטות-רעיונותיובסוגיותיו

 של היסטורי-חיצוני במחקר מלהתרכז לבם את שהיפנו הסיבות היואלו
 הפרשנים- מראשוני אחד הרהבב"ם, דברי הם ידועים התלמוד.מקורות

 והראהבונים וישב( לפ' )בדפוס התורה! על לפירושו בהקדמתוהפשטנים,
 לא כך ומתוך עיקר שהן הדרשות אחרי לנטות נתעסקו חסידותםמתוך
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 תמני- בד הוינא שבת במסכת כמאמד . . . מקדא של פשוטו בעומקהורגלו
 מידי יוצא מקדא דאין ידענא הוה ולא תלמודא כולא וגרסינן שניןסרי

 הסמוכים הדודות של הגאונים על גם להאמר הם דאויים אלה דבריםפשוטו".
 למדום בו שהגיעה התלמוד, לחכמת הזהב" ב"תור חיו הם ההשכלה.לדור
 גברנו וקסמה ובכוחה במצוקתה, האומה נפש את ועודדה ישחידקהשיאה,
 כל ומחוץ. מבית זמן באותו עלינו שבאו המרובות והצרות הפגעים כלעל

 ולהאדירה. תודה יהגדיל היתה ההם שבדורות גאונינו שלמשאת-נפשם
 כהפנ"י, אדירים גאונים תורה, של במלחמתה ונמרים אריות אז לנוקמו
 נתיבות- שפלסו ותומים" "אודים ובעל "הפלאה" בעל אריה", "שאגתבעל

 המשכילים כי הכל הכידו כבר עכשיו הגדול בים-התלמוד חדשותמחשבה
 עמקה את להבין קצרה דעתם כי אלה, ,;פלפול" ל"בעלי בלעגם צדקולא

 טובי של זה פלפול תורה. בתלמוד האחרונים גדולינו שיטת שלוערכה
 הפורחים ו"חילוקים" ב"חידודים" להחליפו אין הדורות שבאותםהגאונים
 הה2ל"ה רבינו תגר קדא כבר עליהם אשד הידועים הפלפולים שלבאויר
 היו לא - במעלה הנחותות - השני הסוג שמן הפלפולים אפילו אולםואחרים.
 היתה כוונתם הם אף לחשוב. שרגילים כפי וחסרי-ערך גרועיםכל-כך
 ההגיון את ולסלף העינים את לאחוז רצונם שהיה הדבר, נכון לארצויה.
 והתנגשות החריף ההגיוני הפולמוס שסם אחדי נמשכו הם אלאהישר,
 בקרב שהיו הנעלים הרוחניים הכוחות זו. את זו מנגחות וסברותשיטות
 דלות ממצוקת והסובלת יד-רשע בתגרת המדוכאת אירופה מזרחיהדות
 לעלות והעפילו והאפלים הצרים החיים ממסגדת שחרגו הם הם -מנוולת
 שמתוך אלא שכליות-מבריקות, בסברות הרים ולטחון בקעות ולרדתבגבעות

 חוש-ההבנה, ולקה טעם-הבקורת ניטשטש אלה בשעשועי-רוחטיפול-יתר
 בלתי-מבוסס דרוש של חידודים מעשי ובין הפשט בפירוש עומק-סברהבין
 האדירים הגאונים כן לא ענינית. בהסברה בלתי-מושתתים וחילוקיםדיו,

 האור לגילוי ושאפו מזוקק, והגיון בהיר שכל בעלי היו הם ההיאשבתקופה
 שיטת בחייהם וחדותם מעוזם משאת-נפשם, שהיה ההיכה, שבעמקיהגנוז

 זו אלא משחק-רעיונות, משום בה היה לא הגדולים אלה שלה"פלפול"
 העיון של בכוחו אור-האמת חידוש לשם כבירה לעבודת-רוח דרךהיתה

 שלקוצו- העניות דקדוקי על ההשכלה דור ליצני התלוצצו ישואהמזוקק
 של פתחה על אלה ליצנים עברו לא ביום-טוב. שנולדה ביצה ושלשל-יוד
 "דקדוקי אותם מימיהם. ההלכה בבירור מעמיק עיון טעם טעמו ולאתורה

 בעולם סיסות-רעיון באמת היו להם, ובזו בהם זלזלו שהמשכיליםעניות,,
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 מושגים של הדקה מן דקה נסיונות-הבחנה צרופה, ותבונה שכלשכולו
 של החוזר באור והארתם הבהרתם הפרדתם, לשם כדומים, הנראיםהלכיים
 ההגיון לחכמת קרוב איננו "הרחב" העוים בדם, חדשים. רעיונייםצירופים
 של משמעם את מכיר היה אילו זה. שכלי עולם להבנת זקוק ואינוההלכי
 וגבורתם לכוחם הערצה ומתמלא מתפלא היה לאמיתתם התלמודייםהענינים

 הצרופה בעבודת-מהשבה תהומות וברדתם שהקים שבהרקיעם גאונינו,של
 של דרכו היא וזו טבעו זהו כי האנושית הבינה של לעמקי-מעמקיההגיעו

- לחומר נזקק אמנם שהוא שבאדם,כח-החושב  וכמצע- מוצאו כנקודת 
 ומשעבדו הולך אלא לו ומשועבד זקוק ואינו בו דבק איננו אבל -עיונו

 מבלי גמור. שחרור ממנו משתחרר הוא כך ועל-ידי החלט הכרעתומכריעו
 ואומר: חוזר הריני ופרשו ששנו מ"משכילינו" אותם של ללעגםלדהמוש
 המחשבה בעולם גדולים כיבושים עשו האחרונים שבדור,ת הגדוליםרבותינו

 המפרה. ולכוחם לשוים ערוך שאין ומחשבה ערכי-רעיון ויצרוהמוכשטת
 כח אבי תורה, ריח הריח שיא למי אמנם ידועים אינם אלהכיבושים
 שבני הטבע, ובמדעי הרוח במדעי - המדע פינות בכל מורגשהשפעתם
 לחינוכם הודות רק בלתי-משוערים להישיגים האחרון בזמן בהם זכועמנו

 המגודף. ה"פלפול" באסכולות שקבלו השכליולאימון

 כמים ורחבה העמוקה - התלמודית המחשבה של החקרעבודת
 שקועים שהיו ומתוך ההלכה. גאוני של כוחם כל את בלעה - סוף להםשאין

 ראשונים של והדעות השיטות בבירורי הסוגיות, בעיוני ימיהם כלוטרודים
 הלוך שהסתעפה היום-יומית ההוראה בשאלות ספקות בהתדתואחרונים,
 לא ומאורעותיו, מסיבותיו כל על החדש הזמן בעיות ובפתרוןוהסתעף,
 ההלכה בתולדות המדעי המחקר לבעיות מיוחדת שימת-לב להקדיש להםניתן

- זה שמחקר אפילו שסברו מהם והיו עצמה,התלמודית  תועלתו כל עם 
 ההלכה, של ענינה לעצם נכנס אינו כי במדרגה, שני הוא -וחשיבותו

 העיון מן נופל הוא ולפיבך החיצוני, בשטחה מטוימת, מבחינה נשאראלא
 מפניו. ונדחה תורה שלב'פנימיותה"

 לכולי-עלמא הוא ברי עכשיו השקפתנו, נשתנתה האחרון בזמןאולם
 המחקר שעבודת - בית-המדרש" ו"חובשי הישיבות תלמידי לרבות-

 גרסאות אחרי ושהחיפחם יבטלה, איננה החדש המדע בדרכיהתלמודי
 והבנתה. התורה ללימוד פרי-ברכה להביא עלול מבוררות ונוטחאותמדויקות
 ומתרחבת. ומשתלטת הולכת ישנות בעיות לגבי זו חדשה מדעיתגישה
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 ספרי-המופת חשבון על להזקיפו יש זה ומשמח חדש שמפנהוודאי
 החינוכית השפעתם אשר האחרונה, התקופה של והחוקרים החכמיםשהנחילונו

 יודה ואוהב-אמת בר-לב איש כל המדעיים. מהישגיהם פחותה היתהלא
 בעד תודה להם להכיר ושעלינו הגדולים חוקרינו שכר את לקפחשאין
 ה"קטנים" את להזהיר צורך יש אולם ספרותנו. את בו שהעשירו הרבהעושר

 שעוד התלמידים אותם - הגדולים החוקרים של תלמידי-תלמידיהם-
 הדורות, ראשי על לקפוץ ומתחצפים מתיהרים והם צרכם כל שימשולא

 למדע בתי-המדרש מפתן את עברם לאחר ומיד ישראל, ומורי התורהשרי
 ומזלזלים רבותים גדולי את גנדרנית בערות מתוך - מבטלים הםולמחקר
 את והוציאו החכמה מאור - דעתם לפי - ראו לא שהללו מפניבערכם,
 מחניכי הצעירים שאלו - הוא ברור והרי מה-בכך. של בדבריםזמנם

 השקפתם מבחינת אפילו - כבוד לנהוג צריכים היו החדש""בית-המדרש
 חיי-הגולה חשכת את ישראל לעם שהאירו שלנו במאורי-התורה -הם

 מסורה הלא כי לשמה, חכמה ולימוד אהבת-תויה מסורת בקרבינווהשרישו
 בתכשירי שנסתייעו תלמידי-החכמים את וגידלה שטיפחה היא היא זוגדולה
 בעולם. ישראל חכמת אור את להפיץ כדיהמדע

 כמה חטאו הכרת-תודה וחוב האנושי המוסר כלפי רק לאברם
 גם אלא הראשונים, הדורות ראשי על בפסעם החדש הדור מבניממלומדינו

 - החדש בזמן ישראל שחכמי הוא, נכון לא חטאו. ההיסטורית האמתכלפי
 בלתי-ידוע לגמרי, חדש מדע יצרו - ואילך ההשכלה תקופתמראשית
 כגון שבהם, והצמעים המעולים לפחות - עצמם הם אף כלל.לקודמיהם

 בושו ולא הודו אלא רבותיהם על התנשאו לא - ואחרים פרנקל זכריהר'
 שפקחו הם והם לפניהם, שחיו חכמי-התורה משל היא וחכמתם תורתםכי
 וזאת - עצמם את ראו הם ישראל. תורת של מאורה לראות עיניהםאת
 לפני בקרקע ודנים היושבים כ"תלמידים - בעיניהם תפארתםהיתה

 שחיברו ספריהם את שאבו. וממעינותיהם שתו מבארם צשררבותיהם",
 הספרים של הארוכה בשלשלת נוספות כחוליות ראו המשנהבחקירת
 האחרונים עד גאט האי ור' גאון שרירא ר' מימות הדורות במשךשנתחברו
 דורות בשנים-שלושה נפסקה זו ש"שלת אמנם, הכללים". "ספרימבעלי
 לזמן-מה, נרדמה המשנה של המדעית והחקייה החדשה התקופה התחלתלפני
 מתרדמתה, אותה והעירו החדשה התקופה של הגדולים החוקרים שבאועד

 מעוף והגבירו הקיפו את הרחיבו שיטתית, עקביות המשנה במחקרהכניסו
 כבר נהוגים שהיו העבודה ודרכי העיקרונים פי על אותו התקינו וגםבו,
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 לענף-מיע עשוהו בזה כחישים. נראו אצלנו כי אף הכלליים, הרוחבמרעי
 זו ולא הגבוהים. המדרש בבתי אקיימאי לימוד כמקצוע שהוכשרמסויים
 אלא המרעי בעולם כבור של מקום העתיקה סמרותנו למחקר שביצרובלבר
 בזלזול קורם שחטאו מחטאם בתשובה לחזור הגוים חכמי על השפיעואף

 הישראלית. והרת ההיסטוריה למחקר כמקורות והמררשית התלמודיתהספרות
 זכות את מלבנו להסיח כרי בה אין האחרונים של זו טובתםברם
 הספר בהבנת ררך לנו והאירו החקירה שערי לנו שפתחו שהםהראשונים,

 ועל המשנה בחקירת התלמור חכמי של חלקם על "כה2בה". ששמוהגרול
 להרגיש רוצה אני כאן להלן. ייובר עוד והחיאתה להבנתה שפעלוהגרולות
 ולשקור לעיל הנזכרים חכמינו קרמוני מפי הרבה ללמור עור עלינושמוטל
 את המטרירות שאלות כמה לפתרון מפתח למצוא נוכל שבהם רבריהם,על

 ז"ל הראשונים חכמינו את העסיקו כבר אלו שאלות כי שבזמננו.החוקרים
 אליהן הגיע החךש שהמרע המסקנות מן כמה מקופלות הקצריםובדבריהם

 עם בקשר שלהם אגב בהערות מרומזות הן או ארוכה, וטריא שקלאלאחר
 אחרים. וריוניםעיונים

 את עלינו מכבירה קרמונינו של המיושנת ההרצאה צורתאכן
 וכ"יוצאים כ"כללים" מסקנותיהם את תמיר מנסהים הם כי כוונתם,הבנת
 אף-על-פי מסורה, של כרברים או כפסקים נראות שהן ער הכלל",מו

 מחקרית ועבורה עמוק עיון פרי אלא אלה פסוקים כללים איןשבאמת
 הסברות סירורה, וייך המשנה בהקר מאירות הסברות הם מכיליםיסורית,
 פינה ראשי להעשות הן וראויות היום אף הופחת לא המדעישערכם
 המשנה. חקר של המחוישבמיע

 כל ביד מצויים ואינם המציאות יקרי אלה ספרים נעשולצערנו
 נוח שיטתי סירור ולסיין האלה הפזורות את לכנס צריך ומעיין.לומר

 מרברי כמה כי רב, עמל רורש כזה כינוס אמנם יורמ. לטעםומתאים
 לאור לבקורת יצטרכו מכלליהם וכמה חדש לניסוח זקוקיםקרמונינו
 לנו שהמציאו ובמכשירים חדשים בררכים העובר המדעי החקרתוצאות
 וודאי זה עמל אבל בימיהם. גנוזים שהיו יד וכתבי ספרים שלתגליות
 הרבה. ממנו תרויח המדעית והחקירה גדול שכר לנושיביא

 צבי דוד של שיפתוב.
 הופ~

 הכחשנה טט*ור בשאלת
 סידורזנ שאלת היא המשנה בחקר ביותר החמורה הראשונההבעיה

 עיקר היה ומה הראשונים? מסדריה היו ומי המשנה בסידור התחילומתי
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 רק מפעלם ההיה יתימידיו9 רבי - האחרונים כ,סדריה ~יכעויתם
 הקודמים, התנאים של השונים הסידורים קיביץ היינו היצוני,סידור

 או המקובץ, החומר של חדשה :בחיוקה חדש בסדר יה עם זהוחיבורם
 על הישן החומר שן חדשה עריכה א"א גרידא סוד,ר יא זה מכ"להיה
 שיציו, חדשים עריכה כליי כי ועל וחבריו רבי שבזמן האהרון הכסקכי

 להלכה, שנתקבלו שונות משניות של חדש זשיני וניסיח עניני עיבודהיינו
 דינו בית ידי על שהוכרעו כפי חדשים, יפסקים הכרעות הוסכות,עם

 רבי9 שלהגדול

 כסקו לא גאון שרירא רב לפני עוד ראשונה שעיו אלהשאלות
 האחרונים המשנה חוקרי ואף הדורות, בכל ישראל חכמי אתמלהעסיק

 שהוצעו השונות ובהשערות שנכתבו, הרבים הסכרים בכל אויםבכל"
 ובשיטות הספקות, להתרת מספיק פתרון כדי עוד אין זה בענין כהעד

 הדעת. את שתניח אחת אף אין זה עם זה המתנגחים החדשיםחוקרינו
 האחרונה "המשנה בספרו הופמן צבי דוד ר' ני שיטתו מקום, שמכלאלא

 רק לא האחרות, השיטות מן יותר ינו נראית עליה" התנאיםומהיוקת
 מתאימה שהיא מפני גם אם כי שבראיותיו, המכריח ההגיון כחמכאת
 דהטתכללותה התחלתה, חלו שבה בתקופה ההיסטורית להתכתחותבמיוחד
 הופמן. דוד וקבען שבררן כפי המשנה, שלוחתימתה

 שהיא בצורתה - המשנה סידור שראשית הופמן סוברכידוע
 לסידור יסוד הניחו שהם הלל, ובית שמאי בית בזמן היתה - היוםיפנינו

 לשלמותו שהגיע עד מאיר ור' עקיבא ר' בידי והתכתח הלך והואזה,
 שרירא רב בדברי זו "דעתו סמוכין טוצא היכמן ות~מידיו רביבידי
 לא מדגיש הוא ב'. סימן תשובה" ב"שערי גאון ובתעובת באגרתוגאון
 הלכוה במשמע המוגבלת, במשמעותה יכתטנה כונתו כי ןשתים,אהת

 החומר וקבועה. מוצקה לשונית במטבע ומוטבעות דינים בצורתשמנוסחות
 ראשיתו יותר: עתיק בודאי הוא זו קבועה משנה של שביסודהההלכתי
 פה שבעל התורה עטרת שהחזירו הגדולה כנסת אנשי בתקוכתנעוצה
 וקיים. נכון בסיס על שנשתכחה, לאחר והעמידוה, ובנוה והזרוליושנה
 *סדרים*, לפי או ענינים, לפי לא ערוך, היה לא זה הזכתי חומרברם,

 ונסתמכו נבנו שעליהם פסוקים, אל נצמד היה אלא ופרקים,מסבתות
 בהן, נדרשת שהתורה המדות פי על המדרש בדדך אם שבעל-פה,ההלכות
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 ודרך קיומם אופן וקביעת התורה חוקי ביאור לשם אסמכתא בדרךאו
 המעשיים. בחייםביצועם

 איפוא נשנו - הרחב במיבן "המשניות" - הקודמותהמשניות
 ה~י, ובית שמאי בית עד הודולה כנסת ואנשי הסוכר עורא שלמומנם
 המאוחרים, ההיכה במדדשי מוצאים שאנו המדרשית הצורה אותה היתהולהון
 הדבה אנו במשנתינו ומגלה הולך הופמן והספרי. הספרא המכילת(בכגון

 באר זה גייויו ויאחר מדרש, בצורת שנשנתה הקדומה הכה2נה שלשיורים
 ההלכתי עההומר נראה אותמי( יכרש היה שקשה סתומות משניותכמה

 המשניות לסדרי כך אחר שהוכנס החומר מן מאה פי גדול היה הזההעתיק
 שהחומר - הופמן סובר - הדברים מטבע כי '(. הלל ובית שמאי ביתשל

 וענינים מקצועות לפי והוסדר המדרשי מדרושו שהופשט יאחרההלכתי,
 שינו. בהרבה והוכחת הומעט עקרוניים, כלליים חוקים של בסגנוןונתנסה

 ובמשא בוכוחים נוהגה שאינה בקכדנות לשוני ורכיו לקצור גרםצורתו
 שף בנוסהן המקוצר החומר נתנסח כלל בדרך '(. ומדרשי הלכתיומתן

 העמים(, של החוקים סכרי מסגנון שונה בסגנון כי )אף קבועותהלכות
 שמותיהם בהזכרת הדעות חילוקי ניתנו מחוקקות הדעות שהיוובמקום

 המתוכחים, של והנימוקים הדיונים בהסברת גם ולפעמימ החולקים,של
 קודמיו או רבי נהג כללים איזה פי ועל מדוע תמיד. לא אבללפעמים,
 דעותיהם מסקנות את בהכניסו החויקים החכמים ויכוחי להשמיט אולהביא
 עוד. בו חקרו שלא וכמעט הוברר לא זה ענין משנתו,לתוך

 הקדומה המשנה שסידור בההלט, קובע אינו אך כה2ער,הופמן
 בסדר-ם, הינינים ח"וקת על-כי היה הלל, ובית שמאי בית לה שנתעבצורה
 וביה שמאי שבית זה וסידור שבידינו, למשנה דומה ופרקים,מסכתות

 ר' עקיבא, ר' שי המדרש בבתי ונשתכיל ונמשך הלך בו התחילוהלל

 רבי - מסיימיו של במפעלו לשלמותו שהגיע עד אחרים, ותנאיםמאיד

 שהשמות במשנ-ות, מקומות כמה מביא הוא ששם בספרו, שני פדק ביחוד ראהו(
 הבאת הפסח, צלית )כגון עליהם שמדובר הענינים וכן שבהם, הלשונייםוהביסותם
 הבית בזמן ונשנו נאמרו שאלה בעליל ומוכיחים מעידים המלך( אגריפס על-ידיביכורים
 ועד רבנו משה מימות כי הנ"ל, בש"ת הגאון דברי את הופמן מפרום כך2(

 ואילך ומהלל מסיני, למשה הקב"ה שנתנה כמו משנה, סדרי מאות שש היו הזקןהלל
 ששה אלא ושמאי מהלל תקנו ולא תורה של כבוד וחלשה העולם ונתמסכןנתמעט
סדרים.

 הנ"ל ספרו של ה' בפרק ראה3(
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 בסידור רבי בחר באגרתו גאון שרירא ר' שבררם נימוקים מתוךותלמידיו.
 רבו( עקיבא ר' של בסידורו מאיר ר' שנהג ~שם מאיר ר' שלהמשנה
 מימות התנאים ידי על שנשנה מה כל והכניס גבוליו את שהרחיבאלא
 - לרבי יסוד ששמשה - טאיר ר' משנת ומלבד זמנו, עד מאיררבי

 יהודה ר' של משנתו כגון אחרים, תנאים של משניות בקובצי גםהשתמש
ואחרים.

 הזמן" נבוכי ב"מורה קרוכמל נחמן ר' הגיעו להופמן קודםכבר
 שהוא אלא לדהבקפתו, דומה להשקפה המשנה" ב"דרכי פרנקל זכרי'ור'
 במשנה ושנונים עמוקים במחקרים וביססה רבות בהוכחות אותהחיזק
 בהרבה מסתייע הוא זמנט. חכמי כל אצל דעתו שנתקבלה עדעצמה,
 שמאי בית של בזמנם הוסדרה שהמשנה אמרו הם שאף וראשוניםגאונים
 ובספרות שבתלמוד במאמרים גם זו לדעה סמוכין מוצא והוא הללובית

 חיצונים ומספרים ויוסיפוס היהודי( )פילון ידידיה מספרי גםהמדרש.
 המשנה לחיבור הקודם שבזמן החכמים כי מפורשות ראיות מב*אהוא
 שבכתב, התורה של המדרש בדרך שבעל-פה התורה הלכות את ולימדושנו
 של בזמנם הקדומה ההלכתית המסורת של הישנה צורתה את קבעוזה

 חז"ל מאמרי וכמה כמה עוד יש ואמנם ולאחריה. הגדולה כנסתאנשי
 לפרטם המקום כאן שלא אלא העתיק, שבזמן זה לימוד דרך עלשמרמזים
 להלן.ואזכירם

 הקודם בזמן כי לעיל, מהאמור להסיק אין פנים כל שעל להעיר,יש
 ומנהגים. דינים אספי בצורת הלכה סידורי כל היו לא המשנהלסידור
 בשביל כי מתברר שמהם שבתלמוד, מקומות כמה על מורה עצמוהופמן
 עבודת הלכות שחיטה, הלכות כגון כאלה, אספים נסדרו מיוחדיםענינים
 מטעם ודוקא ועוד; ומזוזות תפילין תורה, ספרי כתיבת הלכותהכהנים,

 שכבר מכיון שלט, המשנה לסדרי אלה הלכות הופמן, לדעת הוכנסו, לאזה
 היוסדורות

 מזמי
 ". קדום

 נראית השקפתו הופמן, של מראיותיו בכמה לפקפק שישאף-על-פי
 בדברי המועטה ידיעתנו ולפי ההיסטורית הכרתנו לפי ביותר, כמחוורתלט

 החיים התפתחות את הולמת היא ערפל המכוסה תקופה אותה שלהימים
 החורבן. ועד מתחילתו שני, בית בזמן והרוחנייםהדתיים

 3. הערה 4ף, פרק סוף הנ"ל בספרו י""א
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 והדיני הידוע: חז"ל במאמר הופמן של לשיטתו סמך למצואויש
 עלה - מישראל התורה כשנשתכחה - שבתחילה ובניו, חייא ר'כפרת
 ונשתכחה חורה ויסרה; הבבלי הלל עלה - ונשתכחה חורה ויסרה;עורא

 לחכמי תהלה שיר מעין שהנהו וה מאמר '(. ויסדוה" ובניו חייא ר' עלו-
 בהשתלשיות מסויימות תקופות שלוש על מרמו משכחה, התורה את שהצילובבל

 בבל. גולי שיבת עם ונוסדה שחורה לאחר שבעל-פההתורה

 מדרש עם בקשר פה שבעל התורה התבצרות ראשונהתקופה
 את לדרוש לבבו =שהכין הסופר, עורא מפעולת וכתוצאה שבכתבהתורה
 חיי תקון י'(; ו', )עורא ומשפט= חוק בישראל וללמר  ולקץטות ה'תורת
 סדר קביעת והמסורה; הכתובה התורה חוקי על-פי והיחיד הציבורהעם,

 התורה קריאת ויסוד התפלה ניסוח הכנסת; ובבתי במקרש הרתית,בעבורה
 עיטור סופרים, תקון הקודש, לכתבי המסורת ייסור וחמישי; בשניבציבור
- וכו'סופרים  כראש הסופר, עורא של שמו על נקראת חזאת הפעולה כל 
 הגרולה. כנסת לאנשיוראשון

 החיים ענפי שבכל והמנהגים הרינים ההלכות, קיבוץ שניהתקופה
 כנסת אנשי הסופרים שקבעו כפי - והמשפחתיים החברתיים-הרתיים,
 הלימודים, יסוד ועל שבעל-פה( )תורה העתיקה המסורה יסוד עלהגרולה
 ההלכות אלה של חדש לשוני ניסוח בהן; נדרשת שהתורה והמירותהכללים
 נוסח של במטבע ויציקתם המררשית צורתם בפישוט ומנהגיםודינים
 מסויימים, מקצועות לפי עניניהם וחלוקת סירורים משפטיים, וכלליםחוקות
 מעשי לצורך ערוכים קבצים בצורת או ופרקים מסכתות סררים, בצורתאם

 נשואים, ומשפחה, ציבור חגיגות ברכות, תפלה, כגון: לשימוש,ונוחים
 טומאה אסורים, מאכלות כהונה, מתנות ומקרש, כהנים עבודתאבלות,
 על נוקפת הדתית-לאומית החקיקה של הסררנית העבודה כל וכו',.טהרה
 ר' ידי על ונמשכה הלכה והיא בה התחיל שהוא ץ, הנשיא הלל שלטמו

 יהושע. ור' מאיר ר' ותלמיריועקיבא

 וו חתימה ותלמידיו. רבי ירי על הכהבנח חתימת שלישיתתקופה
 גמירתו, ומן שהגיע עד בשנים מאות נמשך שחיבורו ספר כסיום להבינהאין

 ע"א כ' סוכה5(
 בא ובמקומו רבי, גם כאן הוזכר שלא כשם שמאי, של שמו כאן הוזכר לא6(

 נבוכי *מורה עיין מבבל, שעלו אנשים רק למנות "נתכון שר"ל מפני תלמידו, חהאר'
הזמן-

 י"ג. שער
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 והצטבר שהלך ההלכתי, החומר כל של ומקיף חדש עיבוד היתה זאתא~א
 שהיו ובין "משניות" בצורת שהיו בין רבים קובצי-הלכות בשנים.מאות
 שקבלו דברים שמסרו שמועות בעלי מפי עדות גביות הלכה, מדרשיבצורת

 המפוזר החומר מכל אחד. בספר ורוכזו הובררו נאספו, אלה כלמרבותיהם,
 מצומצם ובסגנון קצרה בלשון שכלל אחיד ספר אחד, גוש נוצרוהמפורד

 אלא סתם, ספר רק ולא דורורע כמה במשך העולם אבות ששנו מהכל
 עד אשר משה, שבתורת חלק אותו שכלל ספר - הידיעה בהא -הספר
 היתה לא הזו והחתימה שבעל-פה. דברים בצורת באויר מרחף היה זמןאותו
 שפינה ראשונה, ממדרגה חברותי מאורע אלא בלבד, גדול ספרותי מפעלרק
 הפיזור סכנת לקראת בהתגוננותה האומה של להתקוממות-מה הדרךאת

 והשוממה. החרבה בארצה קיומה לה שאבד לאחר להם שארבהוהפירוד
 וכבה הולך לאומי לשלטון האחרון הניצוץ כי דורו והכמי רבי ראוכאילו
 זהרור מעין היתה רומא מעריצי של ש"ידידותם" והכירו הבינווכאילו
 הקרובה. השקיעה לפניאחרון

 שגדלו כל מבחוץ, המצוקה שגברה במדה זרחה. ושמש באהשמש

 חדש, לאומי לאיחוד הכמיהה וחזקה גדלה כן הלאומית ההתפוררותאיומי

 ומתמיד. איתן רוחנילביצרון

 של ביטולו עם שהופרעה זו ההוראה", "אחדות התורה","אחדות
 המשנה, מסדרי נתכונו שאליה התכלית היתה -( בירושוים הגדול הדיןבית
 ההוראה אחדות ספרו. של החמישי בכרק ז"ל הופמן צבי דוד ר'אומר

 בבתי מעשית והוראה ומדרש ספר בבתי לימודית הוראה הכפול:במובנה
 ומשפט.דין

 ומאושר בדוק נוסח ולשונית, מילולית יציבות פירוובה. התורהאחדות
 לעריכת הכרחיים מוקדמים תנאים היו אלו לעולם. ועומד קבוע טופסומקויים,
 עליונה סמכות בר ספר באמת שנעשה מה להעשות היה שצריךהחומר
 פזוריו. ארצות בכל העברילעם

 שלטון ונבנה הלך המנוצח העם של המדיני השלטון שנחרבלאחר
 והתפשט הלוך וגדול, הלוך הלך שכחו הספר, של %2לטונו במקומו,אחר
 אשר המקומות כל את והקף הלוך הרומאית, הקיסרות של לגבולותמעבר

 ד/ ~ר, ממרינג הלכות רמב"ם, ראה7(
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 שמידת האומה, אחדות לאמיתתה היא התודה אחדות שמה. נדחו ישדאלבני
 הפנימית. עצמאותה וקיום הדוחניים פניה קיוםשלמותה,

 והדל האחדון השדיד זה - הנשיא בבית עינה צדה הדשעהדומא
 כוחו את לקפח ידה לאל היה לא אולם - ישדאל באדץ הלאומיתלעצמאות

 מעשה הגדול, הספד של בו, שליטה כל היתה לא הדעה שלעינה הדבדשל
 דבד התדחש כאן מעט. מלכות הוד לו היה שעוד האחדון, הנשיא שלידיו

 שמלאה ספר של סמכות יצידת ולשון. אומה בשום דאינו לאשדוגמתו
 ההשפעה, בהיקף וההנהגה, השלטון בתוקף עליה ועלתה מדכזית ממשלהמקום
 זו דוחנית-פנימית ממשלה של דגלה תחת והדרכה. לחינוך כחהבחוזק
 הכדוכים והקרבנות הסכעת כל עם החתחתים, מלאת לדדכו ישדאלקתכונן
 הארוכה. הגלות לדדךבה,

 האחדון הקו את למשוך מגמתה היתה שלא ודאי המשנהחתימת
 תלמידי של פיותיהם לסתום מגמתה היתה שלא שבן ומכל התורנית,ליצידה
 המחדש הדוח את ולכלוא תורה של במלחמתה זה עם זה המתנגחיםחכמים
 בשקלא המתובחים של קולם נשתתק לא מעולם יצידתו. מעשי הדףבלי

 פסקו ולא התודה, מדדש בבתי הדוחני המאבק נגמד לא הלכה, שלוטדיא
 כי יוכיח התלמודים שני חכמי של מפעלם השיטות ומלחמת הדעותדיבי
 המסתעדת והמחשבה היוצר, לדוח גדול מדחב ניתן המשנה חתימת לאחדגם

 נסתמנה הדוח, לבנין מוצק יסוד נוצד אבל במעופה נעצדה לאוהמפעילה
 הכות. ונקבעהדדך

 הופכי. של הדעה על ההשגותג

 הופמן של דעותיו את קצת מודחבת בסקידה להעביד לנכוןדאיתי
 הכהצנה, חתימת ועד הגדולה כנסת אנשי מימ- ההלכה השתלשלותבשאלת

 שאמדנו, כפי הפהצנה. חקר בבעיות הבאים בעיונינו לנו יועיל שזהמפני
 מקופלת היתה היסודית הנחתה מפתיע, חידוש משום בה אין הופמןסיטת
 היטב ונתבאדו נתפרשו ועיקריה הנפלאה, באגרתו גאון שרירא דבבדבדי
 חיזקה שהופמן אלא פרנקל, זכריה ור' קדוכמל נחמן ד' החכמיםבספדי
 בחקידתה. חדשות פנים וגילה חותכותבדאיות

 ז"י, הלוי יצחק הדב גדולה דבדים במלחמת יצא הזאת השיטהנגד
 ה"ו כפרו כאילו פרנקל, וזכריח קרוכמל נחמן על וגידופים חירופיםששפך
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 היהדות קערת את להפוך ובמזיד, בכונה רצו, וכאילו כולה התורהבכל
על-פיה.

 המדעי, והעיון החקירה בתחום להצדיקה שאין זו,טלחמת-קנאות
 היהדות בקרב אז ששררה המלחמה מרוח כתוצאה (עלי להסבירהיש

 לעמוד כדי אבות ולמנהגי קדומים למסרת הנאמנים נקהלו שבהבאשכנז,
 תחת ולחתור הישראלית הדת בירת את לקעקע שרצו אלה נגד נפשםעל

 קיום בעד מצוה למלחמת רשות שניתנה ומכיון הושתתה. שעליהםהיסודות
 הבחימ. לא שובהדת

 אה2כנז" עחכמי נגד העזה במלחמתו נחה לא ז"ל הלוי של דעתואולם
 זקן מופלא, וצדיק גאון אותו של בכבודו מלפגוע אף אחור נרתע לאוהוא

 לא שמעולם והישרים, החסידים הדור טגדולי אחד  המערב, בארצותההוראה
 לעז דבר הוציא לא ומימיו בכתב ולא בדיבור לא אדם של בכבודונגע
 ועד היסוד טן שיטותיהם את וסותר אחרים עם מתוכח כה2היה אפילומפיו

 מלאת- ובפשטות בענוה ונאמרים ושקולים מדודים הם דבריו וכלהטפחות,
 בכונה אבל שם בעילום " הלוי מכליל הופמן צבי דוד ר' דברי אתחן.

 לא כאילו עצמו את ועושה קרוכמל", על "הנשענים שלמפורשת-בכללם
 המשנה. חקירת של בחלקה הופמן חידש כמהידע

 כאילו בקש, אותם ודוחה הופטן דברי את מבטל שהלויאף-על-פי
 את ממנו לקח בעצמו הוא דבר, של לאמיתו הרי מה-בכך, של דבריםהיו

 מראיותיו. בהרבה השתמש ואף מדרכיו בכמה הלך המחקרית, שיטתועיקרי
 הדאשונה "הטה2נה הופמן של ספרו בשם אף שנרמז החדש, המחקר שיטתעיקר

 הדף טן ממנו, הרפה ולא ידיו בשתי בו אחז הלוי - התנאים"ומחלוקת
 הדברים שכל לומר שאפשר כמעט ספריו. כל של האחרון הדף ועדהר~ה2ון
 הראה2ונימק "דורות של הגדולים בכרכים הלוי בספרי ונשלשו ונשנושנאמרו

 - המשנה בחקירת נוגעים שהם כמה עד - מיגעת ובהרחבה נפרזהבאריכות
 בבקיאותו מפליא וגדול, ארוך פירוו2 זו, שיטתו לעיקר פירוש אלאאינם

 מפירוש. יותר לא אבלוחריפותו,
 שהתקיף אלבק חמך החכם של לדעתו להסכים אפשר אי זאתבכל

- לו ומדד התלמוד' על "מחקרים הידוע בספרו חריפות הלויאת  שלא 
 דינו פסק את לקבל יכולים אנו אין ק. לאחרים הוא שמדד במדה -כה2ורה

 99. ודף 86 דף ה' א' ראשונימ", "דורות ראה1(
 1. הערה 92, דף המשנה", על "מחקריט רחה2(
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 חירש שהוא טה אלא הטוב, ומן החדש מן יש בספרו "כי הלוי, עלהקשה
 בדרך - בספריו יש ודאי היא. ולא ץ. חידוש" אינו טוב שהוא ומה טובאינו
 בחקירת הגדול כחו את להכחיש ואין יחד, גם הטוב ומן החרש מן -כלל
 את חוצה הוא מופלאה בגאוניות ובתלמוד. במשנה חשובים פרטיםכמה
 ודולה והמדרשית ההלכתית הספרות ושל התלמודים שני של הגדולהים

 בתחום גם ההבנה שערי להרחיב בדי בו שיש וממת, עשיר חומרממימיהם
 הבאים מרובה בתועלת השתמשו אף זה ובחומר המשנה, של המסובךהמחקר
 או שהוא, כמו וצורתו בצביונו אם בעקיפין, או ישרה בדרך אםאחריו,
 העיקרי, הרעיון כי להודות שצריך אלא בו. אחרות פנים וגילוי צורהבשינוי
 המתוה הקו ושהוא הלוי של ובמסקנותיו במחקריו התיכון הבריחשהוא
 בהוכחות והוכח יתירה בבהירות הובע כבר המשנה, בתולדותלעיוניו
 העמק בלי - קודם עליו ועמדו בו שהרגישו לאחר הופמן, על-ידייסודיות
 הרעיון זהו הרי כי ץ. ווייס הירש ואייזיק פרנקל זכריה גם - בעניןחקר

 שקדמה הראשונה, המשנה את בקרבה מכילה שמשנתנו הלוי, שלהמרכזי
 ור' אליעזר ר' רק ולא - הדאשונים ושהתנאים החורבן, לפני רבזמן

 פרטי ובבירורי בפירושה נחלקו הלל, ובית שמאי בית אפילו אלאעקיבא
 מרצים שהיו קדומות משניות של הנכונה הנוסחא על שנחלקו אוהלכותיה,
 כשלפנינו אפילו אלא עוד ולא 6(. וגירס(ל לשון שינוי ושמות שיטות)חילופי
 (, הקדמונים דברי את חוזרים אלא באמת אינם מאוחרים, תנאים שלשמות

 ראה?ונים(. ראהטוני של ישנה מחלוקת ומחדשים חוזרים הםאו

 של הראשון סידורו זמן בדבר היא הופמן נגד הלוי של טענתועיקר
 ובית שמאי בית של בימיהם היה זה שסידור הופמן של דעתו נגדהמשנה,
 שבידינו במשנה מופיעים עצמם הלל ובית שמאי בית כי הלוי, טועןהלל,

 כמה ומונה הולך והוא קדומות, למשניות כמבארים-משלימים אוכמפרשים
 שמאי בית ביניהם נחלקו דבריהם בפרטי או שבפירושן קדומות,משניות
 המשנה; יסוד היימ כולה, המשנה "כי ואומר, טכריע הוא ומכאן ". הללובית

 97. דף שם,3(
 1. הערה 01!, עמוד המשנה", על "מחקרים אלבעק, ראה4(
 וכף. הראשונה, המשנה של ה' פרק ראה5(
 בית מחלוקת שהיא מקצתו, שהותר בנדר וחכמים עקיבא ר' מחלוקת כגון6(
 ע"א. צ"ד קמא בבא קונה, שינוי או ע"בו כ"ה נדרים הללו וביתשמאי

 57. דף הנ"ל ראה ע"או ד סנהדרין ע"בו נ"א יבמות ע"בו ד סוכה ראה7(
 ט' פ' ה', א' בכרך כן וכמו ואילך, ט"ו פרק י, א, ראשונים, דורות ראה8(
 ואילך. כ' ופרקואילך
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 ונמסר לפנינו )נאויא כנזו לשונה בכל קבועה כמטבע ונקבע נסדר זהכ.
 ישנות, קדומות הלכות איזו לנו ואין הגדו4ה, אנשי-כנסת ע4-ידילרבי
 מזה, וגדר מזה גדר להם היה אשר מקום בכ4 אעכנז חוקרי להם שבדוכמן

 המשנה יסודי כל סופה ועד המשנה מראש 7:בתורה המקציעי: עבכי אםכי
 שהנם וכמו ראשונים, היותר נזהימים לשונם בכל וקבועים סד,רים כברהבם

 וכו'(ק. זה', לפני רבים וימים התנאים ראשוני לפני כבר היו כן אףלפנינו

 המובנים בין יפה הבחין לא הלוי כי אלבעק ח החכם נגדו ערערוכבר
 איש שום ישנות". ו"הלכות קדומות" "משניות הבטויים שני עלהעונים

 אייזיק ר' ואחריו פרנקל זכריה ור' יענות, הלכות שי קדמותן הכחישלא
 קדומות שהלכות מוכיח זה אין אולם בפירוש. זאת את הבייטו ווייסהירש
 כי העובדה, שמן ומכל-שכן יפנינו, אשר הלשוני בנוסח מנוסהות הייאלו
 ופרטיהן הקדומות ההלכות בפירוש ביניהם נחיקו ה4י ובית עמאיבית
 שהוא, סידור באיזה מסודרות היו כבר אלו שהיכות וכי4 כלי להסיקאין

 שמות לפי או דומים, בביטויים קעורם עגי או עונים, מקצועות לכי אם-
 במשנה סדורות שהן כמו והפרקים, המסכתות הסדרים, יכ. אןאומריהן,
 - שנה אותן הה?ונה וכל בעל-פה, נענות היו א"ו עהיכות מסתברע-כנינו
- גאין ערירא רב ש4 מאמרויכי  הוא בלשונו 

 במסכת הראשונה המשנה את כדוגמא אלבעק מביא דעתויבירור
 - בכסף ובביאה, בשטר, בכסף, - דרכים בשלש נקנית "האשהקדושין
 ובשוה בפרוטה אומרים: הלל ובית דינר ובשוה בר-נר אומרים שמאיבית

 כבר הכה?נה כי דעתו, את היוי בהן עתמך מאותן א ה זו מעגהכרוטה"
 "בכסף" המלה כפירוש נהלקים כאן שהרי ה4ל, יבית עגיאי בית יעיניהיתה

 בפירוש המחלוקת כי אלבעק, טוען זה עומת ' ידבריהם הקודמת'"בפיסקה
 אפשר, שהרי שבידינו, המשנה נוסח קדמות את מיכיחה אינה "בכסף"המיה

 הקדומה, ההלכה נשנתה שבהן השונות הנוסחאית בכי היתה בכסף" , המיהכי
 או כסף", לה ונתן  איש יקח כי או בכסף", האשה את -1נה "האיע4מע4
 הטא?נה מן הדוגמאות בשאר הדין והוא וכרומה בכסף", מתקדשת"האעה
 דעתו 4חיזוק ה4וי מסתייעעבהן

 להשיב זאת בכל יש כלל, בדרך היא נכננה אלבעק של סברתו כיאף
 בטויים על-פי או המשנה, סגנון מתוך מוכח קרובות שיפעמים דבריו,על

 שלנו. חוא הפיוור י"דו פרק י א, ראשיגימ, דורות9(
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  11משנה הנוסח, של אחרים סימנים על-פי או 11בה,"ןנים-נחטנים
 שמביא "דוגמא ואשר הקדום. בצביונה מענתנו לתוך הוכנסה מאודעתיקה
 הראשונה המשנה ש:וסח 4נער מקום אמנם יש הנה אלבעק, א.החכם

 בראשית ינשנית שחוזרת "בכסף", המיה הטעמת כי הוא, עתיקבקידושין
 מנוסח היא זו שמלה הרושם את ינו ניתנת ה=ל, ובית שמאי ביתמחלוקת
 במשנה הדבר ואותו הלל. ובית שמאי בית לדברי שקדמה משנה שלעתיק
 טמאים, כולן - הרבה פתחים ויו בבית "המת "1( בה. מסתייע שהלויאחרת
 עד שחשב והיא אומרים. עמאי בית מהם... באחד להוציאו חשבוכו',
 ג'( טהטנה ז', פרק )אהלות מסמת". אף אומרים הלל ובית המת, ימותשלא
 המשנה מנוסח "חשב" למיה לפירוש נראה שחשב" "והוא הביטוי כאןאף

 "נותנת זהירה בלשון אני אומר היל. ובית שמאי בית למחלוקתשקורמת
 בעל-דין ויכוי מכרהת, ראיה משום כאן אין כי ו"נראה", הרושם" אתלנו

 הדברים את סיגנן שהוא רבי, של מלשונו הוא הנוסח שכל ולומר,לחלוק
 הלל ובית שמאי בית לעיני קביע בניסה המשנה היתה כאילו כזו,בצורה

 במשנה שמדובר מקום בכל שלא להדגיש יש פנים כל עלאולם
 מניסח כהבאה שנראה ביטוי אנו מוצאים הלל ובית שמאי בית מחלוקתעל

 ~חיזוק בהן מסתייע שהלוי המשנה, מן דוגמאות שתי למשל הנהקדום.
 המשנתי. הנוסח לקדמות שהיא ראיה איזו משום בהן ושאין 1קדעתו

 נוהג הגז "ראשית א' י"א, פרק חולין, ממסכת היא אחתדוגמא
 אלא נוהג אינו הגז וראהטית . . . ובמועט במרובה . . . לארץ ובחוץבארץ

 וכו' רחלות, שתי מרובהי הוא וכמה . . במרובה אלא נוהג ואינוברחלות,
 ולא המסדר של מניסוחו היא מרובה" הוא "וכמה שהשאלה נראהכאן

- הלל, ובית שמאי בית למחלוקת קורמה משנהמניסוח  היתה כך שאילולי 
 המשנה לשון בדומה וכו' אומרים, שמאי בית במרובה לומר: צריכההמשנה
 המשנה מתוך אחרת ראיה עור ויש וכו'. אומרים", שמאי בית "בכסף,דלעיל.
 הבית "בפני בה, נאמר שהרי הבית, חורבן קודם נסדרה לא שהיאעצמה
 החורבן, "אחר שחי האחרון, שהמסרר להסיק יש ומכאן הבית", בפניושלא
 המשנה. את שניסח הואהוא

 בראיה חייבים "הכל א', פרק מחגיגה השניה, בדוגמא הדבראותו
 כתפיו על לרכוב יכול שאינו כל 1 קטן איזהו . . . וקטן שוטה מחרשחוץ

 ט"ו. פרק שם, הראשינים דורות10(
 שפ11(
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 אומרים" הלל ובית שמאי, בית דברי הבית, להר מירושלים ולעלות אבאשל
 ואין ניסחה, המאוחר המסדר - קטזי" "איזהו שהשאלה נראה כאן גםוכו/
 את לפרט ראו הלל ובית שמאי שבית הסגנונית הצורה מן להסיקמקום
 לדבריהם. הקודמת שבפסקה "קטן"המלה

 דהטערות אי-אילו לבנות רשות לנו שאין מאליו מובן כללבדרך
 הורה וכבר - אט יודעים הרי בלבד, סגנוניים דקדוקים סמך עלמסויימות

 ממסכת לא משתנה המשנה שסגנון - בכלליו פרנקל זכריה ר' כךעל
 שהזכרנו במשנה למשל אחת. משנה בתוך אף אלא לפרק ומפרקלמסכת
- א' פרק מחגיגה -לעיל  שאיע כל קטן "איזהו המאמר תחילה בא 
 בסוף ואילו שמאי; בית דברי האומר, שם בא כך ואחר וכו'" לרכוביכול
 "בית המאמר, לפני בא האומר ושם מהופך, הוא הסדר עצמה המשנהאותה
 לשער, יסוד יש ואמנם כסף". מעה והחגיגה כסף שתי הראיה אומריםשמאי
 מיוחדת היא שלו, המאמר כך ואחר האומר שם בתחילה זו הבאהשדרך
 גם כך על רומז שלנו ובמשנה המקורית ובצורתע כהויתם דבריםלהבאת
 ברם, עתיקותו. על עדות מכלל בו שיש המאמר, לשון של המצומצםקיצורו
 סגנול כי להצטער יש ואמנם מפורטת. ודרישה חקירה זקוק עודע זהענין

 שאין זמן וכל לו, הראויות ובפרטיות בשלמות זו מבחינה עוד נחקר לאהמשנה
 באפילה. נגטהט עוד זו בפינה ומקיפים מדוייקים מחקריםלנו

 משתדל הוא אם כי שלו, בפולמוס אלבעק, יצא בלבד הלוי נגדלא
 אשמה, מטיל הוא שעליו אף אלא עוד ולא הופמן; של דעתו את לסתורגם
 'ק. ישנה" ו"הלכה ראשונה" "משנה הביטויים מובני בין הבחין תמידשלא

 כלל. מוצדק אינו אלבעק של זהמשפטו
 הופמן הראה הראשונה" במשנה "הפלוגתות ספרו של ה'בפרק
 מעובדה הראשונה. במשנה הוזכרו כבר הלל ובית שמאי בית ביןשהפלוגתות

 כבר נסדרה שהמשנה למסקנה, הגיונית בדרך להגיע לכאורה צריך הואזו
 אולם הלוי. שכזו למסקנה שהגיע כשם הלל, ובית שמאי בית לפני רבזמן

 קדמוני לפני כבר ביסודה נסדרה שהמשנה רק סובר הוא עשה. כן לאהופמן
 גמליאל; ורבן יהושע רבי אליעזר, ורבי ישמעאל ורבי עקיבא רביהתנאים
 פאולכות מודה הוא כי אף יותר, עוד להקדימה הכרח רואה הוא איןאולם

 9פ. עמוד הנ"ל, בספרו ראהב~(
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 שידע הרי הסדורה. למשנה ובסיס חומר שימשו קודם, קיימות שהיו"שנות,
 "משניות"'(. ובין עהלכות" בין ולהבדיל להבחיןהיטב

 הופמן מחזק הבית בזמל כבר ביסודה נסדרה שהמשנה הנחתו,את
 שמדברות היסטורי, תוכן בעלות משניות כמה ישנן שונות. ראיותבהרבה
 שמדברים כפי ומוחשי, חי בסגנון הבית בזמן שנתרחשו ומעשים דבריםעל
 שנכתבה פרטי-כל רשימת כמעין רושם הטעושות שמיעה, ועדי ראיה עדירק
 המעשה. לאחרמיד

 אליעזרי רבי "אמר ב'י ו', פרק בפסחים המשנה את כאן אביאלדוגמא
 רבי לו אמר . . . יוכיח טוב יום יהושע" רבי לו אמר . . . וכף הוא דיןוהלא

 דאמרי עקיבא רבי השיב למצוה. רשות ראיה מה יהושעז זה, מהאליעזר
 אמר . . . דן אני ועליה אליעזרי רבי לו אמר . . . אלו על תתמה אל אתהאף
 שכתוב מה עקרת עקיבא, אליעזר: רבי לו אמר . . . חלוף או עקיבאי רבילו

 כמועד לאלו, מועד לי הבא רבי, י לו אמר . . . במועדו הערבים בין -בתורה
 . . . שבת מערב לעשותה שאפשר מלאכה כל עקיבא, רבי אטר כלללשחיטה.
 החי הת-שיח השבת". את דוחה שבת, מערב לעשות אפשר שאי"חחיטה
 - יהושע? זה, )"מה שבה האפיניים האישיים והבטויים זו במשנהשהוכלל

 רושם עלינו עושים מועד"( לי הבא רבי, עקרת. עקיבוג תתמה. אל אתהאף
 שבו במקום ומיד תיכף שנרשמה פרטי-כלית רשימה של אמצעיבלתי

 זה. סוער ווכוחהתקיים

 עקיבא רבי נועאר שבו זה, ווכוח כי לשער, שקרוב נעיר, אגבדרך
 מלאכה כל הידוע. כללו את ללמד עקיבא לרבי לו גרם דעתו, עלעומד

 לעמבותה אפשר ושאי השבת, את דוחה אינה שבת מערב לעשותשאפשר
 נשתנה זה כלל נוסח א'(. י"ט, פרק )שבת השבת. את דוחה שבתמערב
 חכלל של השני החצי ובמקום לעיל המובאה פ"ו פסחים במשנה רביעל-ידי

 המיוחד המאמר בא - שבת מערב לעשותה אפשר שאי טלאכה לכל בנוגע-
 ושמי השבת, את שדוחה ושהיא שבת, מערב לעשותה אפשר שאילשחיטה,
 ביסוסה לשם בכללו כאן דהצתמש עקיבא שרבי להטעים, כדי נעשה זהנוסח

 גם אפשר כי גמורה, בודאות כך לומר אין אולם מחלוקתו. שלונימוקה
 לרבי ששיכהעה היא פסחים בדיני עקיבא ורבי אליעזר רבי שמחלוקתכ4

 הישנים המשנה סדורי על לרנר-אלטונא הרב של למאמר מהערותיו באחת13(
 חת גדולה בבהירות הופטן רד"צ מדגיש י"ק )שנתון 886! שנת של במאגאזיןשנדפס
 הלשונהספרותי. וסידורן עיצובן מבחינת משניות ובין ישנות הלכות שלההבדל
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 בניגוד שבת במסכת הובא זה וכלל עקיבא, רבי של כללי לניסוחיסוד
 לא אם אומר. אליעזר )"רבי לכן קודם שם השנויה אליעזר רבילמשנת
 אליעזר רבי אמר ועוד וכו', מגולה בשבת מביא שבת מערב כליהביא
 בשבת במשנה שהרי זו. להשערה ידים יש ואמנם וכו'"( עצים,כורתין
 בדינים דעתו שם נאמרה ולא בדינים עקיבא רבי שלימד הכ~ל רקמובא
 רבי על וחולק עומד אינו עקיבא רבי כאן במיוחד. אליעזר רבי שלאלה

 מתוכו ללמוד כדי כליו את שמזכיר הוא רבי אלא שלו כבר-פלוגתאאליעזר
 "(. אליעזר רבי שהתיר דברים עיאיסור

 לנו, להראות דיה וכהנה, כהנה עליה ןהוסיף שיש זו, יחידהדוגמא
 על הרבה ללמוד אפשר שממנו המשנה, סגנון בהקירת לדקדק שישכמה

 המשנה כי הוא, דבר הלא למשל, הורכבה. שמהם הטקורות ועלהתהוותה
 עבר"(. בלשון ופעמים הוה בלשון פעמים הקרבנות דינ. עלמדברת

 הופמן שבהן השונות הדוגמאות הן עליה שעמדנו הדוגמא אותהמעין
 החומר של ראשון סידור בדבר דעתו את - לעיל שאמרנו כפי -מבסס

 עייהן, טובע הבית שחותם משניות כמה מזכיר הוא שני. בית בומןהמשנתי
 הבכורים, הבאת תיאור לנו ניתן שבה פ"ג, בכורים במסכת המשנהכגון
 "כיצד זמן. שבאותו המציאות מחיי לקוח הוא וסגנונו מתוכנו שניכרשכפי

 הבכורים9 את מעלין כיצד . . . שדהו לתוך אדם יורד הבכורים9מפרישין
 עיר, של ברחובה ולנין מעמד של לעיר מתכנסות שבמעמד העירותכל

 שם ד' במשנה "( ציון!" בית ונעלה קומו אומר הממונה היהולמשכים
 על הסל נוטל המלך אגריפס אפייו - הבית, להר "הגיעו קוראיםאנו

 אגריפס על זו פיסקא כי סובר, והוכמן לעזרה". שמגיע עד ונכנסכתפיו
 ללמד מליצי משל רק זה היה אילו שהרי ממש, החיים מן לקוח משלהיא
 שם כאן להזכיר מעדיפה המשנה היתה הנעלה, וערכה המצוה חשיבותעל

 פרק מציעא, )בבא אחר במקום במשנה מוצאים שאנו כשם המלךשלמה

 השבת, את דוחה אינה והדקדתן סחינתן ע"א פ"ו, מנחות גם למשל השוה,14(
 וכף עקיבא, דבי אמדכלל

 את צולין כיצד וחציי בשמונה נשחט "תמיד היה. בלשון - דוגמאות15(
 ממלא" היה כוס אומד, יהודה דבי עבד. כלשון ד(' ו', ה', פדקים )פסחים, וכו'"הפסח,
 שאמדה מה והשוה - ד( ו', )שם וכו' הצאן, מן באה היתה חגיגה ח'( ה',)פס',
 )"חגיגה שם, המובאה הבדייתא וכן וכו', תימא, כבן דלא מתניתין בבבלי.הגמדא
 וכף(. עם"הבאה

 ף, הושע ח', ה', ירמיהו ראה עתיק. מקראי ביטף הוא "משכים" הביטיי16(
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 כסח, בליל הסדר תיאור גם בשעתו". שלמה "כסעודת הביטוי את א(ז',

 קיים. היה המקדש שבית מזמן שהוא ניכר מפסחים, י' בפרק מוצאיםשאנו
 צלי באכל שהפסח אומרת המשנה ; הם כך על שמעידים המובהקיםהסימנים
 ורבי טרפון רבי הראהבונים התנאים ; ד'( משנה צלי", כולו הזה)"הלילה
 פרשם, לא קמא שהתנא בגאויה", "וחותם המלים. בפירוש חולקיםעקיבא
 כשאול נדאה הפרשה" כל גומר שהוא עי אבי אובד מארמי "ודודשהמאמר
 היו בכורים בהבאת רק שהרי בסוף(, ו' )משנה ג' פרק בכוריםממשנה
 המלה את פסח. של ההגדה באמירת ו"א הפרשה כל את וגומריםקוראים
 שבמשנה "וקורא" המלה במקום - פסחים במשנה - כאן האמורה"ודורש",
 היו התורה פסוקי קריאת עם שיחד הנחתו, לפי הופמן מבארבכורים,
 שמעידה אחרת דוגמא )=לדרוש"(. בהם הקשור המדרש את ללמוד אזנוהגים
 המשנה עם בקשר נאמר ע"ב ק', בפסחים המובאה בברייתא שני. בית זמןעל

 שעות בתשע לאכול רגיל שהיה המיך אגריפס אפילו א'( י', פרק)פסחים
 שתחשך". עד יאכל לא היוםאותו

 לידי הופמן בא לעיל המובאות המשניות בניסוח ודיוק עיוןמתוך
 מאוחרות. הוספות ידי על קצת השתנתה הקדומה המשנה שצורתמסקנה,
 פרק שבפסחים תבשילים", "ושני המלים כי הירושלמי, כי על מוכיחהוא
 השאךה וכן תבשילים( ~שני וחרוסת וחזדת מצה לפניו )הביאו ג' משנהי'

 הלילה אחת, פעם מטבילים אנו הלילות )"שבכל שם ה' שבמשנההרביעית
 י". האחרון המסדר ידי על כך אחר נתוספו פעמים"( שתיהזה

 כה~נה ז', פרק סוטה במסכת המלך פרשת קריאת של התיאורגם
 המאמר; ובמיוחד היסטורית, ועדות חיה מציאות תיאור של רושם עושהה',

 ללא וכשהגיע חכמים, ושבחוהו עומד, וקרא וקבל עמד המלך"אגריכם
 אגריפס, תתירא אל לו: אמרו דמעות; עיניו זלגו נכרי איש עליך לתתתוכל
 לאגריפס שהמכוון חותכות בראיות מוכיח הופמן אתה." אחינו אתה,אחינו

 - העם, על חביב והיה מצוות ושומר כשר כמלך מפורסם שהיההראשון
 יוסף של תיאורו ובין המשנה תיאור שבין הסתירה מתישבת כך ידיועל

 קראו המאוחרים התנאים זו. פרשה קורא היה הגדול שהכהן '1(.פלאוויוס

 )במשנה הפת" לפרפרת שמגיע עד בחזרת "מטבילים המלים גם כי לי נראה17(

 פעמים", שתי הזה .הלילה : ד במשנה אחר-כך שנאמי למה ביאור תוספת הן שם(י
 למשנה זו פיסקה שירבוב משום שבאה כפולות, להן שקודמות לפניו" "הביאווהמלים

-ג'  זה על עמד אלבעק החכם שגם ראיתי, כך אחר - ד. משנה במקום 
 י"ב. סעיף ח,, פרק ד ספר היהודים, קדמוניות18(



 וויינברנ יעקב יחיאל ד"רהרב242

 אבל שם( ובירושלמי בבבלי )ראה לאגריפס החניפו שהחכמים עלתגר
 זו שמשנה נוספת ראיה ומכאן זו. נמרצה למחאה זכר כל בא לאבמשנה
 הראשון. אגריפס של בזמנונסדרה

 ראיותיו את יסתור ומשתדל הופמן על חולק אלבעק החכםאולם
 שהיא כלל מוכיחים המלך אגריפס על המשנה דברי אין ידעתואלה.
 ישנה, היסטורית מסורת הונחה המשנה שביסור אפשר כי בזמנו,נסררה
 : מוסתר בלעג שואל אלבעק החורבן. אחרי רב זמן נסדרה עצמה שהיאאע"פ
 במקומו המלך שלמה את להביא צריכה הנ"ל בסוטה המשנה היתהעהאם
 לפי אפילו כי מוסיף, והוא הנ"ל?" מציעא בבבא במשנה כמו אגריפסשל

 הכניס לא האחרון המשנה שמסדר הדבר, קשה עדיין הופמן שלשיטתו
 החעפה דברי נגד שהתמרמרו האחרונים התנאים מאמרי את גםבמשנתנו
 המאוחרים החכמים דעות להוסיף אחרות במשניות נוהג שהיה בדרךלאגריפס,
 צורך. שהיהבמקום

 המשנה נסדרה כי נאמר אם דווקא להשיב. יש אלבעק של טענתועל
 את פנים כל על מביא המשנה מסדר היה רבי, של בימיו בה דניםסאנו
 שהחניפו כלייה ישראל שונאי נתחייבו שעה באותה "כי נתן רבי שלדעתו
 )"רבי המשנה בסדור לרבי שותף היה נתן רבי שהרי לאגריפס"לו

 האחרונים המשנה שמסדרי לסברה, מקום גם יש אכן משנה"(. סוף נתןורבי
 - בו שהיה היסטורי, זכרון במשנה להעלות כלל צורך רואים היולא

 בנסיון עמדו שלא קדום, שבדור ישראל לחכמי עלבון משום -לרעתם
 מלך. הוא באשר למלךוהחניפו

 במשנה והוספות השמטות באפשרות שקשורות - זה מסוגשאלות

 פרק שביעית בירושלמי, הירושלמי. התלמוד חכמי את כבר העסיקו-
 של האיסור דין המשנה מן נעקר לא למה הגמר(4 שואלת ה"א,א',

 וזהו זה, איסוד ביטלו דינו ובית גמליאל שרבן מאחר שביעית,תופסת
 שאם רבי: בשם קרוספא רבי המשנה"! מן אותו עויעקרו שם: הגמראלשון
 פרשת הרי המלואים, פרשת הרי יהודה: ר' התיב יחזווו. לחזורבקשו
 המשנה? מן אותן יעקרו מעתה לחזור, עתירים אינם הרי המבול,דור
 את לישב הירושלמי התלמוד חכמי שטרחו הרי להודיעך. כדיאלא

 שתרוצי אלא כך. אחר שנתבטלו דברים המשנה מן נעקרו שלאהתמיהה,
 המלך אגריפס על המשנה ספוו את לבאר יפה אינם כוחםהירושלמי
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 היסטורי תיאור אם כי לימוד, ולא הלכה ענין לא כאן שאיןוההכמים,
 חנופה. בעוון שנכשלו בשמם, מפורשים בלתי חכמים, על דבריםוסיפור

 במשניות גם הראשונה המשנה בסידור דעתו להוכחת מסתייעהופמן
 הבית. חורבן אחרי שנתחדשו דינים חסרים שבהן במשניות אחר'מסוג
 מעשר לביטול או בשבת לולב נטילת לא.סור זכר במשנתנו איןלמשל,
 "בהלכות לשיטתו סעד מוצא הוא אחר ומצד החורבן. לאחר שהותקנובהמה,

 היסטורי ערך להן שהיה בהלכות היינו במשנה, מוצאים שאנוהיסטוריות"
 בנות ירושת מצרים, פסח הבמות, דיני כגון; הבהצנה, סידור בזמןגרידא
 בכניסתן ישראל שמצאו אילנות תורה, מתן לפני נגעים ויניצלפחו,
 מוצאן אלה הלכות כל לדעתו, א(. משה של בימיו מקלט ערי דינילארץ,
 פה, שבעל תורה של הקדום הנוסח מן כלומר: התורה, על המדרשמן

 כ* המשנה, סידור בזמן בראשונה נשנו אלה שהלכות להניח איןשהרי

 להעלות ואין ודינים, חוקים ספר העקרי ואופיה צורתה לפי היאהמשנה
 קודמת עתיקה תקופה בעד דינים ולנסח לחוק טרחו שהתנאים הדעתעל

 הקדום, ההלכותי במדרש הוא משניות של שיסודן נניח אם משא"כלזמנמו
 "דרוש משום ופסוק פסוק כל לדרוש נוהגים הקדמונים החכמים היושכן
 שכר".וקבל

 למה עומדתי במקומה שהקושיא אלבעק, טוען זו הוכחה נגדאף
 שעשו כדרך הנ"ל, במשניות הוספות המאוחרים התנאים הכניסולא

 על משיב והוא מהופמן גם נעלם לא זה קושי ברם אחרים?במקומות

 אולם "" החודבן לאחר שנתקנו הלכות הרבה במשנתע נמצאות אמנםזהי
 ישנם רוב פי ועל מאיר, ורבי עקיבא רבי של מזמנן הוספות הןאלו

 ואילך", הסכנה "מן או המקדש" בית "משחרב הביטויים אלהבמקומות

 צ(. החורבן שלפני בזמן היה המשנה שיסוד ברורה, ראיה זאת והרי-
 זה ענין ועוד המקומות, לכל מספיקה אינה הופמן של תשובתואילם
 מקיף. לבירורזקוק

 המאוחוות" "ההוספות ענין דיו נתברר לא עוד שבכלל להעיר,יש
 בכל לא הרי "הוספות"?. הוכנסו כללים איזה ועל-פי מתי,שבמשנה.

 9 עמ' הראשונה, המשנה דאה19(
 דו י, א'ו ד, השנה, ראש י"בי י, סוכה, דו משגה פ"ה שני, מעשד דאה20(

 ב'ש ף, גיטין, ס', ס', כתובות, א', י"ט, שבת, י"א, ", עידובין, ", י, קטהמועד
 28 עמוד שם21(
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 להכניס מוכרחים היו כך, עושים היו המשנה מסדרי אייו כי הוכנסומקום
 ואילו שבגמרא! ובברייתות בתוספהא שנשנה מה כל את משנתנולהוך
 בשמו שנאמר ממה המיעוט מן מיעוט רק הוכנס רבי של ממשנתואף

 י2( פעמים שתי אלא במשנתנו הוזכר לא נתן רבי ובתוספתא.בברייתות

- המשנה, ממסדרי היה בעצמו שהואאף-על-פי  הוזכר שבברייתות בעוד 
 שרירא ר' לפני קירואן חכמי כבר שאלו זו שאיה מעין אכן פעמים.הרבה
 לא ולמה לכתוב ר"ח ראה מה אמרתם, "ואשר להם השיב והואגאון
 מה כל ולחבר לכתוב רבי ביקש אייו כי טעמו זה עצמו9 רביכתבם
 ר' דברי ברם "(. קצר" ובלשון כלל בדדך הדבדים היו בימיושנשנה

 כי "ההוספות", שבדבר התמיהות כל לישב יפה כוחם אין גאוןשרירא
 וכבר להן! רמז אף במשנה שאין רבות הלכות מוצאים אנו בתוספתאהרי
 הזה הענין ובאמת 14(. עיון" "בצורך והניח פרנקל זכריה ר' זה עלהמה
 אין כראוי נחקר שלא זמן וכל מפורט, למחקר וצריך וחתום סתוםעודנו
 זו בפינה המתעוררות הקושיות כל את ליישבבידינו

 "ההוספות" ענין בבירור ורק אך תלויה אינה הופמן של שיטתוברם,
 )סימן תשובה בשערי גאון שרירא ר' דברי על בעיקר סומך הואבמשנה.
 שסידור ואמוראים תנאים בסדר גם נאמר וכן כ'(. בסימן אחת ותשובהקפ"ז

 הופמן של הרבות הוכחותיו כל הלל. ובית שמאי בית של בזמנם חלהמשנה
 המשנה בסגנון מעמיקה חקירה ידי על - עתייה מסורה לבסס אלא באולא

 וכאן "(. מאד וחזקות רבות הן הופמן של ראיותיו ובאמת דבריה.והרצאת
 על השגותיו דברי בסוף באמרו, אלבעק צדק לא כי להעיר ינכון מוצאאני

 לביסוס הופמן שהביא מה כל את בבקרתו מיצה שהוא הופמן, שלדעותיו
 שאלבעק ראיות כמה שם ימצא הופמן של בספרו המעיין הדבר' כן לאשיטתו.

 מוצאים, אנו המשנה. מסגנון ראיותיו הן ביותר חשובות כל". להן לב שםלא
 השום עקיבא: רבי "הוסיף המאמר מן קולעת ראיה הופמן אצללמשל,

 וכן הלשון שמסגנון מ"ג( א' פרק )כלאים וכו'" והבצלצל הבצלוהשומנית,

 ע"א, צ"ג, כתובות וראה מ"ה, ב', כרק ושקלים מ"ה כ", פדק בדכית,22(
 נתן דבי בעדך ואמוראים" תנאים "ותולדות המשנה" "דדכי ועיין ע"א ט"ז,ותמודה,

 השלם" יוחסין ב" 44 עמ' גאון, האי רב אגרת23(
 י"ג כלי המשנה דרכי24(
 עליהן להוסיף ועוד אחר במקום האלה הדאיות כל את להרצות בכוונתי25(

 כמותו. ואחדים אלבעק של השגותיו לשאר מיוחד דיון עוד להקדים וגם וכהנהכהנה
 א' חוב' ז' כרך תיפיותדאה
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 העתיקה. המשנה על "הוספה= עשה עקיבא שרבי מוכח שם התוספתאמלשון
 רואה בוחנת בעין ומעיין המסתכל כל 'י(. אחרים מקומות בכמה כןבמו

 אלא ועומד( קבוע בנוסח מנוסחות )בלתי עתיקות "הלכות" לא כיומכיר,
 התנאים, לעיני היו לפנינו שהוא נוסח באותו ומנוסחות עתיקותמשניות
 היותר ההבאים הם והחולקים דיניהן, ובכדטי דבריהן בביאודשחולקים
 שמאי בית גם ולפעמים אליעזר, ורבי יהושע ורבי עקיבא רבי כגוןקדמונים
 הרבה. עליהן הוסיף ועוד הלוי גם השתמש הופמן של בראיותיו הלל.ובית

 יהחמע. רבי אמר ע"א מ"ג פסחים בבבלי הברייתא לשון היא ביותרמאליפה
 דגן מין שהוא "כל מ"א( ג', פרק פסהים המשנה, )בסוף ששנינו מאחר"וכי
 חכמים מנו למה )כלומר. אלו את חכמים מנו למה בפסח" עובד זההרי

 הבבלי כותח בפדוטרוט: בכסח המתבעדים המינים את משנה אותהבראשית
 הוכחה כאן האין ובשמותיהן". בהן רגיל שיהא כדי ועוד(י המדיושכר
 ומשום יהושע רבי לפני מונחת היתה שלכנינו המשנה שלשון ביותרברורה

 דהש"ס דיוקא "כעין המשנה, של לסיפא מרישא קושיא להקשות יכול היהזה
 י;(. מקומות"?בהרבה

 שהבאנו המקומות אלו שכל דעתו, על אלבעק עומד כןאף-על-פי
 אפשר כי מכריעות, אינן הופמן שמביא האחרות הדאיות וכל המשנהמן

 במקומות המשנה לשון את שסיגננו הם הם האחרונים שהמסדדיםלומר
 אחרים, ממקומות ראיות מביא אלבעק שונות. הלכית של מסורות לפישונים

 מסתמך הוא יבנה. תקופת לפני נסדרה יא המשנה כי לדעתו,שמעידים
 עתידה אמרו: ביבנה בכרם חכמים "משנכנסו עדיות. בריש תוספתאעל
 ואינו סופרים מדברי מוצא, ואינו תורה מדבדי דבר מבקש אדם שיהאשעה
 שלא י"ב(, י"א, ח', )עמוס, וכו' ה' נאום באים, ימים והנה שנאמר:מוצא,
 אומר: שמאי ושמאי: מהלל נתחיל אמרו. לחברו. דומה תורה מדברי דבריהא
 דבר יהא "שלא התוספתא דברי איבעק של פידושו לכי וכו'". חלהמקב
 במשך שנצטבר ההלכות שחומר הוא, משמעם לחברו" דומה תורהמדברי
 להשתכח, עלול היה כך ומשום שהוא, סידור איזה מסודר היה לאהדורות
 פירוש אומריהן. שמות על-פי ההלכות בסידור להתהיל החכמים גמרוולכן
 שלא על תמה שהוא עד מאליו, ומובן פשוט כך כל לא"בעק לו נדמהזה

 משנה א', פרק גיטין מ"ו, ט', פרק מ"דו י, פרק נדרים מ"ו, ד, פרק כתובותעתיקי( ביטוי - ביום" אבעיות )"שלש מ"ה, ד', פרק פאה מ"בו י"א פרק תרומות26(
 ועוד. מ"א, פ"ט, זבחים מ"א, פ"ג, בתרא בבאתב,

 כ"ט. כלל בררה"מ רז"פ של לשונוד2(
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 עקיבא שרבי מסקנה לידי בא והוא 8(. זולתו אחרים חכמים זאת עלהעירו
 "שהתקין עליו נאמר שהרי המשנה, של הראשון בסידור שהתחיל הואהוא

 הלכות "מסדר היה ושהוא א'( פ"ה, ש/קלים )ירושלמי, ואגדות" הלכותמדרש
 י"ח(. פרק נתן, דרבי באבות וכן ה', פ"א, זבחים )תוספתאלתלמידים"

 וכבר לוט(, מהקודמים גם נעלמו לא אלבעק שציין אלומקומות
 ההלכות את לסדר "התחיל עקיבא שרבי פרנקל זכריה ר' יסודם עלהכריע
 גם ירה המשנה את לסדר "התחיל אשר והוא וגבולם" מכונם עלהישנות

 אלא מוכיחים אינם הלא הציונים כל אולם %(. התוספתא" של פינתה אבןאת
 שהוא כלל מוכיחים אינם אבל הלכות, בסידור עוסק היה עקיבא רבישגם
 בידו, רפויה זו דעה היתה פרנקל זכריה לרבי ואף במסדרים. הראג2וןהיה
 כבר סדורה קצתה )המשנה( היתה "ואפשר שם( ג' פרק )בראש כותבוהוא
 אחריו. והנגררים פרנקל עם זה בענין הלוי נתווכח וכבר עקיבא". רביקודם
 ט(. ווייס ה. וא.)גרץ

 הריני דעדיות, א' בפרק התוספתא מן אלבעק של לראיתוואשר
 המקורות השוואת ע"י הוא. שפירשה כמו התוספתא את לפרש יש אםמסופק
 שאנו בבריית(ג הספור של אחר נוסח אלא אינו זו בתוספתא שהספורנראה

 אותה הלשון, אותה הללו המקומות בשני ע"ב(. )קל"ח, שבת במסכתמוצאים
 "שיהא המאמר, שבמקום אלא עליהם, הדרוש ואותו עמוס דברי שלההבאה
 "עתידה שבת. במסכת א' בברייתא אמור וכו' תורה" מדברי דבר מבקשאדם
 לגמרי( להישכח תורה עתידה א.: )ז. וכו'" תרומה של ככר שתיטולאשה

 הלכה ימצאו ושלא ! יוחאי בן שמעון רבי בשם נאמר שם ב'ובברייתא
 דומני לפיכך מחלוקת( בלא )רש"י: אחד" במקום ברורה ומשנהברורה
 אף משמעו לחברו" דומה תורה מדברי דבר יהא "שלא בתוספתא:שהבטוי

 נוסחאות ובין השונות המשניות בין מחלוקת תהא שלא בברייתא. כמו -הוא
 ביבנה הכינוס של עיקרו שכל מכאן שונים. תנאים של השונותהמשנה
 הנכון. הנוסח ובירור ההלכה קביעת לשםהיה

 וכי
 "בדורות הלוי גם פירש

 ו". בקש דבריו את אלבעק דחה בצדק ושלאהראשונים"ת(,

 109. ענף בספדה עיין28(
 לר"י המשנה ומבוא לרז"פ המשנה" "דרכי ראה29(
 ה'. פרק המשנה דרכי30(
 ואילך. א' מפרק 1 ובחלק י"ג, פרק י, א' הראשוים, דורות ראה31(
 ד. פדק י, א'32(
 לבריל. המשנה במבוא גם עין33(
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 הלוי ודאיותיו, הופמן נגד אלבעק של ופדכותיו לדחיותיוואשר
 הוכחתו אין מקום מכל כי משוחד בלתי מעין כל שיודה צריךוהוכחותיו

 והלוי. הופמן של דאיותיו מהמון עדיפה אלבעקשל

 גדולה היסטודית שאלה לפתור שאין ולהודות, להכיר עלינוובכלל
 בספרות שפזורים בודדים, מאמדים יסוד על המשנה סידור תחילת שלכזו

 פירוש ואין פנים בכמה אותם לפדש שאפשד מאמדים והמדדשית,התלמודית
 הנאותה, הדרך היא והלוי הופמן בה שהלכו הדרך מחברו. יותר מוכרעאחד

 תכנה המשנה, לשון חקירת דדך זוהי הנכסף: הפתרון את לקרבשבכוחה
 חקירת - כולם ועל עניניה, צידופי בבותיה, חיבודי שלה, הפנימיוהמבנה
 והרצאתן. הדבדים בסידוד ובין וציודיה המחשבה בביטוי בין השוניםסגנוניה
 הדרך גם כעת היא וזו ונצורות. עמוקות וגילו התלמוד חכמי הלכו זובדדך
 חפירה באיזו למצוא בידימ שיעלה לקוות אין הדי כי לנו. שנשארההיחידה

 עקיבא, רבי של או הלל ובית שמאי בית של קובצי-משניותאדכיאולוגית
 אחד. תנא של או מאיד דבי של משניות עתיקה בגניזה לנו שתתגלינהאו
 ובסדרי רבי של המשנה סדרי עו,בת בתוך לעולמים נגנזו כבר אלהכל

 התלמודים. בשני לאשרנו שנתקיימו הרבות הבדייתות ובתוךהתוספתא
 החקירה בכלי להזדיין נדע רק אם לגלותם, נוכל ושם לחפשם יששם

 מתוך הנסחאות והשוואת והסגנונית הלשונית הבקודת ! המדע שלהנאותים
 עסקו כבר מחקדמ, בדאשית שהזכדנו כפי והיסטורית. ספרותיתהבחנה
 כל, קודם מוטל, ועלינו וחוקדים, חכמים של דודות עשדות זובעבודה
 ולתווך ולברור הדורות במשך שהובאו וההשעדות הדעות את ולנפותלשקול
 סוף-סוף בעז"ה נגיע ואז וצודק, ישד ובמשפט צלולה דעה בשיקולביניהם

למטרתמ.

א848מ%



 מתיא משום - ירקיאמשום
 - ת א מ-

 פרנקל הלוי אברהםפרופ.
 ירושלים העברית,האתיברסיטה

 - בלועזית הן בעברית הן שהופיעו הכרונולוגיים הספרים[2רו21
 )ירושלים, בכרונולוגיא ושמושו הלוח עקביא א. א. של בספרובאחרונה
 המכונה השנה ראש של הראה~ונה לדחיה הטעם ניתן - יג עמ'תשי"ג(
 ליום הטעם בהוספת - ומתיא ירקיא משום בצורה: ראש" אד"ו"לא
 כמה )וכן מוסיף עקביא בשבת". להיות הערבה יום יחול שלא "כדיא'

 כפור יום יחול ו' או ד' ביום השנה ראש יחול *אם . אחרים(מחברים
 חשש ויש יאחריו, או יפניו לשבת סמוך ביום היינו א', או ו'ביום

 את לקבור יהיה אפשר אי וגם ימים, לשני שיכינו הירקותלקלקול
 של החם ובאקלים כפור, ויום כשבת חמור, שבתון ימי בשניהמתים

 נפשות". סכנת איה בשני יש הריא"י

 חשובה. אינה השניה שאמנם טעויות, שתי כאן יש כל,קודם
 להו, בעי קא יאימת ירקיא משום ומ"ד במפורש. כתוב א כ, ר"הבבבלי

 נימוק אין ירקיא משום דמ"ד אליבא כלומר, ומייתי. טרח לאורתאלאורתא,
 יוה"כ במוצאי שהרי ו', מיום ר*ה לדחיית ז"א א', מיום יוה"כלדחיית
 דבריו לגבי הגמרא שואלת עמוד באותו שנית, הירקותו את להביאיוכל
 שנא מאי בהדייהו": עבדינן טיבותא מאי בבלאי חברין "ידעי עויאשל

 לא לדידהו עלמא, לן חביל לדידן י ומתרצת ? נמי לדידהו אפילולדידן
 רואים חמה ארץ שהיא בבבל פירש"י( )עיין כלומר : עלמא להוחביל
 בא"י לא אך רצינית, כבעיה הירקות והשהיית ליומיים הפת הלנתאנו

 חם כחדש עוד ב"שראל הנחשב תשרי בחדש שמדובר )מעניןהקרירה.
 בעיקר. הגמרא דנה א"י של באקלימה שלא אפוא מתבררלמדי(.

 העולים טעמים אינם מתיא" ו"משום ירקיא" .משום מזו גדולהאך
 סברות שלש בתלמוד יש ואמנם דמתרי תרתי בעיקרם אלא אחד,בקנה
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 מבחינה לו הראוי מהיום, חדש ראש לדחיית כלומר העדים", עלל"מאיימין
 קרוב". ליום ראייה, פי על אואסטרונומית

 לפי דהיינו הנ"ל( במקום בבלי עולא, )סברת ירקיא משוםדאשית,
 הנאכלין ירקות יכמושו שלא כדי מזה זה ויו"ט שבת להפרידפירש"י:
 מתיא משום שנית, שבת. שאחר ביו"ט או יו"ט שאחר בשבת חייםכשהן
 מזה זה ויוה"כ שבת להפריד דהיינו שם(, חנינא, בר אחא רבי)סברת
 שלישית, בעממין.( אפשר י"ט )בשאר לעיל. כאמור מת, יסריחשלא

 סימון רבי של סברתו נמצאת א', הלכה סוף רביעי פדק סוכהבירושלמי,
 ערבתא ולא בשבתא תקיעתא לא תעבדון דלא דעתכון יהבוןהאומר:
 גם )השוה ערבתא. תעבדון ולא תקיעתה עבדון אדחקתון ואיןבשבתא,
 איקלעץ. לא ד"ה שם ותוספות ב, מג, סוכהבבבלי,

 ולא בשבת לא ר"ה יחול שלא הדודשת השלישית, שהדעהבדור
 שהדי, עצמד. את גם אם כי הקודמות הדעות את רק לא סותרת א',ביום

 עיין אך )ירקיא, עצמו בגלל עולא לפי בע"ש, יחול לא ר"הראשית,
 ימים ששלשה כך א', ביום אז שיחול יוה"כ בגלל אחא רבי לפייהלן(,
 הירושלמי לפי מאידך, ר"ה. לקביעת פסולים יהיו א'( ז' )ו'רצופים
 כי יתכן, לא זה וגם א'(, ויום )שבת רצופים יומיים פסולים יהיועצמו
 חדש לחסר או חסר חדש למלא מנת על רק כשר העדים" על"איום
 ר' הממריצה הסיבה זוהי יום. 31 או 28 בן חדש לתקן ולאמלא,
 כאן נעסוק לא ברם וכו'". אדחקתון "ואין במלים להסתייג עצמוסימון

 נתקבלה התלמוד חתימת עד אם גדול בספק מוטל שהדי הנ"ל,בירושלמי
 בגלל הקבוע בלוחנו תוקנה זו דחייה אם וכן א', מיום ר"ה דתייתבכלל

 דוקאץ. רבאהושענא

 ביניהן אחת סתירה הרי אחא, ר' ושל עולא של לסברותיהםואשר
 אפשדי שהוא מקרה במו"ש, שחל יוה"כ והיא הנ"ל בגמרא מורגשתכבד

 נימוק הנותן היחיד הוא ז( הלכה ו, פרק החדש, קידוש )הלכות הרמב"םו(
 לתרצה. שקשה בקושיה עליו מז9יג והראב"ד אד"ו, לדחיתאססרונומי-כרונולוגי

 אדוארד של סברתו את נציין זו, בפלוגתא הקומדיה גם תחסר שלא כדי2(
 שכתב העתיקה, ההיסטוריה בשדה האחרון הדור מן הגרמנים החוקרים מגדולישווארץ,
 ליהודים יהיו שלא כדי מאד"ו ר"ה לדחות יש : בגוטינגן למדעים האקדמיהבכתבי
 ויוה"כ. ר"ה ביותר, הקדושים ובחגיהם בשבת עליהם האסור ביש,ל, ללא רצופיםיומחם

 לשנים אדז"ט גו"ח הסדר ושל אד"ו דחיית של נימוקיהם "על מאמרי השוה3(
 תש"ה ירושלים קוק, הראי"ה לנשמת הזכרון בספר שהופיעהמעוברות",
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 רוה הל הרי במו"ש, יוה"כ הל אם להקשות: יש אמנם דעולא.אליבא
 שבגללה הסיבה זוהי ירקיאז משום דוהה עולא גם היה כן ואםבע"ש,
 בגמרא הגירסא את מלפניה( בין ד"ה שם, )תוספות תם רבנודוהה
 מלאהריה" בין מלפניה בין לשבת הסמוך יו"ט בינייהו איכא "אלאשלנו

 שהלוה יוצא לפיכך בלבד. השבת אהרי שהל ליו"ט הנ"מ אתומצמצם
 לא עולא לפי שהרי הנינא, בר אהא כרבי הלכה פוסק שלנוהקבוע
 יכולים ועצרת פסה ומאידך במווש, שהל יוה"כ נגד נימוק כלהיה
 במווש.להול

 הקושיא נשארת בגמרא הגירסא של זה שינוי אהרי אףואולם
 כיומר, - בתשרי רק לא נוהג לאהריה לשבת הסמוך יו"ט הרי עולאעל
 פסה לגבי גם אם כי - כר"ה ביום בו הלים וש"ע סוכות כי ר"ה,לגבי

 הרצופים הימים שלשת ניסן ר"ה לקביעת פסולים זה לפי והנהה~בועות.
 שיום י"ל א' במו"ש, עצרת שתהול לכך יגרום שבת ב': א'שבת
 )לפי במו"ש. יהול פסה של ששביעי וב' במו"ש, הל פסה שלראשון
 שיהולו לכך הגורמים ף ה', הימים גם ייפסלו שלנו, שבגמראהמסה
 את שהמריצה היא עולא, על זו קה~יה כנראה בע"שס דפסה א' אועצרת

 של לתירוצו מפירש"י להסתייג ותשרי( בניסן הא ד"ה )שם,התוספות
 בניסל : מפרש ורש"י ירהי", בשאר הא ותשרי בניסן הא קשיא עלאאביי
 בקידוש כבר אם באמת, לצורך. מקדשין בהן תלויין שהמועדותותשרי
 עולא של מטרתו להשיג יתכן פסה, לגבי ל"צורך" לב שמים אדרההדש

 הקיבוץ או הראייה מיום ניסן ר"ה בהרהקת בהתחשב בדוהק אמנם-
 31 א 28 בן הדש תיקון ללא לפהות אך אהדים, בימיםהאסטרוממי

 מ"ה הר' מאת ר=ה, מס' על הדש" "מהר המצויין הפירוש גם אגביום.
 לפירש"י, ובניגוד כנ"ל אביי דברי את מפרש תקנ"ד(, )פידינצירימיני
 אהרים. מטעמיםאך

4"י*ע448*4
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 - ת א מ-

 יונג אלי' ד"רהרב
 יורק ניו אוניברסיטה,"טיבה

 שהוא המנוח אאמו"ר מפי תורה ולמדתי טליא הוינא נדדכורני
 דרכו בבבלי, בלמודו קשה במאמר נפגע כשהוא לפעם, מפעם מדגיש הי'ז"ל
 יפה פתרון זה ע"י מצא פעמים והרבה בירושלמי, זו בסוגיא לעייןתמיד
 אחר. במקום ועשירים במקומם עניים תורה דברי דו"ל שאמרו כמווישר,

 שורותי זה. מסוג אחדות הערות פה לכתוב אנסה מלאכה, אבוכעין
 ורוחני גופני מרץ בעל ומעמיק, חוקר הגדול הרב לידידי הן מוקדשותאלה
 וארצנו. עמנו תורתנו קרן אחת בבת להרים מגמתו אשר הכלל מןיוצא

1

 מונחת כתובתך הרי לאשתו אדם יאמר לא וכן מ"חי פ"חבכתובות
 ע"ב, פ"א כתובות, וברשעי לכתובתה. אחראין נכסיו כל אלא השלחן,על
 זה פי' ע"נ שלחני הוא אם בהן משתמש שהוא מעות הן דהבלחן, עלד"ה
 המשנה ולשון שלחני", הוא "אם כזו מציאות דוקא נקט למה להביןקשה
 לה. מוגבלתאינה

 המשנה שפירשו להדיא מבואר הי"א( פ"ח )כתובות בירושלמיאמנם
 יפה מתבאר המשנה לשון דבריהם ולפי בהטולחני, מיירי שלא אחרבאופן
 בעיניו קלה והיתה אבותי' אצל כתובתה מונחת היתה בראשונה וז"ליופשוט.
 בעיניו קלה היתה כן אעפ"י בעלה. אצל כתובתה שתהא והתקיט וחזרולגר,טה
 וקערות כוסות אהטתו בכתובות לוקח אדם שיהא והתקינו וחזרולגרשה,

 השלחן על מונחת כתובתיך הרי לה אדם יאמר לא דתנינן הדאותמחויים.
 ונותן נחטא אדם שיהא והתקינו חזרו לכתובתה. אחראין נכסיו כלאלא

 מבואר הרי וכו', לגרשה בעיניו קשה היא מאבדה והוא אשתובכתובת
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 וקערות לכוסות שהכוונה השלחן על מונחת כתובתך הרי הלשוןשפיר,טו
 השלחן. על מונחים שהיוותמחויים

 הבבלי לשון גם להדיא. כן שמפרש שלחן, ערך בערוך, ראיתישוב
 בראהטונה אחר. בנוסח שבירושלמי הברייתא שמביא ע"ב פ"בבכתובות

 התקיני כתובתך אצל לכי לה אומר עלי' כועס כשהוא ועדיין וכו' כותביןה*ו
 כסף של קלתות אותה עושות עשירות חמי', בבית אותה מניחיןשיהיו
 הרי לה יאמר לא ששנינו חהו שם. הערוך מוסיף זה ועל וכו', זהבושל

 לא לשובו: וזה כתב לזה ומקודם ע"כ. וכו' השלחן על מונחתכתובתך
 ה,טלחן על המעות פי' השלחן על מונחת כתובתך הרי לאשתו אדםיאמר

 יגנבו שמא הכי לה לימא דלא קמ"ל טובה ועצה השלחני בהןשמתעסק
 בהן שמשתמש כלים מייחד לא אחר פירוש לה. דמייחד היכא יאבדואו
 הוא "אם רש"י שפירש מה שגם לומר יש אולי ולפ"ד ע"כ. השלחןעל

 השני והפירוש השלחני. בהן שמתעסק מזומנות שמעות לומא רצונושלחני"
 פ"א כתובות מקובצת" ב"שיטה מובא פירש"י, של קמא במהדורא גםנמצא
 השלחן על ליך מונחת כתובתך הרי לה אמר שאם קמ"ל טובה עצה וז"ל:ע"ב

 נשרפו אי זהב, ושל כסף של כוסות כגון לכתובתה מטלטלין לה שייחדכלומר
 מדעתם כוונו הנ"ל שהפירושים מבואר ע"כ כתובתה. בלא לה קיימא נאבדואו

 שהזכרנו. בירושלמילהמפורש

ב

 מרתא את שקידש גמלא בן ביהושע ומעשה במשנה; ע"א ס"אביבמות
 לא נתמנה אין מינהו ובגמרא. גדול. כהן להיות המלך ומינהו ביתוסבת
 מרתא לי' עיילה דדנרי תרקבא אסי ר' דאמר הכא חזינא קטיר יוסף ר'אמר
 ורש"י רברבי. בכהני גמלא בן ליהושע לי' דמוקי עד מלכא לינאי ביתוסבת
 שנתן אלא לכך ראוי הי' שלא כאן רואה אני רשעים של קשר פי';ז"ל
 גמלא בן ויהושע לטוב האיש אותו זכור כ"א ב"ב ובתוס' ע"כ. ומינהו,ממון
 ביבמות יוסף ר' דאמר אותו הוא מישראל, תורה נשתכחה הוא שאלמלאשמו
 קחזינא קטיר התם דקאמר והא הכא, כדאהבכחן הי' גמור וצדיק וכו'שם
 יומא ישנים בתוס' כתוב וכן ע"כ. ממנו, חשובים אחרים שהיו לפיהכא
 ואחרים ב( עצמו, הכשיר כן אחרי כי א( לתרץ, ויש וז"ל. כתב והריטב"אשם.
 תנאים תולדות בספרו ז"ל היימן אהרן )ר' גמלא בן יהושע בתריתרצו

 שני שהיו השני הריטב"א יתירוץ מעצמו כוון ב"ג יהושע ע'ואמוראים,
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 עיי"ש(. 464 ח"א הראהטונים" ב"דורות שכ' מה שם ומביא ב"ג,יהושע
 ממנו גדול שהי' אחר כהן שם שהי' אלא הי' וכשר דחסיד לומר יש עודג(

 הסתירה את לתרץ יש ולדעתי עכ"ל. מהם באחד או ובעשר בחכמה אובמנין
 את אגב דוך הירושלמי לנו שגילה מה פי על התוס' שהקשו המקורות שניבין

 "ואומרים ע"א: י"ח ביומא גדול. לכהן ריב"ג למינוי התנגד מדועהסבה,
 מי למדת לא שמא וכו', למדת לא שמא בפיך אתה קרא גדול כהן אישילו

 בכח מאחיו גדול שיהא מאחיו הגדול הכהן והתניא גונא, האי כימוקמינן
 )רש*י ראשון במקדהם כאן קשיא לא יוסף ד' אמר וכו' ובעווטר בחכמהבנוי
 כאן מהוגנים( כהנים התורה פי על אלא העמידו לא ראהטון במקדשמפרש
 לינאי בייתוס בת מרתא לי' עיילה דדינרי תרקבי אסי ר' דאמר שניבמקדש
 פרשת ריש ובתו"כ ע"כ. רברבי, בכהני גמלא בן ליהושע דאוקמי' עלטלכא
 בכח בעושר בנוי מאחיו גדול שיהא מאחיו הגדול והכהן הגירסא:אמוד
 בתוספתא וכ"ה בבבלי. נמצא שלא "במראה" הוספה בתו"כ יש יבמראה.בחכמה
 הגי' תרל"א אמור, שמעוני, ובילקוט ה"ג. פ"א יומא ובירושלמי פ"איומא

 גבור חכם על אלא שורה השכינה "אין ע"א, צ"ב שבת )ועיין,ובמרה".
 הכף, את לו הוציאו ה"אי פ"ה יומא בירושלמי והנה קומה*(. ובעלעשיר
 לפי והקטן גדלו לפי הגדול הבף, לתוך ונתן חפניו מלא וחפן המחתאואת
 קמחית כבן אפילו גדלו, לפי הגדול חפנים בכל ומשערין ה"ב. ושםקטנו.
 שלא גמלא כבן אפי' קטנו לפי והקטן קבין, כארבעת מחזקת ידושהיתה
 דגמרא גמלא שבן מפרש העדה" )ו"קרבן זיתים. כשני אלא מחזקת ידוהיתה
 ולמופת לדוגמא הי' שריב"ג מבואר הרי גדול( כהן גמלא בן יהושעהוא

 אדם שהי' שאעפ"י שפיר לומר יש זה ולפי הגדולים, הכהנים ביןבקטנותו
 חסרות שהיו גדול, כהן למשרת עצמו מצד -וראוי שם, בב"ב כמבוארצדיק,
 אחרים לכהנים שהיו קומה ובעל מראה כח נוי של החצוניות המדותלו

 דדינרי התרקבי ורק למינויו, התנגדו ולפיכך הלזו רמה למשרההמועמדים
 המשרה. את לוהביאו

 וזה הראהטוניבג מן לאחד זה בתירוצי שכוונתי מצאתי כתביאחרי
 בפרק ביהב'ג, מע~בה וז"ל. ע"ב( )פ"ז אמוד לת"כ משאנץ הר"שבפירוש
 מינהו המלך כלומר לא, נתמנה אין מינהו קאמר ע"ב ס"א יבמהו, עלהבא
 דדינרי תרקבא יוסף דא'ר ראוי הי' שלא מינוהו לא וב"ד הכהניםאבל
 רברבא בבהני ליב"ג דאוקמי' עד מלכא לינאי בייתוס בת מרתא לי'עיילא
 ב"ב כאמרם הי' דהטוב אדם והלא הכהנים מאחיו ממונה הי' למהוא"ת
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 גדול דבעינן משום לומר ויש שמו ויהב"ג האיש אותו לטוב זכור עוא()כ*א
 ממם והרים פ"ה ריש יומא בירושלמי דאמרינן הי' קטן ויהב"גהקומה
 ובהגהות ע"נ זיתים כשני אלא בקומצו מחזיק הי' שלא כבוג אפי'בקומצו
 שהפ", *במדהע בילקוש הגירסא עם מתאים שזה כתב עעב( )פ.ז שםטהרי*ד
 בבעלי משתבח שהקב"ה מנין מ"ה בכורות ובגמרא קומה, בעל להיותצריך
 186 ע' פ"א יומא ראשונים, בתוס' ליברמן ר"ש שכתב מה וראהקומה.
 וב"גליון בקומונ - במראה שפירוש אלא מהרי"ד הגהות של לדיוקו הכרחשאין

 שאול ואף בהעלותך הספרי לדברי ציין יומא לירו,סלמיאמרים*
 שמראה קצת פהבמע ומזה וכו' גבוה ולמעלה משכמו שנאמר: במראהמשונה
 עיי*ש. וכו' קומהוץיע

 הסתירה על התוס' קהשית מתורצת הירושלמי שעפ"י כמ"שומבואר
 יומא. הגמ' ובין ב"ב הגמראשבין

ג

 הא להם אמר וכו' נאמנת אינה אומר יהושע ור' ע"בי י"גבבתובות
 יכולים אתם אין רש"י, פי' לעריות. אפוטרופוס אין דאיסתתר כיוןנטי

 שיטת מפרש שם מקובצת" וב"שיטה ע"כ. נבעלה לא לומר אפוטרופוס,להיות
 אפוטרופוס לה שנהי' אבל נאמנת, נבעלתי לא איהי טענה אילו ודאי הארש"י,
 מיט אנן דנימא נבעלתי ולכשר נבעלתי שטוענת כגת בעבורה, אנןונטען
 לשיטת אבל לעריות. אפוטרופוס דאין ודאי הוא נבעלתי לא אמרה בעיאדאי
 וראה  שם. ייי וכו' כן לפרש אפשר איהתיס'

 חוליי
 ע"ב ל' ונדה ע"ב י"א

 בסוגיא הירושלמי מלשון לפירושם ראי' להביא יש וביחוד התוס'. לשיטתראי'
 ר' אמר הפסולים, אחר רצה הזנות יהושע ר' סבר הוח: פוא בכתובותזו

 אין שבחסידים חסיד אפילו דתני מזנין כשרין אפילו אמרה מתניתאזעירא
 שהפירוש הירושלמי מלשון מבואר ע"נ עריות, על אפיטרופוס אותוממנין
 החשוד, האדם על שקאי התוס' שכתבו כמו הוא לעריות אפוטרופוסאין
 בשבילה. שנטעןולא

ד

 כית שבתורה אתים כל דורש ה" העמסוני שמעת , ע"ב כ*בבפסחים
 פירש עמו, לירא ארבה מה שמי )רש*י פירש תירא אלוקיך ה' לאתשהגיע
 חכמים, תלמידי לרבות תירא אלוקיך ה' את ודרש עקיבא ר' שבא עדטכלם
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 שהרי עיון, צדיך זה פירוש שמים. במורא רבך מורא שיהא מפרש:ורש*י
 לרבות פידש ע"א נ"ז בקדושין והמהדש"א חכמים. תלמידי סתםכתוב

 והנה אותה. לומדים שהם ותודתו שמים כבוד בכלל זה שגם חכמים,תלמידי
 שימש עמסוני נחמי' ה"זי פ"ט בדכות בידח~למי להמפודש המהדש"אכיוון
 מיעוטין, ודקין אכין דבויים וגמים אתים ולימדו שנה כ"ב עקיבא ד'את
 ואת אותו לי' אמד תידא, אלוקיך ה' את דכתיב ההן הוא מהו לי'אמר

 חכמים היינו חכמים תלמידי לרבות שהפידוש מבואד הרי ע"נתורתו,
 המהדש"א. שכ' כמו ותודתו, שמים כבוד בכלל שזה תודהשלומדים

ה

 מדדי'. למעלה וקושרו מצרי חבל מביא ואח"כ ע*ב, ז' סוטהבמשנה
 בדף וכן עליו. וכדוך לדקל כביב הגדל מסיב הדקל מצודי עשויפירש*י
 דשוי, פירש מצדית, כפיפה בתוך המנחה את מביא הי' במשנה, ע"אי"ד
 בגמ' הוא זה פידוש מקור הדקל. סביב שגדילין זדדים דקל נצדים שלסל

 של נצד, של מגג, של הם חבלים שלשה יוסף ר' תני ע"א. נ"חעירובין
 למעלה וקחמדו המצרי חבל מביא ואח"כ דתנן לסוטה, נצרים שלפשתן.
 חבל דדקא שצדיכים הטעם הוא מה לנו ביאר לא רש"י אמנם ע"כ.טדדי',
 ה"ח פ"א )סוטה אתד על בידושלמי מפודש והדבד מצדית. וכפיפהמצרי
 מצדים. כמעשה שעשתה לפי יצחק א"ד מצדי, חבל ולמה מצדי, חבלטביא
 משה" ב"פני )עי' מעכבהו מצדית כפיפה מעכב, המצרי חבל בעי ירמי'רבי
 מעכב(. מצדי חבל דאין לה פשיט ובבבלי איפשטא, דלאשם

 לעורד בא מצדי חבל שהשם משום הוא שהטעם להדיא מבוארהרי
 שרש*י מבהשר הנ"ל מכל שם. בתוי"ט ע' מצרים. כמעשה שעשתהאותה
 להביא ויש אחרים. כמ"ש לא ספורים, במקומות רק בירושלמי השתמשלא
 הרעיון. עצם על רק להעיר באתי אבל לכך, דאיותעוד

,ק4*88אחףף



 ההתפתחות ומשנת הבריאהתורת
 קי"א.איי,ייי

ש 4841פוו  וו 1 

 - ת א מ-

 כשר ם. פנחחהרב

 יודקניו

א.
 תורת על הראשונים ורבותינו ז"ל הכמינו השקפת שנבררלפני
 : זמננו מהכמי אהד לפי זו שיטה של תמציתה בקיצור נביאההתפתהות

 הנמצאים ההיים, ובעלי הצמהים שכל אומרת, וההשתלשלות ההתפתהותותורת
 העולם, בבריאת אהת בבת נבראו לא שונים, מינים במיליוניבעולם
 הידקים )כמו מהד-תאים התהילה ההשתלשלות מזה, זה השתלשלואלא
 יונקים זוהלים, דגים, שבלולים, תולעים, כוכבי-ים, דרך ונמשכה אמיבות(ש
 הצומה, במין וכן האדם. ההשתלשלות, ידי על בסוה יצא טהקוף הקהןעד
 ובלי כוון בלי במקרה, מאליו, מיכני, באופן שנים מיליוני נטהפך זהכל

כוונה"ק.

 הבריאה, ובתורת עולם בבורא מאמינים אינם ההתפתהות תורתבעלי
 תיאוריות, לעצמם יצרו ומלואו העולם התהוות שאלת את להם לפתורוכדי

 והפלא הנס את להוציא רוצים הם ובזה מבוססות בלתי דטיוניותהשערות
 אלא סדר בלי תכלית, בלי כוונה, בלי במקרה, נוצר הכל הטבע.מתוך
 ידי ועל לגבוה. מנמוך התפתהו ההיים, ובעלי הצמהים הבריאה,שכל

 אל שלילית עמדה להם שיש מלומדים קבוצת של הפעילהההתלהבות
 המדעי. העולם של ככולו דובו על ולהשתלט לכבו'2 בידם עלההדת,
 והראו הזאת, השיטה עקרי את שבטלו המדע גאוני הכמים ישנםואם
 ופועל ה' מעשה את בטבע רואים והם בה, שהכניסו והזדונות השגגותעל
 את מפטמים זו בשיטה נשמעים. דבריהם שאין קטן מיעוט הם הריידיו,

 לימוד בספרי שמפקפק במי ומזלזלים והאוניברסיטאות בתי-הספרתלמידי
 ההתפתהות תורת אהריה. להרהר שאין מוהלטת כאמת פופולרייםובספרים

- -
 כל את מבאר הוא ושם אולמן, ב ש לדר העולם" ובדיאת הטבע "מדעי1(
 באדיכות. הג"להפרטים
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 זבתה והיא שבעולם, והבעיות השאלות בל את להסביר משתדלתהמורחבת
 המדע. מענפי באחד דוגמתו שאיןלשלטון

 בהמם זה משא על מסבם מאמר בראשית, לחומש בספרו כותבהרץ
 אופן דבר על והדעות "הואיל ההתפתחות": תורת בלפי היהדות"עמדת
 השקפת בין יסודי ניגוד למצוא אפוא אין ומחולקות, שונות הןהבריאה
 היו הנמצאים צורות של וגידולן שהתהוותן האומרת, הדעה וביןהיהדות
 סיפור-התורה הגבוה, אל השפל מן המודבב, אל הפשוט מן ההתפתחותבדרך
 מן המודרגת העליה את בתארו השקפה, לשתה מובהק ביטוי נותןגופו
 השרגני, אל אורגני הבלתי מן המסודר, העולם אל מחוסר-הדמות ובהוהתהו
 הוא זה עם יחד אבל והאדם. החי הצומח, אל החיים מחוסר החומרמן

 של פעלו אלא המקרה פרי היתה לא ודרגה דרגה שבל בעיקרמחזיק
 בחותם ושנחתם אלקית כוונה הגשמת כהפום בו שהיה פועל, אלקירצון

 מאחורי ההתפתחות. תורת של דעתה גם זוהי והרי האלהית.ההסבמה
 התהליך את המכוון מסבב, בח עומד כרחך על העולם שלהתפתחותו

 ההובחות, בל את בחשבון נביא אם גם אותו. וממלא לתובו וחוזרהזה
 הרי הנמצאים, התפתחות דבר על להשקפתה ההתפתחות תורתשמביאה

 הסבר, טעונות הן שעדיע מהעקל, כבדות ובולן עובדות, ובמה במהיש
 מן ואחד אחד כל האדם. ואישיות המצפון הרוח, החיים, התהוות ,בגון

 הבלתי הבריאה בכח אלא מקור לו למצוא יכולים אנו אין הללו,הדברים
 ההתפתחות שתורת תחת אחרת. ועוד זאת הנצחית. הרוח שלמוגבלת
 ופרט פרט שבל עתה, נתגלה תבלית, ובל תכנית כל הטבע מןשוללת
 תורת בקביעת דחרווין של שותפו וואלאס, ר. )א. ותועלתי תבלית לויש

 רוח של פעולתה אלא אינה ברחה על ההתפתחות בקיצור,ההתפתחות(
 ומהלכה תכניתה את וביולוגיים פיסיקליים חוקים באמצעות שקבעהיוצרת,
 בתכומת המחונן ביצור פסגתה למרום שהגיעה אודגנית, התפתחות אותהשל

 גבוההנ ורוחנית מוסרית שלמות לידי להגיע והמוכשר ומוסריות,שבליות
 ומנהיג, עליון אלהי שבל של פעולתו אלא אינה היא אחדות:ובפנים
 האחרונה התבלית במחשבתו עלתה בבר חקר אין ועידנין זמנים לפניאשר
 בלבד זו לא וכך, והואיל תחילה(. במחשבה - מעשה ~וף הבריאהשל
 בראשית של הדתית התורה את להרוס ההתפתחות תורת של בבחהשאין
 שהעיר במו - עומקה לבל אותה ומקיימת מאשרת היא להיפך אלאא',

 דרגה אחר ודרגה לאט *לחט המפורסמים: הטבע מחבמי אחרבצדק
 ומיוחד, אחד בח של מציאותו את בעולם להביר בך, לידי המדעמגיע
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 ווציהיה נבר(ג יציר כל בטרם שהיה כח, ; סוף לו ואין תחילה לושאין
 הכל ככלות אחרי חצלימותובהווייתו

- 
 רחוק היקום, לכל ומוצא מקור

 ולצייר בעיניו לראות יטל שהאדם תפיסה, וכל תמונה כל עלונעלה
 הדורות ובכל הארצות שבכל המדעיות התגליות כל של זה הכל סךברוחו.
 אדון הפיוט רעיועת אל העולם מחשבת של התקרבותה משום בויש

 הרוחניות המהפכות את היוודים חוללו שבהם הרעיונות אותם שלע,עולם
 )האבקין('. - כמוהן לחולל נטויה ידם ועוד בעולםביותד

 כן, גם עליו לוטר אין האדם בריאת דבר על התורהוסיפור
 של מסוימות שצורות האומרת, הדעה את גמורה סתירה סותרשהוא

 ובהשפעתה הזמן במשך לפתח והכווצר התכונה בהן ניטעה האורגניתהמציאות
 החיים. בעלי משאר האדם את המבדילים התארים את מתאימה סביבהשל

 מהיכן ז'(. ב', )בדאשית האדמה" מן עפר האדם את אלקים ה'*ויצד
 חשיבות לה, שתהא אפשר ואי לה, אין זו שאלה - עפר אותוניטל

 - חיים בעלי של נמוכות מצורות נוצר שהאדם סבור, המדעמכרעת.
 חיה", נפש הארץ תוציא 1 אלקים ליאמר 1 האדמה" מן ועפר הן גםהן

 המדרש אומר - זהציווי
- 

 רוחו זו חיה, )וונפש האדם את גם כולל
 נשמת-החיים זו הרי לעולמים, ופועל שקיים מה הראשון"(. אדםשל

 הדחיפה בכח העפר. מן שעצדו ביצורים אלקים שנפח העצחיתדשלקית
 בת בנשמת המחונן האדם - ונבדל חדש יצור הופיע ההיאהאלקית
 האדם, של במינם המיוחדים וכבודו ערכו של הנעלה ההתגלותאל-מות.

 בצלמו, האדם את אלהים )"ויברא כוז א' בבראשית כלולה שהיאכפי
 המין של מגילת-החירות בשם לכנותה אפשר אותו", ברא אלהיםבצלם
 את אלא האדם, של הביולוגי המוצא את להסביר תכליתה איןהאנחצי.
 עכ*ל. האלהים", אל הרוחניתקדבתו

 ההתפתחות* תורת של דעתה ג'כ זו *והרי שכתב מה על להעירויש
 ההתפתחות, תורת מיסדי של בספריהם הקורא כל בכלל. נכון לאשזה
 המאמינים ועל לעיל. שנתבאר כמו עולם, בורא במציאות כופרים שהםרואה
 שיטת שיוצרי עצמם את לרמות אין ההתפתחות בתורת ומחזיקיםבתודה

 סוברים זו שיטה שיוצרי להדגיש עליהם להיפך, כמותם. סובריםההתפתחות
 שהוא כלומר דיבוריה", *פלגיע לומר בתורה המאמין ושעל במקרה,שהכל
 קבע ובהשגחתו הבורא רצי שזהו מאמין שהוא אלא זו בשיטהמחזיק
 59* דף שם, בספרו שלמן ד"ר גם כוון שלזה כנראה בטבע. זהחק
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 וביום הצמחים נבראו רביעי שביום כתוב בתורה אחת. דוגמהאביא
 לחיות יכולים צמחים אין הרי המפרשימי הקשו המאורות. נתלוהחמישי
 שהאור לתרץ, המלבי"ם מ"ש הבאתי פ"א-תקכ"ט ובתו*ש ? השמש אורבלי

 רוצים אינם המדע חכמי אמנם לצמחים. מספיק היה הראשון ביוםשנברא
 "אמר , פ"א תדשא במדרש מבואר זו שאלה עיקר והנה זו. תשובהלקבל
 ועשבים דשאים להצמיח הקב"ה גזר השלה2י ביום למה יאיר, בן פנחסר'
 כח להודיע אלא המאורות, ברא הרביעי וביום האדמה מן האילנותופרי

 דף רבתי, ובבראשית מאורות". בלי אדמה להצמיח יכול שהואגטרתו
 מיני כל עכשיו בעולם מצמיח הב"ה המאורות שמכח "לפי 1 הוספה יש53

 על בספרו פילון אצל נמצא באריכות הרעיון אותו ועשבים".אילטת
 י מ"ה העולם,בריאת

 הדורות האנשים את יציינו אשר המחשבה דרכי את מראה2"בהכירו
 ושיש הדעת, על ומתקבל אפשרי שנראה מה על שישקדו איךהבאים,

 האמת אל מטון שאינו אך בהוכחה, סעד לו יימצא אשר הרבהבו
 החידוד את בהעריצם באלקים, במקום בתופעה אמון שיתנו ואיךהמוחלטת,
 והירח, השמש במחזורי הזמן במרוצת שישגיחו ואיך החכמה, אתמאשר
 שהסיבובים ויניחו, בהם, תלויים וסתיו אביב של והשיטיים וחורףשקיץ

 שנה שנה הצומחים הדברים כל סיבות הם השמים גרמי שלהסדירים
 יתרה בערות או חוצפה שמתוך אחד, אף יהיה שלא כדי האדמה,מתוך
 אמר, נא, ישובו הנבראים, הדברים לאחד ראשון מקום לייחס לבויערוב

 הוציאה וכבר והירח, השמש היו טרם הראשונה, העולם לבריאתבמחשבתם
 דעתם את יתנו בדבר, שיתבונט ואחרי למינו, ופרי למיט צמחהארץ,
 כשיעלה האב במאמר אלה כל את תוציא יבואו בימים שגם כך,על

 אך כח, לו חנן אשר שלו, הנעלה ליצור נזקק איט כי מלפניוהרצת
 הוא מחרשתו, אדמה כעובד או במושכות, התופס כרכב כי עצמאות,לא

 מבלי והזכות, לחוק בהתאם בעיניו, הטוב בכיוון הנמצאים כלמנחה
 ה". מאת יבצר אשר דבר אין כי הזולת, לעזרתשטקק

 עד הקרקע פתח על ועמדו דשאים שיצאו מבואר א ס,ובחולין
 וצמחו. גשמים וירדו רחמים עליהם ובקש אדה"רשבא

 למסקנה בא 1824-1908, חי קלהין, לורד מפורסם, שפיסיקאיוידוע
 בהתאם הארץ על זרחה שהשמש קודם הארץ כדור פני על חייםשהיו

 ופילון. הז'ל שביארו וכמו בראשית, מו~שהלמסופר
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ב.
 המאמין אצל כלל מקום שום לכאורה לה אין ההתפתחות תורתוהנה

 ונסחבו בתורה המאמינים חכמים אנשים קמו אמנם כפשוטה. משהבתורת
 תהיה שלא דרך ולמצוא לפשר שאפשר ואמרו זו, שיטה של הזרםעם

 נקודת את מתוכה נוציא אם ההתפתחות, ותורת הבריאה תורת ביןסתירה
 שבמקרה, ענין זה אין אך לגבוה, מנמוך התפתח שהכל אמת כלומרהמקרה,
 לברוא רצוט היה וכך מראהם, הבריאה בחקי עולם בורא קבע שכךאלא
 עויעש" "ויצד", "ויברא", כל וכי השתלשלות, בדרך והאדם העולםאת

 ההעתל,טלות. בדרך ועשה וייצר שבראפידושו
 משני אותה ודוחה זו שיטה מביא 50, 31 דף שם אולמי,ד*ר
 הפכים, שני בת היא ההתפתחות ובתורת בבריאה האמונה לדעתוטעמים.

 מוציאה שהיא בזאת, היא ההתפתחות בתורת והחשובה העקרית הנקודהכי
 כלל הצורך מן שאין ועוד, הטבע. מערכת מתוך והנסי העליון הכחאת

 מאמינים אנו שהתורה, ונמוקו, והתורה. המדע בין הסתירה אתלתרץ
 כן שאין מה לעולם, וקיימים חיים ודבריה ונצחית אמיתית שהיאבה

 קבוע דבר אין שבמדע יודע זו, בחכמה פרק שלמד מי כל הטבע.חכמת
 לאמת פעם מקובל שהיה מה לדור. מדור משתנות שיטותיה כלל,לעולם

 דור בכל וכן ומבוטל. בטל שזה ומצאו אחרים באו זמן אחרימוחלטת,
 גם מביאות חד~צות תגליות שכל אט רואים שבמדע, מקצע ובכלודור

 אחרים ובאו הקדמונים בהם שהחזיקו דברים הרבה ויש חדשות.השקפות
 א' כתב וכבר הקדמונימץ. בשיטת מחזיקים שוב ובימיט שתם,ובטלו

 שאפשר בסיססימטיקה, לעוסקים היה "נראה כותב 38 דף בספרו אולמל2(
 החיים לבעלי ביותר הפשוטים החיים מבעלי העולה בסולם החיים בעלי אתלהעמיד

 באמת כי נראה, בגדר רק הוא זה דבר ברם, בצמחים הדיל והוא ביותרהמורכבים
 היא השיטה השונות. המשפחות בין ולא המערכות בין ולא המחלקות, בין מעבדאין

 מהסימנים ~הם אין אשר אחדים, צמחים הכניסו הדו-פסיגיים לצמחיםמלאכותית
 מאד מתלבטים אנו מערכה ובכל מחלקה בכל הוא כך הדו-פסיגיים שלהטיפוסיים
 חוקר לכל המלאכותית מהחלוקה מסקנות מלהסיק להזהד צריכים לכן אלובשאלות

 הקסנים השינויים שני של מהחלוקה בהרבה או במקצת שונה אחרת, חלוקהיש
 בעל נשאר השינויים בכל כי כלום, מוכיחים אינם שונים ממינים ביצוריםהחלים
 וב:י הצדדים מכל ומתורבת מעובד הכרוב מין מין לאותו שייך הצומח אוחיים
 קרובים וחרדל שכדוב פי על אף האחר, למין או לחרדל נהפך ולא הוא כרובזאת
 עשרית ידועים למין ממין לעבור אפשר שאי מאשרים חוקרים הרבה לזה. זההם
 הוא החיטה למין הם שייכים זאת בכל מזה זה במקצת השונים חיטה שלזנים
 ששניהם פי על )אף שעודה של לזן דומה אינו חיטה של זן אף בשעודה.הדין

 של עצום מססד ידועים הוורד ממין אחר. דגן למין או לזה( זה מאדקדובים
 המודיפיקציות, הפרד. למין גדולים, או הקטנים השינויים למדות שייכים, כולם בדם,זנים
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 מחר, להבטל עשוי יסודית, כאמת היום שנחשב מה . הטבע חכמימגדולי
 והוא העבר, של גמורה שגיאה עתה הדיהו תמול, בעינינו אמת שהיהמה
 ד"ד של ממאמרו הדבדים סיכום פה אעתיק דוגמאות. הרבה זה עלמביא
 ותורת ההתפתחות "תורת תכוה, דף י"ב כדך ששית שנה בסיני,אולמן,

 ומה ההתפתחות תורת של היסודיים הדבדים את מביא הוא בוהבריאה",
 מדע אנשי 38 שנתבו מה שם מצטט והוא לה, התנגדו המדעשגדולי
 . דבריו סוף וזהו זה,בנושא

 שהביאה המדובות וההוכחות העובדות כל על פעם עוד עוברים"אם
 אנשי שרוב השני מצד ורואים ההשתלשלות תורת נגד המדעיתהבקודת
 הדטמן נ. שכתב מה יפה מבינים לה, נאמנים זאת בכל נשאריםהמדע
 גם אפריאורי באופן בנויות התורות נשאדות השקפות של החלופים"בכל
 עד יודעים אינם החוקרים נסיוניות! מעובדות יוצאים שהם בדבריםשם,
 היא האפריאוריות המדעיות; התורות על משפיעות הקדומות הדעותכמה
 חסרה אינה אבל טהודה היא דחוקות לעתים דק הכרה, בכל אמיתיחלק
 טתנת שאינה גבוה היותד האלמנט היא לחושבים, בנגוד מקום.בשום

 רעיון אותו והסבדה". הבנה עמוקה, חדידה מאפשדת היא אבלעובדות.
 פלישמן אצל כבר ראיע אפריאוריות, הן ההשתלשלות תורת חסידישדעת
 דרך. לה לפרוץ בביאולוגיה הבקודת מתחילה לאט לאטואסקול.

 או עובדה "ההתפתחות, בשם מדעי ספר שמופיע העובדה"עצם
 תומכי כל שבין כבר דאינו למעלה לבוא. מתחיל ששינוי מוכיחהדמית",
 סוערים ויכוחים עצומה. ומחלוקת יסודיים ניגודים יש ההשתלשלותתורת
 ועוד וויטיליסטים, מכניסטים בין וגנטיצים, מודפולוגים בין למצואאפשד
 על השאלות. כל את מקיפה הזאת המחלוקת בביאולוגיה. כיווניםכמה
 משותף. מצע להם אין ההשתלשלות, בתורת מאמינים שכולם העובדהאף

 ; דינגר של בציטט בהשתטה~ו בביאולוגיה המצב את מבארבדנטלנפי

 הוא שרק חשב מהם אחד כל ביותר, ומשונים שונים תיאודים"הופיעו
 הישנים החוקים המדע. של החוקים כל את בספק מטילים בינתייםצודק,

 הכל נהפך ובאות ההולכות בתקופות במקומם, באו חדשיםמתערערים,
 מעובד, הכל אפשר, הכל בטוח, דבר שום שאין המצב נוצר ובסוףבמדע,
 תהו אחרות במלים כוון, ואין יסוד אין בסיס, אין אבל מחושב,והכל
 1ובהו"

-  בגבולות השינוהם גשארי כאן גס מאד הל מוגבלות בצמחים, לפעמיםהגראות-
 המין" שלהמסוימים
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 לעזוב נכון יותר לא אם השאלה: מתעוררת זו לנקודהכשהגענו
 עתיקים אלילים עובדי של מחשבתם פרי ההתפתחות, תורת אתלגמרי

 הבריאה, לתורת ולשוב מכניסטים, - ומטריאליסטים פנטאיסטיםומודרניים,
 בתורה. בראשית מעשה תאור סמך על ומקובלת מבוססת שהיתהכמו
 מביא פרייט פרופ' סודות. והרבה שאלות הרבה ותשארנה נשארובוראי
 לדעת יכול הארם שאין מסכימים שכולם מרע אנשי הרבה מאתציטטים
 דעה תמימי אלה כל האורגניזמים. יצירת ועל העולם התהוות עלדבר

 בצרק אמר פרטס מהם אחד פתרון. לה שאין חידה נשארהשהבריאה
 אינו שהאדם כמו העולם התהוות על מה דבר להודיע יכול אינושהמדע
 בו, עוסק שהוא מקצוע בבעלי מסתפק לא הוא לידתו! על להעידיכול

 מסכם שקסל פרופ. קלוין. לורד כמו גדולים פיסיקאים כמה מביאאלא
 כה מדעי לחוקר החיים נראים הכל ככלות "אחרי כזה: באופן רעתואת
 היסודיות'. "השאלות של הפתרון על לותר עז שרצונו וסודייםרזיים

 בא מכני, באופן השאלות כל את לפתור שרצו למכניסטיםבניגוד
 דן הוא בה אשר המפורסמת בהרצאתו אחרת מסקנה לידידו-בוסרימונד

 באופן יכלתנו אי את שם מראה הוא והידיעה. ההכרה של האפשריותעל
 איך גמורה בדיקנות ולראות העין את לפתוח יכלנו אם אפילו :כזה

 של הפרטים פרטי את לראות יכלנו אם ואפילו הרשת על תמונהנוצרה
 התנועות כל את לראות יכלנו אם ואפילו למוח העצבים דרך האורהעברת
 תיאור נוצר איך מבינים היימ לא המוח בתוך והאטומים המוליקולותשל

 אנחנו "אין מסקנה: לידי בא והוא במחשבתנו. המושג נוצר איךבמוחנו,
 לעולם". נרע ולאיורעים

 לעזוב הזה, הצער את לעשות מדע אנשי הרבה יפקפקובודאי
 להוסיף כדאי אולי בשבילם הבריאה. לתורת ולשוב ההתפתחות תורתאת
 מכניסטים-אטיאיסטים ההתפתחות, תורת חסירי שני שאמרו מה אתכאן
 בחר- אותם להאשים אפשר אי ובודאי בראשית, מעשה של הספורעל

 חשובים רעיונות *שני ; אומר היקל הנה דתית. בצרות-עין אוצדדיות
 של הבריאה בהשערת לעינינו טופיעים ההשתלשלות תורת שלויסודיים
 "התמונה ; בראשית" שמעשה קורא ובוילשה !" וההשתלמות הריפרנציאציהמשה,

 אז כזה, באופן מרברים אלה אם תרבותנו". הח~צות של ביותרהנשגבה
 אגמור מוחלטת. אמת בראשית במעשה לרשת הרשות בוראי לנויש

 מצוינים חוקרים הרבה של הרעה את בזה מביע אהטר וירכוב שלבציטט
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 לפתור יכדלים אינם הטבע שמדעי בפידהם אמדתי *הנה ; גדוליםומלומדים
 מרשות אינן שחקידותיט ומתודה מודה הנני וחידתה. הבריאה שאלתאת
 לראותם אפשר ושאי ולחשבם למנותם אפשר אי אשר הדברים על לדוןלנו

 בהם'.ולהסתכל
4

 התורה כתובי ופשטות ספק בלי אולמן ד"ר צודק הדבר בעיקרהנה
 מהפסוקים ההתפתחות. תודת נגד בהחלט הם המקרא בפירושי חז"לושיטת
 למיט, פרי עץ , השלישי ביום הצומח בבריאת האומדים בדאשית פרשתשל

 שרצו אשר 1 חמישי ביום וכן למינהו, בו זדעו אשר למינהו, זדעמזריע
 חיה נפש 1 הששי ביום וכן למינהו, כנף עוף כל ואת למיניהם,המים
 למינהו, האדמה רמש כל ואת למינה, ארץ וחיתו ורמש בהמהלמינה,
 שהמינים ללמדנו ולמינם", הברואים בכל התורה שהדגישה אנורואים
 יהיפך הסבורה ההתפתחות כתורת למין, ממין מעבד ואין קבועים,הם
 בראשית שלמה", ב"תורה וראה למין. ממין השתלשלות הוא הטבעשכל
 למינוע המקרא מן שלמדו הפסוקים אלה על חז"ל מאמרי כל שהבאתישם

 בהמתך , יט יט, בויקרא התודה מפסוקי שכח וכן לדורות. כלאיםאיסוד
 זרעים, כלאי התורה שאסרה כלאים, תזרע לא שדך כלאים, תרביעלא
 בשם זרעים, בסדר מיוחדת מסכת קבעו וחז"ל בהמה. וכלאי אילנותכלאי
 על להשתומם ויש השונים. המינים כל את בפרטות מבארים ובהכלאים,
 בצומח ומין מין כל של הפרטים את להגדיר זו, בחכמה הנפלאהבקיאותם
 בזרעים מינין ,יש 1 ה*א כלאים מהל' בפ*ג הרמב"ם וז"ל חי.ובעל
 והעבודה המקומות שינוי מפני הרבה, לצורות נפרד האחד המיןשיהיה
 הואיל לזה זה דומין שאין ואע"פ מינין, כשני שיראה עד הארץשעובדין

 דומין שהן מינין שני בזרעים ויש בזה, זה כלאים אינן אחד מיןוהן
 שני והן הואיל ואעפ"כ אחת צודה להיות קרובה שניהן וצודת לזהזה

 , וז"ל בהמה כלאי לענין ה"ד בפ"ט וכ"כ בזה". זה אסודין אלו הרימינין
 מזה זה שמתעברין אע"פ לזה, זה שדומין חיה או בהמה מיני*שני
 להרכיבן, ואסור כלאים הם הרי מינין, שני והן הואיל לזה, זהודומין
 שהם מפני זה עם זה להרכיבן שתר ט' וישובי מדברי בו שישמין
 היא החורה שדעת ברור, ללמוד יש אלו לאוין של ומהיסוד אחד'.מין

 מחבירו(. אחד שנתפתחו ולח הבריאה משעת קבועיםשהמינים

 88 על 8"ד 8"8 כלאץם בירושלמי מא~וקת יש 81 שבפרט 8ובר ומעמןק
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 המינים ברא השם כי בכלאים "והטעם יט: יט, ויקרא הרמב"ןובפי'
 כח בהם ונתן התמעה נפש ובבעלי בצמחים הנפשות בעלי בכלבעולם
 בקיום יתברך הוא שירצה זמן כל לעד, בהם במינים שיתקיימוהתולדה
 שנאמר לעולם, לעד ישתנו ולא למיניהם, שיוציאו בכחם וצוההעולם,
 המינין לקיום זו עם זו הבהמות שנרביע המשכב סבת והנה למינהו.בכלם
 משנה מינין שני והמרכיב ורביה. לפריה הנשים על האנשים יבואוכאשר
 כל בעולמו השב"ה הה2לים שלא יחשוב כאלו בראשית, במעשהומכחיש
 והמינים בריות בו להוסיף עולם, של בבריאתו לעזור הוא ויחפוץהצורך
 כגון מהם, שיולדו בטבע הקרובים וגם מינו משאינו מין יולידו לאבב"ח

 פעולת האלה הדברים מצד והנה יולידו. לא הם כי זרעם יכרתהפרדים,
 בשאינו מין יתרכבו אשר הצמחים וגם ובטל. נמאס מעשה במיניםהרכבה
 וזה הנזכרים. טעמים שני באיסורם ויהיו כן אחרי צומה פריה איןמינו
 ואסר רבותינו, דעת על בהרכבה שהוא כלאים, תזרע לא שדךטעם,
 זה יונקים בהיותם בצורתם וגם בטבעם שישתנו מפני זרעים כלאיאף
 מינין". משני הורכב כאלו ממנו גרעין כל ויהיהמזה.

 "מקובל כתובי בראה2ית בפ' אבוסאולה לר"מ הרמב"ן עלובפירוום
 לך ואין מלמעלה משתלשלין הזה העולם נבראי כי האמת, מקבלי בידהוא
 ועשב עשב כל לך אין רז'ל שאמרו כמו למעלה, כח לו שאיןנברא
 כך בעשבים ואם גדל, לו ואומר אותו שמכה מלמעלה מזל לושאין
 עייום"ה. הנבראים", וכל ובאילנות ובעופות בחיות לומר צריךאין

 שאי קבעו, המדע מגדולי שהרבה כמו יוצא לעיל שנתבאר מהמכל
 ממשפחה או לסוג מסוג לא ועאכו"כ למי4 ממין מעבר למצואאפשר

 משנים אין אבל המי4 בתוך הם אפשריים קטנים שינויים ורקלמשפחה.
 אחר. למין לגמרי שיהפך כדיאותו

 נעשה א' ויאמר י מפורשים התורה פסוקי האדם לבריאת בנוגעוביחוד
 הם פשוטם כפי האדמה. מן עפר האדם את ה"א וייצר וגו',אדם

- --  
 . שם ובירושימי חיה מין אומר יוסי רבי בהמה, מין הבר שור במשנה,שמבואר
 לתמן וערק הבר, שור זה היה בישוב )מכאן, לתמן וערק הוה מכאן אמרירבנן

 והרדב"ז הוה חמן מן עיקריה אומר יוסי רבי הוא( בהמה מין סבר והלכךלמדבר
 שור מ'ני תרי דאיכא סובר "אני כותב ה"ה, פ"ט כלאים הל' הרמב"ם. עלבפ"
 ימשתנה /~ם ומולידום והיערים המדברות אל הישוב מן בורחים שירים דישהבר,
 ויש אסור, וחקבו וואי השור מין והם הבר שור ונקראו קצת, וקרניהםבורתם
 לצורת בצירחו שקרוב אלא חיה והיא ביער או במדבר תולדותיו שעיקר אחרמין

 הירושלמי. מדברי העיר ולא ע"כ מותר חלבו וזה במצרים ראיתיו וכבר כו'השור
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 מאמריט בהרבה חז"ל השקפת לראות יש כן ההתפתחות. שיטת אתסותרים
 גמ' א( : מאמרים שני רק פה ואביא האלה. הפסוקים על בתו"ששהבאתי
 נבראו, בקומתן בראהעית מעשה כל לוי בן יהושע ר' אמר : א ס,חולין
 גדולים כלומר, נבראו, בקומתן : ר"ח ופי' נבראו. בצביונם נבראו,בדעתן
 לצביונם הגדולים, כדעת אלא התינוקות כדעת לא נבראו, לדעתןומלאים,
 טה "כל כותב: פ"ל ח"ב במו"נ יהרמב"ם ביפיפותם לתוארםנבראו,
 שבמקרא ובנאה צורתו, שלמות ועל כמותו, שלמות על נברא אמנםשברא
 בביאור פ"ב-טז בראהעית תו"ש וראה גדול". שורש שהוא ג"כ זה ודעכו'

 תדשא הצומחו על גם זה דרש מבואר הגדול" וב"מדרש זה. דרשפרטי
 מוכח וכן מיד. תמימים שלמים אלא כולם יצאו שלא מלמד כו'הארץ
 שנה עשרים כבני וחוה אדם יוחנן ר' אמר : פי"ד בב"ר ב( ר"ה.בגמ'
 הכתובים. לפשטות בראיות להרבות הצורך מן ואיןנבראו.

ד.

 ולפרש דרך למצוא שיש המאמינים כאלה שישנם למעלהאמרתי
 שתורת הסבה את להבין ויש ההתפתחוה. לשיטת מהתורה סתירהשאין

 אותה. ומקיימים בתורה מאמינים הרבה של לבות גם כבשהההתפתחות
 שהעולם השיטה את רק לא כוללת המורחבת ההתפתחות שתורת היאהסבה
 והפרובלימות השאלות כל את לדעתה מסבירה אלא לגבוה, מנמוךמתפתח
 אומה ובין לחבירו אדם שבין ההדדי והיחס החברה התפתחות כגוןשבעולם,
 במשיח האמונה והיא יהודי, יסוד בו יש זה רעית ע*קר וכו'.לאומה
 כל ומלאה תכלה, כעץ2ן הרהבעה וכל שדי, במלכות העולם ובתיקוןצדקנו
 בנו התפתח זו אמונה ע"י הנביאים. כל שניבאו כמו וגו', דעההארץ
 כותב וכן השלם. לתיקונו שיגיע עד ומשתפר הולך שהעולםהרעיון,
 נמחק ואח"כ היד ובכתבי ראה2ון בדפוס )נמצא מלכים הלכות בסוףהרמב"ם

 אהפוך אז כי כמ"ש לתיקונו ומתקדם העולם הולך לאט שלאט הבקורת(ע"י
 והוא אחד. שכם ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה העמיםאל

 עמים בין גם ומתפשטת הולכת שהתורה אנו שרואים זמנו, עלכותב
 בדרטם. שתעו ויבינו לו יודו כולם הטה2יח המלך וכשיעמוד לב, ערלירבים

 הא- השלימות התפתחות הדברים, היפך את בדורנו ראינולדאבונינו,
 הרמן אותו כינה בזמנו אה2ר ניצ'שה, של העליון אדם למדרגתנושית
 . האמיתי בשמו לקרותו לנו אפשר וכעת לא-אדם. וה עליון אדם : ואמרכהן

 יט ויקרא ובזהר חיה, לנפש האדם ויהי י המקרא וכלשוןחיה-טורפת,



 כמא- ע טנחםהרב286

 נסוג ה(פושיות מן שחלק עדים אנו תתאש חיה כף ממש חיהנפש
 ומוכרחים האנושית. ההסטוריה כל במשך דוגמתה היתה שלא בירידהאחורנית

 רוח של השפעה גילוי ידי על תבוא העולם של שההשתלמות לומראע
 שניבאו כמו הבודא, ברצון שיעלה בזמן כולה. האנושיות על ממדוםטהרה
 תורת אופן, בכל לדרגא. מדרגא טבעי תיקון ידי על ולא הנביאים,כל

 להתפתחות כלל שייכות לה אין האנושי, המין של הרוחניתההתפתחות
 דרווין. תורת בטיה שעליההמינים

 מנסה היוצרת" וההתפתחות בספרו ברגסון היהודי הצרפתיהפילוסוף
 במאמרו הכהן דוד והרב ההתפתחות. ותורת הבריאה תורת בין לפשרכידוע

 קוק )ראי"ה הרב בחיי כתבו "וכבד 1 כותב ל"ו דף תש"ו, ניסןב"סיני*,
 אמנם ברגסון, של המודרנית ההתפתחות לדעת מתקרבות שדעותיוזצ*ל(
 המוחלטת. השלמות בעיקר עליו וחולק הימנו טטה הרב בסוף אבלכן,
 היא "וזאת 1 תקנקא דף ח"ב, הקודש", ואודות מספר לשונו את מעתיקוהוא

 )ברגסון(*. המודרניים המעפילים הפילוסופים של בשטתם השרויההאפלה

 על הקודש' ואורות בספר רבו שיטת את לבסס מאריך הואחמם
 קטע פה ואעתיק ישרים, מסלת בעל לוצאטו, רמ"ח מספרי קטעיםכמה
 י שם וב' 4רמפרק

 בדברי והתעלות התפתחות לטהלך יסוד למצוא העמיקו*והפילוסופים
 יש אם גם סוף, כל שסוף עד ותקון, להשתלמות השואפת עולם,ימי

 עולם. בתקע אחרונה לשלמות יגיעו לאחור,נסיגות

 אנו כמלאכים הראשונים אם הראשוניות, השקפת גוברת*בישראל
 הסופרים, הנביאים, והאבות, וכו', אדם כבני הראשונים ואם אדםכבני

 סותרת ההתקדמות השקפת ולכאורה יוכיחה והראשונים והאמוראים,התנאים
לזה.

 וגם עליונה, ראשוניות אחד. הכל העברית הפנימית בחכמהאבל
 האחדונה, יסוד הראשונה ואדרבה, סתירוו, זו אין עולם, לתקטהתעלות
 בעולם והעליה והשבירה, הנפילה התוהו, עולם העליון, הראשוןהמקור
התיקון.

 השלמות אל העולם גלטל טעיות בדורות, האצילות השתלשלות*תורת
 וביחוד חכמה, פתחי קל"ח בס' זצ*ל לוצש רמ*ח פירש הכללי, התקוןאל
 ההשגחוג עקרי בעולם, הקב*ה משפט יושד לבאר שבא תבונות, דעתבס'
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 הנשמה בין )ויכוח השכל בדרך המתים ותחית המשיח, וימות ועונששכר
והשכל(.

 הגלגול שלמותו, אל יותר קרב העולם נמצא שעובר ויום יום"כל
 הוא מתגלגל אבל הוא, עמוק עמוק לטובה הכל להחזיר מגלגלשהוא
 זמן כל י(. דף תבונות )דעת פוסק ואינו שעה, ובכל עת בכלוהולך

 ואפילו השלימות, הוא הכל מקור עכ"פ לשמש, צריכה והרע הטובשהנהגת
 השלימות נקודת אל שהולך וגלגול סיבוב הוא והרע הטוב לפי שנעשהמה
 זו פוגשים שאופניו הזה, כאודולוגין גדולות, כונניות אלה והרי יב(.)שם,
 בריאותיו כל ב"ה קשר כך ורבים, גדולים אופנים מנועע קטן ואופןבזו,

 יט(. )שם במעשיו מנועע הוא להיות באדם קשר והכל גדולים,קשרים
 הגדולות, הכונניות פי על אלא בטובה רק הכל לגמור עצמו לרעאין
 אשר ענין כל כ(. )שם לטובה הכל את המסבבים דברים גלגולי הםשהם
 ויקרא יחייבוהו, קודם ענין עצמה בהנהגה לו שיש נדע ית' בהנהגתונמצא
 המתחייב הענין ושתשלים שתוליד היא הזאת והסבה ומוליד, סבה,לו

 ועד השמים כהעטי מעולם שמתגלגלים הכונניות, כלל הוא וזה ממנה,ונולד
 ענין הוא באמת ההנהגה שרהב דבר, של כללו כה(. )שם הארץתחתיות
 עצמם, הנמצאות תכונת קוטבי על הסובב הנמצאות, כל של הכלליהתיקון
 תכלית אל ההולכים דברים סבובי אלא אינם הזאת ההנהגה גלגוליוכל

 ותחה"מ המשיח ביאת ההשגחה, ענין הבנת ובזה לד(. ימם הכלליהתיקון
 לתת והולך סובב סובב בעולם שחוזר הוא גלגל הכל כי הגמול,ועולם
 )שם(". הכללי התיקון יהיה סיבובו וסוף הנמצאות כל אל כלליתיקון

 20, דף הסופר", "קסת בספרו מרקוס ר"א קדמו זה בעניןוהנה

 וביחוד לרמח"ל, חכמה פתחי קל"ח מספר קטעים הרבה הוא גםשמביא
 מסודרים החלקים היו שלא ואלא י וז"ל מ"ז בפרק אחד מקטעהתפעל
 בהדרגה הדברים נעשו אחוכ כו' בפועל לצאת הסדר אותו שיוכלבדרך
 נבחר יותר עצמם לנבראים חדש מציאות וניתן אחר בדרך נסדרוכי

 של נפלא טוד תפוה בשנת כבר גילה שרמחול מוצא הואומתוקן'.
 מציאות "וניתן : שכתב דבריו בסוף ביחוד לגבוה, מנמוך הבריאההשתלשלות

 ומתוקן". נבחר יותר עצמם לנבראיםחדש

 כדי דרכים לחפש הנול לחכמים שגרמה הסבה את להסבירויש
 המקבל שהנוער בהעום כנראה התורה. ע"פ ההתפתחות תורת אתלבאר
 אמיתית היא זו ששיטה הרושם תחת הוא דתחם, בלתי ספר בבתיחינוכו
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 לפרש מקום שיש דה2בו התורה אל אותם לקרב וכדי אחריה. להרהרואין
 זה חוק בטבע קבע שהבורא להאמין אלא התורה, מן לזה סתירהשאין
 של שיטתו על בזה וסמכו וברצונו. בדה2גחתו נעשית והיא התפתחותשל

 סתירה שאין לברר שהשתדלו ישראל מגדולי כמה ואחריו במו"נ,הרמב"ם
 עולמות, שני הם לעיל שנתבאר מה שלפי והגם משה. לתורת מדעבין
 שחיקו ישראל גדולי היו )כידוע ביניהם. גשרים להטיל התאמצו זאתבכל
 הנבוכים עיני את להאיר המטרה הוא שהעיקר הוא, ויסודם זו(. שיטהעל

 השיגו כבר אזי מועילים הדברים ואם בה, ילכו הדרך להםולהראות
 פעמ הרבה שנתנו בחז"ל אנו רואים זו שיטה הנעלה. מטרתםאת

 אותם. שיקיימו כדי שבתורהץ למצוותטעמים

 הם רו?ים שמהם חז"ל, מאמרי שני מביאים זו בשיטההמחזיקים
 : לשיטתםלהסתייע

 אמר יהודה רבי חיה, לנפש האדם "ייהי : פי"ד רבה בבראה2יתא.
 ס, וברכות כבודו", מפני ממנו ולקחו וחזר כחיה עוקץ לו שעשהמלמד

 זנב". אמר חד כב( ב, )בראשית האדם מן לקח אשר הצלע "אתא:
 בראה2ית תו"ש )ראה ממש. חיה כמו משמע חיוג מדכתיב דייק מת*כובפי'

פ*ב-קנה(.

 בהמה למינה חיה נפש הארץ תוציא א' "ויאמר : ד א, בראה2יתב.
 הראשון אדם של רוחו זה חיה נפש  אלעזר ר' "אמר פ"ז: ובב"רורמש,
 פ"ח: שם הילקוט, גירסת לפי חיה". לנפש האדם ויהי אומר הואוכן

 ב קא, חילין במשנה לנו גילו שחז"ל תתתצ"ה דף וישלח פ' תו"ש, דאה4(
 אצל הננה גיד שי האזהדה כ' דבינו שמשה המצית, טעמי בענין גדולשודש
 ל"ת שס"ה במנין הראשון ה"או הוא שזה מפני משסד, טעם מאיזה לידעהמעשה
 שאפשד נלמד ממנו כי גה"נ, איסוד על סעם בזה לנו והודיע נשנה, ולאשנאמד
 טעם שנינו יקורות בכמה לחז"ל מצינו ומה"ט שבתודה האיסודין על סעם~ומד
 אם אתם המצוה של העקרי טעם זה שאין אנו שיודעים והגם התודה,"מצות
 מן ון-חקו האמת אל לקרבו אדם על להשפיע יכול דמצוה על וההסבדההטעם

 והמדע, התורה בין הפשדות בעניני הדבר אותו בו. להשתמש לנו מותד אזיהעבידה,
 כצוה בןדאי שביב, קים והפקפ העקמימות בזה ליישר הדדך למצוא לנו אפשדאם

 בראשית הדשב"ם מ"ש הוא וידוע מגעת שידינו כמה עד בזה להשתדלעלינו
 לעשות צריך היה כנא. לו היה שאילו לו שאמר ז"ל, רש"י זקנו בשם ב'לז,

 שמוטל הם סוברים הדבר אורו יים". בכ" "המתחדשים הפשסות לפי אחדיםפידושיי
 פירש וכבד יום, בכל המתחדשים הדבדים לפי לפדש להשתדל ודוד דוד חכמיעל
 יודדת ודוד דור שבכי ודוד", דור שנות "בינו המקדא את הדוד מגדוליא'
 בווודה חדשה הבנה האמיתיים הצדיקים התודה לחכמי השמיםמן
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 יום למעשה אחוד אלעזד א"ד ה(, קלט, )תהלים צדתני וקדם"אחוד
 נפש האדץ תוצא דד"א כדעתיה היא אחדון, יום למעשה וקדםראשון

 תזדיע תנחומא במדר,2 מהנאמד להעיד ויש הדאשון". אדם של דוחוזו
 נפש ואין וכו' האדץ תוצא שנאמד תחלה נבראת אדם של *ונפשוא:
 שהכוונה ונדאה חיה". לנפש האדם ויהי שנאמד אדם של נפשו אלאחיה
 שנבדא בשעה לקמן, שיתבאד וכמו יא, חדש הזהד כמ"ש הוא הדר,2של

 ה' בו נפח ואח"כ חיים בעלי בכל כמו התנועה דוח בו היתההאדם
 אדהעד, גם נכלל היה חיה שבנפ,ם חז"ל, דדשו ולכן הטה2כלת.הנפש

 הנ"ל. וכדדש חיה, לנפש האדם ויהי מהמקדא הסמך את הביאולכן

 אדם נבדא "כיצד פ"א: נתן דד' באבות שכתוב מה להוסיףויש
 נעשה שלישית צודתו, נבדאה שניה עפדו, הוצבד דאשונה שעה ?הדאה2ון
 ב, נתנה ששית נקביו, נתפתחו חמישית אבדיו, נתקשדו דביעיתגולם,
 לח, סנהדדין ובגמ' דבה, ובויקדא כו'. דגליו על עמד שביעיתנשמה,

 נמתחו ג' גולם,  נעשה ב' עפדו, הוצבד א' שעה כו' יוחנן א"ד ;א
 שמיני ובתנחומא כו/ דגליו על עמד ה' נשמה, בו נזדקה ד'איבדיו,

 עפדו, כנס בג' השדת, מלאכי עם נתיעץ ב' במחשבה, עלה א' :ח'
 וכפס"ד כו'. נשמה בו נפח בז' גולם, עשאו בו' דקמו, בה' גבלו,בד'

 פכ"ג. בפסקתא וכ"ה נשמה, בו נפח בז' דגליו, על העמידו בו'פמ"וי

 ואוד"נ, הגמ' לפי חשוב שינוי יש בשעות השינוים מלבדוהנה
 נשמה בו שנתן מבואד שם פי"א, ופדד"א פצ"ב תהלים במדדשוכ"ה
 גולם שעשאו נאמר דר"כ ופסקתא ובפס"ד דגליו, על שהעמידוקודם

 בשני תלוי שזה לפדש ויש נשמה. בו שנפח קודם דגליו עלוהעמידו
 לדעי חיים". נשמת באפיו "ויפח ז( ב, )בדאשית בפסוקהפידושים
 בשעה הדאשון באדם היתה התנועה נפש הדמב"ן, שפי' לפ"מאונקלוס
 ונפש המשכלת הנפש ה' בו נפח ועכשיו חיים בעלי בכל כמושנבדא,
 נתן שאז משמע חיים נשמת באפיו ויפח שממקדא פדוזמים וישהגידול.

 הפסיקתות גידסת ולפוז המשכלת. הנפש והגידול התנועה נפש גםבו
 התנועה נפש בו שהיתה כלומד דגליו, על והעמידו גולם שעשאוהיא,
 העמידו ואח"כ נשמה, בו שזדק והגידסא המשכלת. הנפש בו שנזדקהקודם
 השניה. כשיטה היא דגליו,על

 60 דף ח"ג קדם" ב"גנזי נדפסה מחסיא, גאון יוסף לד'ובתשובה
 נשלמה שנייה בסוף "נול וז"ל. הגה"ה שם יש נבדא, שנייה מ"שעל
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 ועיר כדכתיב הבהמות כאחד חיים רוח בו והיתה גולם ונעשהברייתו
 יולד אדםפדא

 ובסנהדריי
 איבריו, נמתחו ג' גולם נעשה שנייה ~ם(

 בו היה חיות אבל כו', החכמה הנשמה על ושמא נשמה, בו נזרקהד'
 שהיתה מקודות ושאר להגמ' שאפילו נמצא, לפירושו גולם". שנעשהתיכף
 החכמוב נפש בו נזדקה ואח"כ והתנועה החיות נפש מקודם באדםבו

 האדם בריאת שבשעת חז"ל בדעת שיטה שישנה הנ"ל, מכלומבואר
 כמו ותנועה, חיים בו שהיו טלם, בבחינת שהיה ידועה תקופההיתה
 ה', שנה ב"תלפיות' הזמן" "מושג ובמאמרי משכלת. נפש בלי חייםבעל

 בבחינה היתה בראשית ימי מששת יום של הזמן שמדת מקודותהבאתי
 זו שלשיטה מבואר הרי כן. השעה גם וא"כ שלנו, הזמן ממדתאחרת
 עושה שאומן כדרך לדרגא, מדרגא התפתחות בדרך האדם את הקביהבדא
 האומרות כשיטות ולא שגומדה, ער שונים וציודים תמונות לה שישכלי

 לו שהיה לעיל, שהבאתי יהודה ד' של מאמדו ולפי נברשבשבצביונו
 נטלו אח"כ ורק עוקץ, גם לו והיה חי בעל היה זה גולם א"בעוקץ,
 כבודו. מפני מהאדםהקבוה

 חכמה פתחי קל"ח בספר למ"ש יסוד היה הנ"ל שהמאמרונראה
 עץ, מחתיכת כלי העושה "כאומן וז"ל, ל"ו פרק לוצאטו חיים משהלר'

 בצורה שלו היופי נראה א צורתו בהשתלם כך ואחר גולם הואשבתחלה
 בתשלום זה ענין להוציא ב"ה הא"ס רצה שלא לומר רוצה לו.הראויה
 יותר בשלמות ואח"כ מעט בשלמות טתחיל בהדרגה, אלא מתחלתםצורתם
 בתחלה, שהיה מה הוא באחרונה שהוא שמה ונמצא לגמדי, שנשלםעד
 רצה כלי, העושה כאומן אח"כ לבוא עתיד שהיה השלמות בחסרוןאך

 שלמות מוציא היה שאז עצמו כפי לפעול ב"ה הא"ס רצה שלאלומד
 בהדרגה, אלא לעשות יכול שאינו כאומן עשה אלא אחת, בבתהענין
 מצורה עליה מתחלפים חילופים וכמה מעם, ומציירה לפניו החתיכהולוקח
 ומי גמור, גולם הוא שבתחלה השלמה, בצורה שמסתייכעצ עדלצורה
 בלתי דבר אלא יראה לא הראשונים בציוריו או בראשונה הגולםשרואה
 לבוא צריך היה זה שכל כן גם ומראה היפה הצורה נראית ובסוףנאות,
 שאינו והגם היופי'.אל

 מציי
 המשל הב"ג סנהדרין הגמ' מן כלום

 חז*ל: בדברי מפורשלגולם

4נ

 חץא בזהר והוא םץהר, מאמר מובא 66, דף הסופר', .קסתבס'
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 דלא נש דבר ביה דקיימא ושייפא מובר( שייפא כל לך *ליתקל4ד:
 ~~מתחלק שייפין מתפלג נש דבר כמה דהא בעלמא. בריה לקבליה%ה
 אלין מתתקנין דרגין, על דרגין קיימין וכלהו אברים( לאבריםהאדם
 שייפין שייפין כלהו בריין אינון כל עלמא ה"נ גופא, חד וכמו אליןעל

 מ"ש שם מביא כן ממש. גופא חד הא כלהו מתתקנין וכד אליןוקיימין
 ועד מרשמם קדמוהו אשר הבריות מדרגות כל כולל ושהאדם במ"עהרמוע
 הגדול*. עולם דמות קטן עולם הוא כיסוף

 חיה לנפש האדם ויהי : הנול בב"ר המאמר על מיוסד זהולדעתי
 היצורים כל כחות בתוכו כולל שהאדם זה רעיון שעיקר להוסיף וישכו'.

 בכ4מ. ובזהר חז*ל במדרשימוזכר

 הקב"ה שברא מה כל אומר הגלילי יוסי ר' 1 פלוא נתן דר'באבות
 חורשים ברא בעולמו, שבדא מה כל באדם ויצר כו' באדם בראבארץ
 בעולם רעה חיה ברא אדם, של שערו זה באדם חורשים ובראבעולם
 צביים בעולם צביים כו', )הכנים( הכנימה זה באדם רעה חיהוברא
 של עקבותיו זה באדם, סוסים בעולם סוסים אדם, של שוקיובאדם,
 הכוונה באדם'. ברא בעולמו הקבוה שברא מה כל למדת הא כו'אדם

 שונים. חיים בעלי של כוחותיו בו כלולים שהאדםמבוארת,
 רבנן *תנו 1 חוה ליעלינעק המדרש' ב*בית קטן' עולםוב"אגדת

 הקב*ה שברא מה שכל נברא, אדם של ברייתו כעין עולם שלברייתו
 כולם בעולם, הקב4ה ברא מזלות י4ב רב אמר וכו', באדם בראבעולמו
 כו'. באדם*ברא

 על זרעא זרעין דאימן עשב זרע, מזריע 4עשב יט: חואובזהר
 פניהם "ודמות מז: זח"א דיוקנין. כל דכליל באדם דיוקנא נפקאעלמא
 כליל דיוקנא והאי דיוקנא, בהאי כלילן כלהו " א, )יחזקאל אדםפני
 מכלאף. כליל סטרין בהבית דאתכליל כדמותנו בצלמנו אדם נעשה כף.לון

 דכתיב המנו ורמש, בהמה למינה חיה נפש הארץ "תוצא 1 קעחובזח4ב
 בהמה משתבהא, דאחרא בכללא חד לק )תהלים הן תח~יע ובהמהאדם

 משום א( )ויקרא הבהמה מן לה' קרבן מכם יקריב כי אדם דאדם,בכללא
 מלא בשם האדם את א' ה' *וייצר י מח וזחוג דאדם*. בכללאדאתכלל
 בששי תאנא כו'. דכלא וכללא דכלא שלימותא דאיהו דאוקימנאכמה
 באדם. אתכליל וכלא ותתא דלעילא מה וכל כלא אתתקן כו' האדםנבדא
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 כללא אדם, פני פניהם ודמות א'( )יחזקאל כתיב יוסי ר' אמדתניא
 נעשה א' "ויאמר י דל"מ מ"ג ובזהד דיוקנא*. בהאי כלילן וכלאדכלא,
 אומנותא והקב"ה לון אמר ואומן אומן כל עבידתיה דשלים בתראדם,
 למיעבד כמדא כלכו אתמברו דכלנא, שותפא דיהא למיעבד ליה איתמדא
 ממולקא ליה למיהב עמכון אשתתף ואנא דיליה ממולקא וא' א' כלביה
 ובתיקוני מ=א-תשנו, תו"ש וראה כדמותנו". בצלמנו אדם נעשה והיעודילי,
 ס=ט. תיקטזהר

 אדם. נעשה א' "ויאמר בבראשית. להגר"א אליהו אדרתובפירוש
 אל הקב"ה אמר לכן הנבראים, לכל אמרון נברא שהאדם מפניביאורו
 אל מיומס הגבורה כי האדם. בגוף מתכונתם מלק שיתנו הנבראיםכל

 השועל אל והעדמומיות הנשד, אל והקלות הצבי, אל והמהידותהארי,
 כולם ויתאימו בבע"מ המיוני ונפש הצוממ הוא הצוממת נפש וכןכו'.

 על יתעלו החיים ובעלי וגמרו הדבר צורת על נופל צלם ומלתבאדם.
 בצלמנו, וז"ש הדומם. על הצוממ וכן צודתו. והיא המיוני בנפשהצוממ
 ידו תמת כולם שיכבשו כדי האדם במין יתאמדו המינים כלשצודת
 בכל. רודה הוא שלכן והשכל הטבע כמות וע"י מדבר מי צוממדומם
 להשי"ת". יעבוד שהוא ממעל אלוקי מלק בוונתן

 כל אשר הענין "כלל כ-א: א"י מספר מעתיק מכמים",וב"דברי
 תשמש כ"א אשד מטה לברואי נמלקו והרעות הטובות והמדותהכומות
 אלמלא ק( )עירובין כמארז"ל בהם המוטבעים הפרטים ומדותיהבכוחותיה

 מכולם הכלול הוא והאדם וכו'. ממתול צניעות למדים היינו תורהנתנה
 באשר לשמש שיבמר הבמירה הקב"ה נתן ובידו ומדותיהםמכוחותיהם

 הפרטיים ומדותיו במינתו לפי הוא נברא כל שם כי ידענו עודימפוץ,
 שמנאפת אנפה מברותיה, עם מסד שעושה חסידה שמה נקרא למהכמארז"ל

 השמות כל ועומדים מוכנים אליו מכולם, כלול שהוא אמר והאדםוכו'
 ההוא". השם יאות לה אשר במדה השתמשו עת לפי מטהמברואי

 חיו נפש הארץ תוצא . כותב א, לבראהטית בביאורווהמלבי"ם
 האדם של המשכלת שהנשמה הגם הראשון. אדם של רומו זהלמינה
 החיוני הרומ הרומ, אבל הבע"מ, בנפשות דוגמתה אין כי בימודנבראה
 הבע"מ בנפשות ומפוזרות הבע"מ, ביתר דוגמתו נמצא החיים נפשוכוחות
 אמ"כ התקבצו אשר כמות נצוצות שהם ותמבולות וערמות מדותכמה

 זה. בענין עייש"ה האדם". נפש בבתי גדול אורוהאירו
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 הנפש כחות על רק מדברים המאמרים אלה שכל להדגיש ישאמנם
 התפתחות תודת על דמז שום כאן אין אבל באדם הכלוים חיים בעלישל

 למין. ממין קפיצה או והעבדההחומר
 שנתן התפתחות בדדך בדיאה שיש תמוה, חז"ל מאמר להוסיףויש

 זכד צבוע תניא , טז ב"ק בגמ' חיים, בעלי אצל הטבע בחקהבודא
 עדפד עדפד, נעשה שנים ז' לאחד עטלף עטלף, נעשה שנים ז'לאחר
 חוח חוח,  נעשה שנים ז' לאחד קימוש קימוש, נעשה שנים ז'לאחר
 נחש. נעשה שנים ז' לאחד אדם של שדדתו שד, נעשה שנים ז'לאחד
 )ש"א הצבועים גיא אפעה. אפא( )ערך בערוך פי' זכר, צבוע ,ובדש"י
 ית העטלף את ידושלמי תדגום עדפד, אפעיא. מישד מתדגמינןי"ג(

עדפדא.

 בון ר' בר יוסה ד' "דמר 1 ה"ג ראשון, פדק שבת,ובידושלמי,
 מיתעביד קמקמה עולמו. את מחיף הקב"ה שנים לשבע אחת זביד, דבבשם
 ודמניא עקדב, מתעביד דדישא מומיתא שד, מיתביד אפר חד פדה רבחו,

 הזכר צבוע דבדי, ודתודתא אירעו, מתעבדא דסוסיא תולעתאשממי,
 מתעביד דנינא שיזדתא בר, חזיר מתעביד דטודא עכבדא נקבה,נעשה
 חיוי". נשא ודברהדל,

 בבוק ובבלי חו, מיתעביד שרץ, מין "קטקמה, . שם העדהובקדבן

 הוא ובן שד נעשה עדפה אטר פדה רב ה"ג הוא. נחש ומין חוחקאמד
 עקרב, נעווה שנים ז' לאחר שבראהע כינה היינו דרישא, מומיתאבב"ק.
 כינם כמו סוסים, שעל תולעת שממית. נעשה דמניא ששמו שדץא"נ
 נעשה השוורים שעל כנים דתורתא, אידעו. ששמו שדץ נעשה אדםבבני
 של שדדה שיזרתא, בר. חזיר נעשה שבהדים עכברא דבדי. ששמושדץ
 ש ושדרה נשא, ודבר רגלים. מדבה ששמו שדץ נדל, נעשהדגים,
 נחש". נעשהאדם

 שנה לשבעים אחת . ב"ק בגמ' גודס קכ"א, סי' או"ח,ובטור
 וראה ערפד". שנה לס' "תוחת י ב"ק באוצה"ג המליצה מס'ובלקוטים
 הכוונה כאן ואולי שנולד. שנה שבעים אחר מתעבר אפעה , חבכודות

 שאע"פ עטלף . ז שם ובגמ' לשמיטה. או ארוכה לתקופה שנים, לשבעא'
 כנפים". לו ויש לעכבר דומה שרץ "קלבא : ופירש"י מניק. ביציםשמטיל
 הריאה מעים, הבני גם כשדץ; הפנים שונים, מבדואים הוא מורכבעטלף



 כטא- מ מ7חעהרב274

 ובדבר מעופף, כעוף הוא החדות ובצפרניו השטוחות בכנפיו כשרץ;והכבד
 מבחוץ. ותלויים סרוחים בולטים התולדה כלי וכקוף, כאדם דומה הואאחד

 )בראהעית דקרא בדיוקי *דור,ם ל=די ח"א הזהר מלשון להעירויש
 בפסוק שכהוב כמו למינו כתיב ולא חיה, נפש שרץ המים ישרצו כ(א,
 כל ואת דכתיב אחרינין כאינון למינהו באלין כתיב לא כך בגין וז"לכא
 אחרנין כהי לעלמין ממינייהו משניין לא דאלין בגין למינהו כנףעוף
 במדע. מקום לזה ויש למינהו". בהו כתיבדלא

 דבר זה שאין כלומר עולמו, את מחלף שהקב"ה הדגיש,הירושלמי
 מיוחדת. ובהשגחה ורצון בטונה אלאשבמקרה

.1

 החק ב( למרקיסם (ק , יסודות ששה על מבוססת ההתפתחותתורת
 דומם. מחומר ו( אטוויסם ה( החסרה החוליה ד( שרידים ג(הביאוגנטי

 בספריהם חז'ל מדברי עליהם להעיר שיש ומה תוכנם בקיצוראבאר

 בבעלי שהשינוים מסביר הוא 1744-1829. חי למרק י למרקיסמא(
 סהיתפהע חיים בעל אם והאמון. השימוש הצורך, ידי על נולדו שוניםחיים
 מסגל חיים שבעל ,אחרי מתפתחת אבר אותו הרי מסוים, באברהרבה
 יחידה דוגמא לצאצאיו. אותו מוריש הוא המיוחד המבנה אתלעצמו
 לו שיש מהסוס, ההשתלשלות תורת בעלי מביאים זה בנקודהלמופת
 המעברים כל של נחפרים אמריקה בצפון נמצאו ולדעתם אחדאצבע
 האצבעות התעונו ובהדרגה רגל. בכל אצבעות 5 בעל חיים מבעלשבאו
 למרקיסם. - זה יסוד נקרא שמו ועל אחד. באצבע כבר שנולדועד

 במדרש עתיק חז'ל מאמר לנו יש זו בנקודה שגם הדברומעניין
 ידיהם היו נח קודם הנולדים כל י בראשית רזא" ב"פענח מובאאבכיר,
 לעבוד צריכים היו לא כי אצבעות, וחילוק פירוד מבלי שלימותאדוקות
 צרך זה שיהיה למך הבין ומזה אצבעות, חילוק עם נולד ונחאדמה
 . . . ינחמנו זה י כט הן בראשית במקרא הפירוש וזה אדמה. לעבודתלכך

 כתובי ובו מקור שיש הבאתי פ"ה-עט, בראשית ובתו"ש ידיע.מעצבון
 וכן בידיהם. חורשים והיו אצבעות פיסוק לו היה לח נח שעלדשקודם
 פיסוק לו שהית נורס, הראוש ובתוס' ו, אות בראשית בתנחומאמוכח

 יחד. דבוקים האצבעות ראשי וכלאצבעות
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 אצבעות היו שפעם כזאת, קבלה להם שהיתה מהמדרש מבואדהדי
 אצבעות, בחילוק שנולד הוא ונח האצבעות, דאשי או טלם, דבוקותהאדם

 בעלי בין לפעמים שישנם דה-פדיס, היגו שחיד,ם ה"מוטציהע תודתבעלי
 ומצא קפיצה, בדדך כלומד צודה, ולובהבים צודה שפושטים וצמחים,חיים

 בכל הוא כן ולדעתו מאבותיהם, במקצת השונים צמחים מופיעיםשפתאום
 זה, ממדרש לדבדיהם ראיה להביא לכאודה יכולים וצמחים, חייםהבעלי
 להם שהיתה שמזה לדחות, יש אמנם אצבעות. בחילוק פתאום נולדשנח

 הנוהג דבר זה שאין מוכח בתודה דמז גם לה שיש זו עובדה כך,בקבלה
 אחדת. יצידה בשוםבטבע

 את לשנות יכולים אסון או שפגיעה סובדים ההשתלשלות תודתבעלי
 הזנב נקטע שפעם להיות יכול היקל אומר זה פי ועל חיים, הבעליתכונת
 ואומדים אותו דוחים זה על זנב. בלי דודות הוליד כן אחדי חיים, בעלישל
 מספד זאת בכל בניהם, את מלים שיהודים שנה 3500 זה שהדי שקדשזה
 אצל נימולים הנולדים הילדים למספד שוה נימולים הנולדים היהודיםילדי

 נימולים. שאינםהנכדים
 "פשיטא ? ע"א ס"ט חולין בגמ' חז"ל זה על עמדו שכבר להעידיש
 ע"ז )ודאה קטע יוליד וקיטע סומא יוליד סומא דא"כ זדעיהדמבלבל

 כאן אין הדי חז"ל, לדעת אמנם הסופדן. ב"קסת בזה והעיד ע"ב(י'
 כמבואד אלא זנבו, את אבד איך עצות לחפש לנו ואין פדובלימה,שום
 כבודו. מפני ממנו ונטלו היה עוקץ 1לעיל

 הוכחה לשמש צדיך היה הוא זה. חק המציא היקל הביאוגנטי. החקב(
 ליצוד מחד-תאי המתפתח עובד שכל כלומד ההשתלשלות, לדעיוןחותכת
 ההשתלשלות במשך אבותיו אבות שעברו הדרמת כל את עוברמבוגר

 זוחלים, דגים, סדטנים, שבלולים, כוכבי-ים, דדך מחד-תאי, השניםבמיליוני
 כל את העובר עובר חדשים תשעה במשך האדם. עד קופיםיונקים,
 רצה היקל ההשתלשלות. תורת דעת לפי שנים מיליוני שנמשכוהדרטת
 לבעל אח"כ לזוחל, כן אחרי לדג, מסוים בזמן דומה האדם שעובדלהוכיח
 לסתור ראיות הרבה והביאו הטבע חכמי הדבה בקרו זו, השעדה אחר.חיים
 להעיר ויש האוניברסטאיים. הלימוד בספדי החוק נשאר זאת ובכלאותה
 ולנקבה', לזכר תשב שליה או סנדל "המפלת 1 כד פעג נדה המשנהמלשון
 בים יש דג 1 )וברשעי ים. של לדג דומה סנדל ובתוספתא1 בגמ'ושם
 כא? במשנה ושם )נמעך(. שנרצץ אלא הוא, ולד מתחלתו סנדל(ושמו
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 "המפלת כד, ושם ודבנן( ר"מ )מחלוקת ועוף חיה בהמה מין"המפלת
 בתו"כ וכן אדם". כשל עגול עינו וגלגל הואיל כף טמאה כו' נחשכמין
 ורטהמים ושקצים וחגבים דגים כמין המפלת יכול י ב יב, תזריעפ'

 בזה הרגישו שכבר מבואר, הנ"ל מכל ע"ש. וכו' זכד ת=ל טמאתהא
 מפלת וכשהאשה כאלה, צורות לו יש לפעמים אמו במעי שהולדחכז"ל
 מזה אין אבל הצורה. אותה נשארת רחוקות ולפעמים מתמעכות,הצורות
 הקב"ה כשברא "כיצד ג. פקודי בתנחומא )וראה לשיטתם. כללהכדח
 ומותח מטבודו מתחיל אשה ילוד מה בראו, אשה כילוד עולמואת
 עולמו(. את לבראות הקב"ה התחיל כך צדדים לארבעה ולכאןלכאן

 דבר ההשתלשיות, שיטת בעלי הביאו הוכחה עוד שרידים.ג(
 תועלת. עכשיו בהם שאין קדומות מתקופות שדידים האדם בגוףהמצוי
 ? אלו שרידים לו ולמה מנין השתלשל, ולא נברא האדם אםאמרו.

 והחולקים ההתפתחות. בדרך שרידים הם אלו ההתפתחות תורתלפי
 יודעים אנו שאין דברים יש שאם וטוענים זו, השערה דוחיםעליהם
 מבלוטת ראיה ומביאים כלל, קיימת שאינה אומרת זאת אין להם,תכלית
 הכרחי חיוני חלק שהוא מצאו ושוב לגוף תועלת בה שאין שחשבוהמגן,
 האדם.בגוף

 שברא "בשעה . פ"ח בב"ר חז"ל מאמד אע מוצאים זה בעניןגם
 גב גביים, ועשאו ונסרו בראו, פרצופין דו הראהטון אדם אתהקב"ה
 צרתני וקדם "אחוד קל"ט: מזמוד תהלים ובמדרש לכאן". וגבלכאן

 היה מאחוריו הראשון. אדם היה כך נבראו פרצופין דו ה( קל"ט)תהלים
 כן. כתבו פילון ואחריו אפלטון שגם שם בב"ר ובמנח"י חוה".צורת
 ונתפדדו ונסדקו היו פרצופין "שני י א סא, ברכות חננאל, רבנוובפי'
 מצורת הראשע אדם עבר זה למ"ד והנה הפרצוף". במקום הבשרוסגר
 הפסיעות ובמאמר בראה אנדרוגנוס מ"ד יש אחד, לפרצוף פרצופיןשני
 שריד זהו אשה דדי רושם וכר אצל שנשאר שמוה כתוב, וויטאללר"ח

 אנדרוגנום. כלומר פרצופין, דו של הבריאהמתקופת

 "בהמה , ב כו, חולין בגמ' כמבואר חיים, בבעלי גם וה כעיןומצינו
 )שיש הרקק מן שנבראו דגים סימנים, בשני הכשרה היבשה מןשנבראת

 קפוטקאה שמואל רבי אמר אחד. בסימן הכשרו רש"י( - ויבשה מיםבה
 מפרשים ובתוס' כדגים". ברגליהם קשקשת להן יש עופות שהריתדע

 לדגים לדמותם ראוי בהם ניכרת המים שבריאת שכיון ראיהשמביא
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 שברג~י שוהקשקשת הרגישו כבר שחז'ל רמז כאן לנו ויש שחיטה.לענין
 בס' ע"ז )והעיר קשקשת להם שיש שבמים דגים ממין שיור הםהעוף
 ל(. דף הסופרקסת

 חוליא שחסרה אומרים ההשתלשלות תורת בעלי החסרה. החוליאד.
 הידוע ביותר המפותח להקוף, הארם בין ההברלים כי והאדם, הקוףבין
 זה היה דעתם שלפי קוה של עצמות מצאו והנה מאד. עצומיםלנו,
 לדעת והנה הדבר. כל את תרקף בכל מכחישים ואחרים הקופי,הארם
 ושריאת כתב! קין את ותלד ותהר י בתורה הפסוק על קס"ז ח"בהזהר
 מהאי זוהמא קבילת דהא לבתר, דאדם וסיוע בחילא במעהא, לאולדאקוף
 ונקרא נהש ונעשה שנענש הקדמוני הקוף הוא הוא שהנחש כלומרקוף".
 חוה על ובא דבר שהנחש פ"ג-ט, בתו"ש מ"ש וראה סופו. שםעל
 יהודה ר' אמר אדם, מבני ורבין פרין "הדילפנין ח! ובבכורותוכו'.
 תוס' ברש"י ועיי"ש כו'. והקיפוףע והקוף והארי "הרוב ! ושם ימא".בני

ושטמ"ק.

 )1817-1895( ווגט פרופ. ההתפתחות, תורת מחכמי אחד אטוויסם.ה.
 קטן, מח ובעלי שוטים נורמליים בלתי אנשים של התופעות כיאומר
 דחה וירכוב ופרופ. הקופים. אל חזרה קודמת, ודרגה לתקופה חזרההן

 קוף. ואינו ארם נשאר הוא אבל פת~גיים שינויים אלא שאינם ואמראותו

 בימי נשתנו דברים "ד' : פכעג ב"ר מדרש זה בענין לצייןמענין
 נעלה שאומרת "וזו קט! סנהדרין ובגמ' כקופות". פניהם ונעשו כו'אנוש
 וכ"ה ולילין". ושדים ורוחות קופין נעשו הפלגה( )בדור מלחמהונעשה
 קוף לדמות דמותם ווהיפך פ"א-תשצב! בראשית בתו"ש מובאבמררש,
 הראהטון אדם שהיה השנים אותן "כל יח! עירובין וגמ' הפלגה".בדור
 ולילין. וקופין ז הגירסא הגדול ובמדרש ולילין". ושידין רוחין הולירבנירוי
 שידין דמות בהבונות, בריות שהיו מבאר גאון שרירא ר' בשםוהרד"ק
 בתו"ש ומ"ש פאז, ח"א מוענ ברמב"ם, וראה וגביהן. פניהן בכעורולילין

 פ"ה-לגבראשית

 שלמה* וב*מלאכת חיה, מין והקוף הפיל ! ו' פוח כלאיםובמשנה
 וקיפוף וקוף פיל הרואה בפ' בברכות דתניא הא על משולם ר' בשםמובא
 מן הקב*ה נפרע המבול דבזמן משום כו' הבריות סהטנה ברוךאומר
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 ומצאתי וכו', לאדם דומה שהקוף והיינו ופילים, לקופים שהפכוהאנשים
 פניהם ונעשו וכו' אנחם בימי נשתנו דברים ד' י בב"ר לדבריוסמך

כקופים.
 ובריאת הטבע ומדעי הנ"ל בספרו אולמן דומם. מחומר חי1.
 ומתמיד מאז בתורה! מאמינים שאינם שלאלה כותב 21( )דףהעולם'
 חשבו שנה מאה לפני ? האדמה על החיים באו מנין השאלה,הטרידה
 או חי, חומר ולהולד להוצר יכול דומם חומר שמתוך מלומדים,הרבה
 שהיה )כמו מבשר זבובים יעשות אפשר שאי ב1668, הראה רדי חי.גוף

 של זחלים או ביצים הבשר בתוך היו אם אלא ההו(0 בזמןמקובל
 )רצפט( מתכן הלמונט ההולנדי החימאי נתן 1652 בשנת עודזבובים.
 דגן. בארגז בלויים סמרטוטים של תסיסה ידי על עכברים וליצורלהכין

 בספרו הידוע, הבקטריאולוג קרויף סה פאול מתאר מאדויפה
 חדשה בהתהוות המאמינים בין והמחלוקת הריב את החידקים" "ציריהנהדר
 לקרא כדאי מחי. אלא יוצא חי שאין הסוברים ובין אורגניים יצוריםשל
 כמרים(. )שניהם ונידהם טפלעני בין המחלוקת פרטיאת

 נסיועת ידי על כנראה, הכריע, שפסטר עד נסתיים לא זה*ויכוח
 שחי נסיועתיו, את אישר האנגלי והחוקר הראה, הוא למאד. עדיפים
 במקום גדלים אחרים( מצ פרריות שחידקים, הראה הוא מחי. רקבא

 חי אין פנים ובשום חיים, אין בהחלט סטרילי במקום נבגים.שנמצאו
 והוכיחו פשוטים היו הם לסתור. אין פסטר של נסיונותיו את מדומם.נוצר

 שפסטר אחרי שנים כמה ברם, חי. מתוך נולד שחי גמורה,בפשטות
 והעלה היקל קם הזאת, המדעית האמת את ונסיוני מדוייק באופןהוכיח
 דומם. מתוך חי עצר פעם שאי באמרו לתחיה, הבטל העקרון אתשוב
 מדומם, חי ביצירת לאמונה זה, לפוסטולט זקוקה היתה ההשתלשלותתורת
 בפוסטולט האמין היקל רק ולא נגדו. והנסיוניות המדעיות ההוכחותלמרות
 הדעה את לקבל מוכרחים שאנו כותבים, רציניים חוקרים הרבה אלאזה,

 המדע למצב מתנגד שזה פי על אף מדומם חי פעם יצא קדםשבימי
 היומק.של

 : טייכמן של מספרו אולמן מעתיק 55, דף שם, הספר בסוף בהערותק
 מדומם, חי יצירת על היקל של התיאוריה את החוקרים רוב מקבלים בכלל"אמנם
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 שיטת את המדע חכמי בם שעליהם שהיסודות יוצא הנ"למכל
 במקומות אותם הזכירו וחז"ל קדמוניות, בשנים ידועים היו כברההתפתחות

 התפתחות לתורת הכרח שום הדברים אלה מכל ואיז בספריהם.שונים
 זו. לשיטה מתנגדים ז'ל חכמינו ופירושי התורה פסוקי פשטותהיצורים.
 ימי בששת נבראו שלהם( המינים )כל והברואים הצמחים שכלודעתם,
 שינתים נולדים לפעמים ואם קבועים, המינים עולם ועד ומאזבראשית.
 השיטים גם כי המין, של המסוימים בגבולות השינרים נשאריםתמיד
 פרצוף של הו~ק שקבע כמו הבריאה, בשעת הטבע בדרך הבורא נתןהאלה
 למין. ממין וקפיצה השתלשלות אין אבל לחבירו, דומה אחד שאיןאדם

 ובצביונו(. בדעתו יתברך הבורא של ברצונו באחרונה נברא האדם,וביחוד

 אלא ההתפתחות מתורת שהושפעו ובמצותיה, בתורה המאמיניםעל
 יתברך רצונו היה וכך בבריאה, וטבע חק הקב"ה נתן שכןשמוסיפים
 ח"ב במו"נ הרמב"ם שכתב הדברים את לומר אפשר כן, נבראוובהשגחתו

 הכתובים מפני העולם בקדמות המאמר מן בריחתנו אין כי ודע יפכ"ה

 דומם, להפוך במעבדות הנסיונות בכל מאי-ההצלחה מושפעים להיות צריכים אנוואין
 שאין כניגודים ארוך זמן במשך נחשבו במדע ודומם "חי : קוססער שלומספרו
 זה גשאר זאת בכל מחי חי כל נוצר מגיעות שידיעותינו כמה עד ביניהם.לגשר

 דפשר אי פגים כל על מדומם. חי הארץ כדור על נוצר פעם שאי מדעיפוסטולט
 רק כאלו דעות היו הזה היום עד מדומם חי יצירת של האפשרות אתלשלול
 )צורת גיניים צורת שיש המראות, עובדות נתקבלו האחרון בזמן השערה,בגדר
 ,עדיין : 20 בדף ושם חיים" של נמוכות דרגות שיש או ודומם, חי ביןמעבר(
 יש בהם. כיוצא או פרמנט ארס, רק או חי דבר הוא הוירוס אם הויכוחנטשך
 שהצליחו מאחר הדבר קשה מחידקים, בגדלו רק נבדל שהוירוס החושבים,חוקרים
 בצורת חי דבר לנו לתאר קשה גבישים, בצורת מוזאיק מחלת גורם אתלקבל

 ודומם, חי שבין הגבול על עומדים שהוירוסים לנו, נראה פנים כל עלגבישים.
 בין שהגדולים יתכן מאד מטושטשים אלא ברורים אינם אלו גבולות חיאם

 לפרמנטים דומים הוירוסים שבין הקטנים ואולי החידקים, שבין לקטנים דומיםהוירוסים
 פעיל. במצב לחלבוניםאו

 בשאלת מאד להתענין שוב התחילו אלו, מסקנות לידי באו אדם שבני"אחרי
 וביניהם גדולים, חוקרים כמה ברם, חחם. בלתי חמרים מתוך חחם גופיםיצירת

 החלבונים את מלאכותי באופן לעשות האדם בני יצליחו אם שאפילו אמרו,טשרמק,
 טכל לא אז גם - ההרמנטים אפילו או שבדם, הצבע וחמרי סרוס-הדם נסיובשל

 החיים. שאלת לפתרון זה כל יבוא לא ובודאי חי, חומרלעשות
 המבוארת העולם בריאת השתלשלות ע"ד שם, ב"תלפיות" במאמרי מ"ש ראה6(
 ומחריבן". עולמות "בורא במאמרבחז"ל
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 על המורים הכתובים אין כי מחודש, עולם בהיות בתורה באואשר
 שערי ולא גשם, השם היותו על המורים הכתוביס מן יותר העולםחדוש

 היה אבל העולם, חדוש בענין לנו נמנעים ולא בפנינו, סתומיםהפירוש
 יותר היה זה ואולי הגשמות, בהרחקת שעשינו כמו לפרשם לנואפשר
 העולם, קדמות ולהעמיד ההם הפרקים לפרש יותר יכולים והיינו הרבה,קל
 שלא הביאונו ואמנם גשם, ית' היותו והרחקנו הכתובים שפרשנוכמו

 צריך ואין במופת, התבאר לא העולם קדמות כו' נאמינהו ולא זהלעשות
 סותרו להכריע שאיפשר דעת הכרעת מפני ויפורשו הכתובים,שיודחו
 אריסטו אותה יראה באשר הקדמות אמונת אבל כו', ההכרעות מןבפנים
 דעת כו' הקדמות יאמין אם ואמנם כו' מעיקרה הדת סותרת היאכו'

 שיפרשו ואפשר כו' התורה יסודי יסתור לא ההיא הדעת כו'אפלטון
 התבאר אם אלא לזה, אותנו מביא הכרח אין אבל כו' עליוהכתובים
 הכתובים נבין כו' במופת יתבאר שלא עת כל אמנם במופת, ההיאהדעת

כפשוטיהם".

 לנו מתבארת היתה אם : לעניננו לומר אפשר וכלשונו הרמב"םלפי
 אפשר כי התורה יסודי תסתור לא חותך במופת ההתפתחות""תורת
 עליה. הכתוביםשיפרשו

ז.

 נגד לכאורה שהוא הראשון, אדס בריאת בענין חז"ל מדרשמצאנו
פשטות

 הכתובים"
 ילקוט ששי. ביום היתה ברייתו תחלת הראשון, שאדם

 הקב"ה כשבקש "אר"ב : אבכיר מדרש בשם מביא לד, רמז בראשיתשמעוני,
 בא גולם, ועהעאו אדם אלא התחיל לא ברייתו תחלת העוים, אתלבראות

 ביאור וביתר פי"ב בב"ר נחמיה ר' בקויטת יסודו זה שדרש לומר יש7(
 העולם כל נברא הראשון ביום אומר נחמיה "ר א א, בראשית ישןבתנחומא

 דשאים שיצאי א ס, חולין וראה מבראשית" מוכן שהיה דבר הארץ תוצאכף
 ביצירה מדברת שניה שפרשה שיטה שיש יעיל ויממ"ש הקרקע. פתח עלועמדו
 אדם יצירת ובה בתורה, שכתובה השניה היצירה על מדבר זה שמדרש י"לחדשה
 ההתפתחות, משיטת להוציא המדרש שכינת י"ל ואולי חיים. ובעלי הצמחיםקודם
 היצורים. כל קודם נברא שגופו הדגישולכן
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 עמי נעשה שותף יאמרו עכשיו, מעמידו אני אם אמר, נשמה, בולזרוק
 הכל, משגמר הכל, שאברא עד גולם, מניחו הריני אלא בדאשית,במעשה
 עשיתי כבר א"ל שאמרת, אדם עושה אתה אי השרת, מלאכי לואמרו
 בו התחיל בו העולם, בו וכילל והעמידו נשמה, זריקת אלא חסרואינו
 רות במדרש הגירסא היתה הזו וכלשון צרתני". וקדם אחור דכתיבסיים
 1 המדרש לשון רות למדרש בהגהותיו שמעתיק אמת", "אות בעל לפניפ"ז

 לברא הב"ה התחיל בו שאדם שבמקרא, אלפין מכל רב אדם של"אלף
 נפח ששי וביום גולם, והניחו אותו ברא כיצד הכל גמר ובו הכל,את
 אדם הבריות יאמרו עולא כדי ראשון ביום בו נפח לא ונשמה, רוחבו
 בתריה כתיב מה בהבראם, שנאמר התחיל שבו ומנין העולם, את עמוברא
 וגו' אלקים ה' ויטע ואח"כ וגו' יעלה ואד וכתיב וגו' השדה שיחוכל
 מלמד וגו' האדמה מן אלקים ה' ויצר אומר הוא הזה הענין כלואחר
 את גמר שבו אחור צרתני, וקדם אחור וכה"א לבריות, ראשוןשאדם
 זה דרש ומובא אבכיר. מדרש כסגנון והוא הכל" התחיל שבו וקדםהכל,

 הגר* מארץ "הצופה )ראה רות מדרש בשם כת"י תורה תלמודבילקוט
 הגירסא היתה שכן ידע ולא רות, במדרש נמצא שלא זה על שהעירתרע"ד,
 ונפלה לחיצונים מיוחסת זאת שדעה שם ומ"ש אמת. אות בעללפני

 מקורות שני לנו שיש ובפרט כן, להחליט קשה לדעתי במדרש,בשגגה
 מעשה שבעניני אנו רואים אופן בכל אבכיר. ומדרש רות מדרששונים,
 דהמקפת והיפך הכתובים, פשטות נגד שהן יחידים, שיטות ישנןבראשית
 המקובלים". במדר,מיםחז"ל

 כפשטא לא ישראל, לארץ מבול ירד שלא מ"ד יש המבול בענין ואפילו8(
 עיי"ש עוג גם שנשאר מ"ד ויש פ"ז-צג. נח ותו"ש א, קיב, זבחים ראהדקרא,

 לנו אין הבריאה ובסדר בראשית בפרשת לפירושים שנוח מה כי לקבועיש
 המאמרים עם ביחד בראשית סרשת של פסוק הקורא כל ומקובל. מוסכם מוחלט,פירוש

 כל על וראשונים חז"ל של פירושים שן רב שפע יראה תו"ש( )ראההמדרשיים
 זה, את זה הסותרים פירושים וישנם דקרא לפשטא שנוגע מה אפילו ופרט,פרט
 בדברים ואפילו לתורה", פנים ו"שבעים סלע", יסוצץ "כפטיש אמרו זה עלכי

 נבראו מתי המאורות, בריאת לענין וראה עצמם חז"ל בין מחלוקת מצאנויסודיים
 ויחסה הארץ צורת לענין ושם שיטות, לעשרים קרוב שישנן האירו, אופןובאיזה
 או הארץ אם השאלה לענין וכן השמש, או הארץ אם השאלה לענין וכןלשמש,
 בזה שישנן השטות שתי את א' כרך ב"תלסיות" שם בארתי העולם, מרכזהשמש

 לדוגמא ציינתי 385, דף שם, "תלסיות" סיני, ושבת בראשית שבתובמאמרי
 אומרים ב"ש א( שונים בפרטים המחולקים בחז"ל, בראשית במעשה עניניםעשרה
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 טלם, בתחלתו אדה*ר היה שלפיה שיטה שיש למעלה הבאטכבר
 נברשנ אנדרוגינוס או פרצופין ודו דעת, בו שנתנה קודם עוקץ לווהיה
 לבעלי ובנוגע אצבעות. חילוק בלי ידים נח עד אדם לבני שהיווכן
 הנהאדם שנים, לשבע אחת עולמו מחליף שהקב"ה חז"ל מאמרי ישחיים,
 היה הנ"ל כל פי על חיים. בעלי כל של התכונות כל את בקרבוכולל
 הרבה כתבו כבר שכן המאמינים טוב יותר )או המחזיקים לאלהמקום
 אמומק למין ונהפכה במדע אמיתי יסוד שום לה אין זו ששטהחוקרים
 ורמזים יחידים  דיעות עליו, לתלות יתד לעצמם למצוא ההתפתחותבשיטת
 חז"ל. בדברישונים

 ויש מדע, ע"פ נתבררה לא ההתפתחות שתורת לעיל הזכרתיכבר
 אוכ היסודק, עד אותה וסותרים בה שכופרים המחקר מגדוליהרבה

 ובפדר"א כאחת. אומרים וחכמים תחילה נבראת הארץ אומרים וב"ה תחילה נבראושמים
 עם אלו והסכימו ביניהם שכינה ששרתה עד זה בדבר ביניהם תחרות נכנסהפי"ח,
 נברא בתשרי אומר אליעזר ר' ב( אחד. וברגע אחת בשעה נבראו ששניהםאלו

 נברא ימים לששת אומר יהודה ר' ג( י"א( )ר"ה בניסן אומר יהושע ור'העולם
 בראשית בובר )תנחומא העוים כל נברא הראשון ביום אומר נחמיה ור'העולם
 פ"ג( )ב"ר תחילה עולם אומר ור"נ תחילה נבראה אורה אומר יהודה ר' ד(א'(
 שגברא אור ו( )תנ"י( בחמשי רח"א המלאכים נבראו בשני אומר יוחנן ר'ה(
 הם רקיעים ב' אר"י ז( י"ב( )חגיגה המאוחרות הן הן וחכ"א עזו ראשוןביום
 ביום ומעשה בלילה מחשבה בש"א ח( י"ב( )חגיגה הן רקיעין שבעה אמרר"ל
 ר"א ט( בלילה ובין ביום בין מחשבה רשב"י ביום, ומעשה מחשבה אףוב"ה
 אומר ר"א י( נ"ד( )יומא נברא הצדדין מן עולם רי"א נברא, מאמצעותו עולםאומר
 כ"ח( )ב"ב דומה הוא לקובה עולם אומר ר"י כף דומה לאכסדרהעולם

 : אולמן רש"ב של מספרו הציטאטים בקיצור אביא9(
 סוף, אין וצמחים חיים בעלי היוצר בסבע, הפועל לכח אחר באור שאיןמסביר והחי הצומח עולם למיון היסוד שהניח המפורסם החוקר 1707-177%( ליניהביאולוג

 צריכים אנו הימים אחרית עד ליצור וממשיך הכל את ברא שה' הדעה,מאשר
 קבועים בעולם המינים שכל סובר והוא עולם. בורא ה' הכל יודע יכול הכללעד החי שהוא החי, בעולם הרף בלי היוצר והאחד, היחיד היסודי הכח אתלבאר
 מוה. זה השתלשלוולא

 הבריאה רעיונות הם שהמינים : כתב )1807-1873( אגסיז הטבע למדעיהפרופ.
 המגושמת. הבורא מחשבת היא בכלל הבריאה הבורא, שלהמוגשמים

 יכולים הטבע שחוקרי ביותר החשובה העובדה : כתב פלטה לזיאולוגיה,הפרופ.
 שאנו רוחני, עליון עיקרון מחוקק, שיש . . . ובהו תהו אינו שהטבע היאלקבוע
 אלהים.קוראים

 ויהיה חוקה שום : כתב )1804-1881( של=דן ופרמקונוטיה לבוטניקההפרופ.
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 ביוצרי היתה מוטעת השקפה לדעתי מפשוטננ הכתובים את נוציאלמה
 דברים, בשלשה "אצבע' לשון ומצינו הרס"גק( ע,ז שרמז כמו זו,שיטה

 למעלה שאין בלוחות ממנרץ, למעלה שאין הגהרל בתכלית שהםבגלגלים
 בשלשתם הזכיר והגריעות*ץ, הקטנות בתכלית שהם ובכנים בזהרנץ,מהם
 כדור בריאת יתברך, יכלתו אצל ושוה אחד הכל כי להורות אחדלשון
 תורת לבעלי הה~ובה ומכאן הבורא'. אצל שוה קטן רמש ובריאתהארץ

 ידי על בעולם החיים בעלי בריאת את השכל אל לקרב הסובריםההתפתחות
 ולא טעו הם קטנטן. סהבלשול נשתלשל השלם שהאדם ההתפתחות,שיטת
 בין כלל הבדל שום אין הבורא שאצל הזה, האמתי היסוד אתהבינו
 את ברא הגלגלים, את שברא מי קטן. יתוש לבריאת כלו העולםבריאת
 הקטנה הנמלה מבנה אדרבה, ובדעתו. בצביונו השלם האדם ואתהיתוש,
 לא להשתומם ויש גדול. פיל ממבנה יותר אותנו להפליא כדי בויש
 ה'. מעשיך קטנו מה על ביותר אלא ה'", מעשיך גדלו "מה עלרק

 קדמת אתה לו אומרים אדם זכה עאם , פיוד ויק*ר במאמרואסיים
 שלשול קדמך, יתוון קדמך, זבוב לו אומרים לאו ואם בראשית, מעשהלכל
 שרוחו מפני קדם, הוא שלימות לו שיש זכה שאם ומפו,בים קדמך",זה
 רוחו זו אלהים "ורוח שדרשו כמו ראשון, ביום נברא הראשון אדםשל
 נברא הגוף הרי הרוח, יתרון לו שאין לאו, ואם הראשון', אדםשל
 רוממות להכיר אדם זכה אם י צחות בדרך להוסיף ויש אחרון.ביום
 הרוחניות והתכונות הקב"ה, של כפיו יצור ממעל, אלהי חלק שהואנשמתו

 הגורם הוא ה' כי הרעה מן נעלה יותר רעיון להעלות יכול לא ביותרהמתעמק
 אחריה. להרהר שאין אמת זוהי העולם, את בראו ואהבתו חכמתוהכל,

 נסים אלפים אלפי באלף שרואים כותב )1822-1895( פסטר הביאולוגיהגאון
 לעינינו ה' פעולת התגלות - שבטבעונפלאות

 החיים שבתחומי לשלול אפשר אי : כותב )1799-1868( שנביין לחימיההפרופ.
 יער הקיים של כחו את בטבע לראות יש וכינה, תכלית תכנית, שולטתהאורגנ~ם
 הללו. העקרונות לפיהפועל

 אינמ הטבע מדעי . כותב )1821-1902( וירכוב ופיסואולוגיה לאנטומיההפרופ.
 הבריאה. חידת ואת הבריאה שאלת את לפתוריכולים

 נ'. אות פ"ח לשמות תו"ש ראה9*(
 וגף. אצבעוהיך מעשה שמיך אראה כי : ר ח, תהלים10(
 יגף. אלהים באצבע כתובים אלהים מעשה והלוחות : לא יד, שמות11(
 הוא איהים אצבע פרעה אל החרטומים ויאמרו . טו ח, שמות12(
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 שבו האלקי החלק ואת אלקים קרבת מרגיש הוא הרי עולם, בוראשחנע
 קדמת. אתה לו1 אומרים ואזי פעלך", והגוף לך "הנשמה שאמרוכמו
 שבקרבו בנשמה כלל חש ואינו הטבע, בגשמיות טובע כשהוא לאו,ואם
 שלשול הרי והשגתך שיטתך כפי 1 לו אומרים י האלהי השרש מנותקוהוא
 אתה כי פעול כל *וידע מתפללים אנו זה ועל השלשול. מגזע הנךקדמך,
 יצרתו". אתה כי יצור כל ויביןפעלתו

ש



 נתן בר יהורה ר'מפירושי
 בהונגריה משופרון כ"יעפ"י

 - ת א מ-

 רות צבי נפתלי אברהםפרופ.
בודפשט

 פירחפו את שגמר אחרי יצחקי שלמה ר' כי מבבר, שוררתדעה
 והגיה תיקן שינה, ולבסוף תנינא, במהדורא שניה פעם עיברו בבלי,לתלמוד

 מן בעיקרו הוא בידינו המצוי והפירוש ; שלישית כמהדורא שסיימועד
 שלו1(. השלישיתהמהדורא

 שרידים צפונים אהמכנזי בצלאל לר' מקובצת שבשיטה -סברו
 רש"י של מהדו"ק בשם בפירוש רבות מהם מביא הלה כי קמא,ממהדורא

 אסף שמחה המנוח והפרופ' ואילךץ. מה מדף לכתובות מפירושיו החלז"ל,
 באוצה"ס אשר 287, מספר אנטונין, של כה"י באוסף נוסף קטע למצואחשב

 מן רש"י". של ממהדו"ק כפירושים לפרסמו בדעתו היה ואף ;בלנינגרד
 המובהק, ותלמידו רש"י של חתנו כי בעליל, נראה הראשונים שבספריההבאות

 הש"ס*(. מסכתות רוב על פירושים חבר )בבבריב"ן(ץ, נתן בן יהודהר'

 שנה תלמוד, בית מיס, ה א ; א י, לבוב, רש"י, תולדות צונץ-בלוך, ראה1(
 עמודים תרמ"ז, מיען ח"ד, ודורשיו, דור דור הנ"ל, ; 133-132 עמודים תרמ"ב, מיעןב,

 הנ"ל, , 22-19 עמודים תרס"ו, ברדיטשוב ששי, ספר רש"י, מעליש, יהודה ,324-323
 ופעולתו(, רש", )ב:::ח,, 881(1 816128 68 066686(2111181 ההונגריבספרו
 עמ' ב-ג, ספר ד, שנה תרביץ, ירמהזא, ופירושי הריב"ן פירושי אפשטיין, ני. ראה המהדורות, תורת ונגד 28-24(. )הערות 167-165 , 63-62 עמודים 1996,בודפשט

 והלאה.189
 ג, שנה תרביץ, מהדו"ק, ורש"י מלוניל הכהן יהונתן ר אסף, ש. ראה2(

  189-187 עמודים הנ"ל בתרביץ אפשטהן גם השוה ; 28 עמ' א,ספר
 3 הערה ושם 28, עמ' הנ"ל, בתרביץ אסף ראה3(
 7-4 הערות ושם 12-11, עמודים הנ"ל בתרביץ אפשטין ראהא
 גם וראה ; 16-13 עמודים הנ"ל, בתרביץ אפשטיין ערך מפורטת רשימה5(
 37-36. עמהים 1955, ירושליםהתוספות, בעלי אורבך, אפרים , 341 עמ' ירושלים, ראבי"ה, לספר מבוא אפטוביצר,אביגדור
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 משתמש פעמים וכמה וחותנוו רבו פירח2י על בעיקר מיוסדיםופירושיו
 העובדה אחד". בקנה ממש עולים שניהם דברי שלעתים עד בלשונו,אף

 הריב"ן פירושי את בטעות זיהו רבים חכמים כי שגרמה, היא היאהזאת
 שהפירושים לסיבה רק נולדו שביניהם שההבדלים וסברו רש"י, פירושעם
 ממה- הם שלפניע מפירש"י הנוטים הפירושים : ז"א ; שונות ממהדורותהם

 שלו. קמאדורא

 הפרופ' הוא הזה, הסוד את לפענח הקורה בעובי שנכנסהראשון
 השרידים כי תשובה, עליהן שאין בראיות שהוכיח אפשטיין, נחוםיעקב

 ולאמיתו לרש"י, בטעות מיוחסים אנטונין, כ"י וכן הנ"ל, מקובצתשבשיטה
 כ"י את יחד ההם השרידים את פרסם אף אפשטיין הריב"ן(. מפירושיהם

 נתן". בר יהודה רבינו פירושי ! הנאות בשמםאנטונין
 על רש"י, של פירושו דרך על לעמוד הרוצה כי כותב, צעיר"ורב

 של והבהירות הדיוק ועל מליצותיו, ושל סגנונו של הליטוש ועלהלשון
 קמא המהדורא עם שלפנינו המהדורא את להשוות עליו שלו, ומלה מלהכל
 חכמים עליהם עמדו לא ועדיין מקובצת, בשיטה נמצאו הם רש"י,של

 לחנם כמובן, אך שלפנינו5(. פירש"י נוסחי עם ולהשוותם ולהסבירםלחקרם
 ולא ידע לא לא, או קמא מהדורא לפנינו האם הבעיוג ומגוף ; קובלהוא

כלום*".
 במדת- לנו נותנים בה, עד שנתפרסמו הריב"ן מפירושידהברידים

 מתיחסים הם 4הך ולראות פירושיו, טיב על ידיהם על לעמוד אפשרותמה
 רש"י רבולפירושי

 ז"ל1"
 הריב"ן בפירושי ! אורבך אפרים שכותב וכפי ;

 כאיש- הריב"ן את לחשוב ראוי ולכן החדש, הלימוד לדרך התחלותמצאנו
 מפירושי נדבך להוסיף כדאי בטח : ומזה מעברי1. כפעולת פעולתו ואתביניים
 הוא פירושיו יחס את היטב להכיר יתירה אפשרות תת למען שאבדו,הריב"ן

 24. עכף הנ"ל, בתרביץ אפשט=ן ראה6(
 של פקפוקיו ועל 19-16. עמודים הנ"ל, וכף הריב"ן פירושי מאמרו ראה7(
 2ד-80. עמווים א, ספר יב, שנה תרביץ, ראהאפטוביצר,
 תרצשג. ירושלים מ מוסף-התרביץ,8(
 בהערה. ושם  317, עכף יב, י-א חוברות ת"ש, ניויורק א, שנה בצרון,9(
 זוו. עכף הנ"ל, מוסף-התרביץ אפשטין, גם ור4וה10(
 והל14ה 24 עכף הנ"ל, בתרביץ אפשסיין ראה11(
 38. עכף ה1"ל, התוספות" "בעלי בספרו12(
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 פעולת-המעבד את נכונה על לראות : אחר ומצד אחד, מצד דש"ילפידושי
 כשלעצמויק. החומר הצלת מלבדשלו

 בהונגריה4ק, שופרון העיר של בארכיון סיירתי 1949 שנתבסוף
 שלרשו בעת 1526, בשנת עוד עבריים. מכ"י קטעים שם  שנתגלולשמועה
 להשתמש לטוב מצאו העיריה ופקידי לבל", שלהם כ"י היו היהודים,משם
- מקלף ו1הוא מחלקם ועכ"פ -בהם  דשימת של לחוברות כבמעטפות 
 שלמאות מכי"י קטעים מספר היום עד נשתמרו הזה ובאופן ; שוניםמסים
 ודוב שלפניו, טה מכבר הבין פאללאק, מ. הד'ר הקהלה, של דבה בערך.יג-טו

 רשימה מהם ערך ואף עיניו; גם ראו 1949 בשנת עינינו שראוהקטעים
 נכונהי". על כלם את מלזהות ידו שקצרה אלאקצרה,

 מפירושי דפים שלשה וביניהם אור, ראו נוספים קטעים גםברם,
 ובשנת יבמות. למסכתהריב"ן

 1955י"
 מאותו נוספים דפים  שני עוד מצאתי

 ליבמותשק. הריב"ן מפירושי לפנינו דפים חמשת נמצאים שכעת באופןכה"י,

 ב, נח, עד נתארמלו ד"ה ב, נו, ליבמות הם הראשונים הדפיםשני

 הוי ד"ה ב, ס, עד מני הא ד"ה ב, נט, ליבמות : השלישי הדף הכי. איד"ה
 הבת ד"ה ב, סז, עד חוטרא ד"ה א, סה, ליבמות י ד-ה הדפים ;אומר

מאכילה.

 ושיטה מלוניל יונתן ר' בכ"י גם ליבמות נוספים פירושים ימצאו ואולי13(
 גינצבורג, לוי לכבוד היובל ספר השלם, המפרש קונטרס פריימאנן, א. ראהמקובצת,
 שכ"ח. עמ'ניו-יורק,
 הגבול יד שעל )שזם66685)(( אוזין-בורג העיר היא08!ע14230(

 תש"ו, ירושלים ישראל, בתולדות ומחקרים מקורות אסף, ש. וראה :האוסטרי-הונגרי
 226.עמ'

 4פ18נ 8808828פן8 8ן8!8081 : 1928 משנת בקשתם בכתב קובלין וכן15(
 החריבו שלנו בהכ"נ ):ם=אף 6!881886~46 08!115 81008ן65א 6!6~18!סע6108%
 של ספרו ראה שלל(. הוליכו העבריים הספרים ואת - הנוצרים העיר תושבי-
 : שם 98 והערה 46 עמ' 1929, ייען אודינ-בורג, אין יודען דער געשיכטע דיע פאללאק,מ.
 18מפש1ממ310. 108!שעמ110 ,*(1פ6פנ ,11 881ע3868] 1987 בפנלמ6פש18עעם8 0(461

 גם ומצאתי והזהיר, ספר הוא )ה"מכילתא" 31-30. עמודים הנ"ל, ספרו ראה16(
 מסקנתו ובכן מצאתי, לסוכה רש"י לפירוש קטע אף פינחס. עסדר ממנו, אחרקטע
 לתולדות ההונגרי בספרו הרשומות מליחה" "הלכות נידה", "הלכות היא נכונה לאשם
 "סדורא התרומות. ספר מקיצור קטעים אלא אינם 3, הערה 90, עכף שופרון,יהודי

 גדולות(. הלכות לספר קטע הואדחליצה"
 יצחק ולמר 8!16!פ]8פאפנפקף הד"ר הארכיון, למנהל מודה ואני17(
 זו התגלית פרשת בתהליך לי שהושיטו החשובה עזרתם על משופרון ראאבמרדכי
השגידנ

 לדפים : בשופרן הממשלתי בארכיון וףפנם 13%6 א 241 הקסעים גח"י18(
 12. מס' : 5 לדף 124 מס' : 4 לדף 1 14 מספר :%1
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 מהדו"ק כי אנכי, גם דהטבתי בתחלה : אומר הקטעים לזהותואשר
 את שהעתקתי כעת ברם, 91955". בשנת דו"ח מסרתי וכן לפני, רש"ישל
 : לפנינו הריב"ן שפירושי בהחלט המעידים פרטים שלשה מצאתיבהעי
 : הראיות הןואלו

 כהבום . בזה"ל נמצא בווינא"( משה בר' יצחק לר' זרוע באורא(
 שיהא מתקבל הדבר דאין זצ"ל נתן בר יהודה רבי' פי' אביה, ביתשבח
 שקלה איהי הלכך אחר, ביד אביה מבית שהביאה כלים אביה, ביתכחני(
 במלה מלה נמצאים הללו הדברים עכ"ל. חינא, ומשום כתובת' בדמילהו

 23-21. שורות ב, ד, דף שלפנינו,בקטע

 נתן בר' יהודה רבי' וכתב : בזה"ל נמצא הנ"ל, סי' זרוע, באורב(
 זה, בלא זה שניהם דמכרו זצ"ל גרשום רבי בתשובות נמצא שכךזצ*ל
 3. שורה א, ה, : שבידינו הקטעים באחד נמצא הזה הפרט ודוקאע"מ".

 דעתו בלא מכרה שהיא מעשה היה זה בזה"ל נמצא בכה"יע(ג(
 : מכירה מכירתה היתה דלא הלקוחות, מיד מוציא הבעל רשב"ג וא'ומתה,

 ואפילו 1 בהם" להשתמש הריב"ן שדרך הביטויים אחד הוא ש' "כ' :א ש'כ'
 וחותנו. רבו תורתכשמביא

 רבי' וכן ובפר"ח בפירש"י י הנידון סימן סוף זרוע באור שנמצא מהואף
 אומרת היא וכשגרשה לבעלה שום מכנסת גבי פירשו כולם זצ"ל נתן בריהודה
 ואין היות אך 120 שורה ב, ד, שלפנינו, בקטע מובא וכו' נוטלת אניכלי

 ברורה ראיה מזה אין דוקא, הריב"ן לפירושי במיוחד מתיחס הזההפרט
 ראיות הן הראשונים הפרטים שלשה ברם, יהודה. ר' לפירושי הםשהקטעים
 - ווינא שקרבת ואפשר ו ליבמות הריב"ן מפירושי הם שוהטעיםחותכות
 הריב"ן. בפירושי עסקו שופרון שיהודי והשפיעה גרמה - האו"ז כהונתמקום

 ראשית-כל בדברים. ארבה לא בכלל, : ולשיטתי למטרתיובנוגע

 אפריל. חודש 1955, נ1זי!18פ1 הונגריה ליהודי ירחון19(
 א-ב סו, יבמות השוה הענין ולגוף 1 תרנד ס" וקידושין, יבום ה' א, חלק20(
 הנכונה. והיא שבח, : בכה"י21(
 סד רמז ליבמות המרדכי גם שם. רש"י וראה ב, סה, הנ"ל יבמות השוה22(

 אידלברנ ש. השוה 1 וכף זה או זה או הגולה מאור ר"ג 9" : הרגמ"ה לדברירמז
 שם 39 לעמ' ד5 והערה 38 עמ' תשששז, ניו-יודק רגמ"ה,תשובות

 התצלום. את וראה 6-4. שורות שש23(
 שם. יבמות השוה הענין ולגוף 1 שמעתי כך : ר"ת24(
 32. 1 22 1 20 1 16-ד1 : עמודים הנ"ל, בתרביץ אפשסין האה25(
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 התלמודי הטכסט הריב"ן. מפירושי משוכלל מסח לקוראים לתתהשתדלתי
 בתוך המשולבים אלה והן המתחיל כדיבור שבאים אלה הן : פזרתישבהם

 דברי את ומשלב אורג הריב"ן איך נקלה על לראות כדי בעצמם,הפירושים
- הוא פירושיו לתוךהתלמוד  הזאת הצורה ז"ל. רבו גם בחר בו וכדרך 

 את 12קובע במקום בעיקר - לפעמים הפירוש~ו(. גוף את להבין תקלאף
 שיש במקרה רש"י פירוש על גם רמזתי - ומפרק כשמקשה אוהגירסה,

 היוצא לפי התלמוד לגירסת בנוגע גם העירותי מוגבלת ובמדה הקבלה.שם
 הנאות, במקומם שלא לפעמים הוצבו בכה"י הפסיק סימני הריב"ן.מפירושי

 בפעם כפעם סימנתי ההבנה את הקל למען אך בזרוע; לשנותם רציתיולא
 בסוגרים. שמתי אלה ואת הנכונים, במקומותיהם הפסיק ציוניאת

 יבלטו הלא וחותנו, רבו לפירושי הוא פירושיו ויחס אפיודרכו,
 הפירושים. השואת ידי על למביןמעצמם

 למסכת הריב"ן פירושי של היד כתב נוסח את מביא אניוכאן
 : בשלמותויבמות

 ווו. עמ' הנ"ל, במוסף-התרביץ אמשטין גם השוה6נ(



 יבמות למטכת הריב"ןפירהטי
 א.א,

 ב( נח, - ב)נו,

 דשוויה לתרומה. ובנתגרשו . . . לבהונה נתאלמנו פסולו' הנשואין()מן
 ישראל כגון רשות קידת0י מה פסלה4( לה לפסול שנבעלה דביון ;ץ/חללה
 עבירה קידושי יאבילנה. לא הבהנים מאכילין/ אין ישראלג( בתשנשא
 נשאת. אפילו אחר במקום/ להאכיל לו אין שכן מאבילין. דאין כענ0כןלא

 ישראעש( דבא פצוע לוי בדאויה להאכיל לו שיש הללו בקידושיןתאמר
 ובו'". דכא פצוע יבא לא דבת' היא פסולה לביאה משתמרתשקיד,ם/
 לפלוגי כו"( דבמאי נקיט מצי לא בהן בת/ שקידש ישראל דבאפצוע
 ]ופצוע פוסלין שהאירוסין/ דכא פצוע אינו אפילו אבלה לא ודאי האביה
 דאפילו מאיר דד' איסורא בח בה ולאורויי למינקט בעי לא בהןד[כא
 פסולה4( בתרומה. ולאבול אביה בבית הבושר[ ]שעת לה שהיתה/מי

 שקידש בהן דכא בפצוע לאודויי/ עדיף אלעזר דר' היתידא בחמשום
בת

 ישראל"
 מימיה/ אבלה שלא זו אף בתרומה מאבילין עבירה דקידושי

 לא נמי הא ואזיל. בדמפרש אחר במקום להאכיל לו דאין ואע"גבתדומה
 דאשונה( דטהבנה אליב' התודה מן אכלה לבהן ארוסות דשאר אע"ג/אככה
 תודה. דבד ואובלת היא בספו דקיניין/ אכלה נמי הא אכלה. לאהא
 ביאה לידי/ לבוא מצפה( מ)שעמרת אכלה. חללה דשווייה לה דבעילועד

 בבת לו. מותדת אהטה לך שאין אחר במקום להאכיל ךו אין הכאפסולה.
 קהל. איקדי לא גרים קהל סבר דקא גרים בת לישא שמותר/גריס
 לא בנותיהןואין

 יבא"
 בהיתר ונשאה בקהל דבא/ פצוע יבא לא בבלל

 ב. גו, ביבמות למשגה פירוש1(
 האירוסין. מן ד"ה תוספות וראה ; שם ברשא שני כלשון2(
 מיותרת ישראל3(
 שפכה. וכרות4(
 קא. : צ"ל ואולי 1 ביאור לו ~רן5(
 2. הערה ראה6(
 א. נז, בכתובות7(
 הדברן את שמר )ואביו וט לז, בראשית רש"י השוה8(
 מיותרות. יבא לאט

%10
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 *( מאכילה לקמן)ס לכהונה. כשירה בתו גיורת שנשא גד דאמרכמאן

 יחזנן ר' מיניהנק נעא והא כספו. קנין שמאכיל כהן כשארבתרומה/
 אי בתרומה מאכילה אי ליה פשט/ ולא בשמעתין לקמן אונם)ניאמר'
 לו דיש משום כו' למחלוקת באמ גופיה איהו לימא .4ק .. היכילא.

 בעא ומאכיל הואיל אתי. קושיין לשנהי איתמר גרים. בבתלהאכיל/
 נשיהם יאכלו ועבדיהן % שפכה וכדות/ דכא פצוע בהערל דתנןידעה
 נשמאכילה[ יאכלו/ אלו הרי דכא פצוע משנעשה ידעה לא ואם יאכלו.לא

 וכנסה. קידשה וכהן הואיל פסולה לביאה היא דמשתמרת אע"גכדרכה
 משנעשה עליה בא אם אבל ידר. על בתרומה אכלה עליה[ בא ]שלאועד/
 אלמא פסלה. לה לפסול שנבעלה'"[ נחללה דשווייה/ תאכל לא דכאפצוע
 נמי עבידה בקידושי/ הילכך אחר במקום מאכיל כהן דכא פצועמצינו
 זמן כל דאישות מקיניין דאישות קיניין חללה. 2מ2אה שלא זמן כלמאכיל
 ידעה: שלא מאחר אשתו אוכלת הכי משום ז[ ]מאישות ילפינן ]ידעה[שלא
 אבל דכא פצוע שנעשה ]אחד[ מאכילה הכה2ר/ שעת לה והיתההואיל
 פסולה. הכושר שעת/ לה היה לא דכא פצוע שנעשה לאחר שקידשזו

 דאמ טעמא הוי ולא אמרי', לא אכלהשכבר
 אמדי' טעמא דמהאי כן*"

 וא' מילתא מיניה( )ובעאאכלה.
 ליה5"

 ההוא ומנו ששאל. מה פירש
 ליה אהדדת לא ואמאי[ ]הוא רבא/ בברא לאו לקיש ריש רבאגברא
 כו' יהודא לר' אי למאן לפרשה. יודע איני פתרי ליה דליתנמי(די

 אושעיא ד' אבל ופשטה. סיפא עד ואיל ומפרש לה[ ]דבעי הואתלמודא/
 לה. פשט ולא כו' מיניה[ ב]עי הא/ לעיל כדא' מידי בה פשטלא
 כוידנ/ לה בעי קא דלמאן לפדש צריכה אי2ה פתד לית דפדשיואית

 ואם לי21 פשט ולא לעיל דאמרן חדא דברים שני מפני הוא[ושי]בוש
 דקא ועוד במסקנא פשטה הא[ מיל]תא לכולה/ קאמ' אושעיא דד'כן
 ת"ש בסיפא[ נסינב וקא/ למיבעייה. ליה צדיכא דלא לפרושי ואזילנסיב
 זכד/ חלל כבת גר בת בקידושין דא' יהוד' לר' אי דבא*ק צריכאאלמא

 גרינג בבת ד"ה רש"י גם השוה 1 ומאכעה י צ"י10(
 מינכן. בכ"י הוא וכן רש"י, ראה11(
 5. הערה לעיל ראה12(
 שנבעלה. דכיון : צ"ל13(
 הכג תימא ל8 חמ : ובנדפם 1 מרסתו כך14(
 לקש ופשט : בנדפס15(
 א. ק~ה מציעא בבא ראה רבה, ל-צריכה ואשר וכף. למאן ד"ה רש"י השוה16(
 ע""ש. רבי, צריך זה דבר : נמצא א טז,ובמ"ק
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 הנעשה כהן קאי בקדופאזיה בין יוחסין. בעשדה לכהונה פסולה חללובת
 בין לכהונה האסודות בכל ואסור ]קאי[ כהן בקדושת/ בין דכאפצוע
 קדושתיה ליה ]פקע[ה דכא פצוע/ דמשנעשה דנימא קאי בקדופאעיהלא

 ובע]יא אכלה).(/ לא פגומה אכלה לא פגומה אשה על מוזהר ואינומיניה.
 ואסור קאי בקדושתיה בגיודת מהו כהן דכא פצוע בהערל לקמןהי[א
 בקדושתיה בין הכא קתני הילכך ושדי. קאי בק]דושתיה[ לאו/ דילמאאו
 פסולה זו הרי קאי דב]קדושתיה[ וכיון/ זכר חלל מבת קאי. לא ביןקאי

 ואינה/ קאי. בקדושתיה לא ואי בביאתה).( חללהועשאה
 בנא,

 לו שאסודה אכלה. לא הכי אפילו כהונה. קדושת משום לואסורה
 בין יוסי לר' אי קהל. מיקרי גדים קהל אמד יהוד'[/ דר'משו]ם

 פסולה לאו הא כהן כשאר ?[/ והוה ק]אי בקדושתיה אי כ]'בקדושתיה
 בקדושתיה לאת/ ונאי כו'. שננש! גר אף יוחסין בעשדה דהא' השכלההיא
 האמר לו. לינשא זו ונאסדה הוא. דכא דפצוע משום ואי כלומרקמי
 לביאה דמשתמדת אכלה ומיכל נאסדה ולא קהל איקרי לא גרים/קהל
 נמי נקט בקדושתיה לאו אי נקט ]יהודא[/ דלד' איידי היא.כשרה
 אכלה קאי בקדושתיה/ אי מדקאמר דהא איצטריך דלא אע"ג יוסילד'
 קא תנא דהאי אליבא אלא קהל.יץ איקדי לא גרים דקהל למשמעאיכא

 דכתיב מישראל אמה שתהא עד כו'. דתניא"1( יוחנן לד' ליה/מיבעיא
 ישראל. בית מזדע בתולות אם/ כי לנשים להם יקחו לא וגרושהאלמנה
 גרים/ ואביה שאמה גדים ובבת ישראל זדע מקצת בהן לו שישמי

 מיבעיא וקא קהל. איקדי דלא יוסי כד' לה סבר אליעזר דלד' לופשיטא
 מהו דכא פצוע כהן שנשאה מישראל שאמה גרים/ בת יוחנן לר'ליה

 איקרי לא גרים דקהל אליעזר/ לר' ליה סבירא אי בתדומה.שיאכילנה
 מילי הני מישדאל אמה דאהני אליעזר ר' אמד כיור1( אמדי' מיקהל.

 היתה מישראל היא אמה לאו דאי לכהן ולהכשידה כשדות בהלהוסיף/
 לכל ישראל כבת שתהא אבל להכשירה אהני והשתא/ לכהן.פסולה
 ואי דמיקריא היא כשירה/ גיורת דאכתי לא קהל לאידהצובידבדיה

 אלא בקדושתיה אי ד"ה הריטב"א גם והשוה אמה דהא ד"ה תומ ראה17(
 תיקון. צדיכהשלשונו

 גרסיגן הכי ד"ה תוס' ראה18(
 וכף. אמד כי צ"ל19(
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 ופצוע היא גרים קהל נמי הא קהל. איקרי לא גרים דקהל ליהסבירא
 או שנעשה. דכא פצוע כהן ידי על בתרומה ואכלה בה מותרדכא/
 היא גמורה דישראלית קהל למיחשבה אף מישראל/ אמה אהנידילמא
 לה. לפסול דנבעלה משום/ בתרומה אכלה ולא דכח פצוע בהואסור
 נפש יקנה וכי למיכתב דמצי נפש יקנה כי וכהן ת"ל חללה.ושווייה
 כהן לך דיש וכהן כתב להכי אלא קמיירי. בכהן פרשתא כולהדהא/
 גרים בת שמאכיל דכא פצוע זה ואיזה בתרומה/ קינייהו שמאכילאחד

 יה1דא לר' אי איצטריך למאן קרא/ והשתא קהל. איקרי דלא לושמותרת
 גיורת./ שנשא לגר ישראל בת שנשא גר בין מפליג ולא כו'.הא
 שום איתוסף מישדאל אמה דמשום ליה שמעינן דלא כיון יוסי לר'1"י
 לא תו לכהונה כשרה בתו נמי גיורת שנשא דגר/ גרים בבתמידי
 אליביה דהא גרים בת שקידש/ כהן דכא לפצוע אליביה קראצריך
 דהא[ לה]ו אית דינא חד מישראל אמה אין אפילו גרים בנותכולהו

 לאו נמי מישראל אמה כי קהל איקרי ל"1( גרים דקהל ליהשמעינן/
 בן אליעזר לר' לאו אלא דמאכילה./ פשיטא קרא לי ולמה היא.קהל
 אי[תוסף מיש]ראל אמה דמשום אליעזר לר' ליה דשמענו ומשוםיעקב

 קהל לאיחשובי בה איתוסף מילתא לכולה כשרות אי ידעינן לחכשרות.
 לך לומר בתרומה. מאכילה דכא פצוע דכהן קרא ליה ואי[תי ]לאאי

 כשרות ולא איתוסףנ( לכהונה. די[דה/ דכשנרות איקרי. קהלדלאו
 הפסולות מן א[חת/ לחו]פה המכניס לפטולוו1 ח~פה יש קהל.דאיחשובי

 קידהבה לא ומתחילה כהן בת אלמנה לחופה שהכניס גדול. כהןכגון
 בעילה ככינום דחופה נשה דכי מתדומה פסלה עליה. בא שלאאע"פ/
 פרוע1ץ וראהבה בהינומא יוצא כגון חופדנ קרי/ הילולא תיקונידמי).(
 אבא חופה. לה פסלה ולא / לפסולות חופה אין באסינהייי( שעריורמו
 מבת פחותה/ ונשיאי. רבי. לשון אבא ליה קרי מיניה דקשישמשום
 דמשומע( חוזרין ובתולותיה לביאה. ראויה דאינה אחד ויום שניםג'

 קניא טעמא מאי דחופה נשה. דבני בתרומה מיפסלא לא חופה/הכנסת
 אנן אף ביאהנ( ביאתה אין עליה בא אפילו וזו/ היא דכבעולהמשום
 חזינן קא דהא ביאה. בת/ ואינה הואיל חופה לה דאין וזנינאנמי

 לא. : 8"ל20(
 ב טו, כתובות21(
 א ח, שם22(
 ומשום. : 8"ל23(
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 דהא פוסלתה/ חופתה דאידץ וכיון פוסלתה. ביאתה דאין ברייתאבהא
 לא דביאה והיכא לביאה. קרובה שהיא משום אלא אינו חופהחשיבות
 קידושי לשם האב מסדה אם בביאה מתקדמאו חופה. שכן כלחשיבה/
 פחותה/ אבלביאה

 א.פן
 בעין אצבע כנותן אלא דאיט בה. להתקדש ביאה אינהמיכן

 יבמות לשם עליה ובא ליבום לפניו נפלה ואם/ ומדמע. וחוזדמדמע
 בת אפילו קטנה נידה בועלה/ את ומטמאה דבד. לכל כאהטתוקנאה
 נידה. כשאד/ בועלה את מטמאה נידה היא וזו נידה נעשית אחדיום

 בועל של תחתונו שהיא6ץ כותים בבנות כעליון תחתון משכבלטמא
 דודס שאינו שעליו כסות זב של עליונו מה זב של כעליונו/נידה
 וכלים. אדם מטמא ואינו / ומשקין אוכלין מטמאה עליו שוכבולא

 ומדרסו משכבו/ נידה בועל של תחתונו אף כנידה מקרא לןכדנפקא
 שהוא עצמה נידה של כתחתונה וכלים אדם ולא ומשקין אוכליןמטמא
 אבל בתרומה אוכלת ונבעלה לכהן ניפית הטומאהן( ואב מדדסקרוי/
 דהואיל אוכלת אינה ונבעלה לו וניסית שקידשה אע"פ/ ג' מבתפחותה
 כמשנה לחופה. שתכנס עד אוכלת דאינה דמיא. כארוסה ביאה ביאתהואין

 ואוכלות משלו אוכלות נישאו ולא/ זמן הגיע בכתובות"( דאמרי'אחדונה
 בית ארוסה אין אמרו/ אחריהם של דין בית ראשונה משנה זובתרומה
 וממזד/ נתין חלל הפסולין מן לחופה. שתכנס עד בתרומה אוכלתישראל
 כדקתני בביאה דמיפסלא אחד ויוס שנים שלש בת אביה. מתרומתפסלה
 מבת פחותה אבל לחופה דמיפסלא למימד דאיכא הוא/הכא

 תיובתא ברייתא והא בחופה מיפסלא דלא/ שכן כל בביאה מיפסלאדכא שלשי"
 לא דבמתני' ואע"ג אלעזר/ ור' מאיר ר' למחלוקת באנו הי(נדשמואל
 מעיקדא. אכלה דלא ישראל6'( בת שנשא גדול בכהן אלא כללמיירי
 אלמאש( נמי לאיתויי איכא גופיה וחומר קל ובההוא טעמא בההואמיהו/
 ר' אמ' והכי נשה. דבי מתרומה ולפוסלה לכהן שנישאת/ כהןבת

 וכף. חופתה אין פוסלתה, ביאתה : להשלים יש24(
 ומטמאה. ד"ה רש"י גם וראה שיהא, : צ"ל25(
 לעיל. ד הערה ראה26(
 אחד. ויום שצים : השלמהד2(
 לעיל. 2 הערה ר"ם;28(
 מיותדה. אלמא29(
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 לישראל שנתקדשה כהן בת/ כגון רשות. קידהטי מה וחומר קלמאיר
 לאבול/ אותה מניחין אין כלומר מאכילין. אין עבירה קידושישאינן
 לו אמרו שכן. כל לא עבירה קידושי פוסלין. האירוסין *( לקמןדתנן
 דאער מאיר לר' מ(. אחר במקום להאכילה לישראל/ לו שאין ט'. אםלא

 דקנו גרעא./ דלא פסולהיץ נמי קידושין בלא חופה פסליקידושין
 ביאה. קידושי או שטר או כסף בלא קניא דלא בחופה תאמר לגמרי.לה

 וחומר. מקל קונה חופה ותהא דקידושין'( ראממת בפרקכדאמרי'/
 אלעזר ר' קאמר לא כאן עד גיסא לאידך/ נמי אי קונה. דאינהופשיטנא

 לאוקומי בעית/ אי למימר איכא אי פסלינ( לא דקידושין התם שמע'ור'
 י*ב לבתולה נותנין דתניא כהני לה אוקי כתנאי ושמואל דרבפלוגתא
 או זו נישאו עצמה. לפרנסת הבעל משתבע יום. ל' ולאלמנה/חודש
 כשרות זו או זו ומאי זו. או זו לכהן/ ניקואו פסולות או כשירות "(זו
 נבעלו ולא לחופה/ פסולות (צ כשרות הנך שניכנסו או *( בתולותאו

 נכנסו לפסולות. חופה דאין פסלא לא חופה דקסבר וכו'. משלואוכלות
 ממש נישאו 6ץ וכה מינה תיקשי דלא לה מתרץ תרוצי כו'.מכלל
 פסלה דלא דאמר למאן איכא מי בפסולות/ ביאה וכי בתמיה.בבעילה
 שנכנסה כגון וכיצד./ נישאו מפרש קא פרושי אלא נשה. דביבתרומה
 מאכלתה/ שביאתה כל פסלא).( לא דחופה נתטלו אוכלות נבעלו).( ולאלחופה
 אחריהם של דין כבית קידושין בלא פאכילתה חופתה לכהן ישראל בתכגון

 שאין וכל לחופה. שתיבנס עד בתרומה אוכלת האשה איןשאמרו/
 שמע' לר' ליה שמעינן מיהא והשתא פסולה. כגון/ מאכילתהביאתה
 לביאה חופה מדמקיש זץ/ הדין והוא מאכלת. אינח פסולה חופתדא'

 לפסולות. חופה/ דיש כביאתה פוסלתה חופתה היא כהן בת דאםמשמע
 אמרי' קידושין בלא דבחופהממאי

 הכא*"
 קידושין עם בחופה דילמא

 קט דקידהשין בתרומה לאכול דמיפסלא היא קידושין דמשעתאמרינן/
 דבעלה ומתרומה כהן בת אם נשה דבי מתרומה לפוסלה/ בה ואהנובה

 ב. סז,30(
 שם. רש"י וראה 1 ב נו, לעיל הק"ו את ראה31(
 פסלה. : ג"ל32(

 וזו. זו : ובגדפס 1 מינכן בכא גם היא כן34(
 פסולות. צ"ל35(
 וכן. : כמו36(
 חופ2 אין ד"ה רש"י ודאה ו בהשה : השלמהז3(
 הכי. י צשל8ק
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 מאיר. ובר' . היא פסולה / לביאה דמשתמרת משום ישראל בתאם
 הוא/ מידי דלאו נמי הכי לקנות. אלא דאינה קידושין בלא חופהאבל
 מבעי מאכילתה כמפה לפסולות. חופה דאין פוסלתה ואין מאבילתהואין
 דביוןליה.

 545ן

 ליה הוה דאיפסלא. הוא ומקידושין היא. מידי לאו דחופהדכיון
 חופתה. קתני ואמאי מאכילתה בספה ואין מאבילתה בספיהלמיתני
 אין דכולהו חופה ביש/ פליגי לא תנאי הני ולעולם בו'. איידידילמא
 הני בל לרבות אמן אמן סוטה במסבת תונא ותנא להו. סביראחופה
 אירוסין של סתירה על להשקותה בא אם קאמר דהבי דע' סל'/הא

 אמן. לעמת צריבה סתירה של זמת על/ האלה בשבועתומשביעה
 היבם ובנסה יבמתו היתה שאם ובנוסה. יבם שומרת ארוסה. סטהשלא
 ומים יבם. שומרת/ בעודה שנסתרת סתירה על אף ומשביעהמשקה
 ובר' עליה 'ו( מיסתרא יבם שומרת בעודה זנאי דאי אותהבודקין
 לאוין בחייבי תופסין קידושין אין דא' סוטה במסבת לה מוקמינןעקיבא/
 אגברא מיתסרא איש דאשת היבי ובי איש. באשת לשוק יבמה/דמשוי
 קימי בת עליה דמיתסרא וביון איבמה מיתסרא/ נמי יבם שומרתבזנות,
 לאחר שותות לא/ פלוני. איש עם תסתרי אל לה קינא לה דקניהיא.
 שאם/ כתובה נוטלות לא שותות שלא ומתוך אישך. תחת דבעינןקינוי
 האירוסין מן לה בתבה אם בתובה גובה אינה לבשתצא ונסתרה להקינא
 כנשויא לה דקני אלא שנסתרה. עליו עצמה לאסור לו גרמה שהיא/לפי

 שלא מעת מנוקה לה. ומשקה ונשאה באירוסין/ 6ץ ואימתתרארומה
 נטמאה. והיא דבתיב עליו/ אסרתה שהתורה סהירה אחר עליהבא

 ליה דהוה/ נבעלה ולא ביה. קרינא אישך תחת דהשתא לחופהונכנסה
 תחת ביה וקרינא לפמולות חופה יש לה מדמשקה וש"מ מעון.מנוקה
 לו אסורה דהא לביאה. חזיא דלא ואע"ג חופה לה/ דקניאאישך.

 אישך מבלעדי דוקא. זו משונמ~ו"/ ובי היא מתרצתא האטהבנסתרה.
 בשהיא דאיסתתר/ והך כו'. שקדתה מי בבר. עליה בא דבעלהמבלל
 לשם שלא אביה בבית עליה שבא לבועל בעל שביבת קדמהארוסה

 מיתסרא. : צ"ל39(
 בגדפס. היא וכן ואיסתתרא, צ"ל0א
 וכף. זו משנה : צ"ל אולי41(
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 נכנסה והדר לבעל. בועל שכיבת קדמה לא[ דה]א סתירה קודםאישות/
 איכא ולעולם לה משקה כניסה אותה ידי ועל' נבעלה ולאלחופה
 ללץ( דקשיא יבמ שומות גבי/ זכוותה לפסולות. חופה דישלמישמע

 שומרת כשהיא ואיסתתר יבם שומרת כ)שויא לה דקני אילימא דמיו'ירי
 לאוקמא וליכא כו'. יץ רחמנא אמר א-שך תחת היא מישתייא בתיבס

 נבעלה ולא לחופה ונכנסה יבם שומרת כשהיא ואיסתתר/ לה דקנינמי
 ראשון של ביאתו קדמה דהא/ הוא לבועל בעל שכיבת דקדמהדנהי
 דחופה חופה/ משום אישך תחת בה למיקרי היא מידי לאו מיהאחופה
 מוקמת כרחך על והשתא בביאה. אלא לה קני לא דהא שייכא לאביבמה
 לה קני והדר באלמנות. חמיה בבית זנות לשם יבם עליה שבא/לה

 שומרת ושתיא. אישך תחת בה קרינא ביאה/ ההיא משום"(ואיסתתרא
 דאמר /כשמואל מזיד או שוגג בביאת לכל קנה כו'. לת קריתיבם
 ]אשתו[/ אבל אישך. תחת ביה קרינא ביאה ההיא משום הילכך קנהלא

 דמייתינן הא לרב אלא טעמא הוא מידי להשקותה.5ץ הווייא לאמעלייתא
 לעיל דא' לה מייתינן לרב יסייועי לפסולות חופה דיש/ משנהמהך
 יבם עליה דבא 46( היא מיש[תא/ ]בת לא ולדידיה לפסולות חופהיש

 לשומרת/ תוקמה לא אלא לרב. יבם שומרת מיקריא לא חמיהבבית
 דמשום היא מישתייא דבת מאמר בה דעבד כגון אלא עליה כשבאיבם

 קונה מאמר אחין בארבעה דאמרי שמאי כבית תחת בה/ קרינאמאמר
 מיקניא לא ותו יבמין. זיקת ולהפריח גמורה/ ארוסה ליעשות גמורקנין
 לחודה בביאה אבל בעלמא/ כאשה חופה במסירת אלא מזיד בביאתליה
 שלא זמן כל יבם שומרת לה קרי הילכך אחין).( בארבעה כדאמרי'לא.

 דלדידהו לאוקמא ליכא הלל לבית אבל ביאה. אחר אפילו לחופהנכנסה/
 ונישואין אירוסין זיקת ולחול יבמין זיקת להפריח/ מאמר כח אליםלא
 דהא קפדינן/ לא בעל שכיבת ולשקדמה לגמרי. זנות בביאת להוקני

 דחבריה. ד"ה ע"ב, רש"י גם וראה , לגנה גם להקשית יש : ענינו2א
 היא. הגמרא מגירסת כנראה,43(
 ומשום. : צ"ל44(
 ומשקין שמה, יבם ושומרת הויא, לא אשתו : וענינו מיותרת "להשקותה"45(

 חמיה בבית עליה שבא אחר ונסתרה קינא אםאותה
 )להשקותה(. לעיל הגירסא גם וראה , אותה משקין דהרי הוא, מובן חסר46(

 ואח"כ יבמה, עליה שבא מרם שהיתה הסתירה על היא משתיא בת ~או : ענינוואולי
 היא יבם שומרתלאו
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 ארוסה היינו מחמתיה"4 לה דאתיא הראהעון בעלה שכיבת להקדמה

 א.ג,

 קיימין. בתוליה כל שיהו ער בתוליה דאמר היא מאיר ר' מני האלא.
 דשריש כדרכה שלא בעולה למעוטי בבתוליה ליה/ ואייתר לבוגרת.פרט
 בוגרת. לרבויי בתולים/ מקצת בתוליה דא' אלעזר כר' פסולה דא'ורב
 דהויא ליה תיפוק כדלעיל. כדרכה שלא בעולה למעוטי בבתוליהואתא
 דמאי קאמר לבעלה כדרכה שלא דנבעלה למימר ליכא דהא זונה/לה

 היא. א"ם אשת מחייב4( אי הכא שייך/ בעילה משום לכהונהפסולה
 ואי אלמנה. משום/ וקיימא מיפסלא נמי בעילה בלא מיתה לאחראי

 רב אמר בפרקין. לקמן אלעזר ר' '" דהא גרושה. משום נמינתגרשה
 כגון מיירי פסולה כדרכה שלא נבעלה דאם רב ]דאמ'[/ האיועף

 אלעזר. וכר' בעולה. משום אלא אסורה/ לא דהשתא לבהמהט(נבעכה
 חשבת אי נפשד/ מה לבהמה. זנות אין לקמן דמפקינן ליכא זנותאבל
 דהוה מידי תימא וכי זונה. משום נמי ליחייב בעילה דבהמה ביאהלהך

 עץ. מוכת את ישא לא במתניתין קאמר אלעזר ר' דהא עץאמוכת/
 לך אין כן אס פסול כררכה שלא/ עץ במוכת דאפילו למימרותיבעי
 אלא/ הכסא. בית קינוח של מקורזלות אבנים צרור ידי על כף.אטאו
 שיהו עד דאמר אלעזר דר' אליבא דרב להא לה משכחת זירא ר'אמר
 גרחמה ולא אלמנה ולא זונה. ולא/ בעולה דהויא קיימין בתוליהכל

 פסול כאן דאין/ בו ומיאנה כדרכה. שלא ונבעלה נישאת יתומה.בקטנה
 כאן דיש רב ואשמעינן נבעלה. לבעלה דהא וגירושין ואלמעתזנות
 עץ דמוכת גדול לכהן אפילו לכהונה כשרה גדול. לכהן בעולה/פסול
 בהמה. איש )0אינו למי הכא. שרי/ עץ במוכת דשרי ומאן היא.בעלמא
 לפסול נבעלה/ למימר ואיכא והתראה. עדים יש אם )0בסקילהאע"פ
 אפילו לכהונה* כשירה גדול. לכהן בעולה פסול כאן דיש רב )ואהבמעינןלה.
 שאינו למי הכא שרי עץ במוכת דשרי ומא היא. בעלמא עץ דמוכת גדול/לכהן
 לבהמה. זנות דאין לכהונה כשירה והתראה עדים דאין/ היכא בהמה(8(איש

 פירשו דכיתה בד"ה ע"א, ובתוספות, , וכף יבם שומרת ד"ה רש"י השוהלא
 אחר.באופן

 מחימ אי : צ"ל88
 אמה 1 השלמהפ8
 שלפניו. ממה היא מוטעיה העתקה שבסוגרים החלק0ק
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 בהם שצדין גדולים כלבים רופרי מקום. שם בהתל611( נערה.ריבה
 דלא גדול/ לכהן עץ. ממוכת גרעה לא כדרכה. שלא מאחריהחיות.
 מידי הויא מיהא בעולה אבל זונה. משום הדיוט לכהן הכשירהתימא
 דמוכת כשירה. נמי גדול לכהן דאפילו כדדכה שלא עץ אמוכת/דהוה
 רבי כו'. אשה לך אין כן אם כדאמרן/ הוא כלום לאו כדרכהי(עץ

 רבן/ ובימי תנאים. סוף שהוא דורות כמה הוה הבית חורבןלאחר
 יוחנן. רבן התקין המקדש בית משחרב כדאמרי' הבית חרביוחנן"(
 לחבירו אדם שאמר כלב אתנ1 עכשיו. היה אם גדול/ לכה1 אפילוראויה
 והיבעלי טלה הילך/ לזונה אמר או כלבתי. על ובא זה טלההילך
 כלב אתנן ומדשרי למזבח. מותר בטלה זונה החליף זונה מחירלכלבי.
 בשעת יקח. בתולה דכתיב גדול כהן ישא לא היא. זנות לאואלמא/
 דיש חבירו ומפותת חבירו מאנוסת חלכ./ הוולד בתולהה( תהאליקוחין
 סהבום חלל הולד אין/ עצמו מאנוסת אבל כדלקמן8(. עשה מחייביחלל

 בגט/ ומוציאה*ץ דידה. עשה אלים ולא תחתיו. בעולה להיותדסופה
 במפותה קנמ משלם שאינו לומר לקיימה. יכול שאינו שנשאהואחר
 אינו שהמפתה מקנסא למיפטרא נשואין ליה אהנו היא/ מפותהשאם
 אבל וגו'. ימאן מאן אם דכתיב לכונסה/ רוצה אינו כן אם אלאמשלם
 וגו'. עמה השוכב/ איש ונתן חקנס. את נותן לכונסה רצה אפילואונס
 גבי נמי תנא נשוי. נשא ואם במפותה דתנא ו~רידי לאווה. תהיהולו

 ישא לא עץ ומוכת בוגרת הונא דרב הא לשמעתא אמרה/אנוסה.
 %( קנס משלם שאינו לומר נשוי'/ נשא אם למימר ליכא והכאוכו'.

 דסופה משום דמילתא טעמא כרחין על אלא היא נשואתו הכאאיכא
 גדול עץ מוכת לך דאין עצמו. בעילת ידי על תחתיו עץ מוכתלהיות
 הואיל לקיימה דמותר שניה בביאה ניהליה לה שרינן הכי/ ואפילומזה.

 עצמו אנוסת גבי נמי הכא לו. בעולה להיות/ וסופה נבעלהולעצמו
 דאמר אלעזר כר' לה/ סבר תחתיו בעולה לתיות דסופה קפדינןלא

 סופית. בנו"ן התלן, . נראה לפנינו הותלי : מינכן בכ"י , היתלו : בנדפס!5(
 היתלו. ערך 1883, לעמבערג וכף, שבתלמוד חכמות שבע הירשענזשן, צ. י.וראה

 כדרכה. שלא : צ"ל52(
 זכאי. בן : השלמה53(
 א. ס,54(
 מעכן. בכ"י ההש וכן55(
 וכף. אוכא קנס דמאי ! הושלמה56(
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 אף בלאד וקיימא זונה עשאה אישות לשם שלא הפנויה על הבאפנוי
לכהן

 ב.ג,
 קב לקמן. כדילפינן חלל. ולד הוי דכהונה לאוין ומחייביהדיוט.

 עמרם רב אמר בהא ואילן מקומיו( בכל כמותו/ דהלכה ונקי הןמועטות
 זונה/ ולצו ליה סבידא אלעזד כד' לאו אליעזד ד' אמר אשי רבלקמן).(
 ולא יקח בתולה דכתיב גדידא בעשה אלא בלאו עליה קיימא ולא[]היא

 יקח מעמיו בתולה אם כי[ נקמיפלגי. עשה/ מץ[ייבי חלל ובישבעולה.
 הפסיק ]אלה עשה./ מחייבי חלל יש אלמא זדעו יחלל שלא כדיאשה
 לאוין חייבי שהן אלו לאשמעינן לאוין חייבי בתר אלה דכתיבה[ענין
 לא יחלל דלא לאו הילכך לחילול ולמאי עשה מחייבי חלוקין/אין"(
 למעוטי לא).( עשה מחייבי אבל/ מיניה. דלעיל אחד אלאו אלאמהדד
 דהא/ ממזד ולא חלל הולד אין נידה אשתו על כהן בא שאםנידה

 שאין הנידה על בבא מודים הכל בהחולץ'ו( כדאמדי' בה תופסיןקידושין
 נידתה בשעת אפילו עליו נידתה ותהי דכתיב טעמא ומפדש/ ממזד.הולד
 ממזר תופסין קידושין דאין כדיתות/ חייבי שאד אבל קידושי בהתפשי
 לפלוגינהו/ ולאו הואיל לבסוף נידה דממעט לאלה ליכתביה הוי.נמי

 אחותו "( קדא דהני בטעמא פלוגתייהו דמוקי אשי לדב קשיאאתא).(
 לאיש היתה לא אדוסה שהיא אע"פ וה מיממא/ הדיוט כהן שלארוסה
 אין הכל דברי ומפותה אנוסה/ אחותו נשואה. שאינה זמן כל בהקרינא
 דברי לה מיממא אין עץ ומוכת לקמיה. דכולהו וטעמא להמיממא

 אלמא גדול. לכהן אסודה עץ מוכת במתני' דאמד לטעמי' שמע'/%(ר'
 דהכא לה מיממא אין גדול לכהן ראויה/ שאין היא. בתולה בכלללאו
 בוגרת דפסיל/ מאיד לד' דאפילו אדם כל רברי כתיבא).( בתולהוהכא
 לאנזסה פרמ כדלקמן. איתרבאי טומאה לענין הכא במתני' גדוללכהן
 שהוויתה מי בתולה. שאינה עץ מוכת אף מוציא נשוני יכול בתולה./דאינה
 לרבות איש ידי עלשנבעלה

 את/י"
 תימא דלא לדבוייה איצטדיך הארוסה

 המקבילים המקומות ובשאר ב, מט, לעיל וראה 1 רש"י פירשו לא כאן57(
 הענין. הפסיק אלה ד"ה רש"י וראה היא, מיותרת "אין" י או 1 הן : ?"ל58(
 א-ב. מט, לעיל,59(
 קשיא. ד"ה ברש"י היא וכן קראי, : צ"ל60(
 שמעון. ר : השלמה61(
 מינכו. בכ"י היא וכן62(
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 %( ה"ג הוא. קידושין לשון/ דהוויה "( לארוסה פרט לאיש היתה לאאשר

 אמרן לעיל מס1מע בתולים מקצת בונולה מאיר ר' והא' קרא לילמה
 למיכתב מדאיצטריך/הכי

 בתולה!"
 לר' הבוגרת להוציא גדול כהן לגבי

 נערה איש ימצא כי מהתם משמע4(/ נמי בוגרת דבתולה מכללמאיר
 הווייה בה לו/ שהיה סאויתה בענרץ. שלימה דבתולה עץ ומוכתבתולה.
 ביה קרינא לו קרובה לקדמותה וחזרה דהואיל שנתגרשה 1".וקידושין
 שנתגרשה וארוסה כו' גדול לכהן ראויה שמע' ר' והא'/ לה.ומיטמא
 לא לאשר ותוקי מקרובה תרבי/ נמי עץ נווכת גדול. לכהן ראויהאינה
 אהבה משמע קרובה ומפותה. באנוסה לאיש.היתה

 פאעים וכא/ מרבי 8"
 עץ5( מוכת עץ. מוכת ~הוציא שנתגרשה ארוסה לרבות ראיתומה

 לא עץ מוכת דגבי זוגיה לבר מדשבקיה ( נועשהנ בגופה/איתעביד
 באנוסה זוגיה בר דהוא/ יוסי ר' ושבקיה לחודיה שמע' ר' אלאפליג

 לה4( דמיטמא יוסי לר' ליה מבירא מאיר כר' עץ דבמוכת מכללומפותה
 אפקיהי( והא איש. ידי על שהווייתה מי מאיר כר' דדריש היתה/מלא
 ארוסה. כגון היתה מלא מפיק דרשה חדא/ הארוסה. את להוציא יוסיר'

 והא' איש. ידי על מקולקלת/ שאינה עץ מוכת למישרי מלאישוחדא
 למישרי/ בתוייה1'( מדאיצטריך מטמע שלימה בתולה לעיל שךע'ר'

 שלימה דבתולה דריש מהכא נמי שמע' ר' ומשני גדול. לכהןבוגרת
 מחזקינן דלא לכהונה כשירה כו'. לרבות'( קרא מדאיצטריך/משמע
 מעמיו בתולה דכתיב משום ואי/ ביאה. בת אינה מג' דפחותה כזונהלה
 ור/ כו'4( הטף וכל דכתי' קרא שריא בהדיא דהא חיהםי' לאלהא

 נחלקו לא יהודא ור' יוסי ר' דהא עלמא אדכולי פליג יוחי בןשמעון
 עמהם פנהם והרי גיורת. בבת אלא פסולה ודאי שהיא עצמהבגיורת

 רש"י. גם וראה , לאיש שהיתה : השלמה63(
 ברש"י. היא וכן64(
 בבתוליה : צ"ל65(
 בעינן : צ"ל66(
 והשוה 1 לאיש הייתה שכבר לפי לארוסה", "פרט הגמרא דברי את מפרש67(

 הארוסה. את לרבות ד"ה לעילרש"י
 אחת : חסר אולי68(
 אלא היתה, כך הריב"ן גירסת שגם ואפשר וכף איתעבד והא : בנדפס69(
 "הא". מלת אתשמפרש

 אפיקתיה. : ובנדפס ברש"י, היא וכן70(
 ר"ש. א' והא ד"ה רש"י גם וראה , 65 הערה ראה71(
 וכף. הבוגרת את לרבות אליו סדאיצטריך : מינכן בכ"יב7(
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 נעי אחד ויום ג'/ בת אפילו הכי אי לכם. לינשא לכם רחמנאוא'
 וקאמר רחמנא דקפיד אנבעלות קרא דהא שמעת לר' לכהונהליתכשר
 ג' דבת אמרת מצית לא הונא כדרב לכם. החיו נבעלות שאינןדכל/
 וקאמ' גדולה. משמע אשה הונא. כדרב 'ק כדביה לכם החיו/ קראלימא
 שנא ולא הכי שנא לא דטף מכלל החיו/ יודעת ואינה הרוגו.יודעת
 אהדדי קראי מדקשו הוי וגו'. הטף וכל וכתיב החיו.הכי

 א.ד,
 ב( סו, - ב)סה,

 יקברנה. תמות אם לקבורה ומרא זקנותה. בעת עליו שטעןבן
 יהודא בנידה"( כדאמרינן תאומים. אלא יולדת'/ היתה שלא לידהצער

 שנא לתשעה. ואחד לשבע נולד מהם אחד הוו. תאומי אחיוחזקיה
 ורביה אפריה מיפקדא יק מי בעלה. יכירנה שלא בגדיה 6ק החליפומנא.יק
 היו דאמר יהודא כר' הילכתא פסקי' כבר בנים. לו/ היו דכברואע"ג
 בנים לו יהיו בילדותו בניםלו

 בזקנותוף"
 מי כרסא חדא/ ילדת איכו

 שרגילה בנים. שני של אחד כרס עוד יולדת והיית תישתי שלאיתן
 אחוותא תאומים אחי הכי. קא' תלמודא כו' דאמר תאומים. לילד/היתה

 כדי חורין בת ועשאה רבה את כפו וטזי'ק/ פזי היו. ובנותיותאומות.
 ולא לעבד לא לינשא/ ראויה היתה שלא לפי לינשא מותרתשתהא

 מקפדא9". אלמא לרבה ומדכפינן בה. עבדות וצד חרות צד שהרילישראל.
 ולא לעבד לא לינשא יכולה היתה שלא לפי בה נהגו הפקרמנהל/
 לשחררה. רבה את כפו לפיכך בה, וחוטאין עצמה/ מפקרת היתה חוריןלבן

 מיפקד(ב לאולעולם

 יבמתו על הבא עלךהדרן

 הטעות. ציוני ניאה כאילו כה"י ובגוף מיותית. "כוניה"73(
 מינכן. כ"י גם יהשיה הגמיא, בגייסת לפניי המימיא היתה לא : כנראה74(
 כבנדפס. שנאי, ; צ"ל75(
 החליפה. : צ"ל76(
 הנדפס. גירסת השוה77(
 ב. סב, לעיל78(
 מינכן. בכ"י היא וכן79(
 עשאו4 ו"ה ברשא היא וכן כדלהלן, סץפקדא : צ"ל80(



 ברול לכהןאלמנה
 וכן דלעיל."( בפירקין כדאמרן בתרומה אוכלת אינה עצמההיא

 בפירקין לקמן וטעמא פסולה. פסולות ש העריות/ מכל אחת עלהבא
 לממזרת הדין והוא/ פסלה. מ( לה לפסול שנבעלה כיון זר. לאיש תהיהכי

 למידהטב בעי לא אלא לכהן הנישאות העריות מכל לאחת אוונתינה
 ו,צמה לבעלה ]מכנ[סת שהאשה מה כו' מלוג עבדי לו הכניפה רוכלא./כי
 ליה דהנעלת נדוניא ודין שכותבין כמו/ כתובתה באחריות לקבלםלו

 קרי/ וכך כך עליו פלוני קיבל הכל סך וכותב כנגדן מוסיףוהוא
 אחריותו כולן מתו שאפילו ונפסד פוחת שאיע קיים קרן ברזל.צאן
 ואינה הרבה ממון שמכנסת ויש יגרשנה. או כשימות/ לה לשלםעליו

 אוכל והבעל מלונ ניכסי והן/ לעצמה ומשיירה בכתובח~ב כולןכותבתן
 מולגין כמו מלוג/ ולשון לה. פיחתו פיחתו צ מתו ואם לה קייםוהקדן

 קיים והקרן פירות אוכל זו כך קיים והראש השער. שמשירהראש.4ק
 הותירו טעמא. ובגמרא חללוש והיא שלונ שהן לפי יאכלו/ לאלה."(

 דהוה ומידי עבדי קא מלאכתו דהא/ ב0זונות חייב שהוא אע"פהשביחו.
 הגוף ואין הואיל/ בתרומה יאכלו לא עליו. דמזונותיהן ולקיטואשכירו
 אוכלין שלו קואינן מלוג עבדי אפילו לכהן שני0ת ישראי בת לו.קנוי

 דקיניינו בגמרא וילפינן קיניין. שקנה קיניינו דהוי אוכלת עצמה והיאהואיל/
 נשהיק. דבי מתרומה מיפסלא והיא הואיל יאכלו4 לא/ אוכל. קינייןשקנה
 יקנה כי וכהל וצ"ל עבדים. קנה/ או נשא ש פבדי0. וקנה אשהשנשא

 ב. נו,81(
 לה. : צ"ל82(
 א. לד, ביצה83(
 ראה הערור, אל המחבר ליחס ואשר מלג. ערר בערור נכר נמצא הזה הפירוש84(
  1-26צ. עמודים הנ"ל, בתרביץאפשטיין

 למקומותיהן מפוזרימ למשניות הפירושימ נמצאו בקטע ש סו, המשנה על פידוש85(
 ו למשל מלוניל הכהן יהונתן ר' כבפירוש לפרק פרק בין ולא למשל, רש"י שלכבנדפס
 נמצאות שבשופרון התלמוד קטעי ובכל 21. עמ' א, ספר ג, שנה תרביץ, אסף, ש.ראה

 קראטאשין. דפוס בירושלמי הנמצא כדרך לפרק, פרק בין מרוכזות אחד פרק שלהמשניות
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 מנכסי עבדים/ שקנתה לכהן ישדאל בת לאנ0וו ומנין בו יאכל הואנפש
 עבדים שקנו ועבדיו עבדים)( שקנו כהן של עבדיו 54( או שלהמלוג

 לדבוינהו. איצטדיך ולמאי דבו קנה עבד שקנה מה תאמד/ ואםגדסי').(
 בו. דשות לדבו שאין מנת על מנה לעבד/ לו שנתנו כגון להמשכחת
 דלהכי ודדשינן הוא יתידא/ קדא כספו קנין כספו קנין נפש יקנה כיוכהן
 עבד יקנה/ שעבדו נפש. כספו קנין יקנה כי וכהן משמע והכיאתא.
 קידושין מיהו בלאו. עליה קיימי דהני.א( כהני נמי ובמתני' בו. יאכלהוא
 בן. כמו קנינו מאכיל בתדומה האוכל ומשני הוא. וקנינו בהו/ ליהתפסי

 אחיו שמתו עדל כהן ערל מאכלת).( אינה אוכלת/ ואינה הואילואלמנה
 הטמאים וכל העדל לקמן/ כדתנן ומאכילין מלוהו. ולא מילדנמחמת
 עומדין אבל נינהו תקנה מחסדי כלומד להו כאיב פומייהו יאכלו.לא
 והרי בתקנתא. לה אפשד אי חללה שנעשית זו אבל ולאכול. להיתקןהן/
 וילדה לממזד נישאת והבת בת וילדה לכהן שנישאת/ ישדאל בתמעזר
 לאחד בשבילו אוכלת/ כהן אשת אמו אם הדי קיים והבן ומתהבן

 והוא דפידקא. בסיפא כדתנן הכהן מן זדע לה שיש לפי בעלהמיתת
 כשד. מישדאל ונולד הוה כשד דאי הדין והוא הוא. דזד אוכלאינו/
 דמתני' משום ממזד לאותובי דנקט והאי אמו./ אם את ומאכיל אוכלאינו
 ומאכיל. אוכל שאינו/ כהן קנין מצינו דלא "( אמרינן קא קניןהיא.
 קנין לאו ממזד אבל בו. יאכל הוא וגו' נפש יקנה כי וכהן כתי'דהכי
 הוא./כהן

 ב.ד,

 דקיניינו שכלי מיכל מדאורייתא אוכל. שאינו אע"פ מאכיללהכי
 תוציאנא"( כך מתוך לאפקה אתי הילכך אוכל"(. שאינו/ אע"פ קינייןשקנה
 בתדומה שלה מלוג/ עבדי תאכיל שמא באיסודא. לה משהיולא

 דתאכיל מידי למיגזד ליכא בדזל צאן בעבדי אבל בעלה. מיתתלאחר
 דמים בעל אמד דאי לקמן אמדי' דהא הן כהן דשל כלום. בכך/ואין

 לחלק. וי"ו והוא בוי"ו, ועבדיו : בנדפס86(
 וכו' דקתמי נהי : וצ"ל לפנינו, מוטעית העתקה ואולי , אלה כהנים : ענינו87(
 קאמרינן. אוכל קנין : מינכן ובכ"י הנדפס, גירסת השוה88(
 מאכיל : השלמה89(
 יוציאנה. . צ"ל90(
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 לו אין בנים משום חמכלין בנים/ לו יש ועוד עמו.נק הדין נותןאני
 לכהן/ שניסת ישראל בת תעתה אלא מתני'יק. כדתני כו'. אוכליןבנים
 בעלה מיתת לאחר תאכילם שתא גזירה בתרומה מלוג עבדי תאכיללא

 אלא יאבלו. ברזל צאן עבדי בין מלוג עבדי בין/ במתני' תנןאלמה
 דבאלמנה משום/ יאכלו לא מלוג דעבדי טעמא היינו אשי רבאתר
 יאכלו אמרת ואי בעלונ מתרומת אביה לתרומות ששבה עסקינן כהןבת

 באיסורא ליה דאינסבי מקמי ראשון באלמנותי תעיקרא לאורוייאתייא/
 ליה אינסבי וכי ננשו דבי נ~זרותה דידי/ עבדי אכלי רוו גדוללכהן

 וסברא קנין. שקנה/ קנין משום דנבראי בתרותה נמי אכלי הוובאיסורא
 דבי בתרומה עבדיי ואכלו קתייתא למילתא לי הדרי גבראי דמיתהשתא
 לאורויי אתייא היא כהנת גרושה אווק נמי והכי כו'. ידעא ולאנשא./
 כהונה דמאיסור היא גמורה דזרה חללה לנפשה/ שויתא השתאהכא8(.
 אכלי מצי לא עבדיה/ הילכך בקידושין כדאמרי' חללה דהויאהוא

 מצי דלא לאורויי אתייא דלא לכהן ישראל בת אלתנה כ~.מחמתיה
 טעמא מאי לתיתר איכא תאי נשא. דבי בתרומה אכלי מעיקרא/למימר
 פלוג~ק לא עבדים. שקנה מעבדו/ גרעא לא הא מלוג עבדי אכלילא
 או/ ונתינה ממזרת אשי לרב והשתא לאנלמנה[. אלמנה בין חילקולא
 קנין משום יאכלו מלוג עבדי לכהו הוויה להו שיש העריות מכלאחת
 דאמר דרבינא ואליבא לאורויי. אתייא בהו למימר דליכא/ קניןשקנה
 שאין כיון לכהן/ נמי העריות מכל אחת כו/ 8( ומאכיל אוכלקנין

 בהן והיו בכתובתה יק לה ששמה ברזל ניכסי שום מאכילין. איןאוכלין
 אומרת היא כתובתה לגבות ובאת וכשיגרשנה'ק המסויים. ודבר/כלים
 צריכין והכלים נותן אני דתים כתובתי. גביית/ חוב בדמי נוסלת אניכליי

 וכו'. גזירה ד"ה ותוספות תאכיל, שמא ד"ה רש"י השוה91(
 א. סז, לקמן היא ברתתא92(
 אי. : צ"ל93(
 הכי. : צ"ל94(
 היא וכן נכונה כה"י וג" , פליגי לא : מינכן ובכ"י ברש"י וכן ובנדפס95(

 א קז,לקמן
 וי"ו. בלא מאכיל, : צ"ל96(
 ד"ה א ד, לעיל הריב"ן פירוש 1 המכנסת ד"ה רש"י גם וראה לו, : צ"ל97(
 לו.הכניסה

 בהקדמתי מש"כ וראה תרנ"ד, ס" וקידושין, יבום ה' זרוע, אור השוה98(
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 דאי~ אביה בית שבח מומום/ תטול. וכליה טענה קא שפיר עמה הדיןלי.
 ביד אביה/ מבית שהביאה כלים אביה בית שבח שיהא מתקבלהדבר
 הן אלו תנן חינה. ומשום כתובתה בדמי להו שקלא איהי הילכךאחר.
 דידיה ש"מ יאכלו באחריותן וחייב הואיל מדקתני כו'. ברזל/ צאןעבדי
 קתני. באחריותן ח1ייב הואיל עמה.ש(/ הדין דאמר למאן וקשיאנינהו

 יד לעולם בעין/ הוו אי אבל לו מתו מתו דאם דקאמר הואולהפסידן
 דידיה לאו ואי אביה. בית שבח משום בכתובתה ופטלת העליונה עלאשה
 שפ(כר ישראל והתנן בתרומה"". אכלי פי באחריותן שחייב משוםנינהו/
 בהמה נפש יקנה כי כדכתיב בתרומה בהמתו מאכיל/ דכהן מכהןפרה

 הי(נ כהן של ופרתו קניא לא/ שכירות מכהן ששכרה ויש'במשמע"ץ
 במקום/ יאכילנה אמו. אבי מבית שנפלה תנרומה[ לישראל לו ישת1ם

 דשכירות משום תרומה כרשיני יאכילנה לא משלומ( ליתן וויב שהואמזונות.
 דכהן הכא והא הי(נ דישראל לבהמה דאיתיה היכא וכל/ קנייאלא
 מאכילין אין וקתני ואבידה בגניבא/ חייב שכר דשומר באחריותאוריב

 (/ מיחייבנ פי דמיה 1% גביתרת ובכחישה באונפיה 1"( ה"ג תרומה.כרשיני
 מלאכה מחמת כחשה בכחישה נשבית. או מתה אם האונסין מן פטורשוכר
 שיכולין מכמות נתזלזלה דמיה ביתרת שאלה"ץ. בכילתה לאוקומה/דלאו

 דגרסי ואית/ שכירות. בשעתלמוכרה
 בתורת%"

 היאנ( והיא דמיה.
 מתניתין /הא יאכלו. הכי משום זה בכל וריב במתני' אבל מיחייבהי
 כששכרח בדמים מישראל פרה ששם כהן אבל לפיפא אלא דמיאלא

 תיאנס או תכחיש שאם הללו בדמים לו להחזירה עמו התנה/הימנו
 יוזלואו

 פירות%"
 הואיל תרומה כרשיני יאכילנה הדמים/ יתן בעולם

 תעמוד אם לבעלים/ בעיניה מחזירה שהוא ואע"פ באחריותו.וקיבלה
 דהדרי אעעג נמי עבדים וגבי שלו. גופה שאין ונמצא הללובדמים

 היא. נכונה המחבר וגירסת מינכן, שלכ"י וכן הנדפס גירסת השוה99(
 המחבר. מפירוש ומה הגירסה היא מה ברור, ואינו 1 הנדפס גירסת השוה100(
 ס. משנה יש פרק לתרומות הר"ש ראה101(
 ה"נ ך"ה רשא השוה102(
 להלן. שמבאר כמו היא, נכונה המחבר גירסת גם ברם ובנפחת. : ברש"י103(

 שם. חו"י ובהגהות שם אנשי ובחידושי הרי"ף גםוראה
 ב. צו, מציעא בבא ראה104(
 "יתרת". ובין "תורת" בין מבחין המחבר כנראה, אך 1 בנפחת : צ"ל אולי105(
 פרות. : צ"ל106(
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 בשילהי אכלוף4ק אם קיימ* ברשותיה וזולא אונסא דלענין כיון/בינייהו
 שישבו לע"אשק הררשה. בסוף שבאו/ עינייני בת גרסי'פירקין"ם(

 של/ עין את הבעל סימא לאיש התלמידים. שורתבסוף

 א.ה,

 יצא לא עינו סימת אם לאשה לא אבל לחרות יצא מהןאחר
 דלאו משום שהזיקה מה לו ומשלמה בעל/ של פרתו כמזיק והוילחירות.
רידיה

 ט"
 מכרו/ כליה. תטול טק תגרשנה שאם ימכור ונא נינהו).(

 שניהם מכרו כן כמו נמצא גרשם ר' רבינו בתשו' זה. או זה אושניהם
 כלי מוכד ארם שאין נקט. דמילתא אורחא לפרנסה/ "ק)ס זה בלאזה

 ומתה. דעתו בלא מכרה שהיא/ מעשה היה זה למזומת. אלאתשמישו
 היתה דלא הלקוחות. מיר מוציא הבעל גמליאל בן שמעת רבןואמר

 ואשכחן הואיל אסי דרב כותיה דתניא אע"ג כ"ש.טק מכירה.מכירתה/
 אביה בית נמבח משוס יהודה דרב ההיא מסתבר/ יהורא כרבאחריתי
 המת תכריכי מיתנא קנייה/ תכריכין. לשם אמתנא פרסוה חינא.ואיכא

 *יץ צאנאי ערופה4( מעגלה שם שם דגמר כהקדש הן הנאהבאיסורא
 א' והיכי הן דשלה יהוד' כרב הלכה נחמן רב א' זקני. רבאוהא'/
 שאים דבר מקדיש ארם ואין הוא דיריה/ לאו הא מיתנא קנייההכא
 גוביינא/ 14ק במחוסר יהודא רב מודה לא מי כהנא. רב ליה אמרשלו.
 כל כלים הנך גוביינא דמיחסרי דכיון יהודה רב מודה טץ דהדיןאע"ג

 וכו'. יאכילנה ד"ה רש"י גם השוה יאכלו, . צ"ל אכלו" "אם במקום107(
 ידענו לא ברם דר"נ פרקיה : גרס לא ואולי 1 לתקן כוזנתו מה מחוזר אין108(

 ד"ה הרשב"א בחידושי גם זה בענין גירסאות שינוה וראה היתה. מי דרשת זהלפי
 לטעמיה.רבא

 : שצ"ל או 1 32 עמ' הנ"ל, בתרביץ אפשטין ראה אחר, ע"א::ב:ענין : צ"ל109(
 )ד"ה ב ה, כלהלן אחרינא,""אב::בלישנא

 דידה. : צ"ל0!1( בגדתאה"
 יגרשנה. צ"ל!!!(
 בהקדמה. שכתבתי מה וראה הנ"ל, זרוע אור ראה12!(
 הריב"ן. לפירושי היא אפינית זו שצורה הקדמתי, וראה שמעתי, כך : ענינו113(

 מעשה ד"ה ריסב"א 1 וכו הבעל ד"ה ותוספות רש"י ראה הענין, פירוש לגוףואשר
 שניהם. מכרו ד"ה הרשב"א חידושי 1היה

 בנו"ן. נאנאי, : מינכן בכ"י וכן בנדפס14!(
 דמחוסר. : ובנדפס 1 מינכן בכ"י היא וכן5!1(
 וכף. לא מי ד"ה ברש"י היא וכן 1 עמה : השלמה6!!(
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 אית בעלמא שיעבודא אלא קיימא ברשותה/ לאו גביתינהו דלאכמה
 דבר,עות וכיון באהריותו./ הייב הוא עבדו אי נאנסו אי דהא עילווייהולה
 דמיה. ויהיב לשיעבודיה ומפקע יתמי דאקדשונהו הקדש אתי נינהויתמי
 קדושת אבל מונא. האי כי הגוף קדושת דוקא הקדש כו' לטעמיה/ורבא
 נכדי המץ ופודהו. דינר עוד מוסיף/ כדתנן לארמים

 שהלווהי'"
 ישדאל

 ליה ומפקע המץ איסוד/ דאתי בהנאה אסור הפסה אהד המצועל
 בהנאה'/ ואסור הפסה עליו שעבר ישראל של המצו והוי דגוי.לשיעבודיה

 שנתנו אצלו בשהדהינו התם לה מוקי בהנאה מותר שעה בכל דתנןוהא
 ששיעבד ישדאל ושיהרור גוביינא. מיהסר "" גוי של בביתו/ישראל
 וגובה הוב בעל והוזר הודין בן/ הוא הדי ושיהררו הוב לבעלעבדו
 שהותירו דמה/ ונוטלת משלה דסים נותנת ואהד אהר. 19קממקוםמ"ז

 אהרת מאשה בנים כהן לאותו לו ויש לכהן שניסת ישראל בת לו.הותידו
 שהן שלו. ברזל צאן עבדי אפילו יאכלו לא מעוברת לזו והניההומוו/
 אע"פ זה שעובר לפי עובר של הלקו מפני בתרומה/ היתומיןברשות
 אוכלין אין ועבדיו עבדים/ באותן הלק לו יש העולם לאויד באשלא

 שיוולד/ עד אוכלת אינה אמו שהדי זדה במעי הוא שזד לפיבתדומה.
 יאכל לא הוברר לא עבדיו והלק זר והוא והואיל אמו. את מאכילהוא
 אמרי' והכי הוא. דידיה האי למימד איכא הד דאכל בתרומה/ מהןאהד

 מאכיל ילוד משום יוסי/ דד' דטעמ' בגמר' דפדיש ולמאןבגמרא.
 ונהי מעוברת/ והניהה ממנה בניו לכהן לו כשהיו אפילו לאוקומהאיכא
 שיש בנים משום אוכלת היא שהרי בשבילה אוכלין שלה מלוגדעבדי
 לעובר הלק שיש מפני אוכלין אין יתומים של בדזל צאן עבדי אבללה,
 אינו ככהנת דהשיבא בתרומה אוכלת במעי שהוא ואע"גבהן.

 מעוברת/ והניהה ומת היא לישדאל כהן בת אם מאכיל ואינו פוסלשהעובר "" ה*ג ילוד. שאיע כהן/ ולא עבדיו מאכיל ילוד דכהן ילוד. שאינולפי מאכיל.""
 מאכיל ואינו כנעוריה. אביה לבית מלשוב פוסלה אחר בן להואין

 "מץ. ד"ה ברש"י היא וכן , את : השלמה117(
 הנ"ל. רש"י גם ודאה לא, דההוא : השלמה118(
 וש"דוד. ד"ה דש"י גם וראה זה, מלוה : ענינו119(
 העובר מ"מ האוכלת, אשה של במעי הוא עצמו שהעובד אע"פ : ענינו170(

 מאכיל.אינו
 הדיב"ן. תיקוני בדבד 29-28 עמודים הנ"ל, בתדביץ אפשטיין מש"כ דאה121(
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 אימ נמי ואמו כדפרישנא חלקו מפני לכהן שניטת/ ישראל בתעבדי

מאכיל.ע"
 אינו ילוד דשאיגו/ כהן אותו מן אחרים בנים לה אין אם

 אין מעוברת והניחה ומת לכהן כהן בת אף כו'. פאקעדת אחרמאכיג
 ואינן הן עבדיו שהרי עובר של חלקו מפני בתרומה שכליןהעבדים/
 ילוד. שאינו מפני להאביל כח בו אין והוא/ בשבילו. אלאאיכלין
 דר' אתי יוסי/ דר' עליה לפלוגי רבנן הנך אי 'ט( ידעינן לאוהשתא
 הוזב זר זרה במעי עובר ומשום לכהן ישראל בבת אלא א' לאיוסי
 משום לכהן כהן בבת אף למימר רבנן ואתו לא לכהן/ כהן בבתאבל

 לעובר אתו. למילתיה לפרושי/ דילמא או מאכיל. אינו ילודדשאיט
 זרות/ משום אמרת דאי מעוברת והניחה לכהן כהן בת כהנתבתעי
 ליכא ממתני' כו'. לו אמרו מיתיבי איכא. ילוד שאינו משום ואיליכא

 דקאמר היינו אתו. יוסי דר' למילתיה לפרושי רבע/ דאימרלאותובוה
 זרה/ במעי דעובר משום יאכלו שלא 0אמעתיזו

 ב.ה,

 ואינו הוא. כהנת במעי דהא אוכלין אלא שמעתי לא חו הושבזר
 ילוד. דאינו משום אוכלין דאינן לתרווייהו/ טעמא חד א~( היא היאזה
 לו/ יש עובר. של לחלקו וחי"ם קנה. עובר דקסבר יומי ר' דבריזו

 לית העובר בנים משום העבדים אוכלין זה עובר לבד אחריםבנים
 שאין משפחה: בשביל לירש הראוין האב אחי אחין מ0ום זכייהליה
 העובר נולד שלא זמן/ כל יורשים. לו יהיו שלא מישראל אדםלך
 סבירא דלא מכלל יומי ר' דברי זו בגינו. ואוכלין בהן לירושה הקרובזוכה
 שם ל"א אגדה. בעל בגדתאה זכייה. ליה אית דעובר לשמואלליה/
 קמ"ל מאי ליה וסבירא זו אלא הדבר./ לפרסם כדי עשרה בימקום).(
 כר' הלכה לימא כו'. אומר' חכמים אבל יוסי ר' דברי זו דקאמרבהא
 לא ואבטליון נ0נועיה מפי עליה רבנן דפליגי הקמ"ל /ומשנייוסי.
 מתגאים ואבסליון עהםמעיה מעולם אותם ראה/ לא שהרי מפיהםששמע

 מאכילה. אינה : וצ"ל נקה דלעיל ולישנא שיספא122(
 להלן בגמרא איבעיא והוא123(
 היא. איהי : ובנדפס124(
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 ר' של תלמידו/ יוסי וד' בסמיכה"ק שנחלקו היוהראשונים
 עליה. פליגי לא אלמא לו והודו מעיד. היה משמם אלא הרבונ מהםלמטה עקיבמרש"

 ולא הכהן בניס הניח כמותו. הלכה  דקבעו דמשמע וקיבלו קתנימי/
 עבדי אוכלין ברזל צאן ועבדי מלוג /עבדי ואלו אלו מעוברתהניחה
 משום אוכלין ברזל צא ועבדי/ אוכלת. קוהיא בשבילה אוכליןמלוג
 אין שלו/ אלו ישראל בת והיא בנים הניח ולא מעוברת הניחהבנים.
 ילוד.  שיהא 9ד עבדיו את ולא אמן את מאכיל אינו שהעובראוכלין
 בנידונ"( יאכילו וקרינן בלחמו. יאכלו הם ביתו ויליד דכתיב/ משוםאמו
 אימ ילוד שאינו משום אי הוא זר/ זרה במעי עובר משום איעבדיו
 שלא( קוהן מלוג/ עבדי מעוברת נמי והניחה ממנה בניס הניחמאכיל.
 לה. מפרש לקמן מאכלת הבת בהןמ( חלק לעובר שאין כמוהאוכלין
 יש אם כו' יפצא שסא יאכלו לא נקיבות כולס יאכלו/ זכריס ""ה*ג
 חוששין דאין ברזל צאן עבדי/ "" יאכילו מעוברת והיא זכריםשם

 מחצה יולדות היולדות/ שכל מיעוט דוךים זכר עובר יהא שמאלמיעוט
 למחצה/ דמפילות מיעוטא סמוך שמפילות ויש נקיבות. ומחצהזכרים
 אלא למיעוט חהחשין ואין מיעוטא לירש הראוין זכרים להו הוואיבות
 כלום. זכרים במקום לבת דאין חלק לה ואין נקיבה והיא סמכינן/ארובא
 ביניהן זכר/ שאין נקיבות כולןואס

 1לא11"
 עובר ימצא שמא יאכלו

 דאי ליה תיפוק זכר עובר/ ימצא שמא אירייא עאי מתמה וקא כו'זכר
 לעובר/ יש וע נקיבות שלפניע אותן דכל דכיון פסלא נקיבה הוינמי
 ועוד ההואחק מהי חדא דקאמר ועוד חדא נקיבה. היא ואפילו בהן.חלק
 ליכא למיעוט חוששין אין ליה דסבירא ""דכיון מידי/ איצטריךלא

 עובד ימצא דשמא בתקנתא אפשד/ דלא קאמ' ועוד הכי ליהלפרושי
 כדלקמןמ( איפשר/ היא ובתקנתא חיישינן לא למיעוט דהא כו'.זכר

 ש טז, חמגה125(
 ב. סב, לעיל ראה126(
 א. מד,,12(
 שלה. : צ"ל128(
 זכרים. כולן ד"ה רש"י השוה129(
 בדש"י. היא וכן יאכלו, : צ"ל130(
 וי-ו. בלא לא, : צ"ל131(
 והנקיבה. העובר של חלקו מפמ , ז"א132(
 קאמר. ועוד חדא ד"ה הריטב"א חידושי גם ראה133(
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 רובא דבתר בהן חלק לו ויהא זכר יהא לשמא למיעופ חת0שיןאין
 דעבדינן לעיל).( כדפרישי' נפלים או נקיבות או וולדות ורוב/אזלינן
 עבדים ונמצאו העבד כדמי לחלקו נכסים שאר/ לו דבוררין תקנתא.להו
 למיעבד מצינן לא נקיבות דכולן היכא/ אבל הטלדים. לחלק מגיעיןכולן

 כחלוק נמבאו קטנים/ יתומימ שלו. והכל זכר העובר יהא שמאתקנתא
 חלק/ לחלקו אשטרופוס ובורר ואחד אחד לכל אפוטרופום להממפמידין
 מתאהמ( דעד לפירי חלוקה ומהניא למחות יכולין היתומין הגדילויפוג

 איפשר דידיה נחמן דרב אליבא והשתא יכולין/לימחות איןהגדיכו
 חיישינן ולא יאכלו זכרים הילכך לימחות./ יכולין אין דהאבתקנתא
 הוג "ק תנא דרב/נחמן לימא חלקו. שביררו מאחר עובר שללחלעו

 דר' מכלל נחמן דרב תקבשא משום יאכלו זכרים שמעון ר'מדקאמר
 אלמא אמר קא בתקנתא אפילו מאכיל איט הבן דאמר יוסי בר'ישמעאל
 אית עלמא דכולי כא שיגדל. עד לחלוק רשאי ואינו/ נחמן לרב ליהלית
 ישמעאל לר' אפילו נמי הכי תקנתא/ להו עביד ואי נחמן דרבלהו
 דר"ם דלא יאכלו/ שמע' ר' וקאמ' פליגי. תקנתא עבוד בדלא והכאאכלי

 אם קאמר דהכי קסוד מאכלת הבת למיעוט. חייש קמא ותנאלמיעוט
 כשעיש

***
 רבי *פירוש עתה זה פרסם מירסקי, ק. ש. הפרופסור היובל,חתן

 קטן*. ומועד מגילה מסכתות והרי*ף, המשנה על מלוניל הכהןיהונתן
 השתבהע הכהן יהונתן הר' כי יודעים, אנו לידי. הגיע טרם הספרחבל,
 "ם(. עכ"פ כתובות למסכת הריב*ן בפירושיהרבה

 מובא כמעט חבריד מגילה, מסכת על גם פירוש חברהריב*ן
 - עכ*פ האלה השרידים עפ*י - לברר שלי בדאו הראהפונים"(.אצל
 מגילוע למסבת הריב*ן בפירושי גם יהונתן הר' השתמש לאהאם

 והנו יבמות, למסבת הרי*ף אף פירש יהונתן שהר' ידוע כןכמו
 שתתן אפשר מירסקי להפרופסור בזה מגיש שאני תשורתי "(. בכ*יעוד

 כבנדפס. תטר, : צ"ל134(
 181. עכף הנ"ל, תרביץ וכף, הריב"ן פירושי אפשט=ן, ראה135(
 13. עכף הנ"ל, אפשסיין ראה136(
 6 מס, יבמות, שכח, עכף הנ*ל, השלם המפרש קונסרס פריסטען, ראה137(
 תמ*יא אונא שם חנרונה)*הצ5ירתש
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 יבמות ממסכת הריקף על יהונתן הר' דברי מהיחסים איך לבררהוומנות
 שלפנינו. הריב"ןלפירהשי

 ועצמה כח ה' יתן ולו ; היובל חחש לפני ערבים דגריויהיו-נא
 היהדות, מדעי את רוחו בפרי הלאה להעשיר טובה ושיבה זקנהעד

 ומכבדיו! טוקיריו מרעיו,לשמחת

"1ששאש48ן



 ב,,ישיבה"הישיבה
 - ת א מ-

 קומובפקי מ. ר"רהרב
יוהניסבורג

 מעלות כמה י אמרו - השנה את לעבר זקנים שבעה שנכנסו,ונזעשה
 עשרה. שתים אומר יוסי ר' עשרה, שלש אומר מאיר ר' ובתרומהיבקדש
 הסנדלר, יוחנן ר' לו אמר עשרה. שלש עקיבה מר' שמעתי כך מאיר,א"ר

 יוחנן ר' י אמרו ישיבות. שמשת שלא מה עומדות עקיבא ר' אתשמשתי
 א'(. ג', חגיגה )ירוש' בנשיקהא. משם ועמדו הוא לאמתו אלכסנדריהסנדלר

 נצחת תשובה מאיר לר' השיב הסנדלר יוחנן שר' זה מספורנראה
 פירשוי שם העדה" וב,,קרבן משה" וב"פני תשובתו. היתה מה מבואר לאאבל

 ענין מה אבל ממנו". זו שמעתי ולא ממך יותר הרבה ר"ע את"שמשתי
 ב"כלומר". הבליעו זה את והישיבות,העומדות

 בר"ש ר"א פוטר רבי גירדי, "קני ה' י' שבת בירושלמי,שוב
 עומדות אבא את שמשתי לו, אמר מאביך. שמעתי כך רבי, לו אמרמחייב.
 שלאמה

 שכמבתן"
 מה עומדות אבא את שמשתי ליה אמר כך אלא - ישיבות

 היו הועד לבית נכנס בר"ש ר"א כשהיה ישיבות. רבך את שמשתשלא
 עוקצתו בר"ש ר"א של תשובתו היתה כך כדי עד מקדירות". רבי שלפניו

 פוטרן משה" "פני וישיבות". ב"עומדות הפירושים רבו פעםושוב
 אני?". ששמשתי כמו לפניו שמשת כ"כ וכי "כלומר, - קצרב"כלומר"
 אותו שבה~ת שלא מה עראי, בדרך - "עומדות יותרי מאריך העדה""קרבן

 יכול". וזה יכול בזה אבי פטר שלא יודע ואני בקביעות, כלומר -בישיבות
 בישיבה, ורכות בעמידה קשות "קי"ל מתמיה. ביאור נתן שלו קרבן"וב"שירי

 ממה יותר ועמוקים קשים בדברים אביו את ששימש בר"ש ר"א אמרלזה
 כזו, בתשובה ההגיון קושי ומלבד רכים". בדברים אביו את הואששימש

 ל"שמשתן" נחלף המעתיקים וכטעות "שמשתו", היא הגכונה שהגירסא נ"ל1(

818
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 כ'ש0 )מגילה בגמ' אמרו דאיפכא הרד"ל" ב*חדחטי בצדק העירכבר
 *שבהלכות הפוכות: בפנים הרד"ל פי' ולזה מעומד"! ורכות מיושבשקשות
 וחזרתי דקדקתי הרבה שסהטתי בהן אפי' מעומד, אותן שמלמדיןקלות
 הקשות באותן ששמשת ממה יותר מפיו, לשמוע פעמים כמה אבאלפני

 למאד. מעליבה באמת היא התשובה זה, לפירוש מיושב". ללמדןשצריכין
 *עומדות* בשם הלכות שיכט מקום בשום מצינו שלא תמוהאמנם

 מתוך שנפלטו האלה הדברים שהיו נראה ומתן המשא וממהלךו*יושבות".
 התלמידימק. בפי שגוריםכעס,

 התלמידים ישיבת בענין בישיבות שרר מדוקדק שסדר לדעה, זאתוהנה
 מהתלמידים ואחד אחד כל יתרה. בקפידא נקבעו והמקומותלמקומותיהם,

 קבוע מקום לוהיה
 שניתי

 בחכמה, מדרגתו לפי הישיבה ראש מטעם לו
 תלמידי חבורת על בבהירות מסופר ע"ב ק"ה, וביבמות, זז. לאוממט
 לרוץ התחיל אחד וכל למתיבתא' רבי "אתא ופתאום ושוחחו, שישבורבי

 בדוכתייהו, *יתבי - המרוץ קלי - קלילי* דהוו *אינהו למקומהבבהלה
 הריצה, עליו היתה קשה ואזיל". מפסע הוה יוקריה אגב יוסי ב*ר ישמאלר'
 היה מוכרח ולפיכך שהוא, מקום באיזה סתם להתישב יטל היה לאוגם

 שם ברש*י ועיין קודוטי. עם ראהטי על "מפסע שהיה אף למקומו,להגיע
 רש*י פירשו כמו*כ אדוכתיה". למיתב חד כל "ואיבעי בקצורישהוסיף
 בישיבה חברו מקום שמכיר מי את עושיבח אליעזר ר' של טעמוורשב"ם
 שהוא סימן ותלמיד, תלמיד כל מקום מכיר הוא שאם ע"א( קי"ט,)פסחים,
 תמידי מקום תלמיד לכל שהיה מזה גם מוכח תדיר. בישיבה לישברגיל
קבוע.

 רב, ומנו רב *מט ששאל: ר"ל, על הספור מובא ע*א נוד,בחולין
 ליה נהירא *ולא י נרגשים דברים יוחנן ר' ענהו וע"ז ליה?" ידענאולא

 לסיפוד בהמשך 213( דף 7, )כרך הסנדלרש לוחנן ערך ע1918מ; 8418ע10מצמתמ2(
 ושוב פשוט". כשומע ישיבות ותיק. כתלמיד ידו, על - "עומדות פ": בחמגה,המובא
 יושבים, הקהל וכל עומדים הותיקים התלמידים שהיו מצינו איפה השאלה,נשאלת
 על שישבו וראב"ש רבי על פ"ד: ב"מ וע" כלי בפי שגור למבטא זה שנעשהעד

 יושבים והם שותים אנו מימיהן אמרי, ומפרקו. "מקשו וריב"ק רשב"ג לפניהקרקע
 יותר גדול, התלטץד שהיה מה שכל מוכח אסקינהו" ספסלי להו עבדו קרקע? גביעל
 שחר. לו אין הנ"ל הביאור ולפיכך יותר. מכובד במקום וגם לישב. מתכבדהיה

 ובעל בדאי שהוא הואש, לאמתו אלכסנדרי "ריה"ס שאמרו מה שתרגם עודועיי"ש
 מבין לכל יובן כזמצר פוסל*, במומו הפוסל "כל זה מתרגם על אני וקוראמגזם.
 הסוגיא.ממהלך
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 שנים אותן כל והאלקים! חייא? ור' רבה רבי את ששימש תלמידלאותו
 תלמיד אותועחטימש

 פי'ו שם וברשוי בעמידה'. שמשתי אני בישיבה"
 מנהג שהיה מזה מוכח ממניי. חשוב שהיה עומד, ואני יושב היה*הוא

 רבו, לפני למודו תחלת היינו תלמיד, כל של שמושו שתחלתהישיבות
 תלמיד כל על שהיה הזמן למשך רמז שום אין כי ואם בעמידה.היה

 דןינו בישיבה, רבו את הסהטבהט תלמיד לדרגת שהגיע עד בעמידה,לשמש
 וישיבה ישיבה ובכל כזה. מעבר זמן שהיה ברור יושב, כשהוא לפניוהלומד
 מדרשא, בי בעידן עומדים שהיו מהמתחילים תלמידים חבורת תמידהיתה
 והלמודינה השיעורים בזמןדןינו

 בביהמוד היו ספסלים כמה הגמ' חוקרת ע*א( ד' )ברכות,ובירושלמי
 עלמא לכולי אבל דיעות, כמה שמה ומובאות ראב"ע. את שהושיבובשעה
 מה מבואר ולא הגדר'. לאחורי העומדים מן "חוץ היה הספסליםמנין
 מאחוריו? העומדים היו ומי ביהמוד, בתוך היה שכנראה הגדר,ענין

 שיהיו, כמה יהיו ספסלים, של שורות עמדו בתחלה שפיר. אתיולדברינו
 בישיבה רבם את לשמש הרשות להם נתנה שכבר התלמידים, ישבושעליהם
 הם עמדו לו כי בעמידה. שמשו שעדיין התלמידים עמדו הספסליםומאחורי
 יכולים היו לא והללו התלמידים ובין הרב בין סוככים היובראשונה,
 עמדו ומאחוריהם בתחלה היו'2בים ישבו כך לפי כלל. רבם אתלראות

 על העומדים ידחקו שלא כדי ביניהם מפסיק היה נמוך וגדרהעומדים,
 רב. מספרם היה כי עליהם, ויפלוהיושבים

 ראש- ביד היתה הישיבוג רשות מסוים לתלמיד לתתההחלטה
 להעלות הגדד מאחורי העומדים מבין אחד שמשנבחר וכמובןהישיבה.
 על היושבים יותד, המיוחסים התלמידים בין מקום ולתפוס *יושב*למדרגת
 הנשארים. בין ראש-הישיבה, על ותרעומות קנאה מעורר הדבר היההספסלים,

 יושבת, וישיבה ישיבה כל "אין י*ס )דברים, הספרי כוונתוזוהי

 היני בר איסי את דומה בהתרגשות .וחנן ר' מוכיח ע"ב קל"ז, בחולין ולהלן,3(
 דרב אחורי שורן י"ז יתיב%2 הוה כד "דכירנא לו: ואומר אריכש אבא לרב, שקראעל

 שתפס אלא יושב תלמיד למדרגת ר"י גם עלה כבר שאז נראה וכו'". דרביקמיה
 תלמיד אותו ששימש שניס אותן .כל כאן שאמר מה וא"כ מרב יותר הרבה נמוךמקום
 לא אם שניהם, שישבו זמן היה דהא דוקא לאו בעמידה", אני שמשתיבישיבה
 הנפלאה מהמליצה כדמוכח לרבי, חבר תלמיד והיה כלל רב שימש לא כבר שאזשנאמר
 אנא ולית דרב לפומיה דרבי ומפומיה דרבי לפומיה דרב מפומיה דנור זקוקין"ונפקי
 אמרין". הן מהידע
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 ומה לישב פלוני א"ם ראה מה - ואומרים אחריו מרננים שיהיועד
 בר' הלל רבנו בפי' וראיתי מאירים. והדברים לישב;". שלא פלוני אישראה

 של אחריו דהיינו - "אחריו שפ": 8( ע' תש"ח )ירושלים, הספרי עלאליקים
 לשון את המוציא דחוק פירוש זהו ולענ"ד הישיבה". מבני ואחד אחדכל

 ראש-הישיבה, על מתרעמים שהיו הוא הנכון והפידח? פשוטה. מידיהפסקא

 חברו, של מחופתו נכוה שךהוא דרכו היא וכך מנעוריו, רע האדם לב יצרכי

 כבוד, יהתד להם ומגיע מחבריהם, הם שגדולים שחשבו כאלה היוולפיכך
 לדרגה פלוני איש ולהעלות עומדים אותם להשאיר ראש-הישיבה ראהומה
 לשבת? לו ולהרשות גבוההיותר

 "שנו בפרק שנמנית מקומו" את "המכיר של הטובה המדה זהלפי
 שמכיר מי כמשמעה: פשוטה בהם, נקנית שהתורה הדברים מ"ח ביןחכמים"

 שניתן באחרים מתקנא ואינו שם לעמוד או לישב לו שנקבע מקומואת
 הקנאה של הנפש מפיזור ניצול הוא זה ידי ועל מכובד, יותר מקוםלחם

 אל זו מדה מחוברת ובצדק יותר. ללמודו ומתמסר הישיבה לתלמידישארבה
 צודך ואין תליא. בהא הא כי אחריה, תיכף הבאה בחלקו" "השמחמדת
 אלה. מאמרים על שנתגבבו הפירושיםברבוי

 רב ע"י אמי ר' של המימרא על הדיון מקבל האלה הדבריםלאור
 הלך במסיבה חכמה, אחר הלך "בישיבה אחר. אופי ע"א ק"כ, בב"באשי
 למקומותיהם התלמידים בישיבת מדבר והרא"ש, הרשב"ם כפי' - וקנה"אחר

 לישיבה, מחוץ שבמסיבה, אף למודם. ומדריגת חכמתם לפיהמסודרים
 מקום תופס היה בישיבה בראש, אותו ומושיבים לזקן כבוד חולקיןריו

 אנו אשי ורב אמי ר' של אלה ובדברים פנים. משא בלי חכמתו,ןפי
 בישיבה, פורצים לפעמים שהיו והרנון והתרעומות החכוכים הדשומעים
 הגדול צעיר הימנו למעלה יהושיב בה?נים, הגדול על ראש-ה"שיבהכשדלג
 של לתרעומותיו נרגזת כתשובה נשמעים אמי ר' דברי בחכמה.ממנו
 בראש, אותך ונושיב זקנה אחר נלך במסיבה לאמר כאילו נעלב, זקןאותו
 שני אשי, ורב זה. בדין פנים מווא ואין החכמה אחר הולכים בישיבהופה

 לא הישיבות שיטת כי הקשיים, אותם לנוכח עמד הוא אף אח"כ,דורות
 לפצות המכוונת בפשרה הדין חומר את למתק השתדל הוא אמנםנשתנתונ

 ביתרון יכירו הזקנים גם ובודאי - בחכמה" דמפליג "והוא הזקן:דעת
 זאת לעומת בשנים. הימנו שגדול מי נגד אף קדימה דין לו רק -חכמתו
 שהחכם עד בזקנה" "מופלג שאיננו זמן וכל במסיבה, היקן יתדוןהוגבל
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 הוא צעיר כי אם בדאש לשבת לחכם היתרון פניו, להדד מהעודרבעצמו
בשנים.

 היני בר איסי את הוכיה יוחנן שר' מסופר ע*ב, קל*ו,ובדרלין
 מגדולתו ציור לתת וכדי כבוד. דרך רב, ולא אדיכא" "אבא לרב שקראעל
 שורן י"ז יתיבנא והוה רבי בישיבת שניהם קוכשלמדו ר"י סיפר רב,של

 דרבי לפומיה דרב מפומיה דטר זקוקין ונפקק רבי קמי דרבאחוריה
 אריכא אבא ואת אמרין, הן מה ידע אנא ולית דרב לפומיה דדביומפומיה
 ואני רבי לפני יושב שהיה ממני, חשוב "היה שמי רש"י ומסביר ליהק"קרית
 מספר בדיוק זכד בזקנותו יוהנן שר' העובדא מאהריו". שודות י"ז יחטבהיתי

 מקוכצתיהם היו שלא מדאה, בצעירותם רב לבין בינו שחלקוהשודות
 במספר בדיוק נמדד רב לבין בינו בחכמה והמרחק בכוונה, אלאבמקרה
 המקומות בכבוד כחלוק היה החכמה בדרגת וההלוק ביניהם, שהלקוהשורות
 לאיסי לצייר כדי זו ראיה ר"י הביא ולפיכך ולשורותיהם. לספסליהםשתפסו
 רבץ. שלגדולתו

 דית שבסהטך היה שאפשר עד השערה כחוט זו במדה דקדקו כךוכל
 הויכוח בהטשך גילה אם למקום ממקום התלמיד את יעבירו יום באותואהד
 ומעשה עליו. שחשבו מה בו שאין נתגלה להיפך, אם, או חכמהיותר
 לארי שחשבוהו - כהנא רב את ההטיבו שבבוקר יוהנן ר' של בישיבתוהיה
 יוחנן שר' פעם בכל אולם ראשונה(. )שורה קמא בדדא - מבבלשעיה
 רבו( רב עליו ציוה כן )כי כלום הקשה לא זה ותלמיד שמעתאאמר

 ולא בפעבנ כפעם בעיניהם ע~ירד לכבודו בהתאם לספסל מספסלהורידוהו
 בשורה מקומו שיתפוס הדין שורת חייבה כך אלא נתכוונו, חלילה,לבוותו,

 במקום ישב לא אחת שעה ואף שעה, באותה למודו דרגת לפי לוהמתאימה
 שועל', נעשה שאמרת ש"הארי למסקנא יוהנן ר' שהגיע עד מכובד,יותר
 ופתח רגליו על כהנא רב עמד אך אולם בתרא. בדרא עצמו כהנא רבומצא
 מיד שואג, לאריה שוב נהפך לשועל שנראה ומי להקשות, והתחילפיו

 בעיניהם. שוב שגדל לכבודו בהתאם קמא בדרא לו הראוי למקוטוהחזירוהו

 אחד למקומותיהס, החכמים ישיבת פרטי נמסרו בתלמוד מקומות בהרבה4(
 ע"ב מ"ג, בעירובין למשל וע" כתנה. בלי הדבר נאמר לא ובודאי השני,מאחורי
 נחמן". דר' קמיה רבא ויתיב דרבא אחוריה יצחק בר נחמן ר' "יתיב ע"א קנ"ב,ובב"ב
 של תלמידו היה יצחק בר שר"נ הוכיחו שאמנם ר"נ, שלח ד"ה ע"ב מ"ו, ב"ב בתיס'וע"
 בדיוק כבודם לפי יושבים שניהם ונמצאורבא,
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 במשך חלו כולן ומלך, הדיוט מלך מעין האלו, והתמורות החליפותוכל
 ע"א. קיעז, בב"ק, פרטים בתוספת כמסופר, אחד,בוקר

 לעומת מהחכמים אחד כל דרגת ומדדו שקלו כמה עד לרשתונפלא
 ויהודה עעבז מעה, ברכות, עי' הלכה. בעניני אפילו נגע שזה עדחברו,
 נינהו הדדי דכי היכי אבל - מדפתי, אחא ורב אשי רב בר ומר מרימרבר

 שאחד מצאו לא אנשים שלשה איך להבין קשה לכאורא עדיףע. ברכותחלוק
 שהוא לחשוב צריך היה אחד כל או מחבריו. גדול משהו יהיהמהם
 אחד כל היה צריך שבעעותנותם או הרגיל, האדם כטבע מחברו,גדול

 ומדוד, שקול להם, ברור היה שכ"כ מזה נראה הימנו. גדול שחברולחשוב
 מפני הזמון, ברכת זה במקרה שבטלו עד המדרגה באותה היושכולם
 נינהוף. הדדי ודכי משום לקיימו ניתן לא פשוט זה בדין דעתם,שלפי

 לו שניתן שמי כלל חייבה לא וענותנותם ז"ל חכמינו שלצדקתם
 לו וישב לישיבה שיבא או לקחתו יסרב או יהסס יותר, מכובדמקום
 טבעי כדבר ונתקבל השורה, דין היה הדין בשורת ולא. לאמאחור.
 מאיר ממש הוא ע"ב, ק"ג, בכתובות המובא והספור לשנותו. אפשרשאי
 זה. בנושא שלמה תמונה לנו ומגלהעינים

 פי' בראש", ישב חמא בר חנינא אמר. רבי של פטירתועבשעת
 אפס ר' שהיה חנינא, ר' קבל וולא במקומו". הישיבה ראש הואשיהא
 מתגלה חנינא ר' ברישא". אפס ר' יתיב ומחצה. שנים שתי ממנוגדול
 דוגמוע. שאין ומוסריות תרומיות מדות ובעל נעלה כצדיק לעינינוכאן
 פטירתו בשעת לו חלק ובעצמו, בכבודו הנשיא יהודה ר' ישראל, שלרבן
 ישב שר"ח ישראל לחכמי וציוה היהודי בעולם גדול הכי הכבודאת
 שחכם הכבוד שיא היה זה ישיבה! כרצש מקומו את ויירש כסשבעל

 הימאן א. והרב מכובד. במקום ראשונה, בשורה שישב לפרש רצה גרץ5(
 במחילה אבל בהתלהבות. בו תמך חמא, בר חנינא ר' ערך ואמוראים", תנאיםב"תולדות
 הוא נסתר הסיפור, רוח את הולם פירושם שאין מלבד שחר. כל לדבריהם איןמכבודם
 אפס שר' רב ידע מנין מקשה הגמ' שכן שם, בכתובות עצמה הגמ' מדבריבפידוש

 ועונה ? יתיב כדיתיב אפס ור נפשיה נח חנעא ר דילמא ברישש יתיב חנינא ור'מת
 מליך דלא סגי לא בראש ישב חמא בד חנינא רבי, דאמר "כיון השני. בת.דוץהגמ'
 הוא שיהיה הינו "מליך", של במובן זה, בנדון בו משתמשת שהיא בדאש""ישב הביטוי את מפרשת בעצמה שהגמ' הרי ". לך' ויקם אומד ,ותגזד בצדיקים בהודכ'

ראש-ישיבדע
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 על 'מלך"ק, נקרא ישיבה כל ראש ויום אליו. להגיע היה יכולמישראל
 ולקיים הקדוש. רבנו של ממלכתו כסא על שישב זה וכמה כמהאחת
 לא מתברך הישיבה ראש היה וכבור", עושר אבשמאלה שנאמרמה
 חמא בר חנינא ור' מנויו(, לרגל ומתעשר בממון, גם אם כי בכבוררק
 כרי ורק אך והעושר, הכבור כל את היסוסים בלי גבו מאחוריזרק

 גרלה כך כדי עד ומחצה! בשנתיים רק ממנו גרול לארם כבורלחלוק
 שר' ברישא, אפס ר' כשישב ואעפי"כ חנינא. ר' של וענוותנותוצרקתו
 משתוממים עומרים ואנו אבראי"! חנינא ר' איתיב המליכו בעצמוחנינא
 וררש לשלום, אך היתה חייו שאיפת שכל הצריק, זה חנינא ר'על

 בעיניו יקר היה ת"ח וכבור ברכות( )שלהי בעולם שלום מרביםשתאח
 ושהאמת ע"ב( צ"ט, )סנהררין אפיקורס הוא ת"ח שהמבזה שאמר עדכ"כ
 עאא( ס"ר, )שם, אמת הקב"ה של שחותמו שררש עד לרגליו נרהיתה
 )ברכות, שמים" בידי "הכל כדרשתו ותחרות קנאה מכל רחוקוהיה
 להשאר בעצמו הבליג שלא ער כ"כ קנאה תקפתהו פתאום - ע"ב(ל"ג,

 גלמור מבחוץ וישב ר"ח לו ויצא בראש, אפס ר' כובישבבביהמאד
 של הרם רתיחת זו היתה ולא אצלו. וישב ובא לוי עליו שרחם ערובודד,
 תענית, ובירוש' שנימ~ו עשרות של הנהגה אם כי חודש או יומים אויום
 רק לא לפניו שם שר"ח מוכח ושם הסיפור, אותו ג"כ מובא ה"ב,פ"ר
 המועמדים. בתור השלישי להיות והסכים אחד זקן עוד אלא אפס ר'את
 מבחוץ ר"ח לו ישב זקן, אותו וגם אפס ר' גם שמלכו השנים אותןוכל

 והמלאה המוזרה התנהגותו יסופר! כי הרבר יאומן לא ממש לוי.בלוית
 ורגש נמוס משוללת ובוראי לכאורה, הגיון, כל משוללת ר"ח שלסתירות
 ר"חו ע"י  יעשה כזה שמעשה הרעת על להעלות אפשר כלום חלילה.מוסר,
 שלשים במשך יום יום ר"ח שעשה מגונה, מעשה זה היה אילו מזה,וחוץ
 כבודו יורד היה הלא החכמים, כל במעמר ישראל כל לעיני ויותרשנה

 אחרי זמנו בבא כראהם-ישיבה עליהם שימליכוהו יוובן זה ואיךבעיניהם,

 על אמר אשי שף ע"א קנ"ה שבת וע" ע"או ס"ב, ע"א, נ"ו, ברכות ע"6(
 מופרזת. גאוה של צלצול בלי וטבעי מקובל כתואר מלך", "אנאעצמו:

 דמן אבא לר' ~הטיב הענמתן אבהו ר' שכשרצה ע"א מ,, בסוטה כמסופרק
 את למנות לחכמים ויעץ הישיבה ראש משית לקבל סירב בחובות, המטופלעכו
 שם. ברש"י וע" מינויו. לרגל מכולם שיקבל מהמתנות האחרון זה שיתעשר כדי אבאר'

 ומחצה, שנתהם רק חי אפס שף כתבו ע"ב ס"ה, בעירובין התוס, כי אם8(
 והוכיח אפס( ר' ערך )ח"א, ואמוראים" תנאים "תולדות בס, עליהם הקשהכבר

 רבי. של פטירתו אחרי שנה שלשים חי אפס שר'בראיות
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 זה היה שלא להגיד עלינו בהכרח זקןי ואותו אפס ר' שלהסתלקותם
 היה טועה. אלא אינו חטא חנינא ר' האומר וכל כלל, מגונה מעשהח"ו
 ולא חכמה אחרי הולכים שבישיבה שמכיון ומוסכם פשוט דבר כנראהזה

 לפיכך זקן, ואותו אפס מר' נמוכה במרריגה היה לא ור"ח זקנה,אחרי
 יקדמוהו שהם שהסכים מה מהם. למטה הוא שישב הדין שורת נתנהלא

 למטה לשבת אבל הכלל9( מן יוצא צדקות מעשה באמת היה זו,בכהצרה
 התקנה עצם את הורסים היו בזה כי אפשר, אי היה זה בישיבה,מהם

 תלמידים של ודורות בשנים, מאות בישיבות שהונהגו והמשטרהיסודית
 כי לר"ח אחרת עצה איפא, היתה, לא קבוע. לחוק עליהם וקבלוםקימום
 זקן. לאותו וגם אפס לר' שרחש הכבוד כל עם בחוץ, לשבתאם

 ר' עם לוי ישב שנה שלשים לוי. עם ונשנה חזר הדברואותו
 בנוגע היימאן א. הרב של ראיותיו )ראה לצוותא לו להיות כדי בחוץחנינא
 487 וע' 211 ע' ואמוראים" תנאים "תולרות אפס ר' של מלכותולזמן
 התוס' דעת נקבל אם אפילו שכן זה, על דוקא בנויה קושיתי איןאבל

 עדיין ומחצה, שנתיים רק ארך שזה לקיש, ריש ד"ה ע*ב ס"ה,עירובין
 לר' מסור ואוהב נאמן ידיד היה בודאי וא"כ עומדת( בתוקפההקושיה
 היה הלא השנים, אותן כל אחרי בראש וישב ר"ח זכה סוף וכשסוףחניטנ
 הגדולה, להשתוממותנו עשה. כן לא והוא מברכיו ראש להיות צריךלוי
 מחוץ נשאר לא גם אלא שם מקומו לתשס יישיבה נכנס שלא רקלא

 נח "כי שם: נאמר כך לחו"ל. לו ויצא הארץ את עזב אם כילביהמ"ד,
 למיתב אינש ללוי ליה הוה ולא ברישא חנינא ר' ויתיב אפס דר'נפשיה
 היה ולא בחוץ גלמוד הרגיש אם שם(. )כתובות, לבבל" קאתאגביה
 ישיבתו לתוך המפתן את ועבר קם לא מה מפני שם. ללמוד מי עםלו
 שעה, שעה יום, יום יחד למדו שנה ששלשים חנינא ר' וחברו רעושל

 היתכן?! לבבל. וירד הקדש ארץ את עזב אלא ורעות ושלום ואחוהבאהבה
 הדבר להיפך, שכזו. זרות נגד בקורת של מלה או תוכחה שום בגמ'ואין
 את מיד הבין לבבל, בא שלוי לרב שכשספרו עד לגמרי, פשוטנראה
 ועל וכו'". אפס דר' נפשיה נח מיניה "שמע הכריז ותיכף הקורות,כל

 הגמ' עונה לבבל, לוי בא זה ובשביל חנינא דר' נפשיה נח אוליהשאלה,
 בדיים אפס ר' היה אילו ליה". כייף הוה מיכף אפס לר' "לויבפשטות;
 ימים שהאריך זקנתו לעת אומר היה שר-ח מסופר באמת שם ובירהשלמיק
 את העריך עניתנותו כל עם כי אחרון, להתמנות עליו שקבל מילתא", הדא"בגין
 זה בצעד שהיתה הנפלאה היצרכבישת
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 ר' לם2י לעתטז אבל לפניה מקומו ותופס לישיבתו נכנס אולי לףהיה
 צדד בעיהם כמחלוקת לכאורא נראה 'טהיה במה יכול. היה לאחנינא
 של זמנו כשהגיע ואילו אפס, ר' נגד שנה שלשים במשך ר"ח עםלוי
 ולא בשעתו. כר"ח עצמה עמדה באותה ונקט ל"מתנגדו" לוי נהפךר"ח,
 ישיבתו, לדלתי מחוץ וישב מרד שכנגדו אפס ר' לפני דוקא אלאעוד

 נשאר לוי היה מת, חנינא ור' חי הוא היה ואילו ליה", כייף הוה"מיכף
 למה אפס, לר' כפוף היה לוי אם - השאלה נשאלת הריבישיבתו.

 ! דאברהם מריה בו? תמח ולמה אליו, הוא אף כפוף שיהיה ר"ח על לחץלא

 הגיו7י של שמץ כאןאיפה
 וכל מחלוקת, ולא קטטה לא כאן אין דברנו. אשר הדבר הואברם

 היסודי לקו גמור ובהתאם הצדדים כל של הדדית בהבנה נעשה שנעשה,מה
 לרבם. התלמידים ובין לתלמיד תלמיד בין ליחס בנוגע בישיבותשנתקבל

 לו. כפוף שיהיה הדין מן היה ולא אפס לר' תלמיד-חבר היה חנינאר'
 שיהיה אפשר היה לא ולכן ר"ח של תלמיד-חבר היה לוי גיסאמאידך
 זה היה ר"ח, עם שישב ומה נאמנים. ידידים שניהם היו כי אם לוכפוף
 אולם אפס. ר' בהסכמת הדבר נעשה ובודאי לצוותא, לו להיותכדי

 מספיק היה כבר תלמיד-חבר( של )תלמיד-חבר אפס לר' לוי ביןהמרחק
 הפרשה פירוש זהו בחיים"נ(. נשאר אילו לאחרון כפוף הראשוןשיהיה

 הזאת.המופלאה

 לידד זכיתי לא אבל זו נקודה להסביד כנדאה דצה ע"ב נ"ט, בשבת רש"י10(
 לא חשוב ד"ח שהיה "ומתוך אומד. הוא מאבדאי ישב שר"ח זה על דעתולסוף
 שלוי זה אצלו" לוי לו ישב כבודו ומשום מבחוץ יושב והיה מזדשו לביתנכנם
 ניכף ולא  בשגים ולא בתודה לא הימנו גדול ר"ח היה "שלא מפני היה מבחוץישב
 ממנו" זקן "שהדי ליה כייף הוה מיכף אפם לר' לוי אבל לוי"ליה

 בשניס, מלוי גדול היה לא חנינא ר אם זה את זה סותרים ז"ל רש"ידברי
 שנתיים רק ג"כ אפם מר' צעיד לוי היה וא"כ הגיל באותו בדיוק שהיו אומדתזאת

 היה חנינא ר' גם הלא א"כ אפס, לר' כייף יהיה שלוי הספיק זה חלוק ואםומחצה.
 ואם אפסי לר' כייף שיהיה אותו גם זה דבד הניע לא ולמה עדך, באותו אפס מרצעיד
 בשנים, צעידותו למדות אפם ר' כנגד שקול ד"ח היה המדובה חכמתו שמפניתאמד
 ולמה אפס ר' כנגד שקול היה לוי גם בתודה, מווי גדול היה לא שד"ח מכיוןא"כ
 לא לד"א ר"ח בין ומחצה בשנתיים שהחילוק לתדץ היה אסהטד ואולי ליהי כייףהיה
  בשנים החילוק אותו בערך היה לר"ח לוי בין וגם ליה כיף שיהיה מספיקהיה
 חמש של כפול מרחק כבד היה אפס לר' לוי בין אבל לד"ח כייף לוי היה לאולכן
 נתת - ושנית מרש"י, הכי משמע לא חדא, אולם ליה כייף הוא ולפיכךשנים
 יש האם ליהי כייף שיהיה מחברו צעיד להיות חכם צדיך שנים בכמה לשיעודיןדבייך
 בשנים גדול של ענין זה היה ולא בפיים, שכתבתי כמו לפרש ובהכרח לדבדיגבול
 נמדץ בדיוק ומדדו שקלו שבזה בחכמה,אלא
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 ומתקבל לביהמ"ד נכנס אדם היה. כך בישיבה הישיבה סדרובכן
 עומד היה שם הגדר. מאחורי בעמידה מקום לו קובעים היו חדש,כתלמיד
 במלחמתה ומתן המשא וכל התלמידים ופלפול הרב לקח ומקשיב חבריובין
 מתעלה והוא מתרחבת שידיעתו עד ממקומו, חלק בה לוקח ואף תורה,של

 מעומד. רבו את משמש נקרא היה הימים אותן וכל חכמתו.בדרגת
 מכניסו היה והשתלמותו, בהתפתחותו רבו כשהכיר מסוים, זמןכעבור
 התחילה ואילך זו משעה האחרונה. בשורה ומושיבו הגדר מןלפנים
 שנים נמשכה זו ותקופה מיושב. שמושו תקופת - בחייו חדשהתקופה
 שגדל כל בישיבה. שהותו זמן כל - חייו ימי כל ולפעמים -רבות
 שם ותפס הראשונה לשורה שהגיע עד לשורה משורה עולה היהיותר,
 מיושב רבו את לשמש ממשיך היה שם התלמידים. טובי ביןמקומו

 שתקופת ונמצא שנים. אחרי שנים תורתו מזיו וליהנות לאורוולהתחמם
 תקופת היא האמיתי, הלמוד לתקופת הכנה כעין רק היתה מעומדהשמוש
 של הרגיל זמנו לעומת מאד קצר המשכה היה וכרגיל מיושב.השמוש
 בית-הספר. לעומת המכינה כדמיון מיושב,השמוש

 במשך בעמידה רבו את שמש בתחלה תלמיד. כל תולדותואלה
 - זכה במרלו. שנפלו שנים כמה בישיבה אותו שמש ואח"כ קצר,זמן

 כרגיל, אבל, קצר. זמן רק זה היה - זכה לא רבות. שנים רבו אתשימש
 שיצא מי רק בעמידה. השמוש מזמן יותר היה ארוך זה קצר זמןגם

 קצר יהיה בישיבה ששמושו אפשר היה זמנו, לפני בחפזון,מהישיבה
 ולכן צרכו. כל שמש שלא תלמיד באמת זה והיה בעמידה. השמושמזמן

 ולמד דורו מגדולי אחד ידי על מים שיצק בזה שהתכבדתלמיד-חכם
 בישיבה, שמושו שזמן לו להגיד מאשר גדול עלבון יצוייר לא מפיו,תורה

 בעמידה שמושו מזמן היה פחות אחר, בביהמ"ד או זה גדול שלבישיבתו
 כל שמש שלא תלמיד שהוא עליו אמרו כאילו זה הרי שני. תלמידשל
 כלום. זה מרבו קלט ולאצרכו

 תכלית מבוארים מאמרנו, בתחלת שהבאנו הירושלמי דברימעתה
 בקודש, מעלות עשרה ששלש סבר מאיר ר' כמשמעם. ופשוטםביאור
 הזקנים באותם היה ולא עקיבא, מר' שמע כך - גדול באילן עצמוותלה

 כמוטעת עדותו קבלו הם אולם ר"ע. על שיחלוק מי לדעתו,שהתנגדו
 ר"ע אצל למדת זמן כמה "וכי הסנדלר, ר"י לו אמר עליה. סמכוולא
 תלמיד בתור בישיבתו שהותך זמן כל והלא משמוז שמועות אומרשהנך

 מהזמן פחות היה ישיבות( )שמשתו הספסלים אחד על לשבתשנתעלית



828 ב"ישיבה"הישיבה

 הלא זה זמן ואחרי עומדות(", )שמשתי הישיבה במכינת אנישביליתי
 רגיל. כתלמיד מיושב' קשמוש של יותר הרבה ארוכה תקופה באהכנהוג
 אמר. לא ומה רוע אמר מה להעיד סמכא בר יותר הסנדלר ר"י היהובבן,
 עוקצת. וגם באמת נצהת תשובה הסנדלר יוחנן ר' של זו תשובהוהיתה
 ומעולם ר"ע, של המובהק תלמידו ר"מ  היה שלא אמנם היאהעובדא

 בישיבתו. שהיה הקצר לזמן ישיבות, תיכף אם כי עומדות, אצלו שמשלא
 של ותיק כתלמיד מוניטין כבר לו כשיצאו ר"ע לישיבת בא ר"מכי
 מקום "כל ע"א(: י"ג, )עירובין, ריב"ל בפירוש העיד וכן ישמעאל.ר'

 אינו עקיבא' ר' לפני אחד תלמיד אמר ישמעאל ר' 'משום מוצאשאתה
 נאמר זאת ולעומת עקיבא". ר' ואת ישמעאל ר' את ששימש מאיר ר'אלא
 משום עקיבא ר' של תלמידו הסנדלר יוחנן "ר' הסנדלר יוחנן ר'על
 בש"ס, דוגמתו שמעטים זה מבטא ע"א(. כ"ב, )ברכות, אומר" עקיבאר'

 ובצדק ר"ע, של הותיק כתלמידו מקובל הסנדלר  יוחנן ר'  שהיהמראה
 מאיר. ר' אל קשותדבר

 ר' על חולק רבי בירושלמי. שהובאה השניה בעובדא הדברואותו
 וכולם מאביך", שמעתי "כך באמרו צדקתו ומוכיח שמעון בר'אלעזר
 כידוע, היה גדול שקפדן שמעון, בר' אלעזר ור' אביו? על לחלוק הבןיכול
 אמרי שבירושלמי הראשון הלשון לפי כבודט(. בדרך לא וגם בנזיפהענהו

 תשובת היתה ישיבות". שמשתו שלא מה עומדות אבא אתעשמשתי
 אולם רבי. את להעליב בה גם ודי הסנדלר, ר"י תשובת מעין אלעזרר'
 שלא מה עומדות אבא את "שמשתי לרבי: אמר ר"א הירושלמי מסקנתלפי

 שמעון לר' בנוגע עדותו קבל שלא רק לא הרי ישיבות", רבך אתשמשת
 כל שמש שלא לתלמיד אותו עשה ח"ו, וכאילו, למודו את בטל בכללאלא
 לבית נכנס ר"א כשהיה מקדירות רבי של פניו היו לחנם ולאצרכו.
 מאד. הכאב היה גדול כי מראה בש"ס, אין דוגמתו שגם זה, מבטצהועד.

 הכללית התמונה היטב, באר ומתבארת לפנינו מתבררת הנ"למכל
 זה, בנושא אחדים פרטים אמנם עוד נשארו בישיבה. הישיבה סדרישל

 ובהירות. פירושהדורשים
ב.

 ומסתמך הישיבה. מאחורי גם יושבים של שורה שהיתה לייראה

 מזמן עוד ורבי בר"ש ר"א בין מתוחים היחסים שהיו ע"ב פיה ב"מ וע"11(
 העגיתן שאביו עד בדבי כבוד ר"א גהג לא אז וגם ודיב"ק רשב"ג לפגישלמדו
 לצחמו.הוצרך
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 מאמרו על ע"ב, י"ג, בעירובין ז"ל רשא מרן של פירחחו על בזהאני
 מאחוריה", מאיר לר' דחזיתיה מחבראי דמחדדנא "האי רבי שלהידוע

 בפולמוס להכנס מבלי אחריו" של בשחרה ישבתי לפניו "כשלמדתישפירש:
 ע"א, ק"ד, מנחות תוס' )עי' רבי או רב היא הנכונה הגירסא אםהמפרשים

 זאל שסראשק מתתי' ר' בהגהות ועי' שם וברש"ל ע"ב, נ"א, ב"בוישב=ם

 תלמידים של אהדות, שורות או ששורה, שסובר מדש"י מוכח שם(בעירובין
 הרב'1(. מאחורי גםישבו

 הנה אחד. נוסח לפי שני, במקום גם נזכרת הרב מאחוריהישיבה
 שממונים ת=ח "בני נאמר. שבה דסנהדרין הברייתא מובאת ע"ב, י"ג,בהוריות
 דעת להם שאין בזמן וכו' דעת להם שיש בזמן הצבור, על פרנסאביהם
 בהגהותיו והגרי"ב העם". כלפי ופניהם אביהם לפני ויושבים נכנסיםלשמוע
 שהשורות נראה מזה אביהם". "אחורי הגירסא: שלפיה אחרת נוסחאמביא
 עמידה מכלל שיצאו לאלה ונועדו במעלה, ערך פחותי היו הרבמאחורי
 הגיעו. לא הרב לפני ישיבהולכלל

ג.

 הציבור, אל לדבר שרצו בשעה - שוים התלמידים כל היו אחדבדבר
 ולא בעמידה ומדברים רגליהם על קמים היו הרב, אל משהו להגידאו

 באחד גם ובמדרשים. בתלמוד מקומות מהרבה ראיות יש לזהבישיבה.
 בישיבת האחרונה בשורה שישב כהנא, שרב נזכר א' בפרק שהבאתיהמקורות

 מר נהדר א"ל אכרעיה עקם ה"שיבה ראש אל לדבר כשרצה יוחנן,ר'
 בפסחים עי' כמו"כ בעמידה. לדבר היה שכרח ע"(ק קי"ז, )ב*קשמעתיה"

 ותני תנא וקם אמי דר' בריה פנחס דר' לפירקיה איקלעי "אנא ע"אק',
 מקומות. בכמה ועודקמיה",

 לדרוש הרשות לו ניתנה ברבים, דורש או ישיבה ראש שנתמנה מירק

 הוא שגם 56, דף פדדבוש, דר. להרב תלמוד" "חקרי בס' מצאתי12(
 הביא שהוא לראות השתוממתי אולם הרב מאחורי ישבו מהתלמידים שחלקסובר
 אחורי שורן י"ז אחרי "יתיבנא ע"ב קל"ז, בחולין יוחנן ר' של מאמר מקורבתור
 בעולם איננו כזה מאמר אבל רבו. רבי אחורי הי"ז בשורה ישב יוחנן שר' היינודרבי",
 דרב אחורי שורן י"ז אחר יתיבנא "הוה אמר יוחגן שר' יראה שם בחולין המווייןוכל
 ממנו גדול שהיה ורב מקום, ברחוק אלא רבי לפני ישב יוחנן שר' פ" דרבי",קמיה
 ובכן רבי. לפני ישבו שניהם אבל ראש-הישיבה. אל קרוב יותר שורות י"זישב
 הרב מאחורי לישיבה בחולין מהגמ, ראיה שוםאין
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 מעומד תפלה אם הגמ' דנה ע"א ל' ובברכות מיהסב'ק. כשהואבצבוד
 אשי: ר' של מנהגו הגמ' ומביאה עדיף, לתפלה גאולה מסמך שעדיף,
 ומצלי הדר לביתיה אתי הוה כי מיושב ביחיד צבורא בהדי מצלי אשי,י'

 מחסיא במתא ישיבה ראש "היה אשי שר' בארוכה שם רש"י הסבירמעומד=.
 לוחש ק"ש זמן כשמגיע אלא ביהמ"ד קודם מהפלל היה לא והואודורש,
 הוא לרבים משמיע שהמתורגמן ובעוד לפניו העומד למתורגמן יחדהרבה
 הסבר לו". ושומעין המתורגמן על שדעתו סבורין העם שהיו מיושבמתפלל
 ומתפלל חוזר לביתיה אתי הוה וכי וכו' מפניו לקום הצבור את להטריח"שלא
 מעומד ולהתפלל לקום יכול היה הלא קשה, לכאורה לבו", את לכויןמעומד
 ומצאתי הצבור? את מטריח היה ולא מדבר, היה שהמתורגמן בשעהבמקומו
 בזה, הרגישו שכנראה שם, ז"ל אשכנזי בצלאל לרבי מקובצת"ב"שיטה
 ואמרו: אחדות מלים הוסיפו רש"י בשיטת הענין כל את מבארים שהםובעוד
 שהוא העם יכירו שלא כדי מעומד, הצבור עם כהטהוא מתפלל היה,ילא

 ולפיכך המתורגמן על סומכין היו הלא המתורגמן על דעתו ואיןמתפלל
 הסבר לו*. ושומעין המתורגמן על שדעהן סבודין העם שהיו מיושבמתפלל

 בישיבה לדרוש הדורש שעל קברע מנהג זה שהיה ממנו ומבואר נטץ,זה
 והיו הרגיל מגדר יוצא זה היה הדרשה בשעת הדודש קם השלו בעמידה,ולא
 בו. מרגישים תיכףהעם

 - ישיבה לראש שמינוהו חכם על להניד הדורות במשך נתקבללפיכך
 כמבטא הבנינים, בכל זו בלשון משתמשים והיו בישיבה""(."דושיבוהו

 "משעה אומרים לפעמים היו ישיבה" לראש שנתמנה "משעה בסקוםרגיל.
 שהיה מישהו על להגיד בתלמוד המקובל המבמא גם ומכאןשיושב"1(.

 ברבים דורש או ישיבה ראהם בתור נשיאות שנהג פירוש בישיבה", ויושב"זקן
 להשמיע יכולים שהיו התלמידים המון מכל לאפוקי יושב, כשהוא דורשוהיה

 ואהרן משה של תפקידיהם על הביאור ח', י סוף רבה, בשמות ע"13(
 אצוך אשר כל את תובר אתה כך לפניו, אומר והאמורא ודורש יושב שהדורש.כשם
 ודורש יושב הדורש - בויוק הוברים ונאמרו גביאך". יהיה אחיךואהרן

 מקומות ועוד ה' ג', ידים, י: א, זבחים משנה14(
 שכבר חברים י בפני לקבל צריך אעו בישיבה ויושב "זקן ע"ב ל', בכורות,15(

 ור' רבה בה קשאי מילתא "האי ע"ב מ"ב, כתובות וע" שישב" משעה עליוקונל
 שנין "כ"ב שם: וברש"י ופירקה" ברישא יוסף ר' דיתיב עד איפרק ולא שנין כ"ליוסף
 לפרקה השמים מן וסייעוהו בר"1ש יוסף רב וישב ומת רבה של שררתו ימי הן-

 ברורים. והדברים לשם" לולהיות
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 המבטאים בתלמירים ספור אין פעמים ומצאנו בעמידה6". רק בצבורדבריהם
 שונים. חכמים על ודרהם', "יתיב או ודורש""יושב

 לוי לר' כהנא בר אבא ר' שנתן הברכה היטב תתבאר זה פיועל
 תזכי יקים מימרינה "זכית בקהלת: פסוק על הנאה מדרושוכהמהתרשם
 את שביאר שם משה" ב"פני עי' הוריות(. סוף )ירושלמי, יתיב"מימרינה
 שהיה שם ועל מעומר לאמרה עתכית ,כשם אחדות: במלים יפההענין
 מיושב ולאמרה ישיבה וראש זקן להיות תזכה כך בשנים, ורךתלמיד
 תלמיד בין ההילוק אלא העיקר הוא בשנים הרכות לא רבים". לפניודורש
 ישיבהזץ.לראהע

 רבה בבראהעית דומה מאמר חומר כמין מתבאר האמור כלאחרי
 למדנו יפה אמר לוי ור' פליאה: כמררש לכאורא הנראה י"א( צ"ח,)פ'
 מן מימרנא תיתי קיים נחמן אמרת א"ל וכו' שעברה זו בשבת יוחנןר'

 המפרשים בין שוררת רבה מבוכה שנה'. ועשרים שתים דרוש ושמשיתיב,
 עצם והנה לוי. ר' של זו בברכתו "נחמן" המלה סור לפענחהמתאמצים
 התלמיד בין החילוק של הנול הביאור אחרי מאד, יפה כעת מובנתהברכה
 פשוטים. הדברים יתיב( )מן מיושב הדורש לרב קיים( )מן מעומדהדורש
 נשארה ונחמן" המלה אבל עיי"ש. מהרז"ו" ב"פירוש מצאתי אמנםוכן

 שיש נראה ולי במקומה. "ניהלן" הקריאה מציע והוא בפירושו, גםסתומה
 כך המאמר וצורת לשנים, זו מלה לחלק וצריך מוטעה, אותיות צירוףכאן

 בין לטעות אפשר בנקל כידוע יתיב. מן מימרנא תיתי קיים מן אמרתנההיאי
 מן והמלה אמרתנה, המלה: של האחרונות האותיות שתי נעשו ולפיכד לח',ה'

 אותו על ה2"ל בירושלמי המובא למאמר טמש דומה זה מאמר ועכשיולנחמן.

 שמבטא המסביר הנ"ל, תלמוד" "חקרי בס' זה בענין מתמיה ובר ראיתי16(
 תורה כשלמדו גמליאל רבן של זמנו מלפני קדם, מימי מקורו בישיבה" "יושבזה

 לראש-הישיבה ורק העמידה. ע"ש "מעמד" נקרא ביהמ"ד היה ההם בימיםמעומד.
 ראש-הישיבה. על בישיבה" "יושב במבטא השתמשו ולפיכך כבודו משום לשבת מותרהיה
 לכל ברור הלא אבל דבריו, תוכן זהו מעמד. באותו היחידי היושב היה שהואמפני
 צריכים היו הימים, מאותן הוא המבטא מקוד אם וביה. מיניה נסתרים שהםמעיין
 זה שמבטא לומר צריך וע"כ המוסד! אז נקרא כן הלא כי במעמד" "יושבלהגיד
 למדו כבר כשכולם ר"ג של דורו לאחר ההנו ישיבה, נקרא כשביהמ"ד חכמיםטבעוהו
 זה, מטעם "יושב" לראש-הישיבה רק לקרא טעם שום היה לא וא"כ בישיבהתורה
 מיושב. למד ואחד אחד שכלבשעה

 ודורש יושב ר"ל שהיה משמע דרש", יתיב ר"ל "אשכח כ': אמצם בירוקד17(
 זה. לקושי הסבר לי אין ולע"ע בדכתוז פירוש מהוא"כ
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 הברכה בו נתקיימה ואמנם דורש, להיות מאד ששאף כנראה עצמו. לויר'
 שם(, )ב*ר יוחנן דר' צבורא ומצמת ומצמצם רק היה עכשיו עד כיהמכופלת,

 שלא לבואו המחכה הצפר ש ש בדרוש ומשעשע יוחנן לר' עחרפי'
 עבודתו בשכר לשבת סלעין ב' של זעום תש~ם שקבל די ולאישתעממו.

 לדורש נתקבל הברכה, בו וכשנתקיימה קיים", *מן לדרוש הצטרך גםאלא
 יתיב4. *% רבות שנים ודרשרשמי,

 4(4ן יא4י~ש





 ובחברהבהיסטוריה





 ישראל ארץקרמות
 - ה א מ-

 מימון הכהן ל. י.הרב
ירושלים

 תופס התנ"ך, בספר ישראל ארץ בהם שנקראה השונים השמות1_ין
 בתורת בפעם כפעם ונשנה הוזר זה שם כנען", "ארץ הראשון השםבעיקר
 משום כנען", "ארץ בשם הארץ את קראה התורה כי ברור, הדברמשה.
 שולטים הכנענים היו יהושע ע"י הארץ כבוש ער מאברהם הזמןשבכל
 אלה גם ההיסטוריונים, מן כמה טעות לידי הביא הזה הדבר ברם,בה.

 ישראל" "ארץ )השם ישראל לארץ כך אהר שהיתה זו, בארץ בתגליותשעסקו
 כדי עד הביאה זו טעות - י"ט( י"ג א', בשמואל הראשונה, בפעםנמצא
 אנשים של קבוצה התארגנה ישראל למדינת כבר זכינו כאשר עכשיו, כיכך,

 רוח בהם נכנסה והללו ההיסטוריות(, ביריעותיהם מאד מאד מפקפק~2אני
 כי כן גם הושבים שהם משום "כנענים", בשם לעצמם וקוראיםשטות

 לגמרי הוא הזה הדבר ואולם, ובניו; כנען היו זו בארץ הראשוניםהשליטים
 שבט ידי על נושבת הזאת הארץ כבר היתה הכנענים לפני עודמוטעה.
 האמונה דגל למשא ויהי ה' רוה עליו נהה אשר ועבר, שם צאצאישמי,

 הקירותיהם את הבונים האחרונים ההוקרים זאת. קודש ארמת עלהצרופה
 עתיקות בכתובות מצאו וקברים, כוכים של חטיבות יסוד עלוהשערותיהם

 הזה השם את לזהות וההליטו הזאת. המציאה על ונפלו חברו, השם אתשונות
 ידי על הכבוש לפני עוד כי מסקנה, לידי באו כך ומתוך עברי, השםעם

 אבל עברי, או חברו בשם נקרא שהיה נודד שבט ישראל בארץ היהיהושע
 יכולים היו הלא המתים, אל ולדרוש שכבי להטט הקברים, על לנועתחת
 קדע בימי הארץ ימי דברי על ברורים רשמים שלנו חיים בתורתלמצוא
 תורינו היא כולה, האנושיות של הספרים ספר התמימה, ה' תורתקדמותה
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 שהיו הראשונים, הדורות ימי דברי עם יחד הקדמוני האדם תולדותותלמדנו
 פי ועל ומתוכה, חיים, אנו זאת תורתנו מפי התבל. של האביב בימיוחיו
 תאור כמעט לקבל נוכל מקוריות ואגדות קדומות מסורית של רשמיםצרופי
 וכי ודעותיה, האנושיות של בהתפתחותה קדם, בימי שנתהווה ממהשלם
 אלקים דעת לתורה, שמי מרכז ישראל ארץ היתה ההם הקדומים בימיםגם

 . תורתנו לנו תספר כה והלאבארץ,
 כלתו שרי ואת בנו בן הרן בן לוט ואת בנו אברם את תרח"ייקח

 חרן עד ויבואו כנען ארצה ללכת כשדים מאור אתם ויצאו בנו אברםאהבת
 אביך ומבית וממולדתך מארצך לך לך אברם אל ה' ויאמר . . שםוישבו
 א'(. י"ב, ל"א, י"א, )בראהעית אראך" אשר הארץאל

 עוד הראשון, אבינו אברהם כי ומפורשים, ברורים הדברים כן כיהנה
 וממולדתו "מארצו ללכת מגבוה צו וקבל ממרום רוח עליו שהוערהטרם
 עם יחד להתם ללכת הרצון בו התעורר הנבחרת, הארץ אל אביו"ומבית
אביו.

 של בלבו הרצון את עורר מי א( שאלות: שתי כאן מתעוררותוהרי
 מולדתו ארץ את משפחתו כל עם יחד יעזוב כי גרמה, סיבה ואיזותרח
 שאברם, אחרי מגבוה האמירה באה למה ב( ? כנען לארץ הרחק הרחקללכת
 ? כנען לארץ אביו עם יחד ללכת מעצמו התעורר כבר אברהם,הוא

 האופינית: תשובתו וזוהו האחרונה, בשאלה הרגיש כנראה"הזוהר",
 דהכי חזי תא ליה. מסייעין לאתדכאה דאתער מאן כל אוליפנא"מכאן

 ועד לך, לך אברם אל ה' ויאמר מיד כנען, ארצה ללכת דכתיב דכיוןהוא,
 אתער לא דלעילא מלה חזי תא לך. לך כתיב לא בקדמייתא אתערדאיהו
 בקדמייתא אתערותא בר-נש דאתער כיון וכן . . . בקדמייתא לתתא דאתערעד
 כשדים, מאור אתם ויצאו דכתיב כיון : חזי תא דלעילא, אתערותא אתערכדין
 לך(. לך פרשת יזוהר אברם אל ה' ויאמרמיד

 פרשת )זוהר עלמא" דכולא "שפירו בתור קדישא" ש"ארעא"הזוהר"
 ההשקפה את להבליט מקום כאן מצא וחשוב, רחב מקום אצלו תופסתפקודי(
 דלתתא, אתערותא דרושה . ישראל ארץ לבנין בנוגע הדתית הציונותעל

 . . . דשמיא סיעתא - דלעילא אתערותא גם תבוא ואז עצמית,פעולד
 כנען לארץ ומשפחתו תרח של לכתם דבר על זה בספור כאן,אבל
 הראשונה: השאלהמתעוררת
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 הרצון ואת המחשבה את האלייים, עובד זה תדח, של בלבו העירמי
 : שאלה ועוד 9 כנען ארצה וללכת מולדתו, אדץ כשדים, אור אתלעזוב
 הלאה דרכם את המשיכו ולא שם, וישבו חרן עד ביתי ובני תרח באו,למה
 ההליכה עצם גם ? תחילה במחשבתם לפניהם שעלתה כפי כנען, ארץעד

 בדרום- היא חרן והלוא מאד, מפייא חרן, עד כנען לאדץ כשדיםמאור
 הלא כנען, לארץ כשדים מאור ליכת תרח דצה וכאשר כשדים, אודמערב
 ?*( קפנדריה חרן את עשה וימה כרת, נהד אל מזדחה, לפנות לוהיה

 למצוא נוכל אז כי ההם, הימים של התולדה בדנדי חקר נעמיק אםואולם,
 ההיא התקופה ימי דברי שהרצות ננסה ואנחנו אלו, לשאיות ברורהתשובה
 והמסורה. התורה מקורותמתוך

 חם שם, בנים. שלשה היו לנח כי יודעים, אנו תורתנו דברימתוך
 אומות(, )שבעים במסכרם שבעים השונים, השבטים אבות המה ויהיוויפת,

 איש נבדלו כי "תכונותיהם, וגם לגוייהם בארצותיהם למשפחותיהםשנפרדו
 הבדל רוחם, ונטית מחשבותיהם ומהלך באופים גם וניכר גמור הבדלמרעהו
 אלקי ה' "ברוך : האב נח של והשנונים הקצרים בדבריו בטוי לושמצא
 כנען ויהי שם, באהלי וישכן ליפת אלקים יפת ; ימו עבד כנען ויהישם
 כ"ו-כ"ז(. ט', )בראשית למו"עבד

 משפחת כי יודעים, אנו והתפתחותו האדם השלמת תולדות ספדימתוך
 לה היתה כי החיצוני, היופי אל בעיקר לב שמה יפת, מגזע חוטרהעמים
 מחשבת. מלאכת ולכל יאמנות ויחיטוב, לציור מיוחד וכשדון מיוחדתנטיה
 לציוריהם חומר בתור באליליהם גם השתמשו יפת, בני האיה,העמים

 ולכל אמן, ידי מעשי יופי, כליל פסל לכל אלהים כבוד וחלקוולחיטובם,
 ביחוד האדירו שם באהלי אשר תחת עליה, מתוח היה חן של שחוטתבנית
 בהכרת חקד ולהעמיק לדעת העומק, ואת התוך ואת הפנימי, הספוראת
 היופי והבל החן שקר שם. "בני בדרכיו. וללכת העולם והיה שאמרמי

 מלאכת של בלבוש הנאצלת האלהות את להלביש כדי בו,שמשתמשים
 ודעת הנפשי, הנאצל, הרוחני, החוש ביחיד התכתח השמיים אצלמחשבת.
 ונתרחב נתבכר יפת בבני אשר תחת שם, באהלי משכן לה מצאהאלקים
 היה יגמרי אחר פנים קלסתר ואיים, , והגופני האסתטי היופי, חוו2ביחוד

 הפר בעצמו חם שבחיים. הכעור בכל עצמה את שהשקיעה חם,למשפחת
- -

 צהרים" "ארם במאמרו הורביץ רי"ז הרה"ח עמד כבד הזאת השאלה על*(
 "ארם" ערך ושכנותיה", ישראל "ארץ הגדול ,ובספרו י"א-י"ב כרך לונץ, שלב"ידושלים"

 דחוקים ודבריו ע"ש, דמשק, שבדרום חורן היא חרן כ- לישב, ונדחק י"ד,הערה
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 הדבר שנגע בשעה גם בושת זה עוול ידע ולא צניעות, ודרכי מוסרחוקי
 החומ- כמוהו. משורשיו, נצר הכנעני, השבט של אופיו גם והיה אביו,לכבוד
 זאת התבל, ואת הניוול ואת שבאדם החיה את המעוררת והשפלה הגסהריות
 על שהתרפק העבדים עבד זהו חם, מצאצאי הכנעני השבט נחלתהיתה
 הבהמית, ההפקרות של ולזוהמא לרפש נפשו את והשקיע וההוללות,הזימה
 נאפופיו. ותועבות גלוליו בתעלולי הארץ אתויטמא

 ולדמות עב במתי על לעלות : המרי מחשבת יצאה כנראה, חם,ומבני
 של ממלכתו ראשית היתה שם אשר שנער, בארץ מצאו בקעהלעליון.
 בש- וראשו ומגדל =עיר שם להם לבנות ויאמרו חם, מגזע כוש בןנמרוד
 כי הזה, במעל ראשונה נמרוד יד היתה אחת קדמוניה מסורה ולפימים",
 בתוך דורו ובני הוא להתבצר בלבבו התפאר נפש ועז ציד גבורבהיותו
 כדי להשיגם האלקים יד תוכל ולא יגיע, לעב שיאו אשר ונשא, רםמגדל
 מה לעשות מהם יבצר ולא להפיצם, או המבול מי את עליהםלהציף
 וע"ש עצה, באותה היה שנמרוד פכ"ד אליעזר דר' בפרקי )ראה חפץשלבם
 פ"ד, א', ספר מתתיהו, בן ליוסף ב"קדמוניות" וראה וכ"ה, י"ד אותברד"ל

 עעש(. נמרוד אותם הדיח זאת מרי למחשבת כי כותב הואשגם

 ויעצמו, וירבו פרצו האדם ובני המבול, מימי עברו דורותעשרה
 הטיבו, לא דרכיהם את אבל הארץ, כל פני על והפיצם שפתם את בללוה'
 ואולם, ; והיכלות מקדשים להם ויבנו האלילים הבלי אחרי ללכת הוסיפוכי

 האליליות לרקבון מעל התרוממו אשר כאלה נמצאו שם בני משפחתבתוך
 א-ל אמונת זאת וארץע, שמים קונה עליון ב"א-ל האמונה כיהמסואבת,
 לפי היה נח בן שם בלבותיהם. עמוק עמוק, שרשיה את הכתהצרופה
 דעת שמרו ושפתותיו ב'( ל"ב, נדרים )ראה עליון" לא-ל "כהןהמסורה
 היה" גדול "נביא המסורת שלפי עבר, בני כל אבי נכדו, עבר גםאלקים.
 אדם לבני ללמד שם עבודת את הוא גם המשיך פ"א( עולם" עסדר)ראה
 הארץ, נפלגה שבימיו מי פלג, : בנים שני נולדו ולעבר האלהים, ה' כידעת
 ממשא היה יקטן בני מושב כי התורה לנו מודיעה והנה יקטן. הקטןואחיו
 התישבו איפה אבל ל'( י', ביאשית ראה ערב, אי חצי )בנגב ספרהבואכה
- ? פלגבני  פלג בני משפחת באמת כי בשתיקה, התורה עוברת זה על 

 ותרח נחור כן אחרי יצאו שממנו האחד, הנצר : נצרים לשני היא גםנפלגה
 חדורים שהיו אלה השני, והנצר שנער, בארץ לשבת, נשארו אוהתישבו,
 הכשדים, ארץ האליליות, בארץ נפשם קצה הללו טהורה, אלקים אמונתברוח
 התיכון ים שפת אל ויפנו מערבה, - פרת לנהר מעבר ויעברווינועו



8158 ישראל ארץקדפות

 שהניחו הם אלה עבר משפחת וצאצאי שם, ויתישבו אדץ חבל שםוימצאו
 כן אחדי רב זמן נקראת שהיתה העתידה, ישדאל ארץ לבנין היסודאת
 קדומה אחת מסורה פי על הדאשונים. תושביה שם על העברים, ארץבשם
 מעחתו מקום גם ובתוכה הזאת, הארץ אדמת מעפר הראשון אדםנוצר
 "אדמתו' היתה ישדאל אדץ כי שכתב, י"ד סימן ב', מאמר .כוזרי")ראה
 מלא י ה"ב פ"ז, נזיר בירושלמי וראה המקור, הדאו לא ומפרשיו אדם,של

 וב*תורה ע"ש, הראשון אדם בו וברא המזבה, ממקום הקב"ה נטל אחדתרווד
 הארץ אדמת על ועליה, שם(, ובהערות קל"ב אות ב', בראשיתשלמה",
 בבראשית וראה שם, )"כוזרי" וקין הבל בין וההמדה הקנאה נפלההזאת...

 נבנה הטקדש בית בתחומי אומד זה ? מדיינין היו מה ועל י פכ*ברבה
 וכש- קדם, מימי עוד זו באדץ אלקים ה' עיני היו אחרת מסודה לפיוכו(.
 כי ישראל, בארץ המבול ידד לא - הארץ על המבול מי את אלקיםהציף
 בזבחים יוחנן רבי דרש ומזה כ"ד, כ"ב, )יחזקאל זעם ביום גשמהלא
 פל"ג רבה בבראשית וראה ע"ש, ישדאל לאדץ המבול ירד שלא א,קי*ג
 ואלה עיי"ש(. במבולא', דישדאל ארעא טפת 4שלא 4ומר, לוי רבישגם
 אדמתה, על ולהתישב לבוא בחרו אלקים יד בזה שראו ועבד שםמבני
 בארץ. אחד א-ל אמונת להפצת המרכז את שםוליסד

 הגנוזים* "הספרים אחד בתוך לנו שנשארה אחת אגדהומסורת
 בגורל כי דרש אשר נה, ידי על הארץ נפלגה עבר בן פלג בימי כיתספר,
 לארפכשד לנחלה מצרים נחל עד הלבנון מן הארץ חבל ויהי הארץ.תחלק
 שמח נח כי לספר, מוסיפה זאת מסודתית אגדה עולם. עד ולזרעו לו שםבן

 ציון' 4ההר גם בתוכה אשר והמאושרה" המבודכת "הארץ כי בראותומאד
 לכבוש מהן איש יהין לבל בניו את נח השביע השבע וכי שם, בחבלנפלה
 מעבד הגורל לו עלה אהער חם בן כנען אבל בגורל, לו נפלה לא אשרנחלה
 וילך אביו אבי פי את וימרה היא טובה כי הלבנון ארץ את ראהלגיחון
 כנען' עארץ - הזאת להארץ קראו ומאז ובקשת, בחרב הארץ אתוילכוד
 היהודים* *מקדמוניות בספר וראה ע*ש, וי' טן ח', פרשה היובלים*~ספד
 שהקדמונים שם, תדשא" ל"מדרש במבואו אפשטין ר"א הרה"ח המנוחלידידי
 אגדה מסורת בארוכה(. ע"ש יאיר, בן פנחס לר' היובלים" *ספר אתיחסו
 אמרו כן והלא שלנו, והאגדית המדדשית בספדות גם סמוכים לה ישזו

 אדמתכם את תירשו אתם לכם ואומר , כ*ד( כ', ~"קרא הפסוק עלחכמינו
 שמא עולם ירחשת לכם ליתנה אני "עתיד - אותה לרשת לכם אתננהואני

 אינה והיא היא, שלכם והלא ? אחרים משל אלא לנו ליתן לך אין זתאמרו
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 ?" בתוכה טיבם ומה חם, בני איא אינם כנען( )בני והם שם, של ח"קואלא
 )ברא- הפסוק על האגדה אומרת כן וכמו שם(. עה"פ ויקרא, כהנים")"תורת
 של בחלקו נפלה ישראל שארץ "לפי - בארץ אז והכנעני י'( י'ב,שית
 יהיה שלא בניו, לשלשת הארץ את הקב"ה שחיק בשעה החרים נח . .שם
 על ועברו ישראל בארץ עברו עממין ושבעה חבדו, בתחום נכנס מהםאחד

 בארץ"(. אז "והכנעני עה"פ ברש"י וראה שם, בראע'ית אגדה )מדרשהחרם"

 ישראל לארץ כך אחר שהיתה הזאת הארץ היתה כן כיהנה
-  

 דגל נושאי שם, בני ולמרכז העברים יארץ היתה היא כנען בידיגזולה
 צדק מלכי עמד הזה המרכז בראש קדמוניות משנים עוד הצרופההאמונה
 שלם, ומעיר עליון", לא-ל "כהן שהיה נח( בן שם המסורה, )לפי שלםמלך
 איש הטהורה, האמונה תורת לצאת היתה צריכה העתידה, ירוש"יםזאת

 העברי אברהם הוא אברם שם, בני למשכחתהסגולה

 את עבדו יושביה הוסדה. מיום היתה פסי~ים ארץ הכשדים,וארץ
 צלמו כי האמינו, אשד קרנים, גדל שור בדמות אדון( )בעל, ביהאליל
 וכמטפר השמים, צבא לכל עבדו מלבדו אבל צדק, הלכת כוכב הואבשמים
 האליליות, שטופת הזאת, הארץ ומתוך אליליהם, היו ברקיע אשרהסזלות
 ושם טהורה, אלקים דעת באור ויושביה תבל להאיר שם מבני כוכבעלה
 עובר כל בפי הקב"ה של שמו "שהקריא העברי אברהם של עריסתועמדה
 ב'(. ז' ברכות וראה ב', י', )סוטהושב"

 ורק אברהם, של היידות ימי דבר על היסטורי חומר כל לנואין

 היס- רשמים מוצאים אנו האגדות בתוך גם אבל חיים, אנו האגדהמפי
 לחקור שהעמיקו מדעיים חוקרים כמה והיו עליהם, לסמוך שיכוליםטוריים
 שלמות תקופות ישנן שבהם. ההיסטורי העומק את למצות האגדהבסיפורי
 יותד ועוד אגדה למדרשי הודות ורק חלק, כנייר שהן ישראלבתולדות
 לפענח החרקרים בידי ע"ה קדמונים, בימים עוד שנצטברו האגדה~ספורי
 פיהם על ולכוון ההיסטורית, תמציתם את ומתוכם מהם ולהוציאתעלומות

 ילדותו בטל האומה לאבי בנוגע גם אחרת או זו תקופה של המאורעותאת

 מסייעים קדומים אחרים שמקורות האגדה מתוך אבל בערפל, מכוסה הכי-
 הזה, הנער את ה' היה ילדותו או פעוטתו בימי עוד כי יודעים, אנולה,

 את "הכיר בראשית במעשה עמוקה והסתכלות עליונה השפעהשמתוך
 המקורות האדם. ויוצר וארץ שמים בורא א'(, ל"ב, נדרים )ראהבוראו"
 ודורו, ארצו בני עם אברהם נפתל אלקים נכתולי כי כן, גם מסכריםהאלה
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 רצתה אשר לאליליות ומסוכן נורא אייב בו ראו כי ושטמוהי, רדפיהואשר
 די-נור כבשן לתוך גם רגלו, בכבל וענו נפשו באה ברזל גם ; בהנפשם

 נתן ולא נפש, ומסירות לב אומץ מתוך וסבל נשא הכל את והואהשליכוהו,
 והתגברה התבגרה אמת באלקים האמונה כי ישער, קרוב לאלקים.תפלה
 דור תעלולי את שנה, וארבעים שמונה בן בהיותו ראו, שעיניו אחריבלבו,

 כי ולמופת לאות לו הזה המעשה גם ויהי עונשם, ואת מרים אתההפלגה,
 והמשרה העוז ולו - שני ואין אחד והוא המעשים, כל ע- אדין א-לישע
 וזה בוראו", את אברהם הכיר שנה מ"ח "בן פס"ד רבה בבראשית)ראה
 י"א, בראשית יתורה, עזרא אבן ר"א וראה הכלגה, דור בימי בדיוקהיה
 בעבודה שדרשו חז"ל דברי נגד הם ודבריו הנגדי, מבוני היה שאברהםא',
 בעצת הלך שלא אברהם, זה רשעים בעצת הלך לא אשר ב'. י"ח,זרה
 וראה תרח בן אברהם "ועבר פכ"ד אליעזר דר' וכרקי ע"ש, ההפלגהדור
 ע"ש(. אלקיו" בשם וקללם העיר את בוניםאותם

 אשר רכושם כל ואת אחיו בן לוט ואת אשתו שרי את אברהם"ויקח
 כנען, ארצה ויבואו בנען ארצה ללכת ויצאו בחרן עשו אשר הנפש ואתרכשו
 בארץ" אז והכנעני מורה אלון עד שכם מקום עד בארץ אברםויעבור

 ה'-ו'(. י"ב,)בראשית

 ארץ את וכובש הולך "שהיה בארץ הכנעני היה ההם, בימיםאז,
 אדמת על עינו לטש העבדים עבד זה הבנעני, השבט שם". על מזרעוישראל
 ודורות שנים למשך הזאת הארץ את גזל ובחמס בעועק וחנית, ובהרבשם,
 עבר בני נחלת זו ארץ היתה ההם הימים עד אבל הראשונים, בעליהמאת

 העברים. ארץ-
 המש- לשר יוסף דברי להבין נוכל זו היסטורית מסקנה פי עלורק

 ט"ו(, מ', )שם העברים" מארץ גונבתי גונב "כיקים
-  שאביו בשביל וכי 

 בשם וזר נכרי איש בפני יוסף אותה קרא זו בארץ גרו נפש כשבעיםואחיו
 במצרים גם הזאת הארץ ומפורסמת ידועה היתה כך אבל 9 העברים""ארץ
 צאצאי העברים שם על העברים, אדץ בשם אלא כנען אדץ בשם לאשכנתה
 האלה העברים היו וידועים הכנענים, שכבשוה טרם עוד שם שהתישבועבד
 לכל גמור בניגוד האלקות, על מיוחדת השקפה בעלי בתור במצריםגם

 ואהרן משה שאמרו בשעה ואם במצרים, גם בה שהחזיקו האליליתהאמונה
 אשמע אשר ה' "מי . פרעה ענה ישראל", אלקי ה' אמר "כה : פרעהאל

- א'-ב'( ה', )שמות ה'" את ידעתי לא . . .בקולו  : לו ואמרו חזרו כאשר הנה 
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 ידעתי *לא י לאמר פרעה העיז לא ג'( 25ם, עלינו" נקרה העברים*אלקי
 שהתישבו העברים אותם על ידעו במצרים גם כי העברים", אלקיאת

 ואין הגוף דמות לו ושאין מסתתר, א-ל באיזה ושהאמינו הקרובהבארן
 י מיוחדת בדיקנות משה אל ה' דבר היה כה ואמנם ; גוף"לו

 נראה אבותיכם אלקי ה' אליהם ואמרת ישראל זקני את ואספתולך
 במצ- לכם העשוי ואת פקדתי פקד לאמר ויעקב יצחק אברהם אלקיאלי,
 אליו ואמרתם מצרים מלך אל ישראל וזקני אתה ובאת לקולך ושמעו . . .רים
 ג', )שם עלינו" נקרה העברים אלקיה'

 ט"ז-י"ח"
 למלך אבל העקב, יצחק אברהם אלקי את מזכירים ישראללזקני

 מלך גם שמע אודותיו שעל העברים, אלקי ה' להזכיר צריכיםמצרים
 ושקראו התיכון, ים חוף על ארצו בגבול שהתישבו העברים אותם מפימצרים
 והארץ, השמים בורא בשם חליפות, ולא מוחלטת באחדות אחד אלקיםבשם
 יחד. גם חושך ובורא אוריוצר

 מימי עוד העברים ארץ אלא כנען, ארץ לא הזאת, הארץ היתהוכך
 ישראל ארץ - העברים ארץ היום גם היא וכך קדמתה,קדם

"יש*48ן



 היהרות של התרבות בתהום הממרלתולרות
 הביניים בימיהאשכנזית
 - ת א מ-

 ש~וואם אפיגיור משהפרופ'

 שיקאבו היהדות, לליפודיהמורשה

(ב

 ובצפון- באשכנז התורה לימוד של הפתאומית צמיחתו שסיבות(מף
 צורכה, כל נפתרה שלא חידה בבחינת עדין הן רש"י, של מזמנו החלצרפת,
 מבחינת גדול לא היותו עם האלו, בארצות אז שישב היהודי שהקיבוץברור
 שבין השנה מאות שלש ברור. אינטלקטואלי פרצוף בעל היה כברכמותו,
 מסעי שלהן, הטראגיים המאורעות כל עם השחור, והמוות רש"י שללידתו
 לימור של מזהירה תקופה הן רינדפלייש, ורדיפות הדם עלילת יקיצתהצלב,
 התקופה במהלך חשוב תפקיד מילא טאוספר מובן הדבר לכן רוחנית.ויצירה
 היחיד. של ובחייו הציבור בחייהזאת

 מאוד הרחב במקום המובהק ביטויה את מוצאת המפנ שלחשיבותו
 בספר, הרבה מתעסקת המשפטית הספרות התקופה. בספרות תופסשהוא
 מבוטלת. בלתי כלכלית חשיבות גם התרבותי ערכו ליד לו היתהשכן

 שנולד בשעה רב. כספי ערך בעל חפץ תקופה באותה כלל בדרך היוספרים
 ארבע כדי הדפוס אמטת מאמצאת מרוחק המערבי העולם היה עודרשוי
 עלתה ויצירתם סופרים, בידי מועתקים הספרים היו ממילא שנה.מאות
 חלק להשקיע טהגים עשירים יהודים היו זה ליד להלן, שנראה כפי רב,בהון

 אחת בדרגה אותן שהעמידו חשובות כה נראו אלו השקעות בספרים.מרכושם
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 שספר בעובדה רק לא בוודאי נעוץ דבר של טעמו בקרקעות. השקעותעם
 שהיה ערך דבר של טיפוס יצג עברי שסכר יתכן לסוחר. עובר חפץהיה

 גם אם היהודי, הרכוש אל הנוצרים של מחשקם יחסית בקלות להצילאפשר
 אלה מטעמים יהודי. ספר של הכספי ערכו את יפה די ידע הנוצריהעולם
 התשובות ספרות היתה שבהם הכלכליים האובייקטים אחד הספרנעשה
 רחב'(. די טיפול לטפלנאלצת

 חסידים בספר ובעיקר המוסר, בספרות גם הספר תופס נרחבמקום
 מאידך אבל לרוכשו. יכלו עשירים שרק יקר חפץ הספר היה אחדמצד
 האינטלקטואלי האופי לימוד. לספדי גדולה דרישה קיימת היתהגיסא

 לכן באה לספרים. גדול צמאון בעקבותיו הביא היהודי הקיבוץ שלהמובהק
 דראסטית לפעמים עזה, תעמולה ידי על הקורה בעובי ונכנסה הטוסרספרות

 לעשירים2(. השייכים הספרים מתוך ללמוד לענייםשיאופשר

 המערבית באירופה היהודית בחברה הספר זכה שלו החשובהמעמד
 מחלקה מוצאים אנו חסידים בספר לו. שניתן הרב בכבוד גם ביטויומוצא

 כבוד לנהוג כיצד מפורטות הורשת ובהם סעיף'(, כששים הכוללתמיוחדת
 חשובות, בלתי האלו ההוראות מן הרבה נראות ימינו בן האדם בעיניבספרים.
 תקופתנו בן כחברו נתברך לא הביניים ימי איש אבל מגוחכות. אףולפעמיס
 היה הספר אל היומיומי יחסו ספרים. מיליונות בעלות ציבוריותבספריות

 הנטיה ועתיק. נדיר ספר אל ביטינו הספרים חובב של ליחסו דומהלכן
 הוסיפה היא אף הביניים, ימי איש של נפשו את מילאה אשרלסימבול"זם
 האדם אף אבל, האלו. החשובות ובלתי המפורטות להוראותמשמעות
 של נקיונם על לשמור חסידים ספר בעלי של מדרישתם מתרשםהמודרני

**

 עשיר האיש שזה ידוע "וגם נ"ג. ס' זרוע, אור מהר"ת שו"ת למשל, עיין,1(
 אור לו", ימצא אשר בכל וספרים קרקעות קונה אלא כלום, מוכר ואינו מאודמשופע
 וספריע"ו וכרמים שדות "בתים שכללה ירושה על מסוכר קמ"ב ס' בתרא, לבכאחעע
 לב2ו אשה והשיא בנים לו היה "ראובן תתמ"ת ס' פראג-בויפשט, דפוס מדר"ם,שי*ת
 לראובן שהיה הידועים בנכסים " תתר"ד. ס' שם, וספר", כסף לו ונתןהגדול
 " . וספרים קרקעות כגון פטירתובשעת

 לעשרות, סיפורים נמצאים ויסטינצקי( מהדורת לפי מצטט )אני חסידים בספר2(
 גם אם בספריהם. להשתמש  לעציים לאפשר הספרים בעלי את להניע היהשסמופקידם

 מאוד. גדול התעמולתי כותם מדומים, מאורעות על מספר מהם רבחלק
 והלאה תרל"ת מסימן3(
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 הספדים את להעמיד ומעצתם מחיקות, ידי על מקלקולם ולהמנעהספרים
 באחת רואים הספר, את שכיבדו הכבוד הגיע אנה עד ונאה"'(. יפהב"ארגז

 נוצרי לידי נפל שלו ספר אשר יהודי על מסוכר שבה רש"י'(, שלמתשובותיו
 את פדתה לא באהטר היווה משפחת על הקהל שרגז הרוגז משכון.בתורת
 איש מלא זה אחר שנה וחמישים כמאה ועוד מאוד. גדול היההספר,
 מתנצל. והוא יהודי'(, )לידי ספריו את שמכר על בושה של רגשיהודי

 .""(. . . דוחקי מחמת ספרי למכור והצרכתי רצוני על קוני .העבירני . ."

 ר' אליו. גדולה באהבה מבחינים הספר, את שמכבדים הכבודליד
 עבר עשרה, השלש המאה בתקוכת בצרפת כנראה, חי, אשר מנוח, בןחזקיה
 של תוצאה התורה. על פירושים ספרי לאסוף מנת על  שונות'( ארצות פניעל

 הוא אמנם, למצוא. שהצליח בערך, כירושים, עשדים של אוסף היהסאמציו
 הספר התורה, על הוא פירושו לחיבור בקער אלה לפירושים זקוקהיה

 מבת על ולנוד לנוע יוצא מחבר אין לספר רבה אהבה בלי אולם,חזקוני,
 בשירי מוצאים אנו לספר האהבה של ביותר הנעלה הביטוי את ספרים.לגיות
 בפזמריש הקודהם ספרי שריפת על ועצב צער המלאים ובסיפוריםהקינה
 והלאה יום ש"מאותו מסופרו(, הלקט שבלי בספר 1242(. )או 1244בשנת
 ושנה שנה בכל בו להתענות עליהם היהודים קבעוהו הספרים( שרפת)של
 מפאליט, שלמה בן שמואל ר' התורה". חקת זאת פרשת של שישיביום

 שהתקיים בוויכוח היהודים הנציגים אחד שהיה מוריל, סיר בכינויהידוע
 אתי אין עיני ושר כוחי ותש רוחי "אזל : מרהק מקונן 1240, בשנתבפאריש
 ואין לקח, עינינו ומחמד ונפש במאוד, עלינו ידו גברה אשר המציקמחמת

 תרנ"ג. תרנ"ב, תרמ"ח, סימנים חסידים, ספרא
 שמיחי רבים "ולימים 274( )ע' רמ"א ס' אלפנביין, מהדורת רש"י, תשובות5(

 פשתי גוי ביד אחד חומש ספר ראובן שהניח כזאת הנהיית לאמר, מתרעמים קהלוובמ
 " . לפדותו לב על שם מקרוביו איש ואין ימיסכמה

 ר"נ ס' זרוע, אור מהר"ח שף,ת6(
 ארנותי פירושה "מדינות" האם במדינות" "שוטטתי לחזקוני בהקדמה עיין7(
 להתענות סגולה יחידי של מנהגם על 252( )ע' רס"ג ס' באבער, שלמה מהדורת8(

 1244 בשנת הספרים, נשרפו מתי השאלה א' פרק תענית, מסכת במשנה, עיין צרה,בעת

 צריכה עדין נוצרים, במקורות המסופר כפי 1242, בשנת או הלקט בשבלי המסופרכפי
 קוק ח. ש שכתבו מה גם עכשיו ועיין והלאה 369 ע' ה', כרך גרץ-שפ"ר, עייןעיון.
 והלאה. 430 281, ע"ע כ"ט, כרך ספר, בקרית תמרוד.

 ראיה כמובן, מכאן, בהתחלה ר"נ, סימן פראג-בודאפישט, דפוס מהר"ם, שוית9(
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 הנפלאה הקינה היא הלב עד נוגעת . . . ולהבין להשכיל ספרבידינו
 דוגמת פי על ידו על שנתחברה מרותנבורג, למהר"ם באהם" שרופהושאלי
 האסון על הגדול החכם מקונן זו בקינה הלוי*,. ליהודה תשאלי' הלאוציון
 היו אל טוען והוא הספרים, שריפת לרגל העם עלשבא

 נתנך זה הלבעבור אהח בלפידוצורי

 ?*. בשוליך אהח תלהט באחריתכי

ב.

 הטכניות באפשרויות תלויה היתה הציבור בתוך הנפוצים הספריםכמות
 שהיה נראה הדבר בנמצא. שהיו המומחים המעתיקים ובמספרלהעתקתם

 בספרים נפשו שחשקה ומי מומחים, מעתיקים המערבית באירופה למצואקשה
 גדולי את לכן רואים אנו ידו. בכתב לעצמו אותם להעתיק נאלץהיה

 רבנו להם. הנחוצים הספרים את לעצמם מעתיקים ההם הימים שלהחכמים
 הדורות חכמי בספרי ספרים. הרבה כנראה, לעצמו, העתיק הגולה מאורגרשם
 שהעתיק קדשים, סדר ובעיקר הגמרא, מן חלקים נזכרים אחריושבאו
 מסופר כן כמו היוסיפור,. ספר את לעצמו שהעתיק ידיעה יש ואףלעצמו,
 הספר את לעצמו שהעתיק גרשם, רבנו של זמנו בן עלם, טוב יוסף ר'על

 ולוגדון יורקגיו 6ע?, 78~76 02 15861נ 15 )581856ש מיקובסשיוסף
 לידי עברה ספריתו אשר מאגגליה, מוריל היהודי את לזהות ברצותו טעה 145( ע'1893,
 מוריל. סיר הוא גם שגקרא מפאליז שלמה בן שמואל ר' עם 1191, בשנתיורשיו

 בספר ולאחרוגה ופולין, אשכגז מגהג באב לתשעה בקיגות פעמים הרבה גדפסה10(
 תלותו והלאה. קפ"ג ע' תש"ו, ירושלים, הברמן, מ א. מהדורת וצרפת, אשבגזגזירות
 בשורות משתמש המהר"ם למעיין. ברורה הלוי יהודה ר' של בשירו המהר"םשל

 אגב לפעמים מקומות, בתריסר לפחות הלוי, יהודה של משירו שלימותובפראזות
 אצל עהן החוקרים. רוב מסבימים הקינה של מחברה הוא שהמהר"ם קלים.שינוהם

 73, ברך הגרמגי, הירחון בגעט, יחזקאל של דעתו 161. ע' העבודה, עמודילאנדסהוט,
 הדעת. על מתקבלת הספרים שריפת בשעת בפאריש היה מהר"ם בי שיתבן 8וש,ע,

 ג"ו דף תרע"ה, ירושלים ח"ג, ראב"ן, ספר ע"א, כף דף סובה בפירש"י, עיין11(
 42, ע' אדלר, בקאסאלוג קל"ז ס' ל"ת, גדול, מצית ססר ר"או ס' התרומה, ספרע"או
 העתקה נזכרת ובו 41674 )מס' מאיטליה מוצאו אשד היוסיפון, של יד כהבגרשם
 ידוע בבטחון להניח אפשד ידו". מבתיבת הגדול הרב גרשום "ר' מאת היוסיפוןשל

 את לעצמו להעתיק גהג הוא בי לגו ידוע שהרי הגולה, מאור גרשם לרבנושהביגה
 לעצמו בתב אם )מלמד( ראובן "וזה ע"ב: ס' גרשם, רבגו בתשובות גם עייןספריו.
 .". . .ספרים
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 מאוחרות בתקופות גם אמנם, הגאונים'". מן ותשובות נדולותהלכות
 אבל ספרים'", חלקי או ספרים לעצמם מעתיקים חכמים מוצאים הנעיותד
 וספדים שנה שלשים בני ספרים מכנה תם דבנו כללית. תופעה זואין

 ספדים יצוד התחיל בימיו שרק מזה ללמוד אולי ואפשרקדמונים""(,
 יותר. דחביםבממדים

 היו והם המלמדיס, מקדב באו המעתיקים שראשוני הדבדנראה
 יצור גבר כאשר לאחדים'". גם ובשכר הם, לצדכיהם ספריםמעתיקים
 בשלימות להתמסר יפה יד כתב בעלי אנשים כמובן, התחילו,הספרים,
 יפים, ספרים בעל להיות שהשתוקק שאיש מקרה ידוע אף ההעתקה.למלאכת
 ספרים מהעתקת אותו ולמנוע המעתיקים אחד את לעצמו לשכורניסה
 ידם מתחת מוציאים שהיו אנשים המעתיקים בין היו אחרים'". לקוחותלמען

 הרבה מעלותיהם. לרגל לפדסום שהגיעו ומדוייקים, מתוקניםכתבי-יד
 כמקורות הנחשבים "דווקנים", ספרים התקופה של בספדותה נזכריםפעמים
 הם כי שם להם יצא דייקנים, פחות אחרים, מעתיקים ההלכה. שלמיסמכים
 ברישי1(. דלת מחליף שהוא מדננים היו אף מהם אחד ואחר בטעויות,מדבים

 להעתקה זקוקים כמובן, היו, הספרים, מן ספר להעתיק מנתעל
 בעליהם מאת ספרים בשכירות לקבל לכן נוהגים היו הספר. שלקודמת
 היתה רבים, חדשים לפעמים נמשכה ספד והעתקת והואיל העתקתם.לשם

 על קלף, על העתיקו הספרים את ניכדיץ. לסכום לפעמים מגיעההשכירות
 לפעמים היו המעתיקים מאוד'". עבים היו גם והם גדולה, בתבנית רובפי

 קמ*ח. וסימן ס' סימן ל"ת, סמ"ג,12(
 פי על מצטט )אגי זקנו ד"ה ע"ב, ד תקל"ו, ליירגו הרא"ש, תוספות13(

 לבבא זרוע אור 32(ו הערה 128, ע' 1955, ירושלים התוספות, בעלי אורבך, א.ש
 399. מס' כ"י 133, ע' קויפמן, קאטאלוג ר"בו ס' סוףסציעא,

 137. ע' תרג"ח, ברלין גרדמים, מקיצי מהדורת תם, לרבנו הישר ספר14(
 ובתשובות תרס"ז ס' פראג-בודאפשט, דפוס מהר"מ שו"ת למשל, עיין,15(
 שם.הרמ"ה,

 והלאה שמאז אחד לאיש כף תקיעת גתן הסופר תתקס"ה. ט' שם, מהר"ם, שו"ת16(
 לטענו. רקיעבוד

 306 496, ע"ע ויסרי, מחזור17(
 ניו אוניברסיטה, ישיבה מלפיות, איבוס, י. א. ד"ר התוספומ, בעלי תשובות18(

 צ"ד. ס' תש"ד,יורק
 בשגת באירפורט משריפה שגיצלו ספרים על 70, ע' 5, שגה בהמזכיר, עהן19(

 שניתן היפה התג"ך גם עמוד מאות לשש קרוב בהם יש הספרים מן אחדיםשש1.
 שטרות, דייייס, ד. מ. אצל )עיין, 1271 בשגת שבאנגליה בלעקולן גדוניאבתורת



עו~
 שולוואם אביגדור משהפדופ'

 עלה, מנוקד ספר לניקוד. והשני לאותיות האחד דיו, מיני בהננימשתפהנים
 השתדלו נם האששים מטקד. בלתי ספר על ניכר באופן בערכוכמובן,
 לא ואם ידו. על כולו יועתק אהד, מעתיק התחיל בהעתקתו אשרעספר
 על סיום לידי ההעתקה את להביא חכרח והיה מלאכתו את המעתיקסיים
 מערכ~ו(. זה ידי על הספר הפסיד אחר, מעתיקידי

 אחרים, מקצועות בעלי גם הספרים ביצור עסוקים היו המעתיקיםליד
 מווירמייז(ב אלעזר ר' של אשתו דולצה, מרת כי לנו, ידוע כורכים.בעיקר
 מתעסקת היתה הידועה, קינתו את בעיה קונן הטראגי מותה שעל הרוקח,בעל

 יהודים כורכים הספרים. לכריכת משתמשים היו שבהם חוטיםבשזירת
 לכריכת אותם העסיקו כמרים ואף טובים, מלאכה כבעלי ידועיםהיו

 1(.ספריהם

 הספרים. של הרב מעובים רצון שבעי היו הקוראים חוגי כללא
 חלקים חשובים ספרים להעתיק לכן התחילו ביוקר. עלו הרי עביםספרים
 שיעמדו אלא נוי, לשם רק יהיו לא שהספרים השואף חסידים, ספרחלקים.
 הקודש, כתבי את שמעתיקים אימת שכל ודורש חוזר הלומדים, שללרשותם

 של האמשר ככל רב שמספר מנת על לחוד, מהם וספר ספר כליעתיקו
 ומנהנים דינים ספרי לחלק גם נהגו זה מטעם בהם. ללמוד יוכלואנשים

 מיותדת בהערה מווירמייזא, ברוך ר' מזכיר כך חלקים. חלקיםולהעתיקם
 הנוגעים מהדינים חלק כי שחבר, התרומה בספר אשר תפלין הלכותבריש
 תורה. ספר כתיבת בהלכות העוסק מספרו החלק באותו שקועלתפלין
 תפלין, הלכות את מספרו לעצמו להעתיק שברצונו שמי לכן, מזהירהוא
 תורהי". ספו הלכות את גם להעתיק ישכחלא

 כיצד היה, כאחד והנוצרים היהודים אצל ביותר רציניתבעיה
 רב מאמץ על לנו ידוע מדוייק מנוסח יועתק המועתק שהספרלהבטיח
 לספק פאריש, ושל בולוניה של אלו ובעיקר האוניברסיטאות, בידישנעשה

 ההעתקות השוואת ידי על בעיקר הושג זה מדוייקים. לימוד ספרילתלמידיהן

 ספרים ליצר מנהג היה הנוצרים אצל גם אחד בכרך כולו היה 300( ע' 1888,לונדון
 576 ע' 1955, יורק ניו ;(, 0 ,ת110ע0ם 81ע"11041 %חז8וסת8'1  עייןעבים.

 מהר"ם, שו"ת ק"י, ס' אלבק, מהדורת ראב"ן, ספר שסו בהמזכיר, עיין20(
 תתקס"ה וס' שצ"ה ס' פראג-בודאפשט,דפוס

 תרם"א ס' חסידים, ספר קס"ה, ע, וצרפת, אשכנז גזירות21(
 ר"ד ס' לפני ההעוה התרומה, ספר הר"ל, ס, חסידים, ספר22(
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 יוצא המקורות מן כמדומקים'". מוניטין להם שיצאו טפסים עםהחדשות
 התפשטותם על העולה במידה מרוייקים בלתי ספרים התפשטו היהודיםשאצל
 היהדות אז עמדה ראשית, זו. תופעה הולידו שונות סיבות הנוצרים.בין

 והמזרח. הדרום מארצות שבאו הגירה גלי ידי על גידול בסימןהאשכנזית
 שנוסחותיהם ספרים כמובן, אתם, הביאו המהגרים שבין החכמיםתלמידי
 למבוכה גרם זה המערבית. באירוכה מהלכים להמ שהיו הספרים מן שוניםהיו

 ספר מכל שונים נוסחאות הופיעו שכן הספרים, העתקת בשדהידועה
 נגרמה ממלו7א( משולם ור' תם רבנו שבין החריפה המחלוקתוספר.
 מפרובינצה צרפת לצפון אתו הביא משולם שר' העובדה ידי על בחלקהלפחות
 רבנו סמך שעליהם מאלה שונים נוסחאות בהם קוהיו ספרים מולדתוארץ
 שהיא ידועה, לגירסה ביחס לעומתו, משולם ר' טוען ואמנם, ידו. אתתם

 בטעות". שבצרפת הספרים"בכל

 בעובדה, נעוצה מדוייקים, בלתי ספרים של להופעתם נוספהסיבה

 להתפשטות המערבית באירופה התורה לימוד זכה התוספות בעלישבימי
 מן גדולה כנראה, היתה, בעקבותיה, שבאה לספרים רהדרישהמהירה,

 הסמרים מן העתקות של מספיק מספר להננת המעשיותהאפשדויות
 של הדיאליקטית, העצמאית, הלימור דרך גם זה וליד ביותר.החשובים
 מתשומת הרבה הקדישו התוספות בעלי הספר. בעוכרי היתה התוספותבעלי
 הר,טב"ם, ובירושלמי'ץ. בתוספתא אף וגירסאות נוסחאות לקביעתלבם

 אחיו תם רבנו עצמו. דעת על הספרים מן טכסטים לשנות מרבה היהלמשל,
 )הר,טב"ם( הוא הגיה שלמה, רבינו שהגיה אחת )גירסה( ש"על לנומספר
 שדהמינויים זמן שכל מובן, הדבר 6". המפרים שמחק אלא עוד ולאעשרים,

 הצדקה חולי, לזה, היתה עוד כהרשב"ם, אישיות ידי על נעשובגירסאות
 הנוסחאות שינויי נגד חריפה מלחמה שנלחם תם, רבנו אכייוידועה.
 הנוסחאות לשינויי ביקורת, מחוסרת לא גם אם בסלחנות, מתיחסבספרים,
 נוסחאות להגיה לפעמים נהג עצמו תם רבנו הרי אגב, אחיו. בידישנעשו

 כללי, ונעשה פשט הזה המנהג כאה2ר אולם, שונימי בספריםוגירסאות

 28ג ד שם, קויטון,23(
 וע"ע מ"ג-נ' סימנים מק"נ, מהדורת הישר, בספר האגרות בחליפת עין24(
 עתן 89 ע' שם, מאגרותיו, באחת תם רבנו מספו מכרובינצה בא משלם שר'106-73(.

 ע"ב כ"ב דף נ"ו, ס' ח"ג, ראב"ן, ספרגם
 547. 541, ע"ע שם, אורבך,25(
 538(. ע' שם, אורבך, יפי )מגוטו הישר לספר ההקדמה26(
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 גירסאות שינויי ידי על קו'ןיות לתרץ התחילו החכמים מבין אלהואי
 בפרט. הספרים ולעולם בכלל התורה ללימוד ממשית סכנה קמהבספרים,

 האחת המאה בראשית  עוד להראות שהתחילה הזאת, הסכנהנגד
 על שהטיל הידועה בקללה גדשם דבנו למלחמה הראשון יצאעשרה,
 לתוך שינויים הכנסת של הרע המנהג אולם, תלמודא"1(. דמשבש מאןוכל

 כתוצאה אחדיו, שנה כמאה אלא להעלם התחיל לא שרירותי באופןהספרים
 לספרים תם רבנו של החריפה שהתנגדותו יתכן תם. דבע שלממלחמתו

 בחלקה באה,הבלתי-מדוייקים
 לפחוה~

 שמשון, בר יעקב ר' רבו בהשפעת
 ואמנם, ויטריא(. במחזור הנמצא אבות פדקי על המפורסם הפירוש שלמחברו
 ומעתיקים חכמים כי רבות בקובלנות עוד מבחינים אין תם רבנו של זמנולאחר
 תם, דבנו של שמלחמתו נראה, שלהם. כבתוך הספרים בנוסחאותעושים
 הסכנה בעד לעצור הצליחה הישר, מפר הגדול ספדו את חיבדשלשמה
 לספרים.שארבה

 של כשרותה על דן היה שלפיו קריטדיון תם לדבנו לו שימשמה
 הכל, על המקובל הכללי, הקדיטדיון נעשה מה הגירסאות? מןגירסה
 בלי היה העיקרי הקריטריון העסחאות? מן נוסח של לנכונותוביחס
 תלויה היתה יד לכתב שקשרו האימון מידת היד כתב שכ גילוספק

 המערבית באירופה שנמצאו הישנים הספרים בצדק. וזה שנותיו,במספר
 ואפשר לעיל(, )עיין עצמם לצורך גדולים חכמים ידי על רובם הועתקוהדי
 רבמ שלאחר התקופה בספרות תכופות מוצאים לכן עליהם. לסמוךהיה
 נוהגים גיסא ומאידך ישןע. מ"ספר ידועה לעמדה ראיה מביאים כיתם,

 ימע. בספר נמצאת היא פאי1 הטענה אגב הגירסאות מן גירסהלדחות
 גירסה על לסומכה היה שאפשר הראיה היתה שחזקה וכמה כמה אחתועל

 החסיד יהודה רבי תם, רבע רש"י, גרשם, רבע ידי על שהועתק בספרשהובאה

 ש א. ואילו חרם, גרשם רבנו של למעשהו קורא 527 ע' שם, אורבך,מס
 יורק ניו ע18(י29, 1א6ם1תץ6זסום-8612 ת1 16ט 116610ב 68ש(נ בספרופיצלשסין

 לספר בהקדמה תם רבנו של הודעתו שבידינו, היחיד שבמקור בצדק מעיר 32 ע'1924,
 הגמרא. נוסח המשבשים את )"לט"( קלל גרשם שרבנו אלא חרם, על מדובר איןהישר,

 מדבריו, מתבררת שמשון בר יעקב ר' ידי על המדוייקים הסכססים החשבת28(
 תמים, בכתב תקו משה ר' מספר תלמידו היה תם שרבנו 506. וע' 496 ע' ויטרי,מחזור
 מסכת שפירש שמשון בר יעקב .והר . " והלאה: 59 ע' שלישי, ספר נחמד,אוצר
 סיבה אין זצ"ל" יעקב רבנו של ורבו זצ"ל שלמה רבנו של תלמידו היה והואאבות
 תקו. טשה וק מי על הצמסרת זו במסודת ספקלהמל
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 אם היה ספר של לכשרותו נוסף קריטריון הגדולים. החכמים מן אחראו
 הלימודיות מרכז מבבל, שהובח יד כתב של לנוסח בהתאם היו שבוהנוסחאות
 לבוהימיה מבבל שהובא חומש יסוד שעל מסופר אף המקורות באחדהיהודית.
 תורה!9ק. ספרי במספר אחדות מלים שםשינו

 הטבעית בנטיה תכופות נפגשים הספר, של החיצוני ליופיואשר
 אמנותית. מבחינה גם מתוקן ספר ידם מתחת להוציא המעתיקיםשל

 כערכם אין "אשר ספרים עשרה השתים במאה היו אנגליה יהודי שבידיידוע,
 בכתב נכתבו לידינו, שהגיעו ההיא התקופה מן רבים ספרים וביופי".בנוי
 וקטטת. דקות היו שאותיותיו זה נחשב אידיאלי יד שכתב נראה מאוד. יפהיד
 לספרים הוסיף צבעים, בשני הנקודות ואת האותיות את לפעמים שכתבוזה
 לספרים. מופרז יופי הקנית מפני שחששו חוגים היו אולם, ויופי%(.חיים
 למעתיקים מיעצים לכן והיו במהרה, ימחק והדק הקטן שהכתב דה2שהיה

 אולם, שמים*. כבוד =וירבה יותר עבה בכתב ולכתוב כבודם עללוותר
 שבמקרה הדאגה, לרגל באה לספרים רב יופי למתן העיקריתההתנגדות
 הזקוקים ללומדים להשאילם בעליהם יהססו אמטת, לחפצי יהפכווהספרים
להמיק.

 לידינו ההיסוסים. כל את כנראה, הכריעה, ליופי הטבעיתהנטיה
 אה2ר תפילה, ספרי בעיקר רב, די במספר להפליא, יפים ספריםהגיעו

 שציירו הצבעוניים הציורים ידי על אמנות של לאוצרות הפכוםמעתיקיהם
 וארמונות, בתים מראים והם מאוד, מרובים נושאיהם אלה ציוריםבהם.
 הנלחמים אבירים ובהם התקופה, מאנשי אדם בני טיפוסי ואף ועופות,חיות

 סידורי של כשרותם בבעית שדן מרותנבורג, המהר"ם קרב. דומלחמת
 *לא של האיסור על עבירה בהם שאין אמנם פוסק זה, מסוגתפילה

 התרומה, ספר ר"בי ס' מציעג לבבא זרוע אור ס"אי ס' ח"ג ,ייע איי עהן:29(
 רנ"א ס' ח"א, זרוע אור זקן". "ספר נזכר תל"ו סי קמא, לבבא זרוע אור ר"אוס'

 גם עהן ישן". בספר נמצא "ולא הואיל ידוע טכסט גרס לא אפרים שרבנומסופר
 אברהם אצל עין מבבל שהובא החומש על %9. מס' כ"י 133, ע' קויפמאן,קאטאלוג
 הדבר את העתיק עפשטין 95. ע' תרמ"ז, וינה ח"א, היהודים, מקדמוניותע8שטין,
 אין לצערי 153. ע' 9, כרך גהגר, של ומהצהטשריפט 54 ע' 1וש1, ישנתמהמגיד
 הדבר. בדיקת לשם האלה הפריודיקונים את עכשיו להשיגביכולתי

 אשכני גזירות : עיין30(
 לאבירינטן אין בערנשטיין, 1. 1 מרדכי קכ"זו ע' וצרפת,

 שנה המזכיר, תקנ"ה1 ס' ח"א, זרוע אור 1108 ע' 1955, אהרס, בואונוס תקופות,סון
 והלאה. 70 עי5,

 תר"ל סי חסודיש ספר שט1 זרוע, אור31(
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 לפי העלולים, לציורים, מתנגד הוא זאת עם תמונה". וכל פסל לךתעה?ה
 התפילה'ץ. בה?עת מכוונה ולהרחיקו המתפלל של לבו תשומת את למשוךדעתו,

 האף יפה, לכריכה כמובן, דאגו, יופי, תוספת לספרים להקנותכדי
 מלאכת את שידע מפני הכמרים, לאחד לכריכה ספר מסרו שיהודיםקרה

 שבעיר"(. היהודי הכורך מן יותרהכריכה

 בהפצת ניכר תפקיד מילא שהוא סימנים אין במפרים לממחרביחס
 האוכלוסיה מרבית לגבי מדי רב ומחירם מדי קטן היה הספרים מספרהספר.

 תכופות לעתים אולם, להתפתח. היה יכול לא בהם והמסחרהיהודית,
 ערך בעל חפץ היו והם הואיל ומתן, משא של בדרך ליד מיד ספריםעברו
 וזה לכמרים*ו(, פסולים ספרים למכור לא באזהרה לכן נפגשים אנורב.

 עוד היו שלא ספרים של הקלף מן הכתב את למחוק המנהג לרגלבוודאי
 גיסא ומאידך אחרים. ספרים להעתקת בהם ולהשתמש לשימושראויים
 אופי בעלי ספרים נוצריים. ספרים במכירת לעסוק לא היהודיםמוזהרים

 למלווים משכונות בתורת ומנזרים כנסיות ידי על נמסרים היו נוצרידתי
 אי-פרעון של במקרה המשכון את למכור המלווה של לוכותו ובקשריהודים,
 שלהם הסודש ספרי למכירת הרבנים מצד בהתנגדות נפגשים אנוההוב,
 למכירה נוצרים הוציאו תכופות יותר הרבה לעתים אולם, יהודים%(. ידיעל

 שאגב מסופר כך המהומות. בשעת מהם גזלו אשר היהודים של קודשספרי
 מקרבנותיהם הרוצחים שדדו 1190, בשנת שבאנגליה יורק יהודי עלההתקפה
 אחרות ולערים הרינוס שעל לקולוניה למכירה והביאום להפליא יפיםספרים
 היהודים"(. ידי על מידיהם נפדוישם

 העמיד וגם ספריהם, את מהיהודים לגזול נוצרים שהמדיץהדבר
 הרב ןחירם היה שלהם, קודה? ספרי מכירת של בנסיון יהודיםמיווים
 הקודץ? כתבי את הכולל כרך של מחירו היה הנוצרים אצל הספרים.של

 צ"ז, ס' 134, ע' תרנ"א, ברלין למהר"ם, תשובות שערי שם, בעדנשטיין,32(
 בסוף מבטא המהר"ם ש4 יזו דומה שדעת מענין 124 21, 17, ע"ע קויכמאןקאטאלוג
 באיטליה היהודים חיי בספרי עין באיטליה ארקיוולטי שמואל ר' עשרה הששהמאה

 224. ע' הריניסאנס,בתקופת
 תרפ"ב. ס' חסידים, ספר33(
 קל"ח ס' התרומה, ספר34(
 הסימן הדפוס. מן שששמט צ"ט ס' מרותנבורג, משה לר' הפרנס ספר35(

 193 ע' ח"א, דוד אהל בקאטאלוגנדפס
 גם מסופר גזירה" "ביום ספרים גזילת על קכ"ז ע' וצרפת, אשכנז גזירות36(
 תתר"ט. סימן המהר"םבשו"ת
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 כומר של השנתית להבנסה שווה האיוואנבליון( את גם בוודאו אלה)ובדהך
 מאוד. גבוהיס היו הם גם היהודים של הספרים מחירי טובה. משרהבעל
 כמף, של אחד מזקוק פחות היה שמחירו יהודי ספר במקורות מצאתילא
 היו הסליחות את הכוללים קונטרסים ההם. בימים ניכר טבום היהאהטר
 אבות, מסכת על פירוש פשיטין. מארבעים יותר עשרה השתים במאה%2וים

 חומש כסף. של ליטרא כדי עשרה השלש במאה עלה מכר, אימשמחברו

 את בו הוסיפו כאשר שלש פי עלה מחירו אולם זקוק, שחה היה ניקורבלי
 חמש כדי בנרמניה הזמן באותו עלה תורה ספר המסורה. זאתהניקוד
 כסף. זקוקים שלשה כדי באנגליה עלה אחד בכרך יפה ותנ"ך וחצי,ליסדאות
 מאודיצ(. מאוד הספרים נתיקרו עופרה תשלש המאה שלבסופה

 של ידוע שמספר בקיצור, לעיל נזכר שכבר מה על לחזור כדאיפה
 שזרמו המהגרים ידי על אחרוה מארצות ולצרפת לאשכנז הובאספרים
 מספרד ישראל, מארץ מבבל, שהובאו ספרים על מספרים המקורותשמה.

 לאהטכנז: הגיע כיצד במפורט ממופר אף אחד קראי ספר עלומאפריקי.
 לרגנסבורג"(. הובא הוא דמרוסיה לרוסיה הביאוהומבבל

ג.

 הספריות היו לא הרב מחירם ולרגל הספרים ביצור הקשייםלרגל
 לבעל נחשב מזה יותר קצת או ספר שלשים לו שהיו מי ספרים.מרובות
 בצרפת ביותר הגרולים המלומרים אחד בשארטר, ברנארד גרולה.מפריה
 ספרים. וארבעה עשרים שמנתה ספריה בעל היה עשרה השהים המאהשל

 הששמר )1229-1151( בבולוניה מפורסם משפטים חכם אקורסיו,פרשגצ'יסקו
 לא יהודיות פרטיות שספריות ספק אין ספרים9". ושלשה ששיםאחריו
 לעסוק המצווה אולם, הנוצרים. חכמי של הספריות על כרכיהן במספרעלו

 רוט, ס' 228, ע' למהר"ם, תשובות שערי עיין: העברים הספרים מחירי על37(
 ע"א, נ"ט דף ח"ג, וראב"ן ק"ו ס' תרס"ה, יארשא אלבק, שלום מהדורת ראב"ן,ספר
 ע"ע שטרות, דיימים, תתקכ"ה1 וס' שצ"ה ס' פראג-בודזטהצט, דפום מהר"ם,שו"ת

 צודק צונץ אם ספק 211 ע' ץט2, 880%10%18;( נתט ץס81ץ14118 צונץ0)ן-301,
 683. ע' קולטון, עיין הנוצרים, אצ" הסטרים מחירי ןל שילינגים. פירושם "פשיטים"כי

 בעלי תשנבות איגוס,  שצ"ג, ס' וח"ב, חשע"ח ס' ח"א, זרוע אור עיין:38(
 193, ע, תשובות, שערי 189 ע' שם, גחמד, אוצר שס, עסשטיין, ל"וו ס'התוספות,

 צ"ט.סף
 576 עי קולטון,39(
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 במידה היהודים בין נפוץ שהיה ולכתוב, לקרוא והכשרון תורהבתלמוד
 גדול היה הספריות שמספר גרמו הנוצרים, אצל מאשר גדולה יותרהרבה
 994, בשנת עוד הנוצרים. אצל מאשר היהודים אצל יחסית מבחינהיותר

 קיימים בצרפת אה~ר שבלימוג' שומעים אנו גרשם, רבנו שלבתקופתו
 המספרות שהכרוניקות הדבר יובן וכך יהודים. בתים במספר ספריםאוספי
 ספרים של גדולים מספרים על לספר גם יודעות יהודיות אנטי מהומותעל

 שבאנגליה ביורק המהומות בשעת נגזלו כך הרוצחים. ידי על ושנשרפושנגזלו
 הקודש ספרי שריפת בשעת היהודים. מאת ספרים הרבה 1190בשנת

 קרונות וארבעה עשרים המוקד על הועלו 1242(, ~וו 1244 בשנתבפאריש
 פעם נתפסו גם רבים ספרים ההוא. הזמן לגבי עצום מספרספרים"ץ,
 עשרה. הארבע המאה של השניה המחצית בתקופת פאריש של מושלהבידי
 רבים. ספרים להציל גזירה של מקרה בכל הצליחו גם היהודים כי ספקואין
 באורח ספרים שיעתיקו השתדל מפאריש מתתיה בן יוחנן ר' הידועהרב
 עלילהנץ. לרגל במאסר שישב בשעה אף ליגאליבלתי

 שבמספר העובדה גם גרמה היהודים בין הספרים מספרלהגדלת
 המושקע מהרכוש מסים מתשלום פטורים ספרים בעלי היו קהילות שלידוע
 מכמה בספרים. ניכרים סכומים להשקעת דחיפה ספק בלי הוליד זהבהם'".
 נהגו עשרה השלש למאה השניה במחצית כי למדים אנו ותשובותשאלות
 שנה כמאה ובספרים'". בקרקעות הגונים סכומים להשקיע רביםיהודים
 החשוב הסכום את למלך מאנגליה יהודי של יורשיו שלשת שלמו כןלפני
 אחריו שהשאיר בספריה להחזיק להם שירשה מנת על שילינג מאהשל

 כנראה, היה, עשירה ספריה בעל כרכים. רבת היתה שזו סימןאביהם,
 רק לא להזכיר מרבים שלאחריו בדורות החכמים הגולה. מאור גרשםרבנו
 ליץ. שייכים שהיו אחרים ספרים גם אלא לעצמו העתיק שהואספרים

 אגב היהודים מקרבנותיהם ספרים לגזול מרבים היו שנוצריםזה
 היהודים. הספרים מספר להמעטת למעשה, גרם, לא אנטי-יהודיות,מהומות

 סהר"ם, שו"ת רס"גי ס' הלקט, שבלי קכ"זי י"ד, ע"ע וצרפת, אשכנז גזירות40(
 תתר"ס.ס'

 מפאריש. מתתיה בן יוחנן ר של בתשובה 42, ע' כ' כרך ספר, קרית41(
 קכ"ז. ס' 205, ע' תשובות, שערי עיין2א
 נ"ג. ש זרוע, אוד מהר"ח שו"ת שס31א
 רשכשם ערלהו אכלה ד"ה ע"א מ' דף לכתובות תוספות 1145 ע' שם, ויקובס,44(

 ע"א. ס"ב דף בתראלבבא
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 לידיהם, שנפלו היהודים ספרי של הרב מחירם את יפה ידעוהרוצחים
 שהספרים לעיל נזכר כבר אחרים. במקומות ליהודים אותם מוכרים היווהם
 ר' אהרות'(. וערים קולוניה ליהודי נמכרו 1190 בשנת ביודק נגזלואה2ר
 כי לנו מספד עשרה, השתים במאה שחי מרגנסבורג, יצחק בראפרים
 רק עלה שהדבר הרי גזולים4(. ספרים ומוכרים במלכות' מחזרים"ריקים
 היהודים. אל דבר של בסופו חזרו הגזולים והספריםבדמים

 קודש. ספרי ככולם רובם היהודים של בספריותיהם שנמצאוהספרים
 מספר אולם, חילוני. כספר להדה2ב שיכול בספר מבחינים הננו ושםפה

 עשרים על הקודש. ספרי למס8ר בהשוואה זעום הנהו זה מסוגהספרים
 השלש המאה באמצע בפאריש נשרפו אשר ספדים של הקרונותוארבעה
 בספר מהמסופר והגתת". והלכות תלמוד "ספרי שהיו מסופרעשרה
 רש"י )פירוש ל"פירושים' היתה ביותר הגדולה שהדרישה מתבררחסידיס

 הגמרא. מן ומסכתות תפילה ספרי התנ"ך, לספרי ולתוספות, הגמדא?(על
 בשנת יהודיה השמדת עם באירשרט שניצלו עברים ספרים עשר חמישהבין

 התנ"ך, מן ספרים ארבעה תורה, ספרי ארבעה נמצאים 1349, השחורהמוות
 מפירושיו טפסים ושני אהד מחזור אחד, משניות ספר המסורה, על אחדספר
 של צרכיה לגבי יותר חשוב להיות יכול היה תפילה שסידור רש*י.של
 מהמחצית אחת מתשובה למדים אנו תורה, ספר מאשר הקהילותאחת
 עשרהזק. השלש המאה שלהשניה

ש

 קכ"ז. ע' וצרפת, אשכנז גזירות45(
 יהודים גנבים אלא נוצרים היו לא ששהריקים" יתכן אמנם, שם. איגומ6~0
 תתר"ט. ס' פראג-בודאפשט, דפוס מהר"ם, בשו"ת גם נמצא זהסיפור

 שבלי שע"א, ס' 293, ע, תשובות, שערי תרס"ד, תר"ל, סימנים חסידים, ספד7א
 והלאה 70 ע' 5, שנה המזכיר, שמוהלקט,
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 דינפמאג  יעקכישו-"של
 ישיבה-אוניברסיטה היהדות, מחלקתספרן,

 לזמננו סמוך עד היה וספריו הרמב"ם כנגד הפולמוס עלהמחקר
 כשעמדו בשעתן, וה"השכלה" ישראל" "הכמת תנועות וחד-צדדי.6נדנציוזי
 הרמב"ם. - הגדול באילן ניתלו הן, למטרתן תרבותבמלחמת

 במאת לפולמוס הנוגעים המקורות מחדש בדיקה טעונים זה, עלנוסף
 וחסידיו, הרמב"ם מתנגדי שבין חליפת-המכתבים הרמב"ם. שלאחרהשנים
 זכה שלא ומשתתפיו, הפולמוס לתולדות חשובות תעודות של אוצרמהווה
 כשתופיע ורק אך אפשרי יהיה כזה שלם ניתוח ובולל. מעמיק לניתוחעדיק
 כתבי את השיאר בין שתכלול הפולמוס על החומר כל של מדעיתהוצאה
 החדשה האסכולה מתחילה שכזו מקיפה הוצאה בלי גם אולםהיי(.

 שהלכו ואלה שגריץ אינטואיטיבי, באופן חולי להווכח, ישראל"בוחכמת
 על רק ולא מגטתית2(. מבחינה הרמב"ם פולמוס את תיארובעקבותיו
 גם חשודות ; צדדיות חד של צל נופל ו"השכלה" ישראל" "חכמתתנועות
 שביניהם. הטובים אפילו - הבינים מימי והמשכילים הרמב"ם חסידיתעודות

 לאט לאט מתחילים ישראל" ב"חכמת החדקוה האסכולה מןההיסטוריונים
 אוביקטיבית בדיקה מתוך ; וחשדהו" "כבדהו בבחינת הרמב"ם לחסידילהתיחס

 וכמה שכמה גם אלא בולטת, מגמה לבד לא מתגלה, חליפת-המכתביםשל
 ומזוייפימו(. מדוייקים בלתי דברים כוללות הרמב"ם מצדדי שלמטענותיהם

 הרמב"ם על בפולמוס וצרפת אשכנז חכמי של "חלקם : אורבך א אפרים1(
 תודה אסיר הנגי 149. עמ' תש"ז(, )תמוז ג-ד חוב' י"ב, שנה ב"ציון", ספריו",ועל
 והמועילות החשובות הערותיהם בעד היימאן דב וד"ר לוצקי משח ר' החכמיםלידידי
 זה. מאמרי עםבקשר

 שם אורבך,2(
 בספרד היהודים "תולדות : בער יצחק ביחוד וע" 158 עמ, שם, אורבך,3(
 319. 191, ועמ' 48 הערה 317, 70, עמ' תש"ה, עובד", "עם תל-אביב,הנוצרית",
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 היה גריץ התוסשת. מבעלי כטה לגבי זה יחס לרשת ישבמיוחד
 היו שגיהדות, הקכלתני הזרם את שיצגו ואוהדיו לרטב"ם שבניגודמשוכנע
 ידיעה מכל "נעדרים בפרט התוספות ובעלי בכלל הצפונית צרפתחכמי
 הכויס גדיץ ובדעח"*(. בחכמה צורך כל הרגישו ולא חתלמוד, מלבדאחרת
 מן רהוקים היו צרפת שחכמי שהיות מוסכם כדבר שנתקבלה הדעהאת

 ידעו לא גריץ, לפי במעשיהס'(. למחרימים לסייע נטו הפילוסופית,ההשכלה
 והשפעתם הרמב"ם מספרי דבר האחרונים התוספות ובעלי משאנץ שטשוןר'
 נגד החריפים דבריו את נביא כהטאנץ ר"ש על לקמן בדברינו העם".על
 מונה זאת, למרות הרמב"ם. נגד תעמולתו בשל אבוועאפיה הלוי מאירר'

 מיהר מפאריס, יחיאל ר' על בדבריו וכן לרמב"מי(. עז כמתנגד גריץאותו
 ההשקפות "בעל את להעמיד - ברורות ראיות בידו שתהיינה ומבלי -גריץ

 לא כי "ואף : ההד מן אברהם בן שלמה ר' של כמצדד הזההמצומצמות"
 דעותיו אך הרמב"ם, למתנגדי ידו נתן מפאריס יחיאל ר' אשר בבירורנדע

 הקנאי לימין הוא גם עמד כי לההשערה, ידים יתנו לבו, והגיונימחשבותיו
 של חברו היה זה יחיאל שר' מהעובדה לגמרי מתעלס גריץ שלמה"".ר'
 הרט4"ס49 של ההלכה ספרי של כטכבדם שנודע מקוצי, משהר'

 עין שהעלימו או בכלל, הרגישו שלא או וגייגר, שגריץ לציין גםראוי
 על לשלמוס בקשר המפלגות שתי בין קיימים שהיו החברתייס הניגודיםמן

 ההשכלה מצדדי היו והתקיפים שהעשירים סתם מקרה זה האם הרמב"ם.ספרי
הפילוסופית

 בכ~
 בפרט נבוכים" וה"מורה

""? 
 הסוציאלית הגימה של הדה

 גם אלא הרשברים הרמב"ם טתנגדי ידי על רק לא נשמעה הרמב"םבפולמוס
 תרבותיות טגמות ביניהן השלימו ש% כהרמב"ן, מזהירה אישיות ידיעל

 בקהלות דהצליטיס המשכילים נגד לצאת היסס לא המתון הרמב"ןשונותם(.
 עברות, בעלי לסייע הדורות, טכל דורנו נשתנה מה "ומפני ; הזרועות"ו"בעלי

 44. עמ' ה', חלק גריץ-שפר,4(
 שם. שם,5(
 42. עמ' שם,6(
 55. עמ' שם,7(
 44. עמ' שם8(
 159. 158, עמ' שם, אורבך וע" 1 שם שם,9(
 יצחק 1 וכף 44 עמ' ח, כרך בישורון סודרוס, ב"ר יוסף ר, של מכתבו0!(

 ב' ב*דביר", בספרד", היהודים לתו~ות חדשים ומקורות "ספרים :בער
 6!317-3.עמ' )ו,רפ"ד"

 72. עמ' שם, בספרד", היהודים "תולדות בער,11(



 דינסטאג יעקבישראל862

 העריות, על לחשוד פרפראות, בכבוד ולחלרק שררות, להם לתת כיואף
 ולא דמם על מתפללים שאין אדם בני לפני חנם, מכור הצבורלהיות
 משמרים אינם ובצנעה ויינם פתם על נזהרים ואינם מזונם, עלמברכים

 על תקיפה ידם בהיותם הנה עד ואמנם הם. ישמעאלים כישבתותיהם,
 מתיר הייתי אני גם ובטירותם, המלכים בחצרי ולכתם בגזברותםעצמותם,
 מותר פזי: בן שמעון ר' ומדרש ונדבותם. נשיאותם בכנוי לקרותםלעצמי
 נדיב, - לנבל עוד יאמר לא י שנאמר הזה בעולם הרשעים אתלהחניף
 אדוננו אשר אחרי אבל ; שרי עלמא דבהאי מכלל שוע, יאמד לאולכילי
 ינטה וקו שררותיהם הדין בשורת להביא יכשר, לפניו הדבר הישר,המלך
 לגו יש מעתה עלנו, מוטות לשבור אלינו רשות ונתנו שמותיהם,עליהם
 החנפים"ט(, כת עם נאספים, חסד אנשי היות נפשותינו, עללחוש

 לנו מוכיחה ומסניגוריו, הרמב"ם ממעריצי שהיה הרמב"ן, שלעמדתו
 והמדע המורה ספרי אדות על גרידא ריב לא משתקף זה שבפולמוסבעליל

 ידי על נפגעו בגולה עמע של קיומו יסודות לא. או בהם ללמוד אם-
 במשך הספרדית ביהדות פנימיות למלחמות גרמו יסודיים ניטדים זו,מלחמה
 התעמולה כשה שהפיקה לתועלת אחראיים גם היו והם שנה, מאותשלש

הנוצרית'".
 לאישיותו התוספות מבעלי כמה של יחסם טיב למסור זה במחקרנתאמץ

 גלשונם נשתמש האפשרית במדה בפרט, הי"ד ולספר בכלל הרמב"םשל
 שלמרות דוגמאות, ידי על להוכיח מטרתנו בספריהם. שמצאנו כפיוסגנונם

 הי"ד ספר חדר המקורות, העדר בשל תורה" "משנה של לסמכותוההתנגדות
 ברם, בהכרעותיהם. חשוב למיסמך ונעשה התוספות בעלי של מדרשםלבית

 לרוב, הוסכם התוספות, בעלי ובין הרמב"ם בין במחלוקת השנוייםבעניגים
 ידי על ביחוד הודגשה זו עמדה כמותם. להכריע אלא כמותו לפסוקשלא

 אלא אליו, לשמוע שלא ור"י ר"ת עם "חולק כשהרמב"ם י שפסקהרא"ש
 גדולים היו הצרפתים ור"י שר"ת בידו קבלה כי התוספות, בעלי אחרילילך

 הרמב"ם"'". מן יותר ובמניןבחכמה

 ד קובץ נסתרות, גנזי 1 124-123 עמ' שם, ישרון, הרמב"ן, של מכתב12(
 36-35. עמ')תרל"ט(,
 70 עמ' שם, בער,13(
 9ל המקיף מחקרו ע" וחולין. ב"ק שלמה, של לים בהקדמתו מהרש"ל14(

 במדל, הר"מ בקובץ כהרמב"ם" ההכרעה קביעת מסביב "הטולמוס . כהנא י"זד"ר
 תשט"ז(, )טבת ל"ח כרך וב"סיני", רטו-רסז, עמ, תשט"ו, קוק, הרב סוסדירושלים,

 רמג-רמועמ,
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 תתקנוג ד"א )1122( תתפעב )ד"א העיסור בעל מארי אבא בן יצחקר'
 הראשונים, הפוסקים מגדולי ממרשיליא מארי אבא ב"ר יצחק ר'119%(צ*4

 ההשגות. בעל הראב"ד של וקרובו והרמב"ם תם רבע של דורם בןהיה
 איזה בו שמוצא במקום הרמב"ם, את לפעמים מביא הוא ה"עיטור"בספרו

חידוש5(.

 במקום להרמב"ם. המשנה בפירוש השתמש העיטור שבעל לצייןראוי
 בן משה "ור' 1 מוקדם" "שטר המונח של הרמב"ם הגדרת את ביקראחד
 דההוא וליתא בו, ולוה וחזר בו שלוה שטר מוקדמין ופי' עצמו דחקמיימון
 חוזר אינו ופרעו בו שלוה שטר אוחזין, שנים בפ' כדמוכח נפקאמכללא
 שטרי ותנן מוקדם דהוה לי' תיפוק אוחרי, וליומא למחר אלימא אימת בו,ולוה
 המוקדמין חוב שטרי תנינא לי' לימא איתא, ואם פסולין, המוקדמיןחוב

 לי"6(. תפוק הל"ל ולאפסולין

 בפירושו הראשונה מהגדרתו החזקה" ב"יד בו חזר הרמב*םאמנם,
 שלא לקוחות בהן טורף שהרי פסולין המוקדמים חוב "שטרי : והורהלמשנה
 חורין מבני אלא מוקדם בשטר יגבה ולא חכמים אותו קנסו ולפיכךכדין
 שהרי כשרין המאוחרין חוב שטרי שהקדימו, ראשון מזמן יטרוף שמאגזרה
 השטר""ק. מזמן אלא טורף שאינו השטר בעל של כחוהורע

 מרמז הדברות" ועשרת ובספר "העיטור" בספר "בבלי" הכינויאם
 תורה" בקמשנה הנמצאים דינים הי"א את משם להעתיק כדאילרמב"ם'(,
 : מארי אבא בן יצחק ר' מחברם של וסגנונובלשונו

 אם הבברי קוכתב : כתוב פה( על מלוה הלכות )ח"א העיטור בספרא(
 שאין שבועה נשבע שעורין או חטין אם יודע איני הלה ואמר חטיןטענו
 הוח. פ"4ג ונטען, טוען הלכות הי"ד, בספר נמצא זה דין שעורין". ומשלםיודע

 מתה אם גירושין ספק כל הבבלי הרב ווכהב : כתובות( )הלכות שםב(
 ה"ט. פ"4נ נחלות הלכות תורה, במשנה נמצא יודשה'. בעלאין

 אנו פותחים זאת בכל התוספות בעלי בחוג נמנה לא העיטור שבעל אף4!*(
 תש יעקב רבגו עם ותשובות שאלות של בקשר שעמד היות זו סקירהאתו

 62!. ענף תש"ז, ניו-יורק, ב,, חלק הפוסקים", "תולדות : טשרנוביץ ח.5!(
 זמן. "עיטור",16(
 ה"א. פכ"ג ולוה, מלוה הלכות תורה, משנה7!(
 ב"הצפירהש, הרמב"ם", לתולדות אחדים "דברים : רהפמאן יעקב ר' שהוכיח כפי8!(

 ההבאות כל את העתקנו ממנו 243. עמ, תרם"ט4 ב' אדר )כ"ח 60 גליון ט"ז,שנה
דלקמן.
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 כתב "ובבלי ג'(: שער סוטה )הלכות הדצרות' *עעורת בספרוג(
 הלכות תורה, במשנה נמצא זה דין טומאה". המקבל מדבר פסל איןדפנות
 הט"ז. פ"ד,טוכה,

 ואח"כ ע"ג וסיכך אילנות עליה הדלה כתב "ובבלי . ד'( )שער שםד(
 אחר לנענע צריך לא ואם כשרה, עליהן הרבה הסיכוך היה אםקצצן

 הי"ב. פ"ה, טוכה, הלכות במ"ת, והואקציצתן".

 יבש לולב כתב ובבלי תמרים(: כפות )הראה2ון לולב בהלכותה(
 ה"א. פ"ח לולב, הלכות במ"ת והוא המינין". שאר ולא הדחק בשעתכשר

 קטומין". והדס ערבה דמכשיר אובבלי י אבות( עץ )השלישי שםו(
 ה-ו. הלכות פ"ח לולב, הלכות במ"ת,נמצא

 שאר מוסיף, בהרס להוסיף רצה אם כתב הבבלי "הרב שם.ז(
 ה"ז. פיץ, לולב, הלכות במ"ת, והוא גורע". ואין מוסיף איןמינין

 מורסן לתרנגולין ללוש מותר הבבלי "וכתב . ומרור מצה בהלכותח(
 הילוך כדי עפהה שלא כדי עד עליהן עומד או מיד ומאכילן קמחאו

 במ"ת, נמצא מחמיץ". אין בידו מהפכן או בו שמנקרין זמן וכלמיל,
 הי"ח. פ"ה ומצה, חמץ"לכות

 מותרת". הפת ידה צננה ולא שמש תחת ולשה עברה "בבלי, : שםט(
 הי"ב. פ"ה, שם במ"תוהוא

 שו טפה נתערבה שאם אמר הבבלי "הרב : כוסות( ד' )סדר שםי(
 הי"ד. פכ"ט, שבת, הלכות במ"ת מקדה2ין". אין גדולה בחביתדבש

 הלכות במ"רנ ישנו שני". כוס ששתה אחר בבלי "ומנהג י שםיא(
  ה"ו19(. פ"ה, ומצה,חמץ

- )1166 מפארקם יצחק ב"ר יהודהרי  יצחק ב"ר יהודה ר' 1224(. 
 חכמי מבין והראשון רש"י"1(, של בניו מבני היה שירליאון, בכינויוהידוע

 )פילנא- העיסור לס5ר ובהקדמתו בביאורו ש"ץ יונה מאיר שר לציין ראוי19(
 ד"ר הרופא יוידי ע"ז העירני - זו. בהשערה רייפמאן את הקדים תרל"ד-מ"ה(ורשה,
 "הארץ", של הרמב"ם בקובץ מ,וה", עד )"ממשה סוקולוב נחום יצא נגדם היימןדב

 מכפן הכבלי" "הרב שחכינוי וציין 141-138(, טוד א,, חובדת תרצ"ה, פסח,מערב
 יהודה ב"ר שלמה רלהפיטן

 זעש. עמ' תשס"ו, ביאליק, מוסד ירושלים, התוספות", "בעלי . אורבך א אפרים20(



365 להרמב"ם התוספות בעלייחס

 "ובברכה : לשונו וזה הרמב"טפ(, של חיבורו את המביא הצפוניתצרפת
 שיש מיימון, בר' משה רבינו הרב בספר כחב הכא דאמר ג' מעיןאחת

 ימים ור"21 המועד ובחול טובים ובימים בשבת המאורע מעיןלהזכיר
 איתא, דפרקין בירח2למי אבל ליה, מנא ידענא ולא מוספים. בהםשיש
 המאורע, מעק בה להזניר מהו ברכה. באמצע ליה עבדינן ינאי רןדבי
 הואיל ירמיה א"ר המאורע, מעין מזכיר זעירא ר' חנינא, בר' באא"ר
 מעין אתת דצנרכה משמע והוה מיחחם. 1צו צדיכין זעירא ר' ליהואה2
 המאודע. מעין בה להזכיר נהע לא העולם וגם פירועע וצ"ע קאי.שלש
 שהם חכמיבג בימי דוקא זהו המאורע מעין שמזכיר מה להיותויכול
רגילים

 לקב~
 עובדא גבי לעיל שמצינו במו הפירות ועל היין על עצמן

 מזכריע. לא בכך עצמנו לקבוע רגילים אגו שאין עכשיו אבל קפרא,דבר
 דבדש'(. עמא מאי חזיו~ק

 היסודות אותם כל יהודה ר' של בדבריו "שיש אורבאך מעירבצדק
 כלומר, הרמב"ם, אל ביחסם וצרפת אהבכנז חכמי כל אצל כמעטהמתגלים

 המקורות"2ט. לאור דבריו בדיקת אלא עקרונית, התנגדותלא

 שבתוספות החובל" "רב שהכנוי אורבאך של ההשערה את נקבלאם
 רבנו את דוחה יהודה ר' שהמחבר מזה לנו יוצא לרמב"ם, מכווןמגילה"(
 : חריףבסגנון

 לומר ומבלבל הדופך החובל רב כדברי ולא ר"ח פירש וכן . ..*
 שש בין להפסיק דאין לסוכות, כיפור בין אשיש ה2וש כיפור קודםשהבה

 אשיש שוש נחתם, ישרים עם תם, רבנו כדברי אלא לשביעיתהנחמות
 באחריתו"י2(. ושובהבראשיתו

 389. 2ו2, וי' שם,21(
 273. עמ' התוספות", "בעלי , ע"ב( )ל"א על ד"ה ע"א, מ"ד משולשת", "ברכה22(
 שם התוספות, בעלי23(
 484-483. התוספות, בעלי אב. ר"ח ד"ה ע"ב, ל"א, דף24(
 אלו תוספות שמייחס 179, עמ' )תר"ב(, ב' ב"ציון", רייפמאן יעקב ע" אבל25(

 מרומז החובל" "רב שהכנוי ההשערה את לגמרי שולל רתפמן הרוקח. בעל אלעזרלר'
 הוא לדעתי אולם הרסב"ש אל פה ירמזו התוספות כי יאמרו, רבים כי "ודע :לרמב"ם
 מאת ידבר שם אשר י"ג פדק תפלה, הלכות תורה משנה בספרו כי וכזב,שקר
 בין אשיש ושוש כפור, קודם שובה לאמר מזה, מאומה נמצא לא ההפטרות,קריאת
 מפסירין ויוה"כ ר"ה שבין "ושבת אם כי כתב לא שם, י"ט ובהלכה לסוכות,כפור
 הרב אשר לה11מין, מאד קשה גם מאומה, כתב לא אשיש משוש אבל ישראל",שובה
 יהושע, פני בעל הבאון דעת לפי אשר הרוקח, ספר בעל אלעזר ר' והקדושהחסיד
 כזה, וקלון בח בשם הרמב"ט את יכנה ממנו, המה מגילה ממסכת התוספותכל



 דינסטאג יעקבישראל866

 אברהם בקר יצחק ד' )הריצב"א(. מדמפיר אברהם ב"ר יצחקר'
 יוסף ב"ר שמשון ר' הקדוש ונכד משנץ שמשון ד' של אחיומדמפיר
 עם במגע שהובאו התוספות בעלי של הראשונים מבין היה מפלייזא,הזקן
 המכתבים חליפת ידי על מתגלה הרמב"ם אל יחסו הרמב"ם8(. של הי"דספר
 תשובות ברם, הרמב"מזק. של מעריצו מלוניל, הכהן יונתן רבי וביןביט
 הצרפתי לרבנו עתה "וראיתי י בכתבו לרמב"ן היו נודעות הריצב"א שלאלו
 הרב ספרי שהגיעו ישראל, בארץ עתה הטהגות במצוות בתשובותיוז"ל

 שם ומזכיר מהודרת ובלשון ברורה בשפה בהם מתברך והיה לידוהגדול
 ולתפארת"9(. לתהילההרב

 כנראה מתיחסות הדמב"ן שהזכיר הנ"ל התשובות אורבאך,לפי
 אז פנה זה יצחק לר' והנה מלוניל. יונתן לר' הריצבעא שללתשובותיו

 הרמב"ם של דעותיו על המפורסמת באגדתו אבולעפיה הלוי מאירר'
 המתים8(. תחייתבעניין

 וצל אחיו פהבאנץ שמשון ר' בערך(. 1230 )נפטר מ~0אנץ שמו0וןר'
 גדולה הספרותית וירוונתו הזקן הר"י של הרוחני יורשו היההריצב"א

 ספר על בפולמוס שנקט עמדתו מענינת התוספות"". בעלי רוב שלמזו
 הלוי מאיר ר' אליו גם פנה הריצב"א לאחיו כמו הרמב"ם. שלהמדע

 שאלות אותו עינינו לא כנדאה, המתים. תחיית בענין באגרתואבולעאפיה
 ס' בעל של המזהירה מאישיותו התפעל ההלכה איש בתור כאלו.מפשטות

 האלה האריות ראשי לפני אני שועלים זנבות כי יודעת "ונפשיהידי
 באתיע"(. מיתה לאחר הגדול הארי את להשיב ולא הכפתורים. לפניכספים

 למחווקת משאנץ שמשון ר' את לצרף הלוי מאיר ר' רצהכנראה
 אהרן ר' הרמב"מי". של סניגורו מלוניל, אהדן ר' נגד עמו שיצדדכדי

 משנואי היו בהם, אשר המקובלים וביותר צרפת, חכמי רוב כי אף ומבלבל,ההופך
 ב"קרית אורבך פרופ' של הנ"ל ספרו על כ"ץ יעקב ד"ר של בקרתו כן גם וע" 1נפשו
 ניסן-אהר ב"בצרון", אלפנביין ישראל וד"ר 16, עמ' תשם"ז(, )טבת ל"א שנהספר",
 39. עמ'תשם"ז,

 21ם עמ' שם אורבך,26(
 של"ב. ס" א', חלק זרוע, אור27(
 8 עמ, 1 חלק תרי"ט, להפציג, הרמב"ם, תשובות קובץ28(
 ובמאמרו שם, שם, אורבך, 1 ד עמ' תרל"א, פאריס, רסאיל, אל כתאב29(
 : דינסטאג יעקב ישראל ע" הרמ"ה של יחסו על 157. עמ' )תש"ז(, י"ב שנהב"ציון",
 103-182. עמ, תשם"ז, העולמי, היהודי הקוגגרס של התרבות מחלקתיורק, ניו- פדדבוש, שמעון ד"ר בעריכת "הרמב"ם" בקובץ הקבלה", חכמי לאור"הרמב"ם
 226. עמ' התוספות", "בעלי : אורבך30(
 קל"א. רסאיל, אל כתאב31(
 ש*ם שם,32(
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 המרים דבריו ולבסוף בנחת. מאיר ר' לאנרת השיב לא כידוע,מלוניל,
 בשנים4ץ. רך אז שהיה הרמעה את והקניטו הרגיזו כגידיםוהקשים

 ר' מלוניל. אהרן ר' נגד לימינו יעמוד שמשת שר' קיוה מאירר'
 של תקוותו את מילא לא טהורה, הלכתית מבט מנקודת הבעיה על שדןשמשון

 שמשון ר' לו ענה עמו ומתן המשא את המשיך מאיר וכשר' מאיר.ר'
 בכל נכוית כן זה בדבר בפושרין שנכוית כמו כי "רהבי ,וידע יבחריפות
 להשיב בעיני הוא עמל אך חבילות, תשובות עלי הקפת אשרהדברים,

 בהם'4ץ. נכשל כן אם אלא תורה דברי על עומד אדם ואין הויותיך כלעל

 אברהם ר' כתב הרמב,ם ספרי בענין מחד,ע הפולמוס שהתלקחבשעה
 ראימ שלא בעכו, שהיה ז"ל שמשון רבנו הרב על וושמעתי 1 הרמב"ם%

 מתלמידיו אחד ועל פטירתו אחר עליו שמענו עלינו, עבר שלא מפנישתו
 הדברים נסתיימו שלא דבריו, במקצת ז'ל מרי אבא דברי עלשחלקו
 פרי יאכלו אמת הדבר אם בלבנו ואמרנו עליהם, חקרע לא כיאצלנו

 שם מוציא עליהם הקול שהוציא אמת אינו ואם מה, ונחנומעלליהם
 הוא""(.רע

 זאת בכל נמנע לא הרמבום בפולמוס להשתתף נטה לא שלבואם
 הסתומים, בספרים יניעו ישים אל וואיש 1 תורה המשנה מטרת אתמלבקר
 כי שמרו, בשם דבר בו שאין הגאולה, את לעכב סדרם לא המסדרכי
 וספרי ספרא ותלטוד, ממשנה ולמד וצא שעונ להוראת מהם ללמודאם

 דברי להם כתבו אך )לכם(, הלכות פסקי לאחרונים מסרו שלאותוספתא,
 כ~ם ואלו, אלו טעמי והמתירים האוסרים דברי והמטהריםהמטמאים

 לאחרונים נגלים ופעמים כולם. על שכר מקבל בהם וההוגה אחד, מרועהנתם
 תלמיד יש כי ולתלמוד. למשנה רץ והוי מהראשונים. הצפונים)דברים(
 שמועתו. את ומכוון רבו את מחכים מדבריו רואה. רבו שאין מהרואה

 .*4ץ . . והאמוראים ההגאים שמנות[ נזכרים ובתלמודובמשנה

 ר' עם מלהפגש בכוונה נמנע שהרש"ש גריץ של השערתואולם
 אורבאךיץ* ידי על מופרך הרמב"ם נגד מיוחד כתב ושחיבראברהם

 102. עכה שם, דשסאג,33(
 קמ"ט. רסאיג אל כתאב34(
 ראובן הר' הוצאת 1 16 עכה ח"ג, הרמב"ם, תשובות בקובץ ה', מלחמת35(
 ג"ג. עכה תשי"ג, קוק, הרב מוסו ירושלים,מרנלית,

 74-573ש עמ' התופפות", אבעלי וע" קל"א-קל"ב. עכה רסאל, אל כתאם36(
 38. הערה 231, עכה התוספות, בעלי31(



 דינסטאג יעקב אלישואהה

 8מ וכוח ישאגץ[ ,צ6שון נף' "ועשח , היוחסין בעל דברימענינים
 הימבעם הלמיי כלכ ורבי הי"ד, שעשה אחר בגלל תורה[ 1הסשנההרמב"ם
נצחו"1ק.

 )1160-ד123(. תתקאך-תתקצאז )ד"א הרוקח בעל יהודה בר' אלעזרר'
 תחסיד. יחודה רבינו של תלטידו חיה הרוקח בצל מוירמישא איעזרר'
 ההלכה של גיסוחח לתוך אשכנז חסידי של הסוד תורת את הכניסהוצ

 עגור הצלב מסעי השפעת תחת גגתב ערוקחע בהלבה ספרווהרצצהה9'(.
 הפקף, עיא שהם צעה, עולם הבלי %י אל "נתתי י בינומיס בתיםבעלי

 צרות מרוב עצלים, והפועלים מעטים אדם וימי עובר עולם הזהוהעולם
 לא לבי אל ואמרתי תורה. אין )בגוים( כי האדם, לבות נחסרווצוקות

 ספר אכתוב נקיה סולת לסלת הלכות חקרי מלבו לידע זוכה האדםכל
 כאשר המצות לעשות איך לידע חפץ דברי למצוא בו קורא ירוץלמען
 זכרו"9". ויתעלה שמו יתברך אלהינוצום

 חסהיות בהלגות חרוקא ספר נפתח מפוסקים ספרי לרוכבניגוד
 למשנה הפתיחה ספר שהוא המדע, ספר את בדעתנו שמעלותותשובה,
 פופולארית להרצאה טוקדש הסדע שמפר במק~ם הרמב"8ם(. שלתווה
 להסציא ותשובה חמידות הלכות מבוונ1ת שביהדות, הפילוסופיות הדעותשל
 בצקלימם ששררו חיהדות של המוסריות תדעות תמצית מ"8ראל אדםלכל

 אין אבל מקרית, אינה זו הקבלה שנים כל על אהבכנז. חסידי שלהרומני
 החפ9ע ואם אלעזר, לר' ידוע היה המדע ספר אם לבדק כאןמעניניע
 הרוקח8(. פפרו, כתיבת בשעתממנו

 הקבלתית, החסידות התפשטות עם דאשכנז אוירא נתמלאכנראה,
 זרטי לשני היתה אחת משותפת מטרה להרמב"ם"(. כבוד ויחסהערצה
 להקנות  עשרה, השתים במאה ששררו והחסידות, הפילוסופיההיהדות,

 בן משה ג"רגנו כן גם מובא 1218 עמ' פיליפאיסקי, הוצ' השלם, יוחסין38(
 כרך להנ"ל, בגולה" ישראל - ישראל וב"תולדות 16, עמ' דינבורג, ג. מאתמימון"

 304 עמ' תרצ"ו, "דביר", תל-אביב, ב', ספרב',
 21מ התוספות, בעלי39(
 הקדמה. הרקח, ספר40(
 1 168 עמ' תש"ז, ניו-יורק, ג', חלק הפוסקים", "תולדות : צעיר רב41(

 .ס 1פמ01~8 ז0נ318" י"168גמז7 ע 94 1 325 עמ' התוספות","געלי
 שם. התוספות", "בעלי2א
 ועל הרסג"ט על ג8ולמוש וצרפת אשיגז חטד של "הלקס : אורבך א, א.43(
 159-149. עמ' )תש"ז(, 12 ב"ציון",ספריו",
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 ממנור((, נפרד בלתי לחלק ולהפכה הלכתית סמכות המיוחדת עולמםלדמות
 של תעיבה הלכות את משווה עזריאל ב"ר אברהם ר' שתלמידומענין,

 הרמב"ם"(. של תשובה הלבות עס אלעזדר'

 בחסידות ושיטתו אלעזד ר' של ,2השפעדמ בצדק מוכיח אירבאךפדתד
 צרפת עד הגיעה אלא חמושבו, בךלדתו מקום באשכגז לבד לאהתפשטה
 חבילעפיה הלוי מאיד שר' שבשעה הוא לציין שראוי מה אבלוספרד8(.

 : המפורסמים דברי בשל הרמב"ם נגד 1202 ב~טנת הראשון הפרלמוס אתפתח
 כמלאכי גוף בלא בלבד צדיקים נפשות אלא וגויה גוף בו אץ הבאעהעולם

 בעל אלעזד ר' היה לוניל, לחכמי ההדיפה אגרתו את וכהבהעודת"יק,
 דעותיו. על והגין הרמב=ם את שהזכיר הראשון האשכנזי החכםהרוקח,
 עד בצרפת, אפילו מקובלת כך כל כנראה היתה אלעזר ר' שלסמכותו
 המפורסמת באגרתו אלעזר ר' של דעותיו את ומצטט עליו מסתמךשהרמב"ן
 כשהתלקח ל-1232, סמוך צרפת לרבני שנועדה שוגג' אני אענה"טרם

 הגאונים שכל השיב הרמבען השניה. בפעם הרמב"ם ספרי עלהפולמוס
 : הרמב"ם מדעת בזהדעתם

 מגרמיזא יהודה ר' בן אלעזר ד' החסיד הרב בחבור ראיתי וכן . . ."
 ~תוב והאמונה, היחוד הסוד שער לידי והגיע שחבר הגדול בטפדז"ל
 חקר אין לקצותו קצה אין בו, אה2ר כל אחד אחד, ה' זמה בזהול,בו

 אמת הכל יוצר וסוף, התחלה לו אין רליסודו קצה אין וליכלתולתבונתו
 לו ואין בו, יש שהטר לכל ותכלית קץ אין כי וגובה, אחור פנים לואין
 גשמיים ענינים בקרא שכתוב ומה העולמים, לבודא אברים ולאגבול
 נדהצוב שלא בתורתו הזהרנו ובבר אדם, לבני להבין אם בי נכחגולא
 כל ראיתם לא כי לנפשותיכם מאד ונשמרתם דכתיב וצורה דמותעליו

 דמות לבורא שיש לא כדמותנו בצלמנו אדם נעשה שכתוב ומהתמונה,
 )ההמר( פרצוף לנביאים להתראות מבינים קגאנו בצלמגו אלא בדיותיו,וצלם
 קוסלאכי בצלם בעינו כמכדבד תקד מכבוד לט הנבואה דמיון אדם פניהוא

 ר' פי' ,באדם, שהפץ והכבוד היקר ע"ד בדמוהגו זה בו נראיןהשרת
 דסות צלם % םויטו הבל יוצד "בירא על הטובר וכל ז"ל הגאוןסעדי'

 95. עמ' שם, שלוג ג.א(
 שם, יתוספות, "בעלי 1339 עמ' תש"ז, ייושלים, ב', חלק הבשם", "ערוגת45(

 326.עמ'
 שם. ב"ציון", אורבך,46(
 ה"ב. פ"ח, תשובה, מ"ת,לא
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 הן בעיני דה', מימרא הן פי דמתרגם תראה כלל, אלחת לו איןואברים

 דבריו8(. ואלו לשוע זהו הןקדם

 החכם הוא תקו טשה ר' הי"ג(. )המאה תקו חמדאי ב"ר מו8הר'
 העתיק תמים' קכתב בספרו הרמב"ם. את שהזכיר אשכנז מחכמיהשני
 מהבורא. הגשמיות את הרמב"ם הרחיק שבהם המדע מספר דבריםכמה
 לרבות בכלל מטיפיזית ולחקירה בפרט לפילוסופיה שהתנגד תקו משהר'

 מוורמסן(, אלעזר ור' החסיד יהודה ר' כמו אהנכנז חסידי של בקכלההעיון
 זו מדה קעוד : הרמב"ם של דעותיו להכחשת מספרו חשוב חלקהקדיש
 את מאמינים שאינם הפילומופים את שהיה מיימון, ב"ר משה לר'היתה

התורה'8(.

 האליגוריות הסברותיו בגלל הרמכ"ם את תקו משה ר' התקיף כןכמו
 מאמין לשום נכון וכי "השתא , הקודש שבכתבי האנתרופומורפייםלמושגים
 היא לומר התורה עיקר ועל אדם בני כלשון תורה דברה לומרהתורה
 שהתחיל הראשון כי הן, שלו ולא שלו פט8טים עשה ועוד 1 ומשלחדה

 שופך תקו טשה ר' אמנם, האמונות*1". ספר הקב"ה של בהויותלדקדק
 כי גאון סעדי' ר' ודעות, האמונות ספר של מחברו על חמתו רובאת
 שמים מיראת הרבים את להפליג עונות והרבה החיצונית בחכמת"בא

 ידי ומחזיק עומדים, מה על יודעים שאינם עד בדברים והרהרשלימה
 שלמה תורה שהיא רבותנו תלמוד על בלבם טינא אשר שמיםהוברי
 שלהם"48 בטלה בשיחהולהחזיק

 ופיה גוף בו אין הבא *העולם 1 הרמב"ם של המפורסמים דבריוגם
 ידו. על מבוקרים השרת" כמלאכי גוף בלא בלבד צדיקים נפשותאלא
 באריכות מובאים מקוטעים8( אליע שב4י תקו משה ר' של  אלהדבריו

 ד. עכה כף, דף תרי"ם, לפסיא ב, הלג ואגרותיו=, הרמב"ם תשובות "קיבץשא
 לר הבשם", ב"ערונת הובא זה קטע 35. עכה )תרצ"ט4 10 ב"תרביץ", אורבךוע"

 אורבך, : כן גם ע" 261-259. עכה תש"ז, ירושלים, ב', הלק עזריאל, ב"ראברהם
 בישראל", המילוסופיה "תולדות : ניימרק דוד 1 159 151-150, עכה )תש"ז4 12ב"ציון",

 מצוסם הרוקה מבעל זה שקטע לציין ראוי 270. עכה תרפ"א, שטיבל, ניו-יורק, א',חלק
 לסתור א'( פרק 1, מאמר התם", ~נשמת ישראל בן מנשה ר המקובל ידי על כןגם

 המגשימים. בעלידעות
 152. עכה שם, ב"ציוף, אודבך49(
 45 עכה )תר"ך4 מ חלק נחמד, אוצר50
 71. ימ' שם,51(
 64. עכה שם,52(
"' 93* עכה שם53(
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 , עליו הוא בקרתו עם יחד עזריאל ב"ר אברהם לר' הבשם" וערוגתבספר
 אין עוה"ב דברכות בפ"ב יוסף רב דאמר היינו פה2ה הרבנו שכתבאמה
 בצדיקים דברכות דפ"ב דההיא לומר ורוצה תחרות ולא שתיה לאבו

 דברכות דפ"ב הבא עולם לפרש רוצה שהיה נר' המשיח, בימותשיחיו
 ויפרו ושתיה אכילה יהיה המתים בתחית והלא לו והוקשה המתיםתחית
 לבו סברת טאותה המשיח. בימות שיחיו בצדיקים אותו פרש כן עלוירבו
 גוף בו אין העוה"ב בספרו שכתב מיימון ב"ר ]כה2א[ הר' על תגרקורא
 גוף בו אין מיימון ב"ר משה הר' שכתב מה כי מריה ליה ושראוגויה.
 היינו הצדיקים נפשות שבו עוה"ב אך כתב המתים תחית על לאוגו'

 וכו'""(. דורשין באין כדמפורשבערבות

 הלוי מאיר מר' תקו משה ר' היה מושפע כי משער אורבךפרופ.
 המתים. ותחיית הבא עולם בענין הרמב"ם דעות נגד ותעמולתואבולעאפיה

 של השפעתו תחת נכתב תקו משה ר' של תמים" שה"כתב יתכן כןכמו
 רסאיל"'ו(. אלה"כתאב

 היה עזריאל ב"ר אברהם ר' הי"ג(. )המאה עזריאל ב"ר אברהםר'
 והיה התוספות. שבבעלי אשכנז חכמי לחוג ג"כ שייך אבל ביהםמזקני
 ארצו בן היה הראשון רבו זרוע". עאור בעל מווינא יצחק ר' שלרבו
 היה בקבלה ורבו תם, רבנו של תלמידו מביהם, יצחק בן אליעזרר'
 טרובה"(. במדה הושפע שממנו הרוקח בעל מוורמש, יהודה בן אלעזרר'

 בשם מכנה הוא 2ןאותו רבו, מתורת הרבה הכניס הבשם", "ערוגתבספרו
 דברים מביא הרוקח בעל רבו שגם לציין ראוי הצדיק"י4(. "רבנו אווצדיק"
 עזריאל'ו(. ב"ר אברהם ר' תלמידובשם

 כולל )1234(, תתקצ"ד שנת אחרי שנתחבר הבשם" "ערוגתספרו
 בכל הרחבה בידיעתו המצטיין מחברו וסליחות. יוצרות לפיוטים,פירה2ים

 154. עמ' שם, ב"ציון", תמצא מתוקנת נוסחא 1 254 עמי ב', חלק הבושם, ערוגת54(
 נמצא בפרט תקו משה ר' ואצל בכלל ההגשמה בעית סיכום שש ציון,55(
 "בעית : רבידוביץ שמעון וע" וכף. ש"ח עמ' ט"ז, חלק שלימה", ל"תורהב"מלואים"
 1 348 עמ' )תרצ"ח(, י ספר ביאליק", לזכר ב"כנסת ולרמב"ם", לרס"גההגשמה
 רבידוביץ, 1 וכף 149 ענף תש"ה, ירושלים, א', כרך 1בחרים", "כתבים : ברלינראברהם

 445 עמ' 7,ג"מצודה",
 10 תרביץ, עזריאל", ב"ר אברהם לר' הבושם ערוגת "ספר : אורבך ז4 א.56(
 וכף. 32 עמ')תרצ"סא
 33. עמ' שם,57(
 33מ עמ' התוספות", "בעלי8ל
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 עומדים אנו שמתופן הבאות, כמה זה בספרו הביא היהדות, חכמתמקצועות
 פה טעניננו לידינו. הגיעו שלא חיבורים וכמה נמה של ואפיים טיבםל

 עזריאל ב"ר אברהם ר' של יחסו משתקף שבהם המקומות אתלציין
 ייהדמב"ם

 שלא מדקדק כיצד הל"ט( פ"ב, )ק"ש מיימון ב"ר משה הר'"ולשון
 שצריך לפי הנח יניע ולא הנע יניח ולא הרפה יחזק ולא החזקירפה
 משה ר' בדברי המדקדק לזו, זו הדומות האותיות שתי בין ריוחליתן
 כסברתי9'(. םברתו כייצא

 האבד אדם נשמת שכתב בןימון ב"ר משה ר' דברי על לי"קשה
 שנתן צורתו היא בה~ר כל נפש וט'( ח' הל' פ"ד, )יםה"ת לשונווהיא
 השלם האדם צורת היא אדם של בנפשו המצויה היתרה והדעת האללו

 דברי ע"כ . ;. הגוף עם אלא מצויה שאינה מפני הנשמה ותאבד . . .בדעתו
 הגוף עם שישנה מפני הנשמה ותאבד כתב למה ידעתי ולא משההר'
 תמות לא הגוף במות הזה העולם להנאת להם צריך שהגוף ורוח נפשרק
 בכף תקולע רשע ונפש החיים בצרור צרורה צדיקים נשמת נפשאלא
 בסן חדרי כל חופש אדם נשלת יי נר יפרש חהאיך נודדת, ותהיההקלע
 אשר הנשמה היא ט'(, ל4ב )איוב תבינם שיי ונשמת כ"ז(, כ"א,)משלי
 לטובה""(. החכה היא והיא לעולם תאבד לא המבינה היא באדם שדינתן

 אין דשלוחין ה"ח( פ"ג, )קה"ח כתב ז"ל מיימון ב"ר  משהוהר'
 . . דבריו" ונבונו יוה"כ ולא יו"ט ולא שבת לאמחללין

"1. 
 מקום כל ה"ב( פ"ג, קה"ח )הל' מי"מון ב"ר משה הר' לשון"וזה

 ניםן ר"ח על אלא מחללין אין "פיכך השבת את דוחה מועדשנאמר
 וכו' שבת' לפיכך בלשון והמדקדק המועדות תקנת מפני בלבדותשרי
 שמשון הר' לתי' נמי וליתה . . . מחללין אין התורה מן חדשים שארדעל
 מחללין אין התורה דלן מיימון ב"ר משה ר' מדברי שמשמע כמו עיקראלא
 מבואר אינו משה הר' ולשו' השאר על ולא תשרי ועל ניםן עלאלא
 קיצר"ם(. עצמו הוא או דילג הסופראו

 ס5. ענף שם, תרביץ, 1 8רעש עמ' ב', חלק הבושם", "ערוגהש(
 שם. שם, תרביץ, , 213 עמ' שם,60(
 שם תרביץ, , 267 עמ' שם,61(
 שם. תרביץ, , שש עמ' שם,62(
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 לבן חוטי ז' ציצית מצות מיימון בר' בתטה הר' בספר ראיתי"אך
 צמר של ו' צצית דין תכלת ובערך הל"ו( פ"א ציצית )הל' תכלתוא'
 הז', על כהרך חוטין ב' מאות' וא' בתכלת צבועין צמר של חוטין וב'לבן

 כתב מוטעה שסופד אלא לבן חוטין ששה אמר משה הר' שגםונראה
 ר""(. במקוםזיין

 ר' התחיל שבו הפולמום את בספרו סוקר עזריאל ב"ר אברהםר'
 אין הבא העולם . המפורסמת אמרתו בגלל הרמב"ם נגד אבולעפיה הלויבאיר
 הוא השרת"(. כמלאכי גוף בלא בלבד צדיקים נפשות אלא וגויה גוףבו

 כתב טולטילא מעיר הלוי מאיר "והרב . הלוי מאיר ר' דגרי אתמביא
 וילך ענן כלה לאמר אשם ואשמו בבריתו שקרן רבים דבת שמענו :עליו
 חומר בתי שהכני תקוות הכח הלא וגויה, גוף בו אין הבא עולםשאמר
 ויעמידיה וגו' הארץ כל את כי לאמר אברהם את כרת אשר הפר ה'וברית
 לאמר עולם ברית ולישראל עליה שוכב אתה אשר והארץ לאמרלחק
 גויה אין ואם להם לתת אלא נאמר יא לכם לתת ימים תאויכוןלמען
 אינו חיים אין ואם ואחיה אמית אני ואומר להם למה ישראל ארץחיות
 שהמית"ו". למימחיה

 לדוגמא, נשמטו, רסאיל"י6(. אל שב"כתאב מזה בהרבה שונה כאןהנוסח
 למקרא". ואם למסרת אם יש אם יודע ואיני תורה משנה הססר "הואהמלים
 תורה, סגולה( נ' פתוחה, )ש' בהטנה או תורה משנה לקרא יש אם אומרת,זאת
 של השנונים בדבריו ראה עזריאל ב"ר אברהם שר' מזה מסיק אורבךפרופ.
 מחיבורויק. והשמיטם הרמב"ם של בכבודו פגיעהרמ"ה

 הרוקח, בעל אלעזר ר' רבו תגובת את מביא הוא הרמ"ה דבדיאחרי
 שבה שוגג" אני אענה "טרם המפורסמת באגרתו הרמב"ן ידי עלשהובאה

 המורה8(. קול כבודו על להגןהבא

 של הגדול מתנגדו תקו, חסדאי ב"ר משה ר' את מתקיף עזריאלר'
 מצוה במלחמת ויצא המגשימים, מן כידוע היה תקו, משה ר'הרמב"ם.

 282.  218, עמ' ח"ב, הבושם", "ערוגת כן גם וע" י שם תרביץ,63(
 ה"ב. פ"ח, תשובה, הלכות תורה, משנה64(
 259 עמ' ב', חלק הבושם", "עדוגת65(
 י"ג-י"ד. עמ' רסאיל", אל "כתאב66(
 150 עמ, שם, ציון,67(
 רוקח אלעזר ר' על לעיל דברינו ע"68(
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 בספר דבריו ובשל הבורא מן הגשמות את הרחיק אשר על הרמב"םנגד
 בלא בלבד צדיקים נפשות אלא ו%יה גוף בו אין הבא "העולם :המדע
 השרת"9קי כמלאכיגוף

 עוה"ב דברכות בפ"ב יוסף רב דאמר היינו משה הרבנו שכתב"מה
 בצדיקים דברטת דפ"ב דההיא לוטר ורוצה תחרות ולא שתיה לא בואין

 דברכות דפ"ב הבא עולם לפרש רוצה שהיה נר' המשיח, בימותשיחיו
 ויפרו ושתיה אכילה יהיה המתים בתחית והלא לו והוקשה המתיםתחית
 סברת מאותה המשיח, בימות שיחיו בצדיקים אותו פרש כו עלוירבו
 אין העוה"ב בספרו שכתב מיימון ב"ר ]משה[ הר' על תגר קוראלבו
 אין מיימון ב"ר משה הר' שכתב מה כי מריה לי' ושרא וגויה, גוףבו
 הצדיקים נפשות שבו עוה"ב אך כתב המתים תחית על לא וגו' %ףבו
 דורשין""(י באין כדמפורש בערבותהיינו

 על הגין שבו האופן את לע טזכירה אברהם ר' של יוהמלצתו
 בזה נתתי הלוי1(י מאיר לר' באגרתו מלוניל משולם ב"ר אהרן ר'הרמב"ם

 בספרו השקועים הרמב"ם, על המרובים מהמובאים אחדות דוגמאותרק
 הבושם"נ(יקערוגת

 בעל מווינא יצחק ר' בקירוב(י )1250-1180 מזוינא מו0ה ב"ר יצחקר'
 וצרפתי אשכנז מגדולי כמה של ידיהם על מים ליצוק זכה זרוע"ואור
 האשכנזים הפוסקים של ההלכתית בשלשלת חוליה היה זרוע" "אורבעל
 פעמיים'(י אותו שהזכירו הצרפתים התוספותובעלי

 נפסח לרמב"ם, טווינא יצחק ר' של יחסו את לבדרק נבא שאםמובן
 לרוב שהיתה כה2ם בהחלט, לו זרה שהיתה הפילוסופית הבעיה עללגמרי
 וחלוקת זרוע" "אור ספרו של תטנתו הצפונית4(י וצרפת אשכנזחכמי

 לסדר נאמן נשאר כן גם שמחברן אלפס, רב הלכות את מזכירותהלכותיו

 ונימוקים ראיות של בהעדרם ההזקה היד פסקי לו היו זריםהמסכתותי
 מרי תורה"  ה"משנה את מוציא מווינא יצחק ר' היה זאת בכללפסקיוי
 ה"ב. ט"ח,  השובה, הלבוה הורה, משנה69(
 ר' על לעיל דבריגו ע" 49-47 עמ' שם, תרביץ, 1  154 עמ' שם, ציון,0ד(

 תקו.משה
 שמי ציון, ו שם תרביץ, 1 ל"ו עמ' רסאיל", אל .כתאב71(
 8ש הערה שם, ציון, ע"72(
 : אפילו ד"ה ע"ב, מ"ז, חולין 1 זרוע באור והוא כתב ד"ה נ"ח, ע"ז73(

 370י 361, 360, עמ' התוספות", "בעלי עפ"י .", . . זרוע באור והעגין . .".

,ה6!וי
 )74 11 088ז0 (1 18884 6 6~1108, ז0 8טז88 8~8

 21!זא(8188ה110 20 ,)1871( ע254
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 . . . מיימון בן משה הר' "וכתב ; שונות בהזדמטיות ומזכירו בפעם,פעם
 מיימון כאוה הר' פסק *וכן 1 ש קריאה"5(. דרך פסקיו שכותב דרכו כןבי

 "ולפ"ז . . . זצ'ל"י(, מיימון משה הר' בסדר ווכן , או אצלנו*4ק,וספריו
 1 כתב4*( מימון משה ווהר' 1 מיימון"י( משה הר' לדברי מירושלמי ראיהאין

 לשונו""4 וזה זצ'ל מיימון ב"ר משה ר' הרב כתב"וכן

 , עליו וחולק פעמים כמה נזיקין לסדר בפסקיו מבי4ן הריא"זאולם
 ר' הרב שכתב מה היא "שגגה : או מיימון"1ק, בן משה ר' לדהרב*ליתא
 בעיני *ונראה ; הרמב"ם לשון את הגיה אחד במקום מיימון"(, בןמשה
 את כן כמו מזכיר הוא להיות"'(. כך שיש סובר אני וכך הואשט*ס
 הרמב"ם4ק.סדר

 דטראני, מאלי ב"ר ישעיהו ר' )1180-1250(. הזקן דטראני יט1ניהר'
 אליהו ב"ר ישעיהו ר' מנכדו )להבדילו הראשון ישעיהו ר' גםמכונה

 באיטליה סמכותו איטליה. חכמי שבין המעטים התוספות מבעלי היהמטראני(
 ואשכנז5(. בצרפת תם ורבנו המזרח בארצות הרמב"ם ועל כזונדהבבה

 לצורך למדעים חיובית נטיה לו היתה דורו, מחכמי לכמהבניגוד
 איש להרמב"ם ביחסו מתגלה זו מגמה בתלמוד. ידועים עניניםהבנת
 זצוק"ל מיימון ב"ר משה רביט שעשה המועדים ספר לי חזי "ולדידי :המדע
 והאריך ונפלאות נוראות חכמות העדים את בודקים שהיו השאלות באלהמביא
 חיע שמר ה' חכמות לדבר ומרבה מאריך שהי' ואחרי וכמה כמהבהם

 שיוכל בעולם חכם ואין כולם על וכן לדרומה או לצפונה חכמיםשאמרו
 דבריו""(. עללעמוד

 225. עמ' תש"ס, ס" אי, חלק זרוע, אור5ק
 שם.76(
 19. עמ, ב', חלק שם,77(
 מ"ו סימן שמ78(
 22. עמ' מ"ט, סימן שם,79(
 18840 6 פא3105 וע" ש"ו. סימן מציעא, בבא 1, חלק80(

 7811888י
7 

 !0 ,8טז88י ,111!ע310881880 48 ,)1904( ק'871

 מ. סימן מציעא, בבא81(
 קס"ו. סימן שג82(
 תשס"ו. סימן א', חלק שם,83(
 : יעללעש יהידה )עפא אי כ"ב, ו ב' כ"א, ז א' "ט, דף ב', חלק שם,84(
 436 עסף )תרס"ח(, 7 ב"הגרף, מימומות","הגהות

 162. עמ' ב', חלק והחים", "התורה : גידמן מ.85(
 ע"ב. כ"ב, השנה ראש רי"ד, תוספות86(
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 אחד היה מקוצי יעקב ב"ר משה ר' הי"ג(. )המאה מקוצי משהר'
 על להשיב כדי דונין המומר עם בויכוח בפאריס שהופיע ישראלמחכמי
 תלמידיו ועל הריצב"א של חבריו על נמנה גם הוא התלמוד. נגדטענותיו

 שירליאון. יהודה ר'של

 : בקיצור המכונה גדול" טצוות "ספר חיבורו בשל לו בא פרסומועיקר
 כולל ראשון חלק חלקים: בשני המצוות תרי"ג על מסודר זה ספרסמ"ג.
 מקוצי, משה ר' עשה. מצוות רמ"ח כולל שני וחלק תעשה, לא מצוותשס"ה
 העם את והוכיח וספרד פרובינצה בערי סיבב ומטיף, דרשן-נודדשהיה
 מתוך כנדאה תפילין הנחת של זו וביחוד שונות, מצוות קיום הזניחםעל

 ההמונים לפני דוךש שהיה דרשותיו מתוך נתרקם שחיבורו יספרוהקדמתו
 ומצוה. מצוה כל של תכנהעל

 שלא כמבאנץ, שטשון ר' ולחברו שירליאון, יהודה ר' לרבובניגוד
 מהרמב"ם, מקוצי משה ר' היה מושפע תורה", ב"משנה להשתמשהרבו
 לרמב"ם שרחש העךצתו גדול. מצוות בספר עיקרי להקור לו היה הי"דוספך
 . לחיבורו בהקדמה הובעו תורה למשנהויחסו

 ללמוד להספיק יטלין שאין האמוראים, אחרי שעמדו הגאונים,"וראו
 בישראל, תורה לקיים פסוקות מהלכות קצרים ספרים ועשו התלמוד, כללרבים
 וקראוהו חיבור עשה טפס יצחק ורבי גדולות, ד~כות עשה גאון יהודאירב
 היו דבריהם גם כן אחרי והנה ספרו. ואחד אחד כל רבים וכן אלפס,רב

 מיימון, ב"ר משה רבי הגדול האיש ועמד היבבות שנתמעטו מפניסתומים
 נאה חיבור התורה, מכל חיבור ועשה ישמעאל, בארץ ובא מקורדובההיה

 בדורות נשמע ולא מופלא רב היה החכמות ובכל ישראי, עיני והאירומשובח
 אדום בארץ שפשטו ספריו, ידי על בתורה נתאמצו ורבים כמוהו.אחרונים
 שיורה אדם, וכל בספריו. ראיה שום הגאון הביא לא אטנם ישמעאל,ובארץ
 אפילו או הראיה, למד לא אם מניין, ראיה כתב ממנו ויבקשו ספרומתוך
 מקומות בכמה וגם פתרון, בלא כחלום הדבר לו יהא זוכרה ואינולמדה
 שלמה רבינו והם ואשיותיהם, התורה עמודי חולקין פסקיו ועל פירושיועל

 אשר שמואל, ברבי יצחק ורבינו מאיר רבינו בן יעקב ורבינו יצחק,ברבי
 חולקינ הטצוות בחשבון וגם מימיהם שותים האחרונים ישראל חכמיכל

עליו'"(.

 הקדמה גדול", מצוות "ספר86*(
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 שר' מסיקים בכסף" "נחפה ובעל מזרחי אליהו כר' הסמ"גמפו,טי
 לפניו היה מונח כאמור, להרמב"מי'(. המצוות ספר את ראה לא מקוצימשה
 ר' הזכיר שבהן הלכות באותן מיבד משולחנו. סר ולא תורה, משנהספר
 גם הוא למסקנותיו"8(, מיסמך בתור במפורש הי"ד ספר את מקוצימשה
 שמו, את יהזכיר מבלי דבריו את להעתיקהרבה

 בסוגיית שמוצאה הלכה יפסוק היה חשוב, חוקר סובר הסמ"ג, שלדרכו
 אלא עצמו. המקור בנומח ולא יו שנראה הבינים מקור של בנוסחהתלמוד
 שההלכה הראשון המקור את לציין היא המחבר של דרכו השני, הצדשמן

 הסמ"ג בעל הרבה במיוחד בו שהשתמש הביניים מקור את ולא עליונסמכת
 החשובים5(. ביניים ממקורות אחד לו ששימש הרמב"ם של בחיבורולהשתבהב

 מראי דף בכי כמעט צויינו ש"ז, וויניציאה, בדפוס הסמ"ג, בהוצאתברם,
 להרמב"ם%(.מקומות

 הרמב"ם, את שהעריץ הערצתו מתוך יפעמים, נטה מקוצי משהר'
 להורות כדי וכן שהביא"(, ראיות ידי על ו7השלימם הי"ד דברי אתלהרחיב

 מקבילות הבאות שתי מצטט אורבאך פרופ. שבמשנתוי'(, המיוחד עללנו
 משנה מקוצי משה ר' איך כך ידי עי יהראות ומהסמ"ג, תורהמהמשנה
 : לטעות לטועה מקום לתת שיא כדי הרמב"ם, של לשונו את שתיקהמתוך

 : ק"ו עשין סט"ג, : ח' כ"א, פנהדרין תורה,משגח
 בכל ישראל נהגו הגאונים מימות בישראל דינין בתי כל נהגוכבר
הישיבות, בכל הנסראמאחר

 ושושיבין דינין געלישמושיבין
 שאין המחלוקת לסלק כדיהעדים
 תלם, עי הדת משפטי להעמיד כחבנו

 והעדים הדינין בעלי להושיבמקום
 עומק מפני כי המחלוקת לסלקכדי

 נל להעמיד כח בנו איןהגלות
 המשפט. בקוהדברים

 90 עמ' ב', חלק הפוסקים", "תולדות טשרנוביץ ח.87(

 רמ"א פ"ה, ל"ת, סמ"ג,88(
 כ"ז שנה ספר", ב"קרית גירסאות", קביעת "על : בנדיקט זאב בנימין89(

 הירושלמי", ל"הלכות במבואו ליברמן שאול פרופ' . השהה אולם 389 עמ' תשי"א(,)אלול
 79. הערה י"א,עמ'

 27 הערה 390, עמ' התוספות", "בעלי90(
 צ"ג עשין,91(
 עשין " עשה מצוות שתי אם כי מנה לא משה "רבינו . ר"ז עשין,92(

 .רי"ג
 וארבעים שתים תמצאם כרת, עליהם שחיבים העברות, שאר ולתמצית . . "
 שם. התוספות", "בעלי ע" ." . וארבעים שלוש מנה משה ורבנו .עברות
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 הדת' ,משפטי ובמקום הגלות' ,עומק את הדגיש מקוצי, משהר'
 שימש תודה" שעמשנה העובדא למדות אבל הדבדים'"(. ,כל במושגהשתמש
 ההלכיי משפט-הבכודה זאת עם נתן מקומורנ, בהדבה הסמ"ג לבעלכמיסמך
 כפי דעתם, את סותדת הדמב"ם של שדעתו במקדה התוספותלבעלי
 פי על כו"ו הוסד שהסמ"ג נודע, "כבר י לודיא שלמה ד' ידי עלשצויין
 במקום זולת עליו חולק ואינו ממש כמעתיק הוא מקומות ובדובהרמב"ם
 נגדו4"(. ודגלו ידו מדים אינו ובלעדיו עליו, חולקין התוספותשבעלי

 1284(. מ*ד ה"א )נפטר פלונדריש מ07ה ב"ר מנחם אליהור'
 כארצות וגאונים חכמים בהרבה הבינים בימי אנגליה הצטיינה לאכידוע,
 את מלתדום היהודית אנגליה השתמטה לא זאת בכל שבאידופה.אחדות
 תלמידי בארץ-האי פעלו אמנם, תוספות. בעלי של ההלכי לאוצדםחלקה
 התודה"(. קול בה נשתתק ולא חכמים ועוד תםרבנו

 ומלם, הלכי ספד לע שהשאיד שבאנגליה המעטים מאותםאחד
 האנגליות בתעודות שנקדא זה חכם מלונדודק. מנחם ב"ד אליהו ד'הוא
 אחת על נמנה ן6אי181נ ,1188ן פ 1~81ש8א 108861נ ד4ביניםמימי

 הבינים"(. בימי האנגלית שביהדות ביותד הנכבדותהמשפחות
 למסכת למשניות פירוש זדעים, מסדר פסקים חיבד אליהוד'
 פסח"(. ליל לסדד ופידוש ופסקים תשובות מלבד זרעים, ולסדדבדכות
 תודה' ה"משנה של סמכותו בקבלת מתבטא הפוסק לדמב"ם החיובייחסו
 אמרו הגאונים שכל כתב הספדדי הדב "וגם שבכתביו, מקומותבכמה

 סומכין זה ועל הוא כך השמטה ששנת איש מפי איש בידם היאשמסודת
 שהקבלה כספים והשמטת ושביעית מעשד לענין מודין אע זה חשבוןוכפי

 שם. התוספות", "בעלי93(
 ממנו". ויניקתו הרמב"ם הוא הסמ"נ "גזע : ל"ה סימן בתשובותיו,מהרש"ל דברי השהה אולם ס"ז. סימן הרמ"א, בשו"ת המובא מהרש"ל תשובות94(
 401. התוספות", "בעלי95(
 4ף כרך היהדות", ב"מדעי מנחם", אליהו רבנו "פרישת : אפשטהן רי"נ96(
 51 עמ')תרפ"ו(,
 )א 1ש( 1"2 ש"ן" ש ,יים60ח140 10%4ש5%815יי2ג4"אש7

 שע"פ8% שא80 " ,אחאן4ן ד1 86881058,( י)1989-1946 ע;29
 נפ68נ 16ז" 41ט1א%11ת1 68"1דס10 01 עד6ש16נ 8181עןייי7ז=76

 ,פ60פש1 .1 1 ע.26
 . . . לחור יוצאים ופסקיו", מלונדריש אליהו רבנו ל"פירושי רות של מבואו כן גםוע"
 20. עפף תשט"ז, קוק, הרב מוסד ירושלים, זק"ש, ליב יהודה מרדכי . . .מאת

 של במבואו ע" משלו אחרים ספרים על 1 הנ"ל בהוצאה הופיעו אלו כל98(
 15. ענף שם,זק"ש,
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 שמיטה )מ"ת, להתלות" ראוי ובהם בהודאה גדולים עמודיםוהמעשה
 פטיי, אסורות, )מאכלות הספרדי" הרב פסק "וכן או. ה"זיק, פ"י,ויובל,

 מדלג שיחיד פיר,ב הי"ז( פ"ז, )תפלה, הספרדי הרב "וגם : אוה"ה(%ק"
 הספרדי "והרב ! גם ביוצר""ק. ק",1 שלפני ראשונה שבברכההקדושה
 שצריך לפי שבת במוצאי לומרו שאין ה"ג( פ"ב, )תפלה אומרהיה
 )בסדר מיימו"ן אבן הגאון בספר "וגם : או הדעת"י"ק, בחונן הבדלהלומר

 ומתחיל חונן באתה הבדלה כולל אלא חוננתנו אתה בו איןהתפלות(
 הרבה בעוד הי"ד ס' את מביא הוא וכן לחול"ו"ק. קדש בין הבדלתואתה

מקומות%ק.

 בכנוי הרמב"ם נזכר בדכיה"ק, רבע אחיו של אחד בקטעגם
 מיימון"%,. אבן"הגאון

 ב"ר אליעזר ר' 1291(. נ"א שנת לפני )נפטר מטוך אליעזרר'
 רגיל אליעזר ר' התוספות. בעלי מאחרוני היה שבנורמנדיה מטוךשלמה
 ערך הוא התוספות. ב"גליון" הגהות בצורת חידושיו את לכתובהיה
 מסכת היא האלו מהמסכתות אחת מסכתותי9". לעשר התוספות אתוסידד

 הרמב"ם*"ק. את הזכיר שבהכתובות%נ(

 נעלם שבעלותו הנייר, ספר עשרה(. השלש )המאה הניירמפר
 אור. ראה שטרם עשרה השלש המאה מסוף הלכות קובץ הואמאתנו,

 שחיבור הוכיח הנייר ספר על המקיף במחקרו אפפעל גדשוןד"ר
 ואשכנז"יי". בצרפת התוספות בעלי של מדרשם בית יציר בעיקד .הואזה

 ח'. עמ, שם,99(
 י"ב. עמ' שם,100(
 ל"ד. עמ, שם,101(
 ס"ו. עמ' שם,102(
 ס"ט. שם,103(
 קמ"ו, קט"ו, קי"ד, קי"ג, ק"ט, צ"א, פ"ט, פ', ג"ג, מ"ט, ל"ט, ל', עמ'104(

 14. עמ' זק"ש, 1 2 הערה 52, עמ' שם, אפשטיין, וע" קנ"ז.קנ"א,
 קס"ב-קס"ז. עמ, שם,105(
 קס"ו. עמ' שם,106(
 458. התוספות", "בעלי107(
 490-489. שם,108(
 "לאשה", : ד"ה ע"א, פ"ו, כתובות109(
 פרום' בעריכת )תשס"ו-ז(, ב' כרך ב"סורא", וערכו", הגייר ספר "מהות110(

 גרשון ד"ר מאת מבוא בלוית להופיע עומד הנהר ספר אגב, 359. עמ' מירסקי, ק.ש.
 סורא. בהוצ'אפפעל,
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 לרמב"ם חיבורו של יחסועל
 אוו מביא הנייר שספר תורהמטה2נה
 שבת. הל' הניירטפר
 העושה שבת בהלכות שנ' מקוםכל
 ואם כרת הייב ר"ל חייב זהדבר

 במזיד סקילה חייב ובהתראהבעדים
 חטאת. חייבובשוגג

 פטור ר"ל פטור שנ' מקוםוכל

 סופרים מדברי ואיסורו אסוראבל

 בזדת והעושה המלאכה. מןהרחקה

 מקום כל וכן מרדות. מכת אותומכין

 העושה וכך כך לקץ2ות אסורשנ'

 מרדות. מכת אותומכין

 כך לעשות מותר שנ' מקוםוכל

 לכתחילה. ואפילו עושיןוכך

 בשבת לעשותן המותריןדברים

 בגללו שתעשה אפשר עשייתןובעעת

 תעשה שלא אפשר או אחרתמלאכה

 נתכוין לא ואם וכסא מטה גריראכגון

 מותר. מלאכהלאותו

-
- .

 361, עמ' עם,111(

 דינסטאג.

 ההלכרת כעזוך להווכח יבוליםאנו
זן"".

 פ"א. שבתרמב"ם
- ב'הל'  בהלכוה שנחמר מקום כל 
 זה הרי חייב זה דבר שהעושהשבת
 והתראה עדים שם ה-ו ואם כרת.חייב
 חהב שוגג היה קשם מקילה.חייב
הטאת.

- ג'הל'  שהעושה שנאמר מקום וכל 
 הכרת מן כטור זה הדי פטיר זהדבר
 אסור אבל הקרבן ומן הסק.יהימן

 ואיסורו בשבת דבר אותולעשות
 מן הרחקה והוא סופריםמדברי

 מכין בזדון אותו והעושחהמלאכה.
 מקום כל וכן כדדית. מכתאותו

 אסור או וכך כך עושין א*ןשנאמר
 אוזו העושה בשבת וכך כךלעה2ות
 מרדוח. מבת אותו טכין בזדיןדבר

 -- ד'הל'
 מותר סנאמר מקום וכ4

 מותר זה הרי וכך כךלעשות
לכתחילה.

- ה'הל'  יעשותן המותרין דברים 
 שתעשה אפשר עשייתן ובשעתבשבת
 אם תקמ2ה שלא ואפשר מלאכהבגללן
 זה הרי מלאכה לאותה נתכויןלא

 וכסא מטה אדם גורר כיצדמותר.
 ובלבד בשבת בהן וכיוצאוספסל
 בעשת חריץ לחפור יתכויןשלא

גרירתן.
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 מלאבה בכללו ועח~ה מעשהעשה
 אותו בשביל נעשית שהיאאחרת

 חייב, לה נתכוין שלא אע"פמעשה
 העוף לראש צריך שהיה הריכיצד

 בשבת ראשו וחתך הקטן בו לשחקאו

 מעש' ועיקר מגמתו סוף שאיןאעפ"י

 שאי ידוע שהדבר חייב העוףלהריגת
 וזהו ימות שלא ראשו לחתוךאפשר
 ימות(. ולא רישה )פסיקפרו"י.

 אעפ"י בשבת מלאכה העושהכל
 חייב, מלאכה של לגופא צריכהשאינה

 שהיה מפני הנר שכיבה הריכיצד
 מפני חייב לפתילה או לשמןצריך

 נתכוין והרי הכבוי הרי היאהמלאכה
 הכיבוי לגוף צריך שאין אעפ"ילכבות
 הפתילה או השמן מפני רק כבהולא
 שלא בד"ה קוץ המעביר וכןחייב.
 בה יזקו שלא גחלת מכבה אויזיק

 יגוף צדיך שאין אע"פ חייברבים
 חייב ההיזק להרחיק כדי אלאהכיבוי
 בזה. כיוצא כלוכן

- ו'הל'  ונעשית מעשה עשה אבל 
 בשביל תעשה שודאי מלאכהבגללו
 לה נתכוין שלא אע"פ מעשהאותו
 שלא אפשר שאי ידוע שהדברחייב.
 הרי כיצד מלאכה. אותהתעשה
 הקטן בו לצחק עוףלראששצריך
 סוף שאין אע"פ בשבת ראשווחתך
 חייב בלבד העוף להריגתמגמתו
 שיחתוך אפשר שאי ידועשהדבר
 בא המות אלא ויחיה החיראש

 בזה. כיוצא כל וכןבשבילו

- ז'הל'  בשבת מלאכה העושה כל 
 של לגופה צריך שאינו פי עלאף

 שכבה הרי כיצד עליה. חייבמלאכה
 או לשמן צריך שהוא מפני הנראת

 שלא כדי או יאבד שלא כדילפתילה
 שהכיבוי מפני נד של חרשיבקע
 ואעפ"י לכבות נתכוין והרימלאכה
 כבה ולא הכבוי לגוף צריךשאינו
 או החרש מפני או השמן מפניאלא
 המעביד וכן חייב. זה הרי הפתילהמפני
 הדבים ברשות אמות ארבע הקוץאת
 שלא כדי הגחלת את המכבהאו

 שאינו ואע"פ חייב רבים בהןיזוקו
 ההעברה לגוף או הכבוי לגוףצריך
 חייב זה הרי ההיזק להרחיקאלא
 בזה. כיוצא כלוכן

 הנייר בעל של שיטתו את יפה אנו רואים שהעתקנו ההבאותמתוך
 את לשנות מבלי ההלכה תמצית את מביא שהוא בזה למקורותבנוגע
 וסגנונהסץ.צורתה

 362. עמ' שם,112(
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 נ"ג ה"א - תתקע"ה )ד"א מרוטנבורג המהר"ם ברוך, בר" מאירר'
 התוספות, בעלי מאחרוני מרוטנבורג, ברוך בר' מאיר ר'1293-1215(.
 להשתמש הנטיה את מראה זרוע", "אור בעל מווינא יצחק ר' שלומתלמידיו

 הי"ד. בספר ויותריותר
 על שהשתוממו זרוע אור יצחק ור' משאנץ שכהטון לר'בנימד

 את הר"ם מילא המקורות, נטול תורה" ה"משנה של המוחלטתהפסקנות
 לספר לצרפם כדי ואשכנז צרפת חכמי של הפוסקים ליקוט ידי עלהחסר
 ראוי וכן : למשל הסכמה ודברי ממנו הערות כמה נשארו אמנםהי"ד.
 והוא הוראה, בעלי כל בו  טש שכבר זה בדין והזהר הוא, יפה ודיןלדון
 יראה ולא : מזהיר הוא לפעמים ולדון. עליו לסמוך שראוי טעם שלדבר
 לאסור11ץ. אומר ואני בעיני, פלא זה ודין זה,דין

 משבא "אמנם : הרמב"ם של סמכותו לפני המהר"ם נכנעלפעמים
 זו, שאלה כבודך מאת נשאלתי זצ"ל מיימון בן משה רבי' ספרלידי

 וכאשר לך, והגדתי יראני מה ודבר ותומים באורים אשאל בלביאמרתי
 קבלה דברי דבריו כל כי לדבריו, חזרתי סברתי על חלוקה סברתומצאתי
 כמלא לבי וסברתי, אנכי מי כן רבינו פסק בעלמא מסברא אם ואףהם,
 אולם"1ץ. כפתח רבינו סברת על לחלוק לא סידקיתנקב

 הרמב"ם, של פסקיו כלפי שרחש וההערצה ההוקרה כל עםאבל
 צרפת- חכמי לבין הרמב"ם שבין במחלוקת עליו מלחלוק גם נמנעלא

אשכנל1(.
 של תלמידו מרוטנבורג, הכהן מאיר ר' מרוטנבורג הכה1 נואירר'
 מחזובי לאחד נחשב התוספות, בעל פרץ ר' ותלמיד מרוטנבורגמהר"ם
 ראה שמחברו מקום בכל מכיל מיימוניות" "הגהות ספרו הרמב"ם.מפרשי
 לרמב"ם. הוספות בתור ואשכנז צרפת חכמי של דעותיהם את בכךצורך

 מדותיו את השווה שמחברו בזה צעיר" "רב ידי על מודגש ספרוחשיבות
 על שחלקו אלה את לרבות אחריו, שבאו הפוסקים כל עם הרמב"םשל

 435-434. התוספות, בעלי113(
 ברלין, בלוך, רס"א הוצ' . . . ברוך ב"ר סהר"ם תשובות", שערי "ספר114(

 63(. )עמ' תע"ז סימן תרנ"א, נרדמים, מקיציהוצאת
 ההכרעה קביעת מסביב "הפולמוס : כהוא זאב יצחק 1 432 התוספות, בעלי115(
 )סבת ל"ח כרך ב"סיוי",כהרמב"ם",

 תשט"ז"
 118551 ז181ב 02 ,8ןם140118115 1,01 ,2 ,*1אע1118661?1 ,1947 ע 740 8(.,ו 1118יז1 ~ל רמ"ד-רמ"ה88ש~ל עמ'

 "1688ח10פנ328".)
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 נתאשרה מיימוניות', הגהות צטרות דרך תורה"8ק. ה"משנה שלפסקנותו
 אשכנזינק. יהדות של לתחומה מחוץ גם גדלה והשפעתה הרמב"ם שלסמכותו
 הראשונים. הפוסקים יתר לגבי ערכו נפלולא

 בין מחלוקת להסיר בהגהותיו הכהן מאיר ר' אצל נטיה גםניכרת
 כולה שעמדה בתקופה ודעות אמונות בעניני ביחוד ומשיגיו,הרמב"ם
 בהלכות הקטע פה יצויין לדוגמה והמדע. המורה ספרו על הפולמוסבסימן
 קטע - הבא בעולם ועונש שכר בענין בו דן שהרמב"ם ח', פרקתשובה,
 מצטט מאיר שר' אחרי הגמול". ב"שער הרמב"ן של לחיציו מטרהשהיה
 את חותם הוא ביניהם, לפשר ומשתדל הרמב"ן, של השנונים דבריואת

 דבריו בכל הוא ומפורסם גלוי אך להאריך צריך איני "ובזהדבריו!
 עתק"ט". צדיק על הדוברים שקר שפתי ותאלמנה כןשאינו

 ידידיה ר' בערך(. 1305 )נפטר מנירנבורג ישראל ב"'- ידידיהר'
 של תלמידו כן גם היה מרוטנבורג מהר"ם של תלמיד-חברמנירנבורג,

 קטן. מועד למסכת שיטתו נדפסה ידידיה ר' של מחיבוריו מפריסט1(. יחיאלר'

 מס' על בשיטה משל~ט(. תשובות ארבע לאור יצאו האחרוןבזמן
 בתשובותיו ברם, אחת1ט(. פעם רק הרמב"ם את ידידיה ר' מזכיר קטןמועד
 שפסק מה "כי י המורה של הי"ד בספר להשתמש הזדמנויות מספר לוהיו

 הקרובים, ליורשיו ולהנחילם המשומד לנכסי לירד ב"ד דרשאיןהמיימוני
 שנאנס מי בספרו, משה רבי' כתב כן "כי ! גם בגיותו". יאכל שלאטעמא
 רבי' לשון עתה וכן! כרת". ולא לאו לא לדונו אין עצמו מוסרואינו

 בהן וכיוצא ורכהטים שקצים שאכל או בחלב בהמה בשר אכל ימשע"ה
 שעטנז, שלבש או הראשון י"ט את שחילל או להכעיס, בין לתיאבוןבין

 עדות מקבלין אין י משה רבי' "וז"ל , או התורה". מן לעדות פסול זההרי
 שהיו או חולה דין בעל היה ואם ממונות, בדיני גם דין בעל בפניאלא

 303. עמ' יר, חלק הפוסקים", "תולדות6!!(
 438. התוספות, בעלי7!!(
 בהוצאות הכדוכות הביבליוגדפיות הבעיות על בהעדה שם, הפוסקיג תולדות8!!(

 435. התוספות, בעלי ע" מיימוניותק ה"הגהות שלשונות
 ב"כתבי קטן מועד מסכת על לשיטה במבואו וק"ש יהודה מדדכי הדב9!!(

 446-443. התוספות, בעלי 1 מ עמ' תדצ"ו, ידושלימ ב/ חלק פישל", העדימכון
 ניו- איגוס, יצחק אבדהם ד"ד בידי עדוכות התוספות", בעלי "תשובות20!(

 248-233. עמ' תשי"ה אוניבדסיטה ישיבה תלפיות, הוצאתיודק
 י"א. עמ' שם שיטה,21!(
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 אלו הדי בא, ולא הדין לבעל ושלחו הים למדינת לילך מבקשיםהעדים
 ב"ד מקיימין השטר אבל פה, על בעדות בד"א בפניו. שלא עדותמקבלין
 אם לפיכך . ע"ה טהבה רבי' "וז"ל י או דין"י בעל בפני שלא עדיםע"פ
 אין יתומים מנכסי כתובתה לגבות באת' כך ואחר ונישאת האשהקפצה
 הורו נישאת. והרי מזונות, לה אין שהרי היתומים, שיגדלו עד להנזקקין
 ממנה פחותין או בלבד, הכתובה כנגד הנכסים היו שאם גאוניםמקצת
 לנכסי נזקקין אמרו שלא ליתומים. זכות כאן אין שהרי לה, נזקקיןאין

 המזונות. מחמת הנכסים יפחתו שלא כדי אלא הכתובה מהן להפרעיתומים
 ולא זה, בדבר קטנים ליתומים יש זכות מה הכל ונוטלת הואילוזאת
 על שעברו המדע בספר כתב משה רבי' "כי כן: כמו לאשהי להחשו
 כתב ועוד ממלקות. פטורים אבל דונקדשתי, עשה ועל תחללו, ד~אלאו

 שעשה עדים עליו העידו אם בעבידה, הנפסל כל וז"ל. עדותבהלכות
 או גנב או לוקה, אינו שהרי בו, התרו לא אפילו נפסל פלוניתעבירה
 דבר על עובר העדים ראוהו אם אבל בה. וכיוצא נבילה אכל אוגזלן

 ובנדון עכ"לי יפסל, ואח"כ להזהירו צריכין שוגג, להיות העושהשקרוב
 פסולין שמא יעבור, ואל שיהרג זה דין יודעים ישראל וכל הואילזה

 י וז"ל אחד במקום כתב משה רבי' ומיהו בתשובהי שיחזרו עדלהעיד
 ופסול ר,טע זהו מלקות עליה שחייבין עבירה שעבר מי כל רשע,איזהו
 הכות בן אם והיה שנ' רשע מלקות למחוייב קראה התורה שהרילעדות,

 האב אם בתו בן ועל עליו הבית נפל במיימוני שכת' "ואע"פ . גםהרשע"י
 בהו בן ואם הבן, יודשי של הנכסים ונמצאו ירשנו בתו בן תחילהמת
 של הנכסים ונמצאו שבאדנו, כמו בקבר, אמו את יורש הבן אין תחילהמת

 השתא עכ"לי הבת, בן יורשי עם האב יורשי יחלוקו לפיכך האב,יורשי
 ועל עליו הבית נפל אם אבל קאמר מינה דלעיל אדידיה, דידיהתיקשי
 הבן יורשי אבל ודאין, שהן האם יורשי בחזקת האם נכסי מעמידיןאמו
 או. כלום". אמו בנכסי מאביו לאחיו אין תחילה הבן מת שאם הן,ספק
 והללו האם, אבי אך כלום, האם אחי ירתי לא קיימת הבן אם היה"אם
 המיימוני"י2"י שיטת כן ויחלקו, לירשבאין

 אליהו ב"ר ישעיה ר' )1220(. הע~ק"פ נולד השני, מטראני י)ם)ניהר'
 הזקן. ישעיה של נכדו היה ז"ל( אחרון ישעיה ריא"זננר' )אומטראני

 246. 243, 240-238, 234, עמ' שם,122(
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 אותי""1*(. יורש בתי בן "והנה : פטירתו לפני זקנו עליו העיד האגדהלפי
 מעמיד הבא הקטע חיצוניות. לחכמות ביחסו זקנו של משיטתו שנטהכנראה
 בפדט"1(. להרמב"ם ויחסו בכלי השני ישעיה ר' של עולמו השקפת עלאותנו

 לייחד האדם צריך : תשובה ה' בסוף )הרמב"ם( שכתב מה אבל . .".
 ברוב כתב וכן קונו, את לו המודיעות בחכמות ולהשכיל להביןעצמו
 שלא הזהידו התודה שחכמי תורתינו, מדרך אינן הללו הדברים -מקומר
 כמפורש לדבים, בדאשית במעשה לדרוש ושלא מרכבה במעשהללמד
 מלחבר הקדמונים ישראל חכמי נזהרו ולפיכך מ"א( )פ"א, חגיגהבמס'
 מקבלים שהיו הקבלה ג"פ היה כלו בהם יודעים שהיו ומה ספר, שוםבהם

 כלם נוטים שהם העולם, אומות חכמי בהם שחברו מהספרים ולאיחידים
 קדמוני שהעולם חושבים יגם השמים, מן תורה אין שאומריםלמינות,
 אדסטוטליס, והנה הענין. וכל אלדים, ברא בראשית שכתוב במהוכופרין
 ודבדיו הוגים, הם וכפריו שותים הם ומימיו הפלוסופים, כל של דבןשהוא
 ההוגה י א'( צ', )סנהדרין בתלמוד נאמד ועליהם ועליו . . מינות. דבריהם

 אין בהם ההוגה אומד היה עקיבא ור' מינים, ספדי אלו החיצוניםבספרים
 שחולקים יתכן עייו חלוקים חבדי' היו אם ואפי' הבא, לעולם חלקלהם
 מפני בהם, להגות אסוד מקום מכל אבל לעוה"ב חלק לו אין שאמדבמה

 החכמים ואם עקיבא. כד' הוא התלמוד ששטת ועוד למינות, בהןשנמשך
 ללמוד יכויים היו לא עליון, חסידי והיו כאולם רחב לבם שהיההקדמונים,

 הדורות שכן כל הקבלה, פי על בהן עסוקים שהיו ואע"פ החכמות,באלה
 אלא בהם לעמוד יכולים שאינם המחטוטות לנקב לבם שדמוהאחדונים
 ללמוד דאוי אין טוב דבר ואפילו מינות, ספדי שהם האומות חכמימספדי
 אולי החכמות באלה שנתעסק משה ודבי' דדכך. מעליה הדחק שנ'מהמינים
 בשלום נכנס בו שהיתה יתדה חכמה ומפני צדקתו ודוב חסידותומדוב
 כל שהיה ולפי ישראל, חכמי גדולי בעיני נחשד ואעפ"כ בשלום,ויצא
 שכל בדדכיהם, דרכו ונקשדה בהם לבו דבק החכמות באלה עסקוימיו
 חכמים יש וגם תמיד, לבו מדגיל שהוא לדבד לבו ונמשך מתפתהאדם

 והכשד בה ההדגל ומדוב האיצטגנינות, בחכמת שהדגילו עמנו מבניגדולים
 כהלכה, שלא התודה ממקדאות הדבה ופדשו אחדיה לבם נמשך עליהשקבלו

- -
 165 עמ' ב', חלק והחיים", "התורה :122*(גידמן

 בו, כרך בישראל", החינוך לתולדות "מקורות אסף שמחה ר' אצל מובא123(
 71 עמ' בו, חלק הסוסקים, תולדות וע" צ"ו-צ"ח, עמ' תרצ"ה,תל-אביב,
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 הם פיהם על חיים ישראל שכל התלמוד חכמי בין משנה חכמי]ו[בין
 ירחינאה שמואל תראה הלא דבר, כל על התורה חכמת ומפאריםמשבחים
 דנהרדעא, כשבילי דשמיא שבילי לי נהירין ב'(, נ"ח, )ברכותשאמר
 הנשה גיד בפ' כמפור,ם התורה, בחכמת אלא מתפאר היה לאואעפ"כ
 מעבר שהיה שנין, דשתין עבורא יוחנן ר' אצל ששלח ב'(, צ"ה,)חולין
 מתפאר היה לא ואעפ"כ חשבונותיו, וברוב חכמתו ברוב מדעתוהוא
 ליה כתב קמ לי, שדר בעלמא חושבנא יימר השתא י אומר שהיהבכך,
 היו אלה הנה . . . בבבל רב לי אית עדיין י אמר טריפתא, ספיקי גמליתריסר
 בין הקדמונים בדורות בין פיהן על חיין היו ישראל וכל עולם,גדולי
 היו וכך בלבד, התורה חכמת אלא מחשיבין היו ולא האחרונים,בדורות
 באלה וכיוצא בלבד. התורה חכמת על אלא משגיח הב"ה שאיןמדמין
 מופתים אינם הנביאים ספרי וכל ע"ה רבנו משה תורת וגם ברוב.תמצא
 על גלויים הכתובים וכל המצוות, ועל התורה על אלא מלמדין ואין מזרזיןואינן
 ומהפכין סותרין פסוקים לפעמים מוצאים עקלתון דרך וההולכים זה,דבר
 תורה דברי שמהפכין העולם אומות שעושין כענין שירצו, למהאותן

 שאר ע"י אינן מאהבה השם את העובדים הגדולים והחסידיםלמינות.
 ובמצוות. בתורה והתמדתן הרגלן מרוב אלא משה, רבינו כמ*שהחכמות
 עולם, של ומנהגו טבעו אחר לעולם הולכים החכמות באלהוהעוסקין

 קשה למעשה וחדוש טבע שנוי וכל בעינים, שיראו מה אלא יאמינולא
 משל. דרך אלא אותו יאמינו לא בתורה הכתוב עדן וגן מאד,בעיניהם
 מאד בעיני וקשה הדרך, ע"ז נוטה משה רבינו גם אומריםושמעתי

 אותו וסימנה עליו העידה התורה שהרי האלה, כדברים שיאמר קדושפה
 ]מי[ בא ואם לב, נסוגי ]של[ מלבן להוציא ובמצריובסימניו
 המצוות וכל התורה בל כי לומר נוכל א"כ משל דרך שהואשאומר
 ס"ג )שבת אמרו התורה וחכמי העולם, אומות שיאמרו כמו משל,דרך
 לדרחם אדם כל ביד שהרשות שואע*פ פשוטו, מידי יוצא מקרא אין ישר(

 מ*מ שכר, וקבל דרוש שאמרו, כמו לדרוש, שיכול ענין בכלהמקרא
 פשוטו, מידי יוצא מקרא שאין האמת, והוא העיקר הוא מקרא שלפשוטו
 בגהרות מסומן שהיא אע"פ משל דרך שהוא עדן בגן לומר באתואם
 היא, גדולה כפירה וזו משל, דרך שוע המקראות שאר על לומר שנוכלכ"ש
 השמים מן תורה אין האומר 1 א'( צ'ט, )סנהדרין חכמים אמרושהרי

ואפי~
 המקראות והפותר לעוה"ב, חלק לו אין אחד, דקדוק או פסוק על

 לאומר ודומה התודה, רל ומבטל בהן כופר ממשמעותן ומוציאן סה~לדרד
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 שהכופרים תשובה, מה' בפ"ג כתב משה ורבי' השמים. מן תורהאין
 שמוציא עדן בגן הכופר וכ"ש לעוה"ב, חלק להם אין הגואלבביאת
 שאינו הגואל בביאת כן שאין מה תורה, דברי ועוקר ממשמעוהמקדא
 אומר היה התלמוד מחכמי שהיה הלל שהרי ממשמען, המקראותמוציא
 המקראות וכל חזקיה, בימי אכלוהו שכבר לישראל משיח אין :)שם(

 שהרי בכך, כופר נקרא ולא לשעבר מפדשן היה הגואל עלשנאמרו
 זכריה שהרי להלל, מריה ליה שרא , אמרו אלא המקראות, מיישבהיה
 לך, יבוא מלכך שנ' הגואל על מתנבא היה הרבה חזקיה אחרשהיה
 וראוי גדולה, כפירה שהיא לגמרי תורה דברי שעוקר בג"ע הכופרוכ"ש
 בזה*. שגג התורה מחכמי חכם שום היה אם מריה ליה שרא עליולומר

- )1250( י' )ה"א הרא"ש אחיאל בן אשררבנו  )1327((. פ"ח ה*א 
 באשכנז, נולד מרוטנבורג, מהר"ם של תלמידו יחיאל, בי אשררבנו
 הוא טולטולא. בעיר בספרד, התישב שם, הקשות הגזרות מפניאלא
 כבעלי פסק ולכן צרפת-אשכנז חכמי של המסורת כממשיך עצמו אתראה

 לדוגמא: הרמב"ם, ובין ביניהם במחלוקת השנויים בדבריםהתוספות

 הבעל את כופים אם עליה, מאוס שבעלה טוענת שהאשה בעניןא(
 לגרשה. הבעל את שכופים פוסק4'ק הרמב"ם במחלוקת. שנוי זה דיןלגרשה
 שמא שחיח2ינן לגרשה אותו כופין שאין תמאק רבנו סובר זהיעומת
 עשר ור' באחר, עיניהנתנה

 מעיד""
 חכמיה הסכימו באשכנז עלכן ,

 דאיכא ביון לגרשונ הבעל את לכוף אין עלי מאוס שבטענת צרפת,וחכמי
 אשת להתיר גדולים הדים בין ראשו יכניס מי בדבר דרבוותאפלוגתא
 ולגרש לכוף שלא דיין כל יזהר לכן בישראל, ממזרים ולהרבותאיש

 לפסוק נהגו בספרד ערים שבהרבה היות אבל בעלי". עלי מאוסבטענת
 כותב, אני להבא "ועל י פשרה לעשות הרא"ש היה מוכרחכהרמב"ם

 עשוי""ק.  שעשוי מה משה רבנו על סמכו אם לשעבראבל
 הרמב"םב(

 פוסק*י"
 וכיוצא בעבדים השומר פשע עשאם

 חייב בהי
 ואבידה גניבה מדין אלא ושטרות וקרקעות בעבדים פטור שאינולשלם,

 ה"ח. פי"ו, אישות,124(
 אבל. : ד"ה ב', ס"ג, כתובות תוספות125(
 )א( מ*ג כלל הרא"ש, תשובות126(
 ף סימן שם,127(
 ה-ג פ"ב, שכידודה128(
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 רבינו סובר זה לעומת הוא". מזיק הפושע שכל . . .ומתה
 אשרט"
 "יראה :

 התוספות, בעל הזקן, יצחק ורבינו אלפסי, יצחק רבינו שכתב אחרלי
 וקרקעות ושטרות בעבדים מפשיעה אף פטור חנם דהבומר ז"לוהראב"ד
 משה רבי דברי מעל עליהם לסמוך לנו יש יותר לנו, וידועותבראיות

 בחכמה יותר מופלגין שהיו ועוד ראיה בלא נבואה דברי לנו שכתבז"ל
 ששמענו השמועה לפי אלא גדולתם בין להכריע כח בי שיש ולאובמנין.
 מחייבין אלו דרבוותא, פלוגתא דאיכא כיון זה כל מהכא דל ועודוקבלנו.
 מספיקא"1%(. ממונא מפקינן ולא בחזקתיה, ממונא אוקי פוטרין,ואלו

 לכבודך "יודע : אשרתץ רבינו לו מודיע יוסף חיים לר' בתשובתוג(
 הברייתא שסדר אחר ומצאתי ז"ליוץ משה לרבינו שכנים בהלכות עיינתיכי
 שפתח השנייה בעל וכן י זה בלשון כתב למבוי הפתוחות חצרות חמששל

 מוכחת אינה הגמרא סוגית כי , "דע י מעיר הרא"ש שני". פתחלחצירו
 מן זה דקדקתי "אני היא אשר ר' של ומסקנתו ז"ל". הרמב"םכדברי
 שכתב מסיני למשה הלכה לקבל מחזירין אנו ואל התוספתא ומןהגמרא
- הרמב"ם, -המחבר  כדבריו, פנים לנו מראה והיה ראיות כתב ואלו 

 על כחולק איני ואני . . . לקבלם צריכים היינו נכוחות ראיותיו היואם
 יחיאל ר' הרב בן אשר ושלום כתבתי, בלבבי אשר את אלא הגאוןדברי

 הכרעותיו לגבי הרא"ש אצל עצומה התנגדות רואים אנו שאיןלמרות
 המשנה של סידורו שיטת על חריפה לבקורת אנו עדים הרמב"ם,של

 בקיאים ואינם הרמב"ם דברי מתוך המורים כל טועים "וכןתורה"1(:
 ; המותר ולאסור האסור להתיר טועים ; דבריו הוציא מהיכן לידעבגמרא

 המקומות על והראו לדבריהם ראיות שהביאו המחברים כאשר עשה לאכי
 הוא אבל האמת, ועל העיקר על לעמוד יכול זה ומתוך דבריהםהיכן
 בו הקורא וכל ; ראיה ובלא טעם בלא הגבורה מפי כמתנבא ספרוכתב
 בדבר מבין הוא אין בגמרא בקי אינו שאם כן; ואינו בו, שמביןסבור

 )ה(. צ"ד כלל הרא"ש, תשובות129(
 מסביב "הפולמוס : כהנא ז. י. ד"ר של במחקרו המקומות במראי ע"130(

 רכ"ז-רכ"ח. עמ' תשט"ו, ירושלים, במז"ל, הר"ם בקובץ כהרמב"ם" ההכרעהקביעת
 ב' סימן ק', כלל131(
 הט"ז. פ"ה שכגים132(
 הג"ל. ממאמרו במלה מלה לקוחות שהבאגו הדוגמאות רכ"ח. עמ, שם, כהגא,133(
 159 עמ' ח"ב, הפוסקים, תולדות וע" ס'. סימן ל"א, כלל הרא"ש תשובות134(
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 קריאתו על אדם יסמוך לא לכך ובהוראה. בדין ויכשל ולאמתולאשורו
 בגמרא. ראיה שימצא לא אם ולהורות לדוןבספרו

 אדם מפי שמעתי וכי
אדם בני על תמיהני ואמר, סדרי בתלתא בקי שהיה בברצלוניה,גדול
 וסבורין ספריו מתוך ודנים 1"ל הרמב"ם בספרי וקורין גמרא למדושלא

 מבין אני שלמדתי סדרים בג' כי בעצמי מכיר אני כי בהם,שיכירו
 מבין אינני חרעים קדשים בהלכות בספריו אבל בספריו, קוראכשאני
 ספריו". בכל להם הוא שכך וידעתי כלוםבהם

 סוף בפסקיו הרמב"ם. בתשובות גם השתמש שהרא"ש לצייןראוי
 סימן ס"ח כלל ובתשובותיו פ"אף12( סימן התשובה את מביא הואסוכה
 ש"ו"1(. סימן התשובה אתכ"ד

 : וגומר להרמב"ם המשנה מפירוש שלמים קטעים הוא מעתיק כןכמו
 1את עיקר שהם העיקרים אלו ושמור 1צ"ל הרמב"ם לשון כאן"עד

המסכתא"י"(.

 78 עמ' פריימן, רא"ח הוצאת135(
 275 עמ' שם136(
 06!11וע ,תפתע0ןק1ן116ם8ונ" . כן גם ע" ידים, למס, פירושו בראש137(

 1 ,מ101אם70 5ןא"7 6 ,06~7 !11110 08;( 11(ל ,)א191( ק296



 היהורית החברה לחקר חרשות ררכיםלקראת
 - ת א מ-

 פרפקובר אריהפרופ'
 ירושלים העברית,האוניברסיטה

 התפתחותה דרכי להבנת להשתמש עליע שבהם המכשירים21גנית
 במחשבת היסוד מבעיות באחת הנוכחית במאה רק הוכרה החברה,של

 לא הם ימיה דברי היא, צעירה תורה לכשלעצמה החברה תורת הןהאדם.
 המחשבתיים היסודות ימטרה. המובילה הדרך נסללה וטרם שנה ממאתיםיותר
 החברה, מהות הבנת לקראת לחתר אמר אשר מאמץ, מתוך תחלההוקמו

 אז הוכר זה תפקיד התפתחותה. ובדרכי בקיומה היסוד מושגיולקביעת
 תיאור לא יום; יום בחיי נתקלים אנו שבהן התופעות, מחקר חשובכיותר
 תורו בא היסודות, שהוקמו לאחר רק הבנתה אלא העיקר, אז היההחברה
 העבודה על עלה הוא שבממדיו ויש והשימושי, התיאורי הצד חקרשל

 בין כביפל, היסודי, ההבדל את הפרשה. נסתיימה לא בכך גםהעיונית.
 והמתקבל האפשרי שבהם החברה, מדעי לבין השונים, סוגיו על מדויקמדע
 החברה, חוקרי מבין רבים לקבל מוכנים היו לא הקובע, הוא הדעתעל
 מדע היא הסוציולוגיה לפיה אשר ההנחה, את לקבל מוכנים היו שלאכשם

 במחקר גם - לדעתם - אפשרית מתמאטית הגדרה בלבד.תיאורטי
 והנסיונית השימושית והשיטה לכך; מכשירים להתקין נדע רק אםהחברה,

 כן הטבע. מבמדעי פחות לא החברה במדעי מקומה)האכספרימנטלית(
 סופית, צורה ללבש עדיין הספיקו לא שבמקצתן חדשות, שיטותנתגבשו
 מספד קטן ולא - מופשטת ממחשבה זה מעבר נטויה. החוקרים ידועוד

 השואפת או בר~מם, מקום תופש התאור שבה לזו - היום עדתומכיה
 המכשירים לבעית הכובד נקודת את ממילא העתיק מדויק, מדעלקראת
 לסטטיסטיקה, סוציולוגיה בין קיימא של קשר נקשר כן החברה.בחקר
 המהשבה התפתחות תחואר לא שבלעדיו אמצעי, של למעמד זכההמשאל

 נהפכה האוטוביגרפיה, מזו רבה ובמידה הביוגרפיה, בימיע;החברתית
 לשטחי שלב אחרי שלב חודרת הנסוי ושיטת החברה; בהכרת חשובלמקור
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 סוציולוגי מהקר ייתכן לא לפיכך הקודמות. בשניח זה מכשיר ידעו שלאמדע,
 כאן. הנעשה את קובעים שאלה ויש והמכשירים, השיטה בירור ללאבימיט

 הטביע התפתהותה דרכי ושל היהודית החברה של המיוהדהאופי
 היא, הסוציולוגיה כרונולוגית. בהערה נתהיל זנ בשטה גם הותמואת

 בשנים רק זכתה העיקריים ולהישגיה ההברה, שבמדעי הצעירהכאמור,
 המצמצמים יש היהודית ההברה לחקר ואשר האהרונים. הדורות שלושתאו
 הלשמיות ימי כדברי הם ימיו דברי זו הנהה לפי יותר; עוד הזמן גבולותאת

 במקרה או בערך הנוכהית המאה מראשית ההל כלוטר המודרנית,היהודית
 אהד ועם קרוכמל נהמן עם הקודמת; המאה של השניה במהצית -הטוב
 ועם לשצינסקי יעקב עם ואילו העיוני, המהקר של הפרק נפתההעם

 פרשת ובעיקר המהקר, של הטיתודולוגיה לגאולה זכתה רופיןארתור
 המהקר ימי שדברי זו, דעה נגד לטעון אפשר אמנם היהודית.הסטטיסטיקה

 ההנהה מן בהמנים. אלפים של ואפילו מאות של ענין הם ההברתיהיהודי
 להקר הדרך ממילא מובילה ישכון, לבדד עם הוא ישראל עםשלפיה
 להסביר שתפקידו ההיסטורית התפתהותה ולהקר זו תופעה שלהיסודות

 אצל שגם יש אכן הבאים. ביטים היהודית לחברה הצפוי ואת קרה אשראת
 ההברה, אופי על להתהקות הקודמים בדורות ושם פה ניסו העולםאומות
 המאורגנת ההברה כגון להקימה, שיש זו או מיוהדת הברה שלובעיקר
 0"80018בסמ או אוגוסטין של 1158~1( 01מ ה או אפלטוןבעסה

 שמו לא רגילה להברה זאת ולעומת וכדומה; אלטוסיוס שלותטתסם80018ב00
 בדרכי השונה מיוהדת, הברה של מקרה טלכתהלה היה הרי כאן ואילולב.

 הרגיל, ההגיון הוקי נגד לכאורה נתקיימה ואשר אהרים מעמיםתגובתה
 ממילא איפוא נפתה כאן הגויים; בין בפיזורה ובין אדמתה על בשבתהבין
 סוצילוגית ספרות קמה כן בו. להתגדר האדם מהשבת בפני נרהבכר

 שניתן מה האומה; כקורות דבר של לאמתו הן קורותיה אשרביסודה,
 עבודה של מודרנית בצורה המשך רק הוא האחרונים, הדורות בשנילנו

 בשנים. אלפים לפני שהוהלהמהשבתית,
 הקודמת. המאה סוף למן המהקר בהתפתהות רב הידוש יש זאתבכל

 הפילו- )וגם הסוציולוגיה הישגי על לסמוך עתה היה שאפשר בלבד, זויא
 היהודית ההברה מהות בירור של התפקיד הובן אלא הטודרנית,סופיה(
 בגולה ההברה על שמדובר בין אתה, השוואה ומתוך רגילה הברהבתוך
 בולטת התמונה נקףטתה כך ידי על ישראל. בארץ להקימה שיש זו עלאו

 המחקר ידי על גם נתקבלה זו שבצורה ויש הקודמים, בדורות שהיתהמכפי
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 הצד מן משלו. מסוימות הנחות תיקון או ביסוס לשם החברה שלהכללי
 תכופות אמנם ומכשיריו, הכללי המחקר שיטות אצלנו נתקבלוהשני
 הדרך הובילה כן הנוכחי. במקרה המיוחדים התנאים הכרת מתוךשוב
 והמוסריים הדתיים יסודותיו על הקודמים בדורות ההיסטוריוזופי המחקרמן
 המבוססת חדשה לשיטה למדי, בולט לרוב שהיה התיליאולוגי צביונוועל
 ובראשית הקודמת במאה התיאורטית והסוציולוגיה הפילוסופיה התפתחותעל

 מקומה מה זמן כעבר נתגבש הכללית החברה שבחקר וכשם הנוכחית;המאה
 המרחק את צמצמו אשר אחרים, עזרה מכשירי ושל הסטטיסטיקהשל
 העובדות שלל את הכולל המלה, של הרחב במובן הדימוגרפיה לביןבינה

 היהודית, הסוציולוגיה במסגרת גם קרה כן מסוימת, חברה לתאורוהמספרים
 ועובדתיים סטטיסטיים יסודות ללא מחקר עבודת תתכן שלא נתברר פהגם

 דרך ראויה הנוכחי. במקרה ההגשמה דרך היתה קלה לא אמנםמסוימים.
 סטטיטטי מנגנון וראשונה. בראש שתצוין היהודית הסטטיסטיקה שלהסבל
 תתואר לא כי ניכרימ; בממדים לקום יוכל לא וגם בגולה, לנו איןיהודי

 ביכלתו שיהיה מאחוריה, למחצה( שלטוני )או שלטוני כח ללאסטטיסטיקה
 כתנאי הרחבה המסגרת את - חזקה ביד גם צורך בשעת -להבטיח
 ללמד כדי העולם, אוטות לעזרת להזדקק הוכרחנו לפיכך הצלחה. שליסודי
 היסודיים שהמחקרים העובדה, תצוין היסטורית כהלצה אצלנו. הנעשהעל

 האוכלוסיה מפקדי יסוד על הוכנו אירופה במזרח היהודים חיי עלהראשונים
 בשתי כלומר 1900, בשנת ההבסבורגית ובאוסטריה 1897, בשנתברוסיה
 ואילו ישראל, שנאת של הקלאסית המדינה היתה מהן שהראשונהמדינות,
 הללו המדינות בשתי אולם לאומית. כקבוצה ביהודים הכירה לאהשניה
 מעט לא למדנו ולפיכך עצמה בפני כבקבוצה הפחות לכל בנוהכירו

 בין מבדילות שאינן במתקדמות ודוקא רבות, במדינות ואילוממפקדיהם;
 הסטטיסטי המנגנון יועיל לא לאמונתם, או ללאומיותם אשרתושביהן

 חומר כל כמעט איפוא אין היהודיים. החיים להכרת הוא, משובח כיאם
 והוא הברית, ארצות יהודי של המליונים ציבור על בידינו רשמימספרי
 הוכרח לפיכך הכלל. מן היוצאים מעט עם המערב, ארצות בשארהדבר
 מיוחדות בשיטות להשתמש בגולה היהודית החברה של הסטטיסטיהמחקר
 משלו בשיטות לנצל עליו הוטל הרשמי החומר את למבוקשו. להגיעבכדי
 היהודירנ; החברה להכרת הדרוש את האלה המקורות מן ללמודבכדי

 תפקיד הקהלות( )ביחוד העצמי היהודי השלטון מלא מעטים לאבמקרים
 ותכופות מצומצמות, קבוצות על הוטל ושוב המספרי; החומר בגיוסחשוב
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 בא"י דק המטדה. לקראת בלבד הם במאמציהם לחתוד יחידים, עלאף
 שכיסוד דחבות, אפשרויות בעל סטטיסטי מנגנון היטים בהמשךהוקם
 וכעבר הציונית, ההסתדדות של למחצה המדיני כוחה בדאשונה שמשלו
 מדינת של רבועתה ולבסוף הבדיטי המנדטורי המשטר של כוחו מהזמן

 עם הודע עוד אלא הוטב, שלא בלבד זו לא המצב בגולה ואילוישדאל.
 האוכלוסיה, במפקדי עצמה בפני כקבוצה היהודים של המתקדםהביטול
 העצמי. היהודי השלטון של היקפו צמצום ועם בעולם המתקדם פזורםעם

 קטן הוא כיום לדשותנו העומד בגולה היהודים על מדויק מספדיחומד
 הטאה. בדאשית שהיה מככיבהדבה

 היהודית; החבדה בחקד המיוחד חקושי בטוי לידי איפוא באכאן
 הביוגדפיה, דוגמת פניה. את יותר ההצלחה לו האידה אחרים בשטחיםואילו
 החברה. להכדת זה מכשיד של כוחו עצום תוכיח. האוטוביוגדפיהוביחוד
 המיוחדים התנאים בגלל רוב, פי על זאת, עושה עצמו חיי את המתאראדם
 בשני והתמונה הטיוחדת; האינטלקטואלית דמתו בגלל או נתון, הואשבהם
 ניצול ידי על זה בשטח לממש שאפשד את ביותד. בולטת היאהמקדים
 בלתי-דגילים, בתנאים פשוטים אנשים ידי על שהוכן אוטוביוגדפי,חומד
 הספד הוא הלא האחדון, בדור בסוציולוגיה הגדולים הספרים אחדהוכיח
 אוטוביוגרפיות שמשו לו כחומד אשר הברית, באדצות הפולני האכדעל
 העז מן מתוק יצא זו בפינה והנה 1(. פולנים אכדים אלף עשר חטשהשל

 האוטוביו- שורת ארוכה בא"י. החיים מגבורת שיצא כשם הגולה,שבחיי
 שתבוא יש לחוליה, חוליה תחובד ואם הדודות; במהלך הופיעו אשרגרפיות,
 ואף מאות במשך והתפתחותה היהודית בחברה הדינמיקה גם בטוי4ידי
 לא שמטנה יהודית, בהיסטוריה מעבר תקופת היתה לא ץ. בשניםאלפים
 הספרות לטובה תזכר האחדונים הדודות מן זה; מסוג תעודותנשארו

 לארצות הגדולה ההגידה ימי של ההשכלה, תקופת שלהאוטוביוגרפית
 היהודית, הסוציאליסטית והתנועה הציונית התנועה ימי ראשית שלהברית,
 באדגנטינה(, בעיקד אחדות, באדצות )וגם בא"י היהודית ההתישבותראשית

 הספר. על המדובר1(
 יל 1 188ע10ז 4ע8 ו ,100%1עאת2 10ז 01181ע 1ת81"0ע ת01ע10טמ1

 4תא 108ע0ת41 ,ו0א 1ז0!ו ,1927 0(לז 08מ1ט01,וע1834
 שלם לדבר אוטוביוגרפיות ח?קי לקשר המנסה סכרות של טובה כדוגמה2(

 הספר: את לצטטיש
 1400 לל 12ז8שי1מ8 8ז01בנ310 01 ?1ן 10ע00ע 11ט110ז 48ע88ט0אז

 ,0828!ר שי0א 1ז0!ר 884 10ת0ן0ע1 ,1948.ע597
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 אלה מכל השואה; מתקופת הרבה הספרות וליגון לצער תיזכרולבסוף
 על והתפתהותה, קיומה דרכי על היהודית ההברה של התמונהבולטת
 אוצרות לנצל איך לדעת רק יש המיוהד; אפיה ועל המיוהדותבעיותיה

 הייושה. במדה הרבר נעשה לא ועדייןאלה
 שאצלם העמים רבים לא הנסויים. לבעיית הדרך ממילא מובילהמכאן

 היהודית בחברה קרה שזה כפי עצומים, כה ובממדים רב כה במספר נעשוהם
 ההיים מהנק נעשו; המרעי המהקר לצרכי לא אמנה האהרונים.בדורות
 ממשמעותם מפהית זה ואין מכריעים; גורמים כאן שמשו לתיקוניםוהשאיפה
 השונות צורותיה על היהודית ההתישבות ואת בכלל הציונות אתההברתית.

 הילופי התישבות, בגולה: גם נסויים הסרו לא הראשון. במקום להזכיריש
 בה יש הוליה וכל השורה ארוכה ועור, עצמי שלטון קואופרציה,מקצועות,
 לגואליו. המחכה מהקר שרה עריין רהב כאן גם משלה, הברתיתמשמעות

 היהורי הפיזור שהבריע, ויש השפיע, זה בשטה שגם להעיר עודיש
 העוברה תצויין המיוחדים. ותנאיה וארץ ארץ ההקירה. עבודתבמהלך

 בהרבה עלתה התבוללותה בממרי אשר גרמניה, יהדות שדוקאהפררוכסלית
 השובים מכשירים להקים ידעה בעולם, היהורי הציבור הלקי שארעל

 לסטטיסטיקה ההברה העשרים המאה בראהטית עוד קמה שם ; הייהלהקר
 ההברה בהקר עצמו בפני פרק קבעה פעולתה אשר יהורית,ודימוגרפיה
 הרבוי של המבוהלת הירידה עובדת השפיעה מה שבמידת ייתכןהיהודית.
 בשטהים גם אולם קטנה; לא לספרות מקור שמשה עצמה שהיאהטבעי,
 על המהקר עבודת גם היתה ממדים רבת השובה. מהקר עבודת נעשתהאהרים
 שימש הכלכלי המהנק המלהמות. שתי בין בתקופה ביהוד פולין,אדמת
 בראשי המקום את הכלכלית הספרות תפסה ולפיכך עיקרי, כגורםכאן
 באכסניה לכנס נסיון שם נעשה ואף התופעות שאר גם הוזנהו לא זאתבכל
 הכלכ- הייהם ועל פולין יהודי של הרימוגרפיה על הידיעות שלל אתאהת
 תופשת בגולה האומה הלקי שאר בין ואילו והתרבותיים. המדינייםליים,
 בגלל רק לא המהקר עבודת כאן קשתה בראש. המקום את אמריקהיהדות
 גם אלא עליה, רשמי סטטיסטי הומר הוסר ובגלל האוכלוסיה שלממדיה
 )בעיקר בלבד מיוהדות בעיות סביב להתרכז אמריקה יהודי נטיתבגלל
 מצב אהרות. הזנהת תוך תרבותיות-לאומיות(, ובעיות ישראל שנאתבעיות
 דימוגראפיות בעיות של הרב ערכן אף שעל המוזרה העובדה את מסבירזה
 למה בדומה הטבעי הרבוי ירירת נסתמנה שם גם כי אמריקה, יהודיבדהי
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 אחד יסודי לספר אלא אמריקה יהדות זכתה לא בגרמניה, פעםשקרה
 היום. עד זה מסוג ספר אין אמריקה יהודי כלכלת על ואילו ץ זה נושאעל

 בשנים רק לחשב התחילו היהודי החברתי המחקר שיטות עלאפילו
 בשטח ההזנחה רבה מה הכרה, לידי שם מגיעים היום ורקהאחרונות4(.

 לתקן בבואה אמריקה יהדות ניצבת שבפניהם התפקידים גדולים ומהזה
 הנעשית החשובה העובדה את זו בהזדמנות להזכיר כדאי המעוות1(.את

 המעטות המדינות אחת זוהי כי נוח, יותר הרבה הוא המצב בהבקנדה,
 בארצות גם עצמהן בפני כקבוצה במפקדיה מופיעים שהיהודיםבמערב
 ולעבדו היהודית האוכלוסיה על החומר את לרכז מעטים לא נסיועת נעשואחרות
 ובשנים בארגנטינה, הבריטית, האימפריה חלקי ובשאר באנגליהכגון

 הצפונית. באפריקה גםהאחרונות

 אה2ר אחר מסוג יסוד לבעיות אותנו מעבירות מאליהן אלוהערות
 הענינים בהתפתחות קשורות שוב והן היהודית, החברה חקר ניצבבפניהן

 לפיהם אשר החוקים את לגלות הנסיונות הכללית. החברתיתבמחשבה
 בהם יש הטבע, בעולם החוקים כדוגמת ומתפתחת מגיבה קיימת,החברה
 מקרה זה אין השליה. של קטנה לא מידה גם ויש מאד ממשי צד ספקבלי

 בחיים מסויימת יציבות של בתקופה והתפתחה קמה רובה החברהשתורת
 של החברה ביותר. בלט וטבע חברה בין הדמיון בה אשרהחברתיים,

 פנתה היא שנה; מאלף למעלה יסודיות תמורות ללא נתקיימה הביניםימי
 כך ומתוך חדש למשטר עשרה השמונה המאה ממחצית החל מקום,אמנם
 מעבר אולם לאדמ; אדם בין היחסים בפרשת חדשים למושגים גםממילא
 אחרי שלב ונתפשט אירופה במערב בראשונה שקם והעולם בהדרגה, נתקייםזה

 )8 18וע80 34 ,1802~20 י15ע70 181102טע0ע ,6108ט81 7~70נ1ז0[ו
 19481ע189

 המאמר: את זה על ראה4(
 01ט8814 ,ע0021[1 4011068פ 01 ע12?6ט81 י715~70 110[ 12 8(1ז10ע1נ0ז1[ר

 81טע111 01 י8מע70 800181, ,8(2"1(8 1,01 ,11-111 עע,282-294

 של הרביעי בכרך גתפרסם אשר זו בעיה על החשוב הסימפוסיון את ראה5(
 בגיו-יורק: היהודי המדעי המכון מטעם האגגלית בשפההשגתון

 ,5ז06110 י5הי0נ 800181ו(ז0808(1
 ,ע(01ז012יי

 ?ןץ118 [ 10זט[ 6תא (נ118
ש "8(1ז1120 5ט8181' 6ת8 15(0ע08זע 1 ,1עע051ע21ן8 0ז1[ך81ט22[ל  

 01 פ18,י78 800181 ,0(80102 01ז ,ז1 עע212-?14

 הראשונה בשורה וביגיהם רוזגברג לואי של מחקריו במיוחד לציון ראויים6(
 :הספר
 120418 ו:1ז50פ080~1 8'1868צ38! 78~79 [ל 800181 826 (1משתס(ם] ?6ט0181

 488 8,ופ7 ח! 868ח08 881ץ21ס31 ,1989ע418
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 התמורות אף על מעטה לא יציבות של סימנים בו היו אחרות, בארצות גםשלב
 אלה בתנאים זה. אחר בזה שבאו הטבע ובכיבוש בטכניקההמהפכניות

 החברה לפיהם אשר מסויימים חוקים שיש מסקנא לידי להגיע היה קשהלא
 התפתחות ברם הנכון. וניסוחם להכרתם להגיע הוא והעיקר ומתפתחת,קיימת
 המאורעות של הסוער הקצב הזאת; ההנחה את מערערת האחרון בדורהענינים

 בהתפתחותה השונים גוניה על הליברלית, החברה מול שהקים בלבד זולא
 כאילו ביטל גם אלא ביסודן, ממנה שונות צורות הנוכחית, המאה ראשיתעד
 לאחר זה או זה יד על זה שקמו העולמות חברה. ביחסי היציבות מושגאת
 ועוד( האסיאתית החברה המעמדית, המזרחית החברה המערבית, )החברהזה
 התגבשות לידי הגיע לא מהם אחד ואף משלו, חברתיים מושגים לו יש אחדכל

 החברה של או הבינים בימי החברה של לזו מה, במידת גם ויהאשתדמה,
 היחסיות יותר הרבה ממילא בולטת כך מתוך אחריה. שבאההליברלית

 קיימת לפיהם אשר החוקים את רק לא להבין והנטיה החברהשבמושגי
 שלב תמורות על המדובר אם בין משו~נה, היא לפיהם אשר אלאהחברה,

 של לחץ תחת מיסודה מהפכנית בדרך הבאות אלה על או שלב,אחרי
 מן במעבר איפוא ניתנת היום החברה תורת ומשונים. שוניםגורמים
 לדרך הטבע, לחוקי במהותם הדומים מושגים קביעת של הקודמתהשיטה
 מנסה היא התחברות של היסוד צורות יד על אשר מחשבה, שלהדשה
 העלולים או הקמים השונים הטפוסים ואת התמורות דרכי אתלהגדיר
 כתוצאתהלקום

 אפיה כאן ואף זו, בבעיה נתקלים אנו היהודית החברה במחקרגם
 גורמים אותם אינם פעולתם את הפועלים הגורמים אם אף מאדבולט
 בסוף עוד שהתחילה המסורתית היהודית החברה התפוררות המקרים.בשני
- מאד וגדלה עשרה השמונההמאה  המשטר כהקמת חיצוניות סבות בגלל בעיקר 

 הדוגמות אחת משמשת האחרון, בדור - השואה או ברוסיההמועצתי
 מבלי מסויימת, יציבות ההורסות תמורות של החברה, ימי בדבריהגדולות
 המסורתית היהודית בחברה במינו היחיד הדבר במקומה. חדשהיהקים
 שנתקיימה אלא דורות, של עשרות במשך נתקיימה שהיא רק לאהיה
 הבלתי התמורות אף ועל שונות בארצות פזורים היהודים היות אףעל

 המשטר במקום קם הכללית בחברה אשר בעוד אולם החיים. בתנאיפוסקות
 קרוב במשך שנשתמר למדי, יציב הוא גם אחר, משטר הבינים ימישל

 היהודית בחברה הנה היום, עד נשאר ממנו מעט ולא שנהלמאתים
 נעלם, הקודם שהמשטר במידה בה לגמרי. אחר בכוון נתקיימהההתפתחות
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 השונים והתנאים בעולם היהודים פזור כי חדש, יציב משטר במקומו באלא
 המאה בראשית כבר זה. בשדה גם אותותיהם את נתנו שונותבארצות
 בהמשך והלך שנתעמק היהודית, בחברה הפילוג אימוא נסתמןהקודמת
 תוך אחרים גורמים עוד הטמיעה למהלך שנתוספו לאחר ביחודהיטים,
 בא"י( החדשה החברה התגבשות )בעיקר היהודיים החיים התפתחותכדי

 לכמה היהודי העם נתפורר שכתוצאתו המאורעות של זה מהלךוהכלליים.
 בלבד זו לא בימינו. עדיין נמשך השני, מן אחד מאד שונים טפוסיםוכמה

 אלא הקודטים, בדורות היהודית החברה של החד-גונות לאיבודשהלכה
 שתקום מפולגת חברה של יציבות גם ויהא חדשה, יציבות על לדבר גםאין

 בודאי מקום כיום תופס היהודיים בחיים התמורות חקר לכיכךבמקומה.
 הקובעים הגורטים את להכיר יש הקיימת; המציאות מחקר השוב פחותלא
 הכוון את לגלות וגם השפעתם דרכי את להבין יש הענינים, מהלךאת

 השונים הטפוסים בהתפתחות או שכזו בתור היהודית החברהעבהתפתחות
 שבדינמיקה הכללייים החוקים ידיעת ללא יתכן לא זה דברבקדבה.

 משטחי ושטח שטח בכל המצב הכרת מתוספת שני וכתנאיהחברתית;
 של המיוחדות הדרכים והכרת העניני, וגם המקומי היהודיים,החיים

 מהם. אחד בכלההתפתחות

 יסודית גישה מתוך קנקנם על שנתהה אלה דברים זאת בכלראויים
 וכמה כמה האחרונים בדורות נהפכה הכללית החברתית במחשבה גםיותר.
 מן החל הכלכלה בסדדי המהפכה של כתוצאה פיה. על הקערהפעמים
 ומחקר מחשבה שיטת באה ואילך, עשרה השמונה המאה של השניההמחצית
 לא ממנה והרבה הקודמת המאה סוף עד הענינים מהלך את קבעהאשר
 יבין הליברליזם בין רב מהותי הבדל זה בנידון אין היום. עדנשאר

 לענינים הגישה לכולם טשותפת זרמיה. כל על הסוציאליסטיתהמחשבה
 חמדנית עולם השקפת לזה נקרא אם בין המכריע, הוא הכלכלי הגורםשבה
 הנסיון מן הזרמים. כל את שתכלל רחבה יותר מסגרת אחרי נחזראו

 הסוציו- קם החדשה, המציאות את הלטה שלא זו מחד-צדדיותלהשתחרר
 דידקהים, אמיל הצרפתים, הסוציולוגים גדול אצל הקיצוני כבטויולוגיזם

 ביחסי וגילה לחברה מכלכלה הכובד נקודת את שהעביד לו,והקרובים
 ושוב כאחת. והמחשבה המעשה בעולם המכריע הגורם את ואדםאדם
 שהעביר החברתי האוטומטיזם כאשר החברתית, המחשבה דרכינשתנו
 במאה מלפעל כאילו חדל הקודמים, בדודות לשלב טשלב קאנושיותאת

 הקיים לא האדם. על באה ומוסרי חבדתי כלכלי, ובהו תהו וסכנתהנוכחית
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 אלא העיקר, עכשיו היה אבולוציה של בדרך מאליו כאילו המתפתחולא
 החברתית הדינמיקה לחקר האדם מחשבת עברה כן עולמות. וההופךהמשתנה
 כולה החברה את ממילא המקיפה והדינמיקה בחברה החילופים העיקרי.כדבר
 החברה בחקר האדם מחשבת נתרכזה שסביבו לציר הפכו גלוייהעל

 סורוקין פיטירים או פרסנס כטלקוט אנשים של החשובות בשיטותכבטויה
 מן הובילה חדשה דרך ההתפתחות. נפסקה לא בכח ואף האמריקנית.בסוציולוגיה
 תתואר לא מהפכה הפנימיים. יסודותיה למחקר בחברה החיצוניותהתמורות

 החוקיות חקר ולא העיקר איפוא היא הצורה לא ורצונו. האדם מחשבתללא
 במובנה הסוציולוגיה לא העניניט; בהתפתחות ההגיון הבנת אלאהחיצונית,
 בשנים הלבבות את הכובשת היא החברתית. הפסיכולוגיה אלאהרגיל,

 תגובתו בו בימינו, כהתגבשותה המציאות את ללמד תפקידההאחרונות;
 החברתי. האוטומטיזם של הרגיל המהלך מן יותד לרוב קובעת האדםשל
 ניצבת היתה האחרון בדור החברה בהתפתחות המוזרות התופעותלגבי

 עליה חזקה חברתית פסיכולוגיה ואילו אונים: באין תכופותהסוציולוגיה
 המאבק השרשרת. נמשכת כן יותר. יעילות בדרכים מטרתה לקראתשתחתר
 קבוצה ושל יחיד של חדש מעמד לקביעת החברה, של אפיה "גיבושבימינו
 האדם לחינוך הכובד נקודת את יעבירו ממילא אשר יסוד נימוקיויהכרת
 החברתית, המחשבה בפני חדשים אפקים פותחים אלה כל - רצונוולהפעלת
 החברתית. במציאות שחלו כשם יסוד בהתמורות גם שיחולוייתכן

 לראות אין האחרונים, בדורות החברתית במחשבה זה מהלךלגבי
 כלל בדרך נשארו יסודותיה היהודית. החברתית במחשבה דומההתקדמות

 בסדרי בינתים חלה אשר המהפכה אף על המאה בראשית שנקבעוכפי
 ההיסטו- מהיקף יותר רחב היה מלכתחלה היקפה אמנם היהודיים.החיים

 הענינית בחד-צדדיותה הצטיינה ההיא לה. שקדמה היהודיתריוגרפיה
 תמיד לא )אמנם החריפה בבקרותו במיוחד התעכב שעליהוהשיטתית
 לה היתה האומה של ההיסטוריה ק. דובנוב שמעון הפרטים( בכלצודקת

 ההגיון ואילו מזה; רוחנית יצירה ושל מזה ורדיפות סבל שלהיסטוריה

 מוסברות היהודית ההיסטוריוגרפיה שיטת על דובנוב שמעון של השקפותיו7(
 עד קדם מימי ישראל עם תולדות עוים עם ימי דברי ספרו של הראשון לכרךבמבוא
 תל-אביב א'-י"א, כרך המחבר בהשתתפות קרופניק ברוך מאת עברית הזההיום

 הסוציו- שיטתו "לבקורת במאמרי: הבקרתיות הערותי את גם דאה -תרפ"ג-ת"ש.
 תשם"ו, ירושלים דבידוביץ, שמעון בעריכת דובגוב" ב"ספר דובגוב" שללוגית
 88-77.עמודים
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 לעומת לה. נודע לא החיצוניות למסבות פרט בתקופה תקופההמקשר
 תופעה כל יותר; רחב להיקף זכתה מיכתחילה היהודית החברה תורתזאת
 אולם להתחקות. נסתה כולן שרשי ועל תאורה, את בה מצאה ישראלבחיי

 נשאר והוא ההיא התקופה בתנאי מוצדק מסוייח אופי לה היה זוסחשבה
 מעלה היה ואשר התנאים השתנו בינתים כי אם היום, עד רבה במידהלה
 ההם, בימים שנתגלתה היהודית המציאות בימינו. לחסרון תכופות הופךא.,

 על בעיקר נקבעו התפתחותה וררכי גורלה אשר חברה של מציאותהיתה
 אלימות מעץ2י של ברורה צורה לובש שהוא יש החוץ. מן הבא הלחץידי
 מזה והרבה הקודמים בדורות הכלל היה כזה נגרם; ההגנה מלחמתושל
 ישרה, בדרך מופעל אינו שהלחץ איפה שם, אף אולם היום. עדנשאר

 על היהודים חיי את הקובע שהגורם עומדת, במקומה זאת בכלהעובדה
 אלא הם, מציאותם לא והיא נתונים הם בה המציאות היא הופעותיהם,כל

 פיזור בא כתוצאתה ישראל. בחיי הנעשה את המסבירה היא זרה.מציאות
 הנדודים פרשת באה בגללה מסויימורע בארצות ורכוזם בעולםהיהורים
 אותם והפכה הכפר מן היהודים את שהרחיקה היא אנו; בימינו וגםבעבר
 בדורות רדיפות )בגלל בעולם מספרם את המצמצמת היא העיר;לעם

 ובמקצועות בערים רכוזם של כתוצאה הטבעי הרבוי ירידת בגללהקודמים,
 המבנה את הקובעת היא החיצוני(; הלחץ בגלל באו שוב ואלהמסויימים
 היא הכלכלי; לקיומם המאבק דרכי ואת היהודים של והסוציאליהמקצועי
 המדיני; המאבק ובפרשת בארגונם מסויימות צורות יקראת אותםהרוחפת
 האחרון, בדור הטמיעה ואת ישראל בחיי ההתפוררות את המסבירההיא
 במידה באו היהודית הרוחנית היצירה ודרכי היהודית התחיה תנועתואילו
 החוץ. מן לחץ של כתוצאהרבה

 בחיי הכל, כמעט או הכל, המסבירה זו שיטה בין מה דמיוןיש
 אשר ההיסטורית, החמרנות שיטת לבין חוץ, גורמי של בפעולתםישראל
 הקודמת. במאה החברתית במחשבה ההתפתחות מהלך את שראינו כפיקבעה
 בהן היה זו גם וכזו במציאות; עמוקים שרשים ספק בלי לה היו זו כןכזו

 בהמשך ושלש כפלים זה חסרון גדל ועוד מלכתחלה, מחד-צדדיותהרבה
 עשרה השמונה במאה יא אפילו - להסביר אפשר הכל שלא כשםהימים.
 נקבע ישראל בחיי הכל לא כן הכלכליים, החיים במהלך - עשרהוהתשע
 וכמה כמה צמחו הנוכחית  המאה בראשית כבר הן החיצוני. הלחץ ידיעל

 ראשית כגון אחרים, טרמים שמשו להן שכיסוד למדי בווטותתופעות
 גדלה ושוב הברית; בארצות החדשים החיים התפתחות או לא"יהעליה
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 העיקריות הדימוגרפיות התופעות את הבאים. בימים בהרבה זוסתירה
 שהתפתחותן ויש חיצוניים גורמים יסבירו לא הנוכחית במאה ישראלבחיי
 שהוא לעליה מהגירה המעבר ידם על יוסבר לא פניהם. על טפחהכאילו
 למהלך אשר הדבר הוא האחרון. בדור היהודים בנידודי העיקדיהסימן
 דוקא נתקיים לא הוא הכרך, לעם העיר מעם היהודים את ההופךהענינים
 בעיירות רובם נשארו היהודים ששם אירופה, במזרח הגדול הלחץבשטח
 אירופה במערב בעיקר גדלו ממדיו ואילו והבינוניות הקטניםובערים
 הדבר הוא פחות. ערוך לעין הורגש הלחץ שבהם כלומר הברית,ובארצות

 אותותיה את נתנה היא גם היהודית; באוכיוסיה הטבעי הרבוי לירידתאשר
 אומות בין מאשר היהודית באוכלוסיה יותר נתנה שם ואף במערב,בעיקר
 בחיים גם הגדולות(. בערים )כגון דומים חיצוניים בתנאים אפילוהעולם

 מאות חיצוני. בלחץ להסבירן שאין תופעות בהרבה נתגברוהכלכליים
 לתקופת פרט - נקלטו לא הברית לארצות שפנו יהודים ומליוניםא"פים
 מחייתם את מצאו שבה תעשייתית, בעבודה - המאה בראשיתסעבר

 לעבודה הדרך העולם; אומות של המהגרים מבין מליונים ועשרותמליונים
 זאת ובכל אירופה במזרח שהיתה כפי היהודים, בפני נעולה היתה לאזו
 איפוא קבעו חוץ גורמי לא אחרים. כלכיה בשטחי אלא נתרכזו, בהלא
 הציבור לארגון אער הדבר הוא אחרים. גורמים אלא הענינים, מהלךאת

 לפעילות מקום היה לא הלחץ של התיאוריה לפי המערב, בארצותהיהודי
 בארצותיהם שהורגש כפי הלחץ כאן הורגש לא כי זו, בפינהמיוחדת
 ונהפך היהודי הארגון מאד גדל זו לתיאוריה סתירה מתוך והנההקודמות.
 היהודי. הישוב בחיי העיקריות התופעותלאחת

 אפשר ישראל, בחיי זו מבחינה חלו אהטר המכריעות התמורותאת
 הגדול, הלחץ משטחי היהודים של מתקדם מעבר א( כדלקמן. לסכםאיפוא
 מערב פחות: ערוך לעין הורגש הוא שבהם לשטחים אירופה, ממזרחכלומר
 בהשפעת להסבירן שאפשר התופעות צמצום ב( הברית; יארצותאירופה
 באוטומטיזם או היהודי באופי שיסודותיהן תופעות רבוי ולעומתןחוץ

 תופשות והן הציבור מדצון הנובעות תופעות צמיחת ג( הרגיל;החברתי
 למדיניות אחד מצד כאן הכונה היהודית. בחברה ויותר יותר חשובסקום

 למקצועות המעבר תנועת יהודית, )התישבות השונות צורותיה עלהיהודית
 הלאומית היהודית ולתנועה לציוטת השני הצד ומן וכו'( קואופרציההעבודה,
 וגם והתרבותיים המדיניים בחיים בעיקר העצומה השפעתן אתשהשפיעו
 )העלייה!(. האוכלוסיהבתנועת
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 מקומו המאה )בראשית בהן מסויים זמני סדר גם שיש אלהתמורות
 ובימינו החברתי האוטומטיזם התגבשות אחריו החיצוני, הלחץ שלהמכריע
 מובנים וכמה בכמה השרו ואשר האדם( רצון של מתגברת השפעהשוב
 בחקר נכון לבטוי עדיין זכו לא היהודית, החברה התפתחות על חדשאופי
 בהיסטו- חדשה מחקר שיטת לקבוע נסיונות וכמה כמה היו אכן זו.חברה

 החברה בתאור חדהבה גישה כאילו מופיעה ושם פה ואי היהודיתריוגרפיה
 נקבל אם בין עומד, במקומו אלה נסיונות של כבודם בימינו.היהודית
 את לדחות או לקבל באים שאנו עד העיקר, הם לא אולם נדחה, אואותם

 בחיי הנעשה להבנת כיסוד אחרת שיטה או הסוציולוגיזם את אוהחמרנות
 חיים בהתפתחות חופש של מה מידת יש אם כל קודם נא נבדקישראל,
 שאין ברור דמותם. את הקובע הוא החוץ מן הבא הלחץ רק שמא אואלה
 קלסית דוגמה הרי היא זו בא"י; היהודית לחברה אשר זו לשאלהטקום
 החבדה לבין בינה הניגוד גם אולם מאורגן. רצון בשל קמה אשר חברהשל

 ניגוד מלהיות רחוק בלבד, חיצוניים גורמים תוצאת כאילו שהיאבגולה
 מן לחץ בגלל צמחו אשר הישראלית בחברה הופעות ויש יש ממש.של
 אשר חשובות וכן דבות בגולה תופעות שוב ויש ידו; על הושפעו אוהחוץ

 בדרכי נטעה פן לבדק עלינו שומה אלה וגם אלה זה. לחץ ללאנתגבשו
המחקר.

 לכת. מרחיקות מסקנות מכך להסיק היהודית החברה תורתעל
 היסוד קוי ואת החיים משטחי שטח כל של מהותן את רק לא לבדקעליה

 לפעל וממשיכים פעלו אשר הגורמים בין להבדיל אלא כיום;הבולטים
 סטיכיה היהודית, החברה אופי חוץ, גורמי התפתחותו; ובדרכיבהתגבשותו

 המאורגן והרצון אינדיבידוא~יים בנימוקים בעיקר טמונים יסודותיהאשר

 אלה. סוגים ארבעה בין היחס דומה מקום בכל לא אכן השונות. צורותיוע"
 כיום גם קובע הקרוב ובמזרח אירופה במזרח היהודיים החייםבהתפתחות
 בעיקר קובע ישראל במדינת החיים בהתפתחות החיצוני, הלחץבעיקר
 ירידת מתוך כולם השפעת מורגשת אחרות בארצות ואילו המאורגןהרצון
 יש אלה כל את הציבור. רצון של מתקדמת ועלייה חוץ גורמי שלערכם
 לקראת זו בדרך להתקדם תנסה שלא בימינו החברה תורת תתכן לא"בדק;
המטרה.

 הסבר ובמכשיריו. המחקר בשיטת תמורות גם תדרשנה כךמתוך
 ומתפתחות, צומחות הן שבהן המסבות ומבחינת הכמותית מבחינתןהתופעות
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 את להבין הוא חשוב פחות לא יספיק.לא
 ההגיו~

 ואת השונות שבהופעות
 מכוונת מה ולקראת פעל שהוא כפי היחיד פועל מדוע בהתפתחותן.הכוון

 הלאומי היהודי האופי בבעיית ודאשונה בראש כאן נתקלים אנופעולתו?
 שבחברה היסודות בין הקיימים הקשדים חקד החיים. בהתפתחותומקומו
 החשובים התפקידים אחד הוא פעולתה של השונים השטחים לביתהיהודית

 היום. עד זו בפינה ההתקדמות היתה רבה לא היהודית, הסוציולוגיהשל
 קויפמן יחזקאל של בספרו נעשה - ביותד החשוב כנדאה - חשובנסיון
 שהוא והעיקר החיים שטחי בכל מטפל א-נו הוא אף אולם ונכר, גולהעל

 בימינה בהתפתחותם הענינים להגיון מאשד העבד לחקר יותדמוקדש
 מסויימים, במקצועות הבוחר כאדם הכדך, כאיש היהודי של דרכואת

 בצפרנים הנאחז כאדם היהודיו(, האינדיבידואליזם אף )על הארגוןכאיש
 חיצוניים. גורמים יסבירו לא - ועוד המתגבדתי( הטמיעה אף )עלביהדותו

 החברה בחקר ערכו גדול ואם חברתית; פסיכולוגיה של הגדול השטחזהו
 היהודית. בחבדה שכן כל לאכולה,

 ידי על הנקבעת זו וביחוד החברתית לדינמיקה אהער הדבדהוא
 מבמצבה פחות לא בהתפתחותה לבדק יש היהודית החברה את האדם.רצון

 הפרקים אחד הן האחרונים הדורות בשני היהודית הדינמיקה דדכיהנוכחי.
 המדיניות את להציג אצלנו דגילים בכלל. החברה בהתפתחותהחשובים
 מתוך בגולה היהודית המדיניות מול בא"י הלאומי הבית בהקמתהיהודית
 הדבד השניה. כשלון את לגלות נטיה ומתוך הראשונה של ההצלחההדגשת
 מאחוריה, מדינה ללא מדיניות של שניה דוגמה אין - נכון בודאיהראשון
 ערכו השני ואילו בא"י. הענינים מהלך את שקבעה כזו בתוצאותיהכבידה
 תשמש בגולה היהודית ההתישבות - כשלונות גם היו אכן מאד.מפוקפק
 המעבר תנועת מול ההישגימי מול וכאפס כאין הם אולם - בולטתדוגמה

 הקואופרציה מול היהודית, הסוציאלית העזרה מול העבודה,למקצועות
 התרבותי המפעל של העצומים הממדים מול האומה, ארגון מולהיהודית,
 דומים שאין אמצעים וגיוס הציבור גיוס מול והעיקר - השוניםלסוגיו
 ביניהם הקיימים הקשדים את לבדק יש לפיכך בעולם. אחד בציבור~הם
 הוא החברתי הפקוח שבה קדוש, וגוי כהנים כממלכת האומה מושגלבין
 בלעדה. - קרובות יותד לפעמים או בהכדתו האדם בחיי העיקריהגורם
 הלחץ שבהם הבאים, הימים לקראת מעט לא ללמוד גם אפשר זומפרשה

 יהפך הציבור רצון וגם היחיד ורצון יותר עוד כנראה יצטמצםהחיצוני
 היהודית. החברה בהתפתחות מבריעלגורם
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 השואה מתוך היהודית החברה בחקד החדשים היסודות הםאלה
 טפלה הקודמות בשנים היהודית הסוציולוגיה כה. עד שנעשתה הפעולהעם

 מתוך הנעשה ובהסבד השונות להופעותיהם היהודיים החיים בתאורבעיקר
 הם שהעיקד - החוקר של הכדתו מאחודי הקיימת או בדודה -הנחה

 בפינה נעשתה ומבודכת דבה עבודה החוץ. מן עליה המשפיעיםהכוחות
 וגם הכללית החדשה, החבדתית המציאות את הולמת אינה היא אולםזו,

 המקום את כובשים החיצוניים הכוחות יד על בימינו. כהתפתחותההיהודית
 חקר יתכן לא לפיכך כאן. דובר שעליהם אחדים גורמים ויותריותר

 היהודירע החבדתית הפסיכולוגיה תשמש לא שכיסוד בימינו היהודיתהחברה
 עם השואה מתוך היהודיים בחיים הנעשה את ולהסביר לתאד ינסהשלא

 השפעתם; את כאן המשפיעים הגודמים כל הכדת ומתוך הכלליתהחברה
 המקום את יקבע ולא היהודית; החברה בהתפתחות הכוון להבנת יחתרשלא
 פעולתה בפרשת היהודית המדיניות לדרכי כלומר האומה, לדצון לוהדאוי
 בימינו. וכהתגלמותה האחדוןבדוד

 במציאות הענינים להתפתחות הדמיון מן מעט לא זו בתכניתיש
 החמדנות מן בהתפתחות אותה דאינו בה. המחקר ובדדכי הכלליתהחברתית
 ולפסיכולוגיה החבדתית הדינמקיה לתורת ממנו לסוציולוגיזם,ההיסטורית
 להבין שתנסה חדשה שיטה לקדאת הדדך כנדאה תוביל ושובהחברתית

 היהודית החברה חקד גם הבאים. בימים לנו הצפוי ואת בימינו הנעשהאת
 במסגרת המיוחדת וממשמעותה זו מהתפתחות מסקנות שימיק עליוחזקה
 גבולות אין אולם הדאשונה; בשודה זה הוא מדעי תפקיד היהודיים.החיים
 מן מעט לא בכלל; החבדה בתודת שאינם כשם החיים לבין בינובדורים
 לגאולה בשאיפתה האומה דדך את יקבע כאן, שתעשה המחשבתיתהעבודה

 העולם. אומות בין שליחותהולמלוי

שמשמשא1
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 באמריקה היהוריםנתולרות

 ויינריב דבפרופ'
 וישיבה-אוניברסיטה( קוליג')דרופסי

 מיליונים כחמשת כיום נמצאים הצפונית אמריקה שלבאה"ב
 של אחוז כשלשה המהווים - העולם יהודי ממחצית פחות מעטיהודים,

 ברובו צעיר, ישוב הוא הזה היהודי הישוב בארץ. הכלליתהאוכלוסיה
 ; שעברה למאה השמונים בשנות שהתחילה ההמונית להגירה ושני ראשוןדור

 שבעים במשך יהודים. מיייון כרבע רק באה"ב נמצאו הזאת התקופהבפרוס
 המז- מאירופה רובם - יהודים מיליונים כשלושת נכנסו האחרונותהשנים
 המרכזית אירופה וארצות מגרמניה ואילך, 1933 משנת ומיעוטם,רחית

 בתרקף שהפכה האמריקנית היהדות לבוני נעשו האלה המהגריםהאחרות.
 וכלכלי פוליטי מוצק ליסוד האחרון הדור שנות במשך היסטורייםתנאים
 בפרט. ישראל מדינת ויהודי בכלל, העולם יהדותבשביל

 חלה הצפונית באמריקה האנוסים( )או היהודים התישבותתחית
 לפני עוד לכאן כנראה התגלגלו בודדים יהודים כמה כי אם 1654,בשנת
 )אמסטרדם אמסטרדם ניו היא יורק, ניו לחופי הגיעו השנה באותהזה.

 - ההולנדים של שלטונם תחת אז שנמצאה תושבים( 1000 בתהחדשה.
 האינ- את שם והנהיגו הפורטוגיזים ע"י שוב שנכבשה מברזיל, יהודים23

 עברו הצפונית לאמריקה מברזיל שבדרכם האלה היהודים קומץקוויזיציה.
 המושל סטייוונסאנט, פיטר יתרה. בחיבה נתקבלו לא רבות, תלאותעליהם
 רשות להם נתן לא הולנד, של הודו-המערבית החברה מטעם יורק ניושל

 הישיבה את להרשות מאמשטרדם לכך הוראות שבאו עד בעירלהתישב
 האנגלים ידי על אמריקה של הזה החלק נכבש שנים עשר כעבורכאן.
 הצפונית. שבאמריקה האנגליות המושבות ליתרונספח
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 השחרור ומלחמת האנגליות המושבות י"ג של ביסוסן חל שבהבתקופה
 לונדון, מהולנד, יהודים-ספרדים מאות לאמריקה הגרו העצמאות,והשגת

 מספרם אך ופולין. מגרמניה מלונדון, אשכנזים גם באו המערבית. הודואיי
 כ-1000- הי"ח במאה הצפונית באמריקה נמצאו האומדנא, לפי קטן.היה
 ניו5רט פילדלפיה, יורק, ניו - החוף בערי בעיקר התישבו הם יהודים.2500

 קא- במדינת וצ'ארלסטת ג'ורג'יה במדינת סאוואנה רוד-איילנד,שבמדינת
 לפנים חדרו מהם אחדים החוץ. במסחר עסקו ורובם - הדרומיתרוליינה
 מזער. היה באה"ב היהודי הישוב אך האינדיאנים. עם לסחור כדיהארץ
 פחות עוד ואולי יהודים, אלפים משלושת יותר שם נמצאו לא 1818בשנת
 העולם. ביהדות חשוב ובלתי קטן קומץ שהוו -מזה

 - מאירופה כללית חדשה הגירה כבר נמשכה שנה באותהאמנם
 לבוא התחילו הזה ההגירה זרם עם נאפוליאון. מלחמות שלאחרבתקופה

 המהגרים עם ביחד אה"ב של המערבי לחלקה חדרו הם יהודים.גם
 בשנת מאנגליה אחד יהודי בא אוהייאו במדינת אשר לסינסינטיהכלליים.

 האלה היהודים יהודית. קהילה כבר שם נוסדה שנים כמה וכעבור1817
 של ישרה הגירה גם כבר התחילה תקופה באותה מאנגליה. בעיקרבאו

 גרמניה וממדינות מ5וזנה מווירטמברג, מבווריה, - עצמה מגרמניהיהודים
 מ5ולין, יהודים גם באו והכלכלי. הפוליטי הלחץ עליהם גבר ששםאחרות
 נמצאו ב-1840 ב-1819. נוסדה 5ולין יוצאי של הראהטונה היהודיתוהקהלה
 הישוב גדל הבאות שנה ארבעים ובמשך באה"ב. יהודים כ-15,000כבר

 המהפכה בעקבות - מגרמניה הגדולה ההגירה עקב 16-17, לפיהיהודי
 ו5ולין מרוסיה גם באו יהודים הכלכליים. התנאים והרעת 1848 שנתשל

 הגבול מחבל הגירוש וסכנת ב5ולין בצבא השרות חובת מהנהגתכתוצאה
 השריפות ב5ולין, המרד בפרוץ - הששים-השבעים ובשנות ; הארבעיםבשסת
 התחילו רומניה יהודי גם )1871(. באודיסה וה~גרום 186%( בליטאורעב
 בארץ. הלחץ כתוצאת לאמריקה, השבעים בשסתלבוא

 בשנות וגברה הלכה הזו ההגירה לאמריקה. אז הגיעו מגליציה יהודיםגם
 והתהליכים ורומניה 5ולין ברוסיה, הקשה והלחץ ה5וגרומים בעקבותהשמונים
 בהטנת בכלל. המזרחית מאירופה היציאה להגברת שגרמו והחברתייםהכלכליים

 עד לעלות מספרם התחיל ואילך מכאן יהודים, כ-5-6,000 לאה"ב נכנסו1881
 השנה ב-1814, ; התשעים שנות בתחילת לשנה אלף ממאה ליותרשהגיע

 בסך יהודיבנ מ-138,000 יותר נכנסו הראהטונה העולם מלחמת שלפניהאחרונה
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 מילית, וחצי כשנים המלחמה, עד שנה וארבע שלושים באותן לאמריקה באוהכל
 התקופה. באותה בעולם היהודים המהגרים מכל אחוז כתשעיםשהוו

 מההג- כתוצאה הצפונית, אמריקה קלטה המלחמות שתי שביןבשנים
 יהודים, אלף מאות מארבע למעלה הוהברים, שנות תחילת שנקבעובלות
 מלחמת בשנות באעי(. נקלט אחר )שליש היהודים המהגרים כל של כשלישאו

 העיקרית קליטה לארץ הצפונית אמריקה של אה"ב שוב נהפכה השניההעולם
 יורד זה ותפקידה אחוז( לחמישים קרוב 1947 )עד היהודית ההגירהשל
 יהודים כ-200,000 1948. משנת החל ישראל, לטדינת ההמונית העליהעם

 1951. עד השניה העולם מלחמת מהתחלת לאה"בנכנסו

 וכוונים מגמותא.

 החדשה הריפובליקה של לנשיאה וושינגטון ג'יאורג' שנבחרבשעה
 איש, מיליון מוולושה למעלה בארץ נמצאו 1789, בשנת הברית ארצותשל

 הלכי-רוח שני התבלטו חברתית טבחינה שונים. ולאומים עמיםיוצאי
 באה"ב למצוא קוו זו, לארץ שבאו הקבוצות או האנשים לזה. זהמתנגדים
 שהתישבו דתיות וכתות קבוצות אך פרנסה. של ואפשרויות מלוחציהםחופש

 לאלה ולא הם לקבוצתם השייכים באנשים רק נוגע שהחופש חשבובאמריקה,
 תיאו- קהלות ליסד נסיונות כמה היו הקולוניאלית בתקופה לה.שמחוצה
 טסוימת. דתית לכיתה המשתייכים לאנשים רק זכויות ניתנו שבהןקרטיות,
 ובאמריקה מאירופה. 9רוגרסיביות השפעות המהגרים עמהם הביאומאידך,
 יכול היה אחד במקום צר לו שנעשה מי וכל ידים, רחבת ארץ מצאועצמה
 בידי ניתנה לא זה משום משלו. חברה ולהקים רוצה, שהיה ימקוםלנדוד
 רקע איפוא לו מצא שוויון של היסוד אחרת. קבוצה לשעבד אחתקבוצה
 שלטון נגד המאבק בשעת שאת ביתר התבלט זה דבר להתפתחותו.מתאים
אנגליה.

 האמריקנים ראו שונות השפעות ובתוקף לחרותו, הנלחם קטןכעם
 אי-סבלנות של משטר בכל כמלחמה אנגליה, של עולה נגד התאבקותםאת

 האעשי החופש תורת את גוללה מ-1776 העצמאות הצהרת בעולם.ודיכוי
 האדם בני כי מאליהם, המובנים כדברים הן האלה "האמיתיות כיבהדגישה

 חופש הבטיחה 1787, משנת והחוקה ." . . מלידה בזכויותיהם שוויםכולם
 לא לאחריו וגם החוקה ניסוח בזמן אך דתית. וסובלנות חירות שוויון,הפרט,
 בממשלה צרות היו שעיניהם כאלה היו ההם. ברעיונות מצדדות דודעות כלהיו
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 והיו הלאומיות. לזכויות בניגוד השונות המדינות בזכויות וצידדומרכזית
 הלא- את הכלל מן המוציאה נוצדית, מדינה תהיה שאדה"ב שרצוכאלה
 לחתום שדחו כאלה נמצאו עצמן המדינות בין מתוכם. ויהודיםנוצדים
 לשניה. אחת קבוצה בין הפליות היו ובינתיים רבות, לשנים החוקהעל

 מצד ושוית גמור חופש - האלה המנוגדים הרוחות מהלכישני
 ה=בלתי-משתייכים" את הכלל מן ולהוציא להפליה הנטיה ומאידך,אחד
 וחמשים מאה במאה, האדץ בהתפתחות עידוד ואחד אחד כל כאילו קבלו-
 הבאות.שנה

 מיליון וחמשה כשלושים לאה"ב שהביאה לאמריקה הגדולהההגירה
 שבאדץ, הנרחבים לשטחים היינו למערב, עצמה האדץ בתוך והנדידהאיש,
 הארץ. של דמותה אתעיצבו

 פול- יהודים שוטלנדים, גרמנים, אירים, אנגלים, היו המהגריםבין
 מפאת אם ארצו, את עזב ואחד אחד כל וכדו/ איטלקים אוקריינים,נים,
 את למצוא בלבו ותקוה דתי, או פוליטי לחץ מפאת ואם כלכלי,לחץ

 שלו, הישנים הסנטימנטים את אתו הביא המהגר החדשה. בארץמברקשו
 אירופה ארצות עם קשריהם היו וכן והשליליות. החיוביות הגישותאת

 ובאמריקה שם. הרוחות ממהלכי הזמן, במשך אופן בכל והושפעו,חזקים,
 באמ- שנמצאו העובדה הכלכלית. לפעולתם נרחב כר המהגרים מצאועצמה
 מתדחבים, היו מבפנים הארץ שגבולות רבות, כלכליות אפשדויותריקה
 ידים ודרשה במהירות גדלה שהתעשיה במערב, להתישב אפשרותשהיהה
 המורגש הלך-הרוח לחופש, ותקוה חופש של הרוח את הגבירועובדות,
 ואפשרויות למקום ממקום התנועה התדירה, המוביליות אימיגרציונית.בארץ
 של לצורה להתגבש החדשה בארץ נתנו לא הכלכלי בסולם עליהשל

 הספר על ההתישבות ועוד. זאת הישה העולם דוגמת קבועיםמעמדות
 היה שלא מקום אדם, בני מישוב רחוק הפראית הערבה ובתוך עדביערות

 כוחות על אותו העמידה הוא, כוחותיו על אלא לסמוך מי על למתישבלו
 במרצו, הוא, בכחותיו תלוי בן-אדם של שאשרו הגישה את ופתחועצמו,
 אינדיבידו- מסויים. מעמד של או הממשלה, של בהגנתה ולא ורצונו,הבנתו
 לכל שווה הזדמנות חפשית, התחדות הממשלה, מהתערבות חופשא~יות,
 האמדיקניים. החיים של קבועים לעיקרים נעשו אדםבן

 לא הפוך. תהליך של לגורם גם הפכה ההגירה עצם מאידך,אך
 והחברתיות הכלכליות העמדות את כלל בדרך תפסו הראשונים ושהמהגריםרק
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 הקודמים את העלה ההגירה של הזרם המשך שעצם אלא ביותר,הטובות
 הנמצאים שהמקצועות בשעה והחברתי הכלכלי בסולם יותר גבוהה דרגהעל

 עבודה תנאי נמוך, תשלום יותר, קשה עבודה - יותר נמוכהבדרגה
 מקצועות הזמן במשך עברו כך החדשים. המהגרים ידי על נתפסו -גרועים
 מגרמנים לגרמנים, מאירים לאירים, מאנגלו-סקסים רבות, ושכונותשונים,
 מדגרים שקבוצות יש וכו'. לאיטלקים לטשכים, לפולנים, ומיהודיםליהודים
 מוכרחות שוב והיו תפוסים מקצועות וכמה כמה מצאו לאמריקהבבואן
 במאוחר לאה"ב באו והאיטלקים הסיאבים כן יותר. קשות להתעסקויותלהזקק
 ככורים, הבגדים, בתוצרת לעבוד עברו רק הקרקע על להתישב יכלוולא

 ידי על שנעזבו מקצועות - כבישים ובמלילת בבנין המטבחיים, בבתיכפועלים
 נוסף לכך יותר. מכניסות בעבודות בינתיים והסתדרו לכן קודם שבאוו~קבוצות

 לגבי כ"מיוחסים" עצמם את יראו ש"הוותיקים" הגורם ההתנשאות,יצר
 הראשונים, ה"חלוצים" היו והם הואיל זו, ארץ "שייכת" שלהם כקבוצההחדשים,

 הגבוהות והמשרות שההנהגה שאפו הם הארץ. עושר שבידיהם משוםאו
 מפני הפחד או ההתחרות הכלכלי, והמצב קבוצתם. בידי או בידיהםתשארנה
 הוותיקים כלכלי. יסוד זו חברתית לחלוקה נתן החדשים, המהגרים מצדהתחרות
 חלוקה קוי ליצירת גרם זה כל בחדשים. צרות תכופות לפעמים היועיניהם
 ליוצאי אחת ארץ יוצאי בין למשגהו, אחד הגירה זרם בין לשכבה, שכבהבין
 דכפין, כל בפני שערים פתיחת ושויון, חופש ההן, המגמות שתי אחרת.ארץ

 עין, צרות ומאידך, הישן, בעולם לו צר שנעשה נפש מר כל לקרבהנטיה
 נחותי- כאל לחדשים יחס הפליה, מגמות חדשים, בפני שערים לנעילתנסיון
 וחמשים מאה במשך אה"ב תולדות בכל השני כחוט ועוברות הולכותדרגא
 החדשים המהגרים למיליוני העמדה את קובעות הן ; האחרונותשנים

 השניה המגמה עולה ולפעמים מתגברת, זו מגמה לפעמים בתוכם.והיהודים

 בו. שמתרחש ולמה לזמן בהתאם הכל-

 שלפעמים אלא עצמם, היהודים אצל גם התבלטו ההן המגמותשתי
 מבחינת אם המיוחד, למצבם בהתאם מיוחדים נעימה או גיוון להןדיה
 לסביבה. התאמתם מחמת ואם ההגירה,הרכב

 של יסודה מזמן באה"ב היהודים תולדות של הבולטיםהקווים
 : הם ימינו ועדהרפובליקה

 עליה. להלחם זקוקים היו לא שכמעט שלמה, אמנסיפציהא.

 היהודי. הישוב של מהיר גידולב.
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 היהודי. הישוב של אימיגרנטי אופיג.

 שבהן. וליהודים מוצאם לארצות אה"ב יהודי בין אמיץ קשרד.

 באופן היהודי, בעולם האמריקני היהודי הישוב של ערכו עליתה.
 בכלל. אמריקה של שמשה עלית עםמקביל

** * 

 קטנה הצפונית באמריקה היהודים קבוצת היתה הי"ח המאה בסוףא.
 פחות הוו בארץ אז שנמצאו יהודים 2500-3000 הארץ. לאוכלוסיביחס
 יורק, ניו - ערים בכמה בעיקר התרכזו הם התושבים. מטספר לאלףמאחד

 וצ'ארל- ג'ורג'יה במדינת סאוואנה רוד-איילנד, במדינת ניופורטפילדלפיה,
 כנראה היתה היהודיות שבקהילות הגדולה קרוליינה. דרום במדינתסטון
 קבוצים נמצאו לזה מחוץ 1800. בשנת נפש כ-500 שמנתה שברצ'רלסטוןזו

 מבחינה בארץ. שונים במקומות מפוזרים בודדים יהודים או יהודים שלקטנים
 החוקה בתוקף האחרים כאזרחים משווי-זכויות היהודים נהנומשפטית
 אמנם לשניה. אחת קבוצה בין הפליה כל שבטלה 1787, משנתהפדרלית
 או המהפכה, בימי שעוד כאלה היו : למדינה מטדינה שונה היההמצב
 כאלה והיו האזרחים, לכל זכויות שווי המקנים חוקים חקקו לאחריה,מיד

 בלבד הפרוטסטנטים את מדיני בשויון המזכה החוק את בתוקפושהשאירו
 בכל מדקדקים היו לא שלמעשה אלא מקופחים. והקתולים היהודיםונמצאו
 יהודיות קהלות התקימו שבהן המדינות אותן בכל ובעיקר הדין.חומר

 הי"ח. הטאה בסוף בזכויותיהם שווים היהודים היוגדולות,

 אמנסיפציה היהודים קבלו שבתפוצה היהודים בתולדות הראשונהבפעם
 ענין היה לא היהודים נהנו שמהם הזכויות ששווי אלא עוד, ולאשלמה.

 והיהודים הלא-יהודים שבין היחסים היו כלל בדרך גרידא.שבפורמליות
ידידותיים.

 היהודית לקהלה בטכתבו וושינגטון, ג'ורג' הראשון, הנשיא שלדבריו
 יוסיפו הזאת במדינה הגרים אברהם שזרע רצון, "יהי לאמר:שבניופורט

 משקיפים מחריד", באין תאנתו תחת ואיש גפנו תחת איש וליהנותלזכות
 והמדיניים החברתיים בחיים שהשתתפו ליהודים המדינה צמרת של הגישהאת
 סיישס, גרשם יורק, בניו ישראל" "שארית רב( )בעצם הקהלה חזן הארץ.של
 ובלשכות קולומביה. מכללת של הנאמנים חבר בין 1748 משנתנמנה

 הפקידים ובין המיסדים בין יהודים של מספר נמצא החפשים""הבונים
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 אחרים המהפכה, בתקופת ולמיליציה לצבא התנרבו רבים יהודיםהגבוהים.
 המאה בסוף ; אניות כמציירי או לצבא כספקים בשמשם למתקוסמיםעזרו
 את )שכינתה הרמוקרטית במפלגה פעילים יהודים מספר מוצאים אנוהי"ח
 יורק בניו מקומיים. כמנהיגים אפילו שימשו מהם רפובליקנית(, אזעצמה
 החברה של נשיאה כסגן בתחלה הקהלה, מנהיג שסה2ון שלמהשימש

 נונס בנימין הפרנס היה בפילדלפיה נשיאה. 1797 בשנת ואח"כהדמוקרטית
 הי"ח. המאה בסהן הדימוקדטית בחברהפעיל

 בסוף כבר הקטן היהורי הקבוץ נהנה שממנה זו שלמהאסנסיפציה
 של לקנינם ממילא הפכו והפוליטיים, המריניים בחיים והתערות הי"חהמאה

 גם חסרו לא כי אם בה, והתישבו זו, לאדץ אח"כ שבאו הרביםהיהורים
 נסה2כת ישרה שלשלת כי לומר אפשר נישולם. על ודעות ריאקציוניותמגמות
 לסנטור שסשון, שלמה 1797, בשנת יורק בניו הדמוקרטית החברה שלמנשיאה
 שבכל המהגרים ואחרים. פרנקפורטר הגבוה משפט בית חבר 1956, בשנתליהמן
 כי - החדשה לסביבה הסתגלותם תקופת עבוד אחרי - הכירו ורורדור
 הספיקה שלא שעד אלא אליה. יחסם נובע גם ומכאן אמריקה. כאידופהלא

 לאמריקניות יהרותם בין תאום של אפשרות ולמצוא להתערות אחתקבוצה
 של חדש גל בא בה, ולהתערות יהורית-אמריקנית תרבות לגבששלהם,
 הבליטו החדץ2ים הזרים לגבי פיה. על הקעדה את והפך חדשיםסהגרים
 מקרבת ושמאל רוחה ימין בבחינת שלהם האמריקניות את דוקאהוותיקים

 עצמם, "יחוסא את ולהדגיש ביניהם מחיצה להקים רצונם מפאת גם-
 שעם כדי החרשים, של הזרים חייהם משרח להתרחק שרצו משוםובין
 של הזמן בכל וכמעט זרים. כאל היהודים לכל להתיחס יתחיל לאהארץ

 הוותיקים. על בהדבה החרשים מספר עלה בה דנים שאנחנוהתקופה

 הסאה ומחצית הי"ח המאה סוף שבין שנה וחמשים מאה במשךב.
 2,000 אומר הוי מיליון, לחמשה אלף משנים-שלשה היהורים מספר גדלהכ'

 הגידול וזניקר פעם. ב-50-40 גדלה הכללית שהאוכלוסיה בשעה בערך.פעם
 רק באה*ב נמצאו 1840 בשנת עוד האחרונות. שנים בשבעים-מאה חלהזה

 הנה אך הכללית. האוכלוסיה בתוך מאלף כאחר שהוו יהודיםכ-15,000
 היהודיות הקהלות מפולין-רוסיה. וגם מגרמניה הגירה של חרש גלבא

 במערב חרשות ועולות צצות וכן נפשותיהן. במספר וגדלות הולכותהישנות
 הישוב גדל שנה 40 בסשך השקט. האוקינוס חוף ועל הספד בעריהאדץ,
 יאודים. מיליון כרבע באהוב כבר נמצאו 1880 ובשנת 16-17 פיהיהודי
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 אמריקה יהדות אבל זו, תקופה במשך עלתה הכללית האוכלוסיה גםאמנם
 הכללית באוכלוסיה היהודים של חלקם חמשה-ששה. פי גדולה במהירותגדלה
 שוב והנה איש. מאתיים לכל אחד יהודי או אחוז, לחצי 1880 בשנתמגיע
 יהודים, מיליונים משני יותד לאה"ב שהביאה הגידה של עצום גלמתחיל
 כבד נמצאו 1920 בשנת שנה. אדבעים במשך המזדחית, מאידופההפעם
 הכללית, מהאוכלוסיה אחוז כשלושה שהוו יהודים, מיליון וחצי שלושהבאה"ב

 מלחמת סוף מאז השנה שלושים בתקופת תושבים. 20-30 מבין אחד יהודיאו
 של והגידול ההגידה קצב הולך הנוכחית המאה מחצית ועד הדאשונההעולם
 והגידול איש אלף מאות משש יותר לאה"ב נכנסו כי אם ומתמעט,היהודים
 באה"ב היהודים מיליונים  חמשת אופן בכל קטן. לא בודאי היההטבעי
 שעלתה הכללית האוכלוסיה של אחוז כשלושה הוו הכ' המאהבמחצית
 גרידא אומדנות הם היהודים של המספדים )כל בערך מיליון וחמשיםלמאה
 במפקדים(. נדשמת הדתית או הלאומית ההשתייכות ואיןהואיל

 בעקבות כאמוד בא באה"ב היהודי הישוב של המספדי ריבויוג.
 עיקריים. הגירה גלי בשלושה מכידה המקובלת החלוקה השונים. ההגידהגלי

 השבעים-השמונים( שנות )עד גדמניה יהודי הי"ח(, המאה סוף )עדספדדים
 גלים שלשה עוד להוסיף אפשד השמונים(. משנות )החל רוסיהויהודי
 העולם מלחמת אחד המזדחית אידופה ואדצות פולין יהודי ; יותדקטנים

 השנים בעשר הפליטה" ו"שארית השלושים בשנות הנאצים פליטיהראשונה,
האחדונות.

 היתה לא הי"ח במאה כבד אחידים. אלה גלי-הגידה היו לאלמעשה
 המאה ובסוף הדכבה. מבחינת אחידה הצפונית באמריקה היהודיםקהלת
 של מספרם היה הגדולות בקהלות הספרדים. על האהטכנזים מספדעלה

 והקבוצות - עליהם שעלה או הספדדים של למספדם שוההאשכנזים
 וגם אשכנזים. כנדאה מורכבית ברובן היו השדה בערי הקטנותהיהודיות
 גרמנים-פולניים, "גדמנים", ביניהם היו ; אחידים היו לא בעצמםהאשכנזים

 הי"ט במאה ההגידה וכדומה. מהונגדיה מפו~ין, יהודים 9וזנא, ממוצאהיינו

 גרמניה יוצאי מיהודים בחלקה רק מורכבת היתה - הגדמנית" "ההגירה-
 עהרוסית" ההגידה היתה לא כדומה המזרחית. אירופה מארצות באווהשאר
 בהמוניהם באו גרידא. רוסיה-פולין מיהודי מורכבת והלאה השמוניםמשנות
 הבלקן מאדצות למהגרים מחוץ - והונגדיה גליציה מרומניה, יהודיםגם

 מבחינת מפונים היו האחדונות השנים בעשרים ההגירה גלי התיכון.והמזרח
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 המהגדים בוא לזמן בהתאם לגלים חלוקה קוי עם ענין לנו שיש יוצאהדכבם.
 לילדיהם המהגדים שבין להבדלים נוסף וגל, גל בתוך פנימי ופיצול זויאדץ
 עצמה. באמדיקה וחונך שגודל להגידה שני דוד-

 במלחמת דק לא שמקודם הבדלים קיימים המהגדים לדוד שני דוד:ין
 הכלכלי ובמצבם בהשקפותיהם שבמהותם, בשוני גם אלא והבנים,;אבות

 הדקע את הכידו לא הם ; האמדיקנית התדבות פדי הם הבניםהחבדתי.
 כלל בדדך הם שני דוד וככל - להם זדים הם אבותיהם, שליאידופי
 ; כזרים המופיעים ודעיון גישה כל ולדחות השוני את להדגיש(וכנים

 עומדים בעצמם הם כי אם המקומית, בתרבות השתדשותם את מבליטים,ם
 שבין ההבדלים כלל בדדך הפכו לזה נוסף התדבויות. שתי בין הגבולעל

 שעבד הפועל או הדוכל, של בנו חבדתיים-כלכליים. להבדלים גםהדודות
 חדושת, בית בעל דין, עודך לדופא, נעשה לחמו פת בקושי והשתכדקשה
 לגוד גם עבד כלל בדדך הוא מודה. או פקיד מכובד, מסחד ביתבעל

 לבניהם. המהגדים בין התהום העמיקה וכך ; אחדתבשכונה
 ארצה. בואן זמן ~פי המהגדים לשכבות לחלוקה בנוגע הדיןהוא

 שכבה - הכלל מן יוצאות כמובן ישנן - כלל בדדך מהווה קבוצהכל
 עמדות כלל בדדך תפסו ה"ספדדים" שלאחדיה. הקבוצה לגבי יותדגבוהה
 התהליך ; ובורים עניים של דב ערב ה"גדמנים" היו כלפיהם יותד.טובות
 ה"גדמנים" השמונים. בשנות ה"דוסים" של הגיעם זמן עם ונשנה הלךהזה

 ולדדגותיה האמדיקנית הבודגנות של הנמוכות לדדגותיה לחדוד כבדהספיקו
 חפשיים במקצועות עוסקים חדשתנים, כסוחדים, הבינים שכבת שלהעליונות
 לעבוד בדובם נכנסו לאמריקה בואם שעם ה"רוסים" כבנקאים.ומקצתם
 בחלקם עלו והניצול, הזיעה בשיטות פדך עבודת ועבדו ב"שאפ"כפועלים
 כסוחדים הביניים, שכבות של הבינוניות לדדגותיה האחדון בזמןהגדול

 בעזבם - חפשיים מקצועות כבעלי ומיעוטם סוכנים סדסודים,קמעוניים,
 כפו- לעבוד שנשארו ואלה אחריהם. שבאו למהגדים "בשא5" העבודהאת
 ההסתדדויות לארגון הודות בהדבה, השתנה הכלכלי-חבדתי מצבם הם גםעלים

 היטלר פליטי הפועל. של והחברתי החמרי מצבו את שהעלההמקצועיות
 לקודמיהם ביחס בחלקם עכשיו נמצאים הפליטה" "שאדית שביןוהמהגדים

 הנתמכים, עכשיו הם ה"גדמנים". כלפי ה"דוסים" למהגדים דומהבמצב
 אותם. ומסדדים בהם שמטפליםאלה

 היהידימי כל את הולמת אינה כלכלית מבחינה כזו שחלוקהמובן
 ליודדים. נעשו מהוותיקים שאחדים בשעה בה לגדולה, שעלו מ"החדשים"יש
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 להם המוצאים כלכליים-חברתיים קוי-חלוקה בהם למצוא יש כגושיםאך
 ה"איסט-סייד' חבדתית. בחלוקה וגם מסוימות בשכונות בדיכוז גםביטוי
 למהגדים ריכוז מקום שימש יורק בניו העיד( במורד המזרחי)החלק

 לפליטי - יודק ניו העיד שבמעלה הייטס" "וושינגטון והחלקה"דוסים",
 הדי - הכלכלי לסידודו בע"קד מופנית דעתו ומהגד והואילהיטלר.
 להבדלים מתגלגלים הכלכליים וההבדלים הכלכלי למצב רב עדךשמיחסים
חברתיים.

 לאלה היינו ה"נמוכות", לשכבות בביטול מתיחסות ה"גבוהות"השכבות
 שה- כשם להם, ובזו ה"גדמנים" על התנשאו ה"ספדדים" אחדיהן.שבאו

 אלה וכיום ה"גליצאים", על ה"דוסים" ה"רוסים", על התנשאו"גרמנים"
 היטלר. פליטי - ה"יעקים" על במעט מתנשאיםואלה

 משלימות למעשה שהן לכאורה, הפוכות מגמות לשתי תוצאהמכאן
 השכבות אנשי מצד להתבוללות שאיפה או התבוללות אחותה: אתאשה

 ה"נמוכות" השכבות מכסות ומאידך, יותר, הגבוהות בשכבותה"נמוכות'
 שעגרמנים" זמן היה משלהן. במוסדות עצמי, בארגון שלהן הנחיתות רגשאת
 להתבולל שהתעשדו "דוסים" ניסו שאח"כ כשם ל"ספרדים", לההפךניסו

 "יידיש" למדו ומבדלין ממינכן שיהודים יש האחדון ובזמןב"גרמנימע.
 ההסתגדות, תהליך גם הולך מקביל ובאופן שלהם. הגדמנית את בהומתבלים
 הזרות הרגשת האחרות, לשכבות הניגוד בהם. וטפול עצמיים מוסדותהקמת
 הגדלת ההן, המוסדות לטפוח בהרבה עוזרות הנחיתות ורגש חדשהבסביבה
 להקמתם גם תוצאה מכאן לעברו. וגעגועיו מוצאו לאדץ המהגר שלקשדיו
 מהגדים, היותם מעצם ומכאן, למיניהם. ה"לטנדסמשנשטפטן" אותם כלשל

 וול לאמריקה העברה אלא שאינם אחדים וחבדה תרבות מוסדות גםהקימו
 יצאו. משם הארצות מן חייהם ודרכיתדבותם

 בדוחה ומוסדות חבדות לארגן היהודים התחילו לאמריקה בבואםמיד
 התפללו שבהם כנסיות בתי שהקימו דק לא הספדדים שלהם. המסודתשל
 דוגמת חזקה, משמעת בעלת קהלה בצודת לאדגנם שדצו אלא ספדד,נוסח
 ורפודמיים מודדניים כנסיות בתי הקימו מה"גרמנים" חלק שבאמשטדדם.אלה

 כנסיות בתי להם יסדו וגליציה פולין ויהודי בגרמניה, הדפודמהבנוסח
 של כנסיות ובבתי המזדחית. אירופה בנוסח ו"שטיבלך" מדרשותובתי
 בדלין, של והנוסחאות הניגונים נשמרים - היטלד פליטי גדמניהיהודי
 חדרים בתי-ספד, ילדיהם בשביל אדגנו אלה וכל שטוטגדט. אומינכן
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 ביהדות שהחזיקו אלה גיסא, ומאידך מוצאם. בארצות כמתכונתןוישיבות
 יידישאים סוציאליסטיים, עבריים, ציוניים, וזרמים לקבוצות התארגנוחילונית
 בתי- גם יסדו כלל ובררך מוצאם. בארצות להם שהיו באלה כיוצאוכדומה,
 וספרות עתונות פיתחו הם תרבות. בעניני גם הדין הוא זה. ברוחספר

 להם יסדו השלושים שנות של היטלד פליטי ושוב ויידיש. עבריתבגרמנית,
 הארבעים בשעת התחילו החדשים פולין שפליטי במו טשלהם גרמניעתון

 פולני. שבועוןלהוציא

 גם אלא לאמריקה, מאידופה התרבות להעברת רק יא גרם זהבל
 ההן. שבארצות היהודים עם הקשריםלהידוק

 קרובים הישן מולדתו במקום עוזב בתוכם והיהודי ומהגר מהגר כלד.
 אליהם, לחזור שקוה ובנים אשה גם לפעמים ואחיות, אחים הורים,וידידים,

 עמד כסף, אליהם שולח כלל בדרך היה הוא אליו. להעבירם שרצהאו
 טולדתו. ובמקום בעירתו מהנעשה לדעת התענין עמהם, מכתביםבחליפת
 הולכים מה זמן אחר שנים. וכמה כמה במשך אופן בכל הדוק היההקשר
 אחרים קשדים במקומם עולים אך ומתדופפים. האישיים הקשרים כללבדרך
 או העירה יוצאי של הארגון ה"לאנדסמטנשטפט", חברתיים. קשרים-

 לחבירו, אדם שבין שיחה בגלגול העבר, זכרונות טפוח למקום הופךהמחוז,
 חדשות באמצעות ובעיקר העירה על דברים פרסום לפעמים זכרונות,העלאת
 קיבוצית ובצורה בעצמו, המהגר זו. לא זו להכא. טהתם הבאים אלההמביאים
 לגורלם אחריות מעין מה, התבססות אחד להרגיש, מתחיל שלו,האדגון
 במעט. או ברב - עזרה להם להגיש הרצון ועולה שם שנשארו אלהשל

 שאדם הזרות מרגש גם פורקן המהגד מוצא מוצאו למקום זובעזרה
 הגבוהה השכבה יוצאי של הזלזול מיחס וגם החדש, מושבו במקום בהנתקל
 בממדים עזדה הגשת הופכת כללי ובאופן לו. שקדם ההגירה גל -יותד
 באמריקה יהודי ספר בית אם במקום. יהודיים חיים של לתחליף גדוליםיותד
 השני שהדור או ברוטניה, או בפולין הספר בתי של כמתכונתם התפתחלא
 של להמשך התקוה הועבדה הרי - עברית או יידיש ידיעת ילאגדל
 היהודי הספר שבית ציפו ישראל. לאדץ או הישנה לארץ לשם, יהודייםחיים

 שם, אולפנא ובתי הישיבות - היטלר שואת לפני - ברומניה אובפולין

 ישראל, בארץ העבריתהתדבות
 ישראל שנצח התקוה את ההמשך, את יהוו -

 אמריקה יהודי של הענקיים העזרה למפעלי תוצאה גם מכאן ישקר.לא
 הארצות. באותן היהודים בחיי העדה ולהתענינותם ישדאל, ולארץלאירופה
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 והגשת כלכלית מבחינה עליתו באמריקה, היהודי הישוב של ריבויוה.
 היהודים בישובי מערכות שדוד של בתקופה חלו לים שמעבר ליהודיםעזרה
 המאה בסוף העולם. במדינות הכוחות ביחס לשינוי מקביל ובאופןבעולם
 קטנ- מדינה רק תושביה, מיליוני שלשת-ארבעת על אמריקה הוותההיעח
 מאלף כאחד רק הוו יהודיה אלף ושנים-שלושת בעולם. השפעה בליטונת,

 והתפתחותה תושביה על אמריקה התחילה ב-1880 בעולם. היהודיתבאוכלוסיה
 בשוק כמתחרה כבר מופיעה היא - בעולם בהשפעתה לעלותהכלכלית
 אחוז וחצי לשלשה כבר עלו יהודיה מיליון ורבע - באירופההתבואות

 המעצמות לאחת אה"ב הפכה הראשונה העולם מלחמת אחר העולם. יהדותשל
 היהודים אוכלוסית של מרבע יותר הווה בה היהודי וה"טובהגדולות
 גדולה הכי למעצמה אמריקה הפכה השניה העולם מלחמת ולאחרבעולם.
 ממחצית פחות מעט - ביותר הגדול היהודי לישוב אמריקה ויהדותועשירה
 היהודי. בעולם השפעה ובעל - בה נחיתים העולםיהודי

 וחברתייב היסטוריים תהליכיםב.
 ישובי על עלה הי=ח המאה בסוף באה"ב שנמצא היהודיםקומץ
 הסביבה בחיי בהתערותו כמעט, הגמור זכויות בשווי בעולם האחריםהיהודים
 המשתתפים מבין היו בניהם, או מהם, חיק הארץ. במדיניותופעילותו
 של טיפוס זה היה הציבוריים. בחיים מהפעילים או השחרור,במלחמת
 היו מדינות בכמה כי אם הגלות, לחץ את כמעט בעצמו חש שלאיהודי
 יורק בניו הקהלה מנהיגי שני של דבריהם ליהודי. נוצרי בין עודמפלים
 מדינת בכאן יושבים "שאנו 1795 בשנת שבסין קיפאני יהודי אלבמכתבם
 עם יושבים וישראלים גדול, בשלוה מקומות ובשאר יארק בנייאאמריקה
 גדול", בשלוה יושבים וכולם נפשות דיני הן ממונות דיני הן הדין עלערלים
 עצמם. היהודים של הרגשתם ואת לאמתו המצב אתמתארים

 גם נמצאו כי אם איתן, כלל בדרך מצבם היה כלכלית מבחינהגם
 השתתפו והם נמל בערי המסחר, במרכזי בעיקר התרכז היהודי הישובעניים.
 אחדים והעורות. הפרוות מסחר היינו ה"אינדיאני", ובמסחר חוץבמסחר
 התעסקו אחרים אדמה. וחלקות מגרשים בתים, קנו דלא-ניידי, בנכסיעסקו

 מלאכה. ובעליכחנונים

 באינטלקטו- מבורכים אמריקה יהודי היו לא מהגרים של ישובככל
 הקולוניאלית בתקופה היהודית. והתרבות התורה בידיעת - יתרה יהודיתאליות
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 הכלל מן יוצא לאדץ. מחוץ המודה ואת כדב( גם )ששימש החזל אתהביאו
 בשנת מולדתו, עיד יודק, בניו לחזן שנתמנה סיישאס, מנדס גדשםהוא

 הנסיונות פסקו לא כי אם הגובה. על עמד לא היהודי החינוך מצב1768.
 בגדולות היהודים מספד - הקטנות הקהלות בידי סיפק היה לאלשיפודו.
- 500-400 על עלה לאשבהן  השדה בעדי היהודים פזודי בידי לא ובודאי 
 המפוזדת קטנה קבוצה ובהיותם מסודד. יהודי חינוך של רשתלהחזיק
 דוגמת עדתי-קהילתי, ובאדגון בדת התבלטה יהדותם עיקד לא-יהודים,בין

 פעיל שיתוף והשתתפו ישבו, שביניהן אחדות דתיות וכתות עדותמאות
 הידיעות בה. והשתמשו לשונם את הכידו היהודים היום-יומיים.בחייהם

 מתאדות הי"ט המאה תחילת או הי"ח המאה בסוף הפנימיים החיים עלשנשתמדו
 וחג, שבת בסעודות נשמדת שיהדותו פטדיאדכלי, כבית היהודי הביתאת
 ובגלל ומבודדים פזודים בהיותם שבדת. דקוץ קוץ כל על לדקדק מבליאך

 אם מעשיות. במצוות ביותד זהידים היהודים היו לא שכניהם עםהיחסים
 בחדם 1757 בשנת אימה ישדאל" "שאדית יודק בניו היהודיתהקהלה
 הדי שבת, ובשמידת אסודים במאכלות המקילים על ישדאל מכללובהוצאה

 במצוות זהידים היו שלא אלה 1790. בשנת התקפת את להמתיק נאלציםהיו
 הקהל. במשדות ומשימוש בביהכ"נ הכיבודים מכלל דק הוצאוהאמודות
 לנסיון זכד אף אין 1804, משנת התקנות בניסוח שנה, עשדה חמש עודוכעבוד
 יסוד שלאחד התקופה הכיבודים. מכלל דת שומדי שאינם אלה אתלהוציא

 ייצוב שי תקופה היתה הי"ט המאה של העשדים לשנות ועדהדפובליקה
 הצד- המהפכה בעקבות הדדכים שיבוש מפאת באה"ב. הקטן העבדיהישוב
 בחצי חדשים. יהודים מהגדים הגיעו שלא כמעט נפוליאון, ומלחמותפתית
 ישיד קשד בלי באמדיקה, וחונך שנולד חדש דוד גדל זה שניםיובל

 שבהן. וליהודים האידופיות המוצאלאדצות

 עשד שנולד נוח, עמנואל מדדכי או ב-1775 שנולד טודו,יהודה
 בתודה, מעטות ידיעות הזה. הדוד את לסמל בודאי יכולים אח"כשנים
 מתנהגים היום-יומיים בחיים יהודיים. ולענינים ליהודים חי קשדאך
 עם הדוקים קשדים להם ויש במסחד עוסקים בתקופתם, אמדיקניםככל

 כפקיד, שימש למשל, נוח, שונים. כלליים תפקידים ממלאים אולא-יהודים,
 לא יהודיים בענינים וכדומה. שופט אה"ב, של קונסול דדמטודג,עתונאי,

 במסודת. דשמי באופן אוחזים אך מצוות, תדי"ג בכל מדקדקים כנדאההיו
 דתיות, כתות של התבלטותן של האמריקני הרקע ועל קטנה קבוצהבהיותם
 - הדתית הקהלה - הדתי הארגון דרך בא יהודים בין הארגוניהקשר
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 התענין טודו יהודה שם. הם באשר ליהודים קשר גם שמרגישיםבעוד
 מחפש ונוח ידושלים, יהודי עבוד הגון סכום ונתן בא"י היהודיםבמצב
 אדמת על "מקלט-ליל" של תכנית גם ומתכן גרמניה ליהודי לעזודדרכים

 ונמצא דבד לכל כאמריקני עצמו את מרגיש הוא הזמן באותואמריקה.
 יהדותו. בעקב קונסול ממשרת כשפוטרנעלב

 כשפת הארץ בשפת שימוש אמריקני, חיים אורח ההן:התכונות
 מבחינה בהדבה אליה להזדקק מבלי ליהדות אמוציונלי קשרהדיבוד,
 לעזור ונכונות אחרות ארצות ליהודי הקשר על שמירה תרבותית, אודתית
 ההן התכונות - לה ומחוצה באמדיקה היהודים לזכיות קנאותלהם,

 מאה במשך באמריקה היהודים אצל העיקריים קוי-האופי בעצםנשוארות
 ולא בדיגא דק הם לדור דוד בין ההבדלים האחרונות. השניםוחמשים
 התושבים, שהיהודים מצאה לאמריקה שבאה חדשה קבוצה כל וכמעטבתוכן.
 ליכוד ידי על הדבד את לתקן רצו והחדשים רופפים. ליהדותקשדיהם
 ומספר יחידים, אצל אופן בכל - ביניהם מוצא אתה ומאידךוארגון.
 ויהתבולל הקיים למצב עצמם את להתאים השאיפה את - רב הואהיחידים

 לדור. מדור ונשנה ההולך תהליך ונמצא האחדות. היהודיות הקבוצותבין

 כשהתחיל, הי"ט המאה בתחלת כבר למצוא אפשר הזו ההתפתחותאת
 מצאו החדשים אלה לזרום, שוב יהודים מהגרים של זרם 1815,אחר
 החדשים היהודים אלפי ויציב. מבוסס אך קטן אמנם יהודי ישובכאן

 הגדילו ורוסיה, מפולין גם אך גרמניה, מאנגליה, אמדיקה לחופישהגיעו
 במדינות חדשות קהלות שיסדו או הישנים, במרכזים היהודים של מספרםאת

 שבמערב. הספר לערי גם חודרים הם האנטלנטי. הים חוף עלהמזרחיות
 לקליבלנד 1817, בשנת הראשון היהודי בא אוהיא במדינת אשרלסינסינטי

 בשנת עוד לטקסס ב-1837, לשיקגו ב-1816, לסנט-לואיס 1837,בשנת
 בכל מורכבת, היתה הזו ההגירה לאדה"ב. עבר הזה שהשטח לפני1821,
 קטנים מקומות יוצאי בודדים מצעירים בעיקר הראשונה, בתקופהאופל

 המשפטי הלחץ מפאת אם מארצותיהם, שנדדו והדרומית, המערביתבגרמניה
 מהם רבים נדדו עצמה באמריקה וכאן פדנסה. לחפש כדי פשוטואם
 כדוכלים בשמשם הארץ של המערבים לחלקים הגרמנים המהגרים עםביחד
 החדשים. יישוב במקומות כחמוניםאו

 הספרדים של מצאצאיהם בחלקו המורכב - הקיים היהודי הישובלגבי
 ובתרבותה בארץשנקלטו

- 
 כל מהוקצעים שאינם החדשים אלה נראו



 ורינריב דבד*ר408

 סתם, כעניים או למחצה כפראים הארץ שפת את מכירים ואינםצרכם
 עליהם ומביטים עמהם, מתחשבים אין אך להם לעזור נחוץשלפעמים

 של שכבות שתי שבין הניגודים להתבלט אז התחילו דרג21 נחותיכעל
 הבדלים גם היו אך אח"כ. שבאו לאלה קודם שבאו אלה ביןמהגרים,
 יהודיים. בענינים כמקילים אמריקה יהודי נראו החדשים בעיניאחרים.
 בניו- ישראל' "שארית מהקהלה 1825 בשנת שנתבדלה האשכנזיםקבוצת
 "שארית אנשי את האשימה ישורון( )בני משלה קהלה לעצמה ויסדהיורק

 אלה להכניס רצו לא הם ולקהלתם במצוותו מדקדקים שאינםישראל"
 מרוכז. יהודי חינוך על תכניות תכנו כן שבת. בשמירת זהיריםשאינם
 שנים עשרות שתי כעבור פעמים. וכמה כמה ונשנה הולך הזהוהתהליך
 החדשים המהגרים ושוב במצוות, מקילה ישורון* "בני קהלת כברהיתה
 כמו הזו, הקהלה שוב אך חסד'. "אנשי משלהם חרדית קהלה להםיסדו
 חרדים, של כאירגונים שהתחילו 183%( צדק" עשערי בניו-יורק אחרתקהלה
 החרדים להם יסדו שוב ואז חבריהם. בהתנהגות מלדקדק זמן אחרפסקו

 1852(. המדרש )בית משלהם קהלה המזרחיתמאירופה

 חב"ד וחסידי הפליטה' מ"שארית חרדים יהודים שוב אנוובתקופתנו
 ובתי כנסיות בתי להם מקימים והם האחרים מהתנהגות נוחה דעתםאין
 - הפוכה תנועה ניצני כבר נראו שנה, מאה לפני אז, אך משלהם.ספר
 בטשרלסטון היה הרפורמה של הראה~ון הנסיון כי אם הרפורמה. שלזו

 ההגירה התגברות מזמן בעצם שנותיה את מונה היא הרי 1824,בשנת
 בארה"ב היהודים של הפיזור וגובר הולך מאז מגרמניה. הארבעיםבשנות
 בעקבות וגם זה מפיזור כתוצאה גם מערבה. המדינה התפשטות עם בבדבד

 הולכת בסביבה, ונטמעו שנתעשרו זה, לפני שבאו האשכנזים שלהתבססותם
 בשביל מתאים רקע שימשה הזו והתופעה ומתרופפת. היהודיתהמסורת
 דוד לילינטל, )מקס מגרמניה המהגריםהרבנים

 איינהור"
 מאיר יצחק

 כאמצעי אם זו, בארץ הגרמנית-היהודית הרפורמה את להנהיג ואחרים(ווייס
 בהרבה עולה את מכבידה שאינה יהדות - ביהדותם אלה אתלהחזיק
 עצמם את להתאים כאמצעי מום - מעשיות מצוות קיום שלבדרישה
 בשפה החזיקו כי אם שלהם, היהודי בשוני להתבלט ולא האמריקנילרקע

 באמריקה הרפורמה התאמצה בגרמניה, הרפורמה כמו ותרבותה.הגרמנית
 דומה היינו, - מודרנית צורה להם לתת התפלה, בתי אתלהדר
 את ולהקטין בפולחן המדוברת בשפה להשתמש הלא-יהודים, שללזו

 הענינים של קיומן את דדשו למצוות, בעגע בתפלה. העברית שלמקומה
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 הרפורמה דוגמת ראו אידיאולוגית מבחינה מעשיות. מצוות של ולאהמוסריים
 ובגישה ציון בשיבת כפרו התעודה, רעיון כנושאת היהדות אתבגרמניה
 ב-1885(. פיטסבורג בועידת נוסחו )העיקרים ישראל עם שלהלאומית

 בתקופה גרמניה את שעזבו מהם, חלק או הגרמנים, היהודיםהמהגרים
 שזכויות ארץ באמריקה שמצאו משוכנעים היו שם, לאמנסיפציה המאבקשל

 קצר. זמן אחר אליה, עצמם את להתאים מוכנים והיו בה שוותהיהודים
 לפקידות חפשיים, למקצועות המהירה חדירתם החברתי, בסולם המהירהעליתם

 רקע שמשו האמריקניים, הפוליטיים בחיים פעילה השתתפותוהשתתפותם
 זו.לגישה

 מאירופה שבאו אלה היינו - ה"פולנים' היהודים נראו אלהלגבי
 היותר לכל שמנסים, או מהם שמתרחקים ופראים כבורים -המזרחית
 שבהם. בשוני יתבלטו שלא כדי האמריקניזציה כנפי" "תחת אותםלהכניס
 השמרנים המכונה זו מתונה, יותר קבוצה נמצאה האלה הקצוות שתיבין
 )יצחק עצמה גרמניה יוצאי חלק רק היו המנהיגים בין הקונסרבטיביים.או

 גרמניה של הספר מארצות בחלקם באו שאחרים בשעה למשל(,ליסר,
 ; באנגליה רבות שנים וגר בקופנהגן גדל בוטטוקהולם, נולד ראפאל)משה

 מרדכי הונגריה, - וקוהוט סאלד בנימין ; איטליה - מוראייסשבתי
 - שבגרמניה הרוח ממהלכי הושפעו הם גם ; פוזנה( -יאסטרוב
 בסימינריון תורה שהרביצו ואחרים גרץ צבי פרנקל, זכריה שלמיסודם

 וניסו בגרמנית אלה החזיקו לא לרפורמיים בניגוד שבברסלוי.התיאולוגי
 באנגלית הדרשה את להנהיג הראשון היה ליסר לאנגלית. עצמם אתלהתאים
 לאנגלית תרגם כן והוראוו, קריאה ספרי זו בשפה והוציא הכנסתבבית
 התנ"ך. ואת התפילה סדראת

 הפולחן של החיצוני ההידור על אלה שקדו רפורמה לאנשיבדומה
 תפלות גם וכן המדינה בשפת הדרשה את הנהיגו גם הם הכנסת, ביתושל

 כיסוד העברית השפה את השאירו רפורמה לאנשי בניגוד אךבאנגלית.
 הדתי- יחודו ושל ישראל כלל של בעיקרון שהכירו כמו ערכה,והכירו
 החדשים לתנאים היהדות התאמת דרשו אחד מצד ישראל. עם שללאומי

 ומצד - חילונית והשכלה אמנסיפציה דתי, חופש של ארץ -באמריקה

 - הוא וגישתו דרכו לפי והמנהיגים מהרבנים ואחד אחד כל -שני
 המעשיות. המצוותקיום
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 כוחותיה את שאבה אז, נראו ניצניה רק שבעצם הזו,התנועה
 מביי - והמרכזית המזרחית אירופה יוצאי מביןהאנושיים

 שביניהם אלה
 האלה המהגרים של רובם רוב אך מסוים. במובן להתאמרק כברשהצליחו
 יתר תוקף קיבל זה חיים ואורח הישנים. חייהם ולאפן לאמונתם קרוביםנשארו
 עשרות בשתי אמריקה לחופי יהודים של אלפים ועשרות אלפים זרימתעם

 הי"ט. המאה של האחרונותהשנים

 לאמריקה הביאה השמונים בשנות המזרחית מאירופה ההמוניתההגירה
 יוצאי בעיקר מקומיים יהודים כאן שפגשו יהודים של שלמיםקיבוצים
 הביטו היהודים. הציבוריים בחיים ההגמוניה את לתפוס שהספיקוגרמניה
 הושיטו כי אם נמוך, גזע אל כמו אליהם התיחסו עליהם צרהבעין

 מהלא- רק לא מבודדים היו האלה, החדשים המהגרים עוזרת. ידלפעמים
 שהספיקו לפניהם, שבאו מהיהודים גם אלא הכירו, לא שפתם שאתיהודים,
 בעל יהודי מרכז קם וכך במרוכז, בצפיפות, התישבו הם להתאמרק.כבר

 אורחי הועברו שאליו המזרחית שבאירופה לזה כדומה יהודיתשרשיות
 והרוחני "הגיאוגרפי" הבידוד המתישבים. של מוצאם עירות ומנהגיחיים
 מסויים, ליכוד כוח הווה "הגיטו" לכנותו רגילים שהיו כמו אוהזה,

 יוצאי המהגרים, של רובם אחד. לגוש החדשה המהגרים קבוצת אתשליכד
 מבורכים היו לא רומניה; גליציה, בפולין, יותר והעניות הנמוכותהשכבות
 ומיעוטם, אדוקים. יהודים של דרכם על לשמור ניסו אך התורה,בידיעות

 מצד ורבנים תורה לומדי יהודים הסקולריסטית, או החרדיתהאינטליגנציה
 - וכדו' אנרכיסטים סוציאליסטים, או שני, מצד וטהבכילים סופריםאחד,
 למימוש אפילו או דרכו להמשכת אפשרות באמריקה למצוא קווה אחדכל

 עניני עצומים. בקשיים בדרכו נתקל ואחד אחד וכל שלו.האידיאלים
 יותר קלה לא ומפרכת. קשה היתה ב"ש58" העבודה יגעים, היוהפרנסה
 היה נראה לרבים המשפחה. לפרנסת הספיקו לא והרווחים הרוכלותהיתה
 בניו- אז נמצאו מבאירופה. קשה יותר היא באמריקה שהאנטישמיותגם
 לרובעים קרובים שהיו גרמנים, או אירים של רובעים אחרות ובעריםיורק

 עליו התנפלו כזה לרובע יהודי נכנס שאם התרהש פעם ולאהיהודים
 ופצעוהו. הכוהו זקנו, את מרטו שובבים,בחורים

 שבאמריקה מצאו - המהגרים של רובם - במצוות אדוקיםיהודים
 ללומדים השבת. את לשמור או כשר בשר לאכול המצוות, על לשמורקשה

 לעסוק יכולים ואינם - לתורתם רב ערך שאין התברר ספר יודעיויהודים
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 והאינטלקטואלים והמשכילים. הסופרים גם כדומה קשה. יגיעה מתוךבתורה
 עצמם את הרגישו אנרכיסטיות או סוציאליסטיות מדעות מושפעיםשהיו
 והציבורית והספרותית התורנית, פעולתב דופן. יוצאי או מבודדים פחותלא
 ובחלקם להם, דורש באין שנפסקה כמעט הכוונים מכל האינטלקטואליםשל

 הגסה החמריות עם האמריקני המרבר עליהם סגר ומסביב ללחם.רעבו
 חלק הכלכלי-החמרי. המצב לתקנת והשקידה ולעושר להון השאיפהוהשפלה,
 יאספו אשר אחר לחזור חלמו אחרים מוצאם, לארץ לחזור ניסההמהגרים

 התפתחה אמריקה. את שגילה על קולומבוס את קללו ובינתיים ; כסףמעט
 לכל ליחס לפעמים שהועברה גישה כאן, ולחייהם לעבורתם שליליתגישה

 דרך גם פתח זה רוחני נפשי מצב בה. השורר ולמשטר בכלל,אמריקה
 את לשפר רק לא שהבטיחו ואנרכיסטיים סוציאליסטיים וארגוניםלרעיונות
 החברה, פני את לשנות גם אלא החברים, של הכלכלימצבם

 ובאופי
 כזה

 משעבורם. אותםלגאול

 המאה בסוף באמריקה היהודי הישוב של רובו רוב - היהודיהפועל
- הכ' המאה ותחלתהי"ט - באונס, לפועל שהפך בורגני זעיר אלמנט בעצם   
 ידם שעל החברה פני שינוי של רעיונות למהלכי קשבת אוזן נותןהיה
 ואנרכיסטים סוציאליסטים וארגונים רעיונות הקשה. מעבודתו להגאלקווה
 אלמנט בעיקר היה שזה אעפ"י היהורי, הציבור בין מהלכים לכן להםמצאו

 גם לחמו האנרכיסטיים ובעיקר הסוציאליסטיים שהצעירים ואעפ"יחרדי-רתי
 כפור" יום "מסיבות בעריכת הדת נגד פומביות הפגנות בסדרםבאלהים,
 השמונים. בשנות שנעשו ארגון של לנסיונות נענו הם היהוריות.בשכונות
 )פטר- היהוריות" המאוחרות המקצועיות "האגודות המרכז הוקם 1888ובשנת

 אופים, של המקצועיים הארגונים את שהקיפו געווערקשטפטן(, יירישעאייניקטע
 התשעים ובשנות וכו'. מדפיסים הבימה, על פהטחקים מנגנים, נגרים,צובעים,

 שביתות שארגנו וחייטים נשים בגדי תופרי של מקצועיים איגודיםקמו
 לא האלה האיגודים של קיומן אמנם חבריהם. של מצבם לשיפורולחמו
 הפועלים של מנינם רוב את שהווה היהודי הזעיר-בורגני האלמנט בטוח.היה
 מקצועי לאיגוד ולא ואנרכיזם לסוציאליזם לא נוטה טבעו מעצם היהלא

 שהנה האמינו מהפועלים ורבים ההתלהבות גברה שביתה של בזמןשיטתי.
 גם - נוהג כמנהגו שעולם והתברר השביתה עברה משעבודם.יגאלו
 והאגודות התפרדו הפועלים החבילה. ונתפרדה - בשכר העלאה קיבלואם
 מלחמת שלפגי האחרונות בשנים רק שבאו. כלעומת נעלמו והן קיקיוניותהיו

 הגדולות האגודות שתי וקשות, ממושכות שביתות אחר קמו, הראשונההעולם
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 והתאחדותןי7~1(11 נשימא בגדי פועלי של לאומית הבין"ההתאחדות
 8188184~81~21 שת1י0101 011618וע ת10תג1 לגבדים הבגדים פועלישל

 איגודים קמו כן קיום. בנות והיו אלפים למאות עלו חבדיהםשמספר
 פרוות(. עושי הכובעים, )פועלי אחריםמקצועיים
 העמדה היהודית בסביבה מסוימת במידה שרדה כך ובין כךבין
 את לאמדיקה להעביד ניסו היהודים בה. הכדוך ולכל לאמריקההשלילית
 המאכלים את גם והחברה, התרבות חיי גם - ורוסיה מפולין החייםאורח
 פולין נוסח התפללו וב"שטיבלך" בביהכ"נ הדוחניים. הרעיונות אתוגם

 או העבריים הספר בבתי וכן תורה" ב"תלמוד בבית". "כמווהתנהגו
 והשתמשו המזרחית באירופה כמו לימדו הכ' במאה שנוסדוהיידישאים
 והמלמדים ה"חדרים" האזור. באותו מחיים לקוח שתוכנם לימודבספרי
 שמהם זדועם, תחת והרצועה הסידור עם לבית מבית שהלכוהנודדים
 "השיטה" באותה לימדו - היהודי חינוכם את ישראל ילדי רובקבלו
 כמותי הבדל בעיקר היה באמריקה ההבדל וליטה. פולין בעירותכמו
 "הלאנדסמטנ- גם יידיש. או עבדית פחות לימת בתורה, פחות עסקו-

 כפטריות שרבו מסויימים, איזור או עיר יוצאי של הארגונים אותםשטפטן"
 הוא אמריקה. לאדמת הפולנית-גליצאית האוירה את הם גםהעבירו
 הת- כשמרכז באמריקה, נדפסו העתונים וספרות. לעתונות בנוגע גםהדין

 אותה של והעברים היידישאים והשיר הדומן באידופה. היהענינותם
 או הרי אירופית, ספדות של תרגום או עיבוד פשוט אינם אםהתקופה
 שעוסקים או העבר, וגעגועי נוסטלגיה של בטון ודוסיה בפוליןשמדברים
 קשי על ורוגז לצעד ביטוי מהווים שהם או לאומיים, רומנטייםבנושאים
 באמריקה. היהודים המהגרים של ובדידותם עניםגודלם,

 בחיי מקומם את מצאו והמהגרים בשנים עשרות עבדו לאאך
 מי והסתדרו מכניסים יותר למקצועות עברו רבים האמריקנית.הכלכלה
 גם בעבודה, שנשארו ואלה בפקידות. ומי חפשיים במקצועות מיבמסחר,

 בעצמם שהם המקצועיים, לאיגודים הודות והשתפר, התגבש מצבםהם
 חיו שבהן חדשות, בשכונות לגור עבר גם מהם חלק לאדגונם.עזרו
 שאמריקה ולהדג"ם, להרגיש, התחיל הצעיר הדור אחרות. שכבותבין
 באמריקה התאזרח המהגרים חלק הודיו. על השפיע גם והוא מקומו,היא
 מבחינה גם אלא - הדין לפי לאזרחים בהפכם פורמלית מבחינה רקלא

 האמריקניים הדמוקרטיים במוסדות להבחין למדו הםנפשית.
 בהם.להשתתף והתחי~
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 שבאו והריאקציה הלחץ הראשונה, המהפכה אחרי ברוסיההפוגרומים
 היהודים למיליוני וצרות סבל שהביאו הראה2ונה, העולם מלחמתאחריה,
 אחיהם מגורל גורלם טוב מה אמריקה ליהורי סמלו המזרחית,באירופה
 שבאה ההתעוררות עזרה. בהגשת הצורך את הבליטו וכן הישנה.בארצם
 המהפכות ובעקבות בלפור, הצהרת עזרה, להגשת הגדולה התכונהבגלל
 באמריקה נרחב כר מצאה באירופה, והלאומיים הסוציאליים הרוחומהלכי
 כוחות של יותר גדולה הגירה באה ומאידך הכספיות. האפשרויותמבחינת

 המלחמה שלפני בשנים המזרחית מאירופה כוחות רביאינטליקטואליים
 וציוניים. סוציאליסטים עסקנים סופרים, מורים, רבנים, - ואחריההעולמית

 המזרח- היהודי ביישוב שזרם יהודי חברתי מרץ של גדול גל יצר זהכל
 יוצאי שבין הפעילים על( השפיע מוו את גם אחריו וסחב באה"ב,אירופי
 היהודים. הציבוריים בחיים ההגמוניה נתונה היתה שבידיהםגרמניה,

 במטנות העזרה פעולת 1906, בשנת האמריקני היהודי הועדייסוד
 לורסייל והמשלחת האמריקני היהודי הקונגרם הדזשוינט, ויסודהמלחמה

 ספר, בתי ייסוד ומאידך היסור קרן ויסור א"י למען הפעולה)1918-1922(,
 שטיבל הוצאת בתוכם ספרים, הוצאת התפתחות ועברית, ביידישכתבי-עת
 והתכונה ערים ציוניים חיים פוריה, אירית ספרות התפתחות "המקלט",והוצאת
 כל - שונות בארצות היהודים לטובת שונות פוליטיות לפעולותמסביב
 ומפכים. ערים ציבוריים חיים יצרואלה

 יהודיה העולמית. היהדות למרכז העשרים בשנות לההפך התחילהאה"ב
 הזאת שבהתפתחות אלא משלהם. יהודיים חיים בה והקימו במקום והתבססוהלכו
 החוק בעקבות נפסקה הגרולה ההגירה הבאה. ירידה של גרעין כברהיה

 להתבגר התחיל ומבפנים במעט. רק באו החוץ מן חדשים כוחות 1924.משנת
 ומוסדותיהן, היהודיות הציבוריות הפעולות כל של רובן לו שזרים שני,דור

 משם. שהובאו ותרבות חיים אורח או המזרחית, אירופה היתהשמרכזם
 שבאידיאולוגיה, לענינים נטה אם או בה, הכרוך וכל אמריקה משכהאותו
 במעלה אז נמצאו מרוסיה שבאו המהפכניות האידיאות של שסה2ןהרי
 גם בא )קומוניסטים( לשמאל ימין בין פירוד בזה. להסתפק היהויכול

 למשך אלה של להחלשתם שגרם אחרים, ובמוסדות הקיימים הפועליםבארגוני
 שנים.כמה

 בשיטתיות, אך באטיות, הקרקע נשמטה השני הדוד בני בין המשךבאין
 מורגק היה לא עוד הציבוריים בחיים ואם המהגרים. דוד לרגלימתחת
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 שביניהם השוני את בבית הרגישו רובם הרי הצעירים, אלה שלהעדרם
 בניהם.לבין

 העולם מלחמת לפני להעלם שהתחיל באמריקה לחיים הבקורתיהיחס
 רוח בעניני בעיקר הדבר נגע שהפעם אלא שוב, התעורר ולאחריה,הראהעונה
 בעלת שרשית יהדות הקמת של מאפשרות להתיאש התחילו יהודיים.ותרבות
 ותלו באמריקה - הקבוצה גישת לפי הכל חילונית, או דתית - יהודיתמורשת

 או המזרחית שבאירופה ישראל בנצח תקוותםאת
 בציי

 תורה. תצא שמשם

 אמריקה שיהדות העובדה בעקבות דווקא ביסוס לה מצאה זוגישה
 מטעם כספים אוסף לים. מעבר בארצות אחיהם לעזרת ויותר יותרנענתה

 מיליו- ועשרות מיליונים המכניסה גדולה, ל"תעשיה" התפתח השוניםהמוסדות
 ומאות - מיליונים מאות גם הארבעים שנות ממחצית והחל - דולרים,נים

 ומטפלים טפלו מהתם ושליחים אמריקה אנשי מבין אלפים ואוליאנשים
 אמריקד מיהודי עסקנים אלפים ועשרות אלפים יצאו ובעקבותיהם אלה,בענינים
 בהנמקה להשתמש היה קל - הכיסים ואת - הלבבות את לעורר וכדיעצמה.
 ספרות אמתית, מסורת קיימא, בני תרבות ערכי מקוריים, יהודיים חייםשהנה
 רק אפשר אמתיים לאומיות או סוציאליזם שרשית, יידישאית אועברית
 קיום יהיה ומשם ישראל. ארץ או רומניה ליטא, בפולין, - שםלמצוא
 יוצאי יהודים בין פרודוכסלית עמדה התפתחות היתה והתוצאה ישראל.לנצח

 מושרשים עצמם את היהודים רואים אחד מצד בארה=ב. המזרחיתאירופה
 איתן, הוא שמצבם ובטוחים הפוליטיים ובחייה בכלכלתה מוקלטיםבאמריקה,
 יהודית תרבות כאן לפתח באפשרות כך כל מאמינים הם איןומאידך,
 והגישה הדורות בין הניגוד ואותו קיומה. באפשרות ומפקפקיםמושרשת
 ביטוי להם מצאו יהודיה של ליהדותם או היהודית לאמריקההשלילית
 כשלונם או ל"שטעטל" הגעגועים לעבר, הרומנטיקה ובעברית. באידיתבספרות

 העיקריים הנושאים הם - באמריקה יהודים אינטליקטואלים או הוריםשל
 זו.בספרות

 הלכו להתבלט, התחילו האלה שהתהליכים שעה השלושים, שנותמאז
 שנות עשרים ובסביבתה. עצמה אמריקה ביהדות שינויים כמה גםוהתהוו
 רוזוולט דלנו פרנקלין של הבחרו מאז בארה"ב הדמוקרטית המפלגהשלטון
 ביטוה חוק הונהג חברתיים. ולתיקונים כלכלית עליה לשנות הפכולנשיא,
 והפכה נתחזקה הדמוקרטית הרוח נתחזקו. המקצועיים האיגודים ;סוציאלי
 או נתעשרו הרבה זו. מתקופת-גאות נהנו היהודים בחברה. פעיללכוח
 בבי"ח. העבודה את ועזבו יותר גבוהות וחברתיות כלכליות לדרגותשעברו
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 שנשארו והפועלים ממשלתית. לפקידות או חפשיים למקצועות חדדואחרים
 האלה התהליבים בעקבות יותד. איתן ונעשה השתפר מצבם -בעבודתם

 היהודים הפועלים של המסדרים היהודיים. הפועלים בתנועת תמורהבאה
 והאיגודים ובד'. חנוונים סוחרים, זעירים, בעלי-בתים של לארגונים בעצםהפבו

 רובם ; הדבבם מבחינת יהודיים בחלקם רק ביום הם היהודייםהמקצועיים
 יהודים. בידי עודנה היא שהמנהיגות אלא יהודים, לא הם החבריםשל
 )מחוץ הסוגים שני המקצועיים, והאיגודים המסדרים בעמדות גם שינויבא

 נטל ומקומה הסוציאליסטית, הרדיקלית הגישה את איבדו הקומוניסטי(למיעוט
 יהודית-לאומית. ובן בורגנית זעיר או בורגנית, דמוקרטיות שלרוח

 ומזדקן הולך האבות דור אמדיקה, ביהדות אחרות תמודות גםבאו
 כשלשה הציבוריים. בחיים וגם הפרטיים בחיים גם לבניהם מקומו אתומפנה
 עברה הציונית ההסתדרות האדץ. ילידי ביום הם אמריקה יהודי שלרבעים
 בבמה הדין הוא באמריקה. וחונך שגודל הצעיר הדור בני שללידיהם
 האחרים היהודיים הפועלים בארגוני ובן הציוני בשמאל רק אחרים.ארגונים
 בלל בדרך אך העליונה. על האבות של ידם עוד בהוראה גםובחלקה
 על ועולים עלו מחנביה או הארץ מילידי היהודיים המוסדות פקידירבנים,
 הולך והחסד הצדקה ומוסדות המגביות השונות, הקהלות בארגוניהדובן.
 העברת - שני מערבות שידוד עם ביחד הזה, הדורות שידודומתבלט
 הצעיר שהדור משום אם המזרחית. אידופה ליהודי גרמניה מיהודיההגמוניה

 מעונין פחות הוא - "היאהודים" שבינום במו או - גדמניה יהודישל
 רוסיה, פולין, שיהודי משום ואם יהודיים בענינים מתמצא פחותוהוא

 לראויים והפכו עשרם בדדגת בינתיים עלו ובניהם ובו' רומניהגליציה,
 בחיים ההנהגה רשת את ותופשים שתפשו הם הם אופן בבללהנהגה,
 שלא בעסקנים ואם בשבר, ומנהלים בפקידים אם - היהודיםהציבוריים
 פרם. לקבלעל-מנת

 של היהודית מהלחלוחית בו שאין פי על אף הצעיר הדוראותו
 מעט בלל בדרך בו נשאר הרי והשרשיות, העממיות את הוא וחסדאבותיו
 של היכר בסימן בדת-ישראל מביר הוא רשמי באופן אבא. ביתמפירורי
 לדת נזקק שמרני או אורטודוקסי למיעוט מחוץ הוא אין למעשהיהדותו.
- בהרבה,ישראל  מצטיין איננו הוא שגם המהגרים, מדור פחות בוודאי 
 מצוות מקיים למיעוט, מחוץ שוב ההמני, הדור אין מעשיות. מצוותבקיום

 השנה בראש הבנסת בבית יבקר בחלקו ומועד. שבת שומר ואינעמעשיות,
 ובימות קטן, הוא בשבתות התפלה בבתי המתפללים מספר 1 הבפוריםויום
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 מסודתיים יהודיים מחיים דחוק שהנהו הזה הצעיד הדוד אך אפסי.החול
 התגבדות בעקבות "היהודי" הדגש בו והתעודד יהודיים לענינים יותדהתקדב

 היהודים השמדת השלושים, בשנות - ובאמדיקה - בעולםהאנטישמיות
 ישדאל למדינת המאבק השניה, העולם מלחמת בשנות הנאציםעל-ידי
 האחדונות השנים 10-15 דומות. לתוצאות מביא אחד תהליך גםוהקמתה.

 בסביבו- בפדבדים והשתקעות הגדולות העדים עזיבת דיסאודבניזציה, שנותהן
 כאלה בישובים האחדון בזמן שהתישבו האמדיקנים מליוני ביןתיהן.

 מהדוד בעיקד - יהודים אלפי מאות ואולי אלפים, עשדות גםנמצאים
 היהודים בין הפנימיים הקשדים להידוק דווקא מביא הזה הפיזודהצעיד.
 אלפי מאות בוודאי נמצאים שיקגו, או בניו-יודק גדולה, בעירעצמם.
 בפדבדים כן שאין מה יהודי. מוסד לשום אדגונית שייכות להם שאיןיהודים

 משפחות אלפי כמה או מאות כמה של הקטנה הקבוצה הקטנים. בישוביםאו
 להתדכז הדדית, להשתייכות לצוותא, זקוקקה שהיא יותד מדגישהיהודיות
 ביה"ס הקהלה, היהודי, המדכז בניהם. עבוד יהודי ולחינוך יהודי,במוסד
 חשוב יותד חלק החדשים בישובים תופשים דומים יהודיים ומוסדותהיהודי
 צעידים של דור גם גדל התקופה באותה היהודיים. תושביהם שלבחייהם
 העבודה ועל התודה על היושבים - אלפים לכמה אולי יגיע מספדם-

 חילוניים. ללימודים התודה לימוד שמצדפים או ישיבות,בכמה
 הדכב מבחינת היא איש, מיליונים חמשת בת כיום, אמדיקהיהדות

 בעיקד מודכבת היא היינו, - הי"ח המאה סוף של לזו במעט דומההדודות
 במעט. או בדב ואחידה הומוגנית שכבה מהווה היא והשלישי. השני הדודמבני
 השכבות ניגודי שונות, מאדצות מוצאו בעקבות היהודי הישוב של מוניותודב

 הניגודים כי - "התאמדקותן" מדת או אדצה בואן בזמן ההבדליםלרגלי
 "אמדיקניזציה", שי הגישה אותה גם עדכם. את ומאבדים הולכיםהאלה
 שמץ מכל להתדחק והתאמצות התבוללות פידושה היה המהגדיםשבדוד
 משמעותה את איבדה האדץ עם מבני ביהדותם שונים שהם חשדשל

 ואין דבר לכל כאמדיקני עצמו את מדגיש האדץ ילידי של הדודועדכה.
 הזאת. העובדה את להבליט צורךלו

 בתודה, ידיעותיו 1 היהודי של האינטליקטואלי כוחו דלל זה עםביחד
 קיימים שאינם או קטנים הם היהודית בתדבות ושדשיו היהדות למודשתקשדיו
 היהודית לקבוצה אמוציונלי קשד ע"י בעיקר מתבטאים ליהדות קשדיובכלל.
 בחלקה היא זו יהודיים. למוסדות אדגוניים קשדים באמצעות מהם חלקואצל
 כללית. מבתינה ואינטלקטואלית יהודית מבתינה עם-האדצית יהדותהגדול



 ישראל בארץ הלשונותמלחמת
 - ת א מ-

 ,~רפעוטיין צביס~רדסו'
 יורק ניו היהודי, התיאולוגיהסימינר

 הוא הגלוי העמים-גורמן בתולדות כבירות ומהפכות1ז13ו1113ן
 בישולו, לידי והגיע העם בהכרת שנשתרש רעיון נכבד. לא מאורעלפעמים
 ההיסטוריה פטיש מתחת גץ ניתז - עיכובים לרגל במלואו נתגשם שלאאלא

 האומה. בחיי מפנה ראשית והיא עולה,והשלהבת

 ההוראה ללשון ביחס לארץ בחוץ אדם בני מספר שהחייטוהחלטה
 תרבותי מאבק לידי הביאה בחיפה, לפתוח שעמדו חדש חינוכיבמוסד
 ישראל, בארץ ולצורתה תרבותנו להתפתחות עצומות היו שתוצאותיוגדול
 טוקירי וכל ציון חובבי חלמו שעליה השאיפה הגשמת את שהחישוהוא

 בארצם, הלשונות נבדלי ישראל, שבטי כל את ללכד הרוחנייםקניינינו
 התרבותית. עצמאותנו נצחון זה שהיה יומר אפשר ההיסטורית.בלשונם

א.
 דער "הילפספעראיין הוא המלא )שמה הגרמנית ה"עזרה"חברת
 על להגן היתה לה שהציגה והמטרה 1901, בשנת נוסדה יודען"(דייטשען
 והרוחני. הכלכלי טצבם את ולהיטיב שונות בארצות הסובליםהיהודים
 אחדים ויסדה שונות בארצות ספר בתי והקימה לקיומם סייעהה"עזרה"
 פילנטרופיות חברות שהקימו החינוך ממוסדות שונים שהיו ישראל,בארץ
 הלשון את עשתה חברים"( ישראל "כל )חברת שה"אליאנס" בעודאחרות.

 האנגלית- הלשון את מלונדון אחים" ו"אגודת הלימוד ליסודהצרפתית
 כלשון בה הכיר נתן, הד"ר מייסדה, כי לעברית, פנים עעזרה"הסבירה
 וחובבי במוסדותיה, טתהלכת העברית והיתה הארץ, תושבי ליהודיכללית
 החברה כשנגשה מועטות, שנים עברו זו. בפעולתה שמחו והציוניםציון
 למדעים, ההוראה לשפת הגרמנית הלשון את קבעה טכני, ספר ביתליסוד
 ובעטיה דרכה, קצת שינתה למורים ובסימינריון העממיים הספר בבתיואף
 והתרבוהם הלשון מלחמת המלחמה, התחוללה זו סטיהשל
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 החברה מייסד של דיוקנו תרשים בלי שלם יהא לא זה במאורעדיון
 יסוחר בגרמניה נולד הוא )1927-1857(. נתן פאול הד"ר שלה, החייםורוח
 ולפוליטיקה, למדע עצמו הקדיש הבן אמנותיות. נטיות בעל נפש ויפהעשיר
 בקביעות והשתתף בהשקפותיו היה ליבראיי בעתונאות. פעולתווהחל
 והבהירים. השקולים במאסריו שם לו ועשה "נאציאן" הגדול הפוליטיבעתון

 "אנושיים" או "כוללים" שהיו ישראל מגדולי לכמה קרהואשר
 הזדעזעה האנטישטיית של בעטיה ורק בהתקדמות, והאמינובהשקפותיהם

 הדם עלילת התעוררה 1882 בשנת לנתן. גם קרה הישראלית,נימתם
 הפרוסי הנבחרים מבית אחד כשבא מאד. לו והכאיבה עסלאר,בטיסא
 את ותאף נתו הד"ר התעורר נאמנה עובדה כעל זו עלילה עלוסמך
 יהודי על דם עלילת העלילו שנים עשר כעבור מיוחד1(. בספרכזביה

 וזיופיה. שקרותה להוכיח נתן נתעורר ושוב הרהיין גדות שעלבקסאנטן
 במשפטים הגדולה השתתפותו את לייחס "אין אומר. נתן הד"ר שלהביוגראף

 הרגשת של סבלה פרי היה זה יהודים. היו שהנאשמים לעובדהההם
 מלחמתו כנוי(. על הצדק שהושב לאחר אך והרגיעה שמרדה שלו,הצדק

 אדם בני על אלא יהודים, על הגנה פרי לא כן על היתהבאנטישמיות
 מסכים היה פיו את שואלים היו שאלו לודאי קרוב עוול. להםשנעשה
 הישראלית שהנקודה נניח אם לאמת נחטא יא כן פי על ואףלנאמר,
 אדם שבין ההבנה אי בעולם, השולטות ההבנות אי מכל הגורמת.היתה
 לעם חייו את הקדיש הוא מוכיח. ופעלו ביותר. הגדולה היאלנפשו
 מקום בכל עמנו לבני שנעשה עוול בכל וחש התעורר החם ולבוישראל
 הפושעים על ספר הוציא הוא עוזו(. בכל הגן ישראל כבוד ועלשהוא,

 הדת שלא בו ומוכיח 1892-1882, הנכרים, עם בהשוואה בגרמניה,היהודים
 החברותי המעמד אלא בפשעים, והשתתפות נטיה על משפיעים הגזעאו

 כולם4(. הנכרים-ישתוו מעמדם לבני היהודים את נדמה ואםוהכלכלי,

 בערלין, קולטורבילד, חנטיסעמיטישעס אין עסלאר, טישא פחז 5רשצעס וער1(
 )בגרמנית(1892

 )גרמנית( 1929 ברלין נאתאן, פאול הומאניטעט, אונד פאליטיק ערנסט, פעדער,2(
 "ד"ר ו 1908 בשנת הכהן הלל בן מרדכי אל במכתבו עליו כתב העם אחד3(

 בעל אנרגיה, מלא המעוקה, במובן מעשה" "איש הוא מאד טוב רושם עלי עשהנתן
 מכיר אינו עדיין עצמו שהוא פי על אף הלב, לעומק עד ויהודי טוב ורצון ישרשכל
 ירושלים, רביעי, כרך העם, אחד )אגרות מאד" אוהב הוא ישראל ארץ ואת היטבבכך

 20( עמודתרפ"ד,
 בסברה השתמש חריפה, היתה הסוציולוגית שתפיסתו העם, שאחד הדבר מעניין4(

 במסחר עסק אירופה במזרח ישראל של שרובו מכיון ישראל כבוד על הגנה לשםזו
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 היהודים של פעולתם את וניתח הגדמני בצבא ליהודים הקדיש שניחבור
 1871-1870. 1866, 1864, 1813,במלחמות

 בתנאי כגון שונים, כלכליים-פוליטיים במחקרים הדבה עסקהוא
 הכלכלית השפעתה ובהתגבדות שבאנאטוליה בדכבות הקטנה, באסיההכלכלה
 שגדמניה ומכיון וגבדה. הלכה שחולשתה בטודקיה, גדמניה שלוהמדינית
 בדעתו האדצות-עלה באותן גדמניים מוסדות של בקיומם מעוניינתהיתה
 של האולפן בתי של מסוגם ספד בתי מעדכת לייסד היה הדאוישמן

 בשנת צדפת. של תדבותה להפצת הדבה שעשתה איזדאעליט",ה"אליאנס
 ביסוד לימינו הממשלה תעמוד אם לשאול החוץ משדד אל פנה1899
 וחמקנית, עמומה היתה הדאשונה התשובה לאדץ. בחוץ באלה ספדבתי
 נשאלו הקטנה ובאסיה בקושטא גדמניה ששגדידי לנתן לו נודעבדם
 ספד בתי שפתיחת החוץ ממשדד לו הודיעו 1900 בשנת דעתם.לחוות
 רגש שלא הכיד נתן זו. בפעולתו ויתמכו לממשלה לדצון היאכאלה
 והעיד: פוליטית, הנאה טובת אלא זו, הכדה לידי הממשלה את הביאהומני

 ורשם משובח" זה הדי הומניטדיות, לשאיפות מתאמת התועלת"אם
 האגודה. ארגון לתקנות פדקיםראשי

 והנדיב הסוחד את לו ושיתף ה"עזדה" חבדת את יסד 1901בשנת
 ולאמנות. לספרות הנוטה אדם הוא אף סימון,דזשיימס

 בקישינוב הפרעות אז התחוללו בדוסיה לישדאל. צדה שנת היתה1903
 הגבול את עבדו פליטים ויהודים משם ההגירה גדלה אז בהומל. כךואחר
 מס- אמצעים וללא ברורה תכנית ללא ונדדפים, מבוהלים לגרמניהובאו
 בימי 1905, בשנת למהגדים. לעזוד סניפים פתח ה"עזרה" מדכזפיקים.
 המהפכה את להטביע אומדת הזדון שממשלת הורגש ברוסיה,המהפכה
 פה אל פה השליטים עם לדבר לדוסיה נסע נתן הד"ד ישראל.בדם

 והתראה שוב נסע שנה לאחד אובולנסקי. הנסיך ועם וויטה עםושוחח
 ברומניה, אגרריות פדעות כשפרצו 1907, בשנת קוקבצוב. ועם סטוליפיןעם
 היהודים. לטובת והשתדל שמה, ללכתמהד

 העזה היהודית הרגשתו על עדים כמאה מעידה זו מתמדתפעולה
 הישוב צדכי ומחקר בקור לשם ישראל לאדץ ללכת כשהחליט נתן.של

 מתוך - גרמאות אותם שמאשימים האשמה כגון - חסרונותיהם על לדון הראוימן
 הנכרים. הסוחרים עםהשהאה
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 משפטיה ובתולדותיה, הארץ כתיבת בידיעת תחילה עצמו אתהכשיר
 עמו ולקח והטופוגראפיה, התחבורה דרכי וחקלאותה, ספרה בתיומנהגיה,

 הספר בתי את בקר מסעו בדרך לו. לסייע מיטווך, הפרופ. המזרחןאת
 לשונם בהם. תמכה ו"עזרה" חברים" ישראל "כל ידי על שנוסדובבולגריה,

 העתיד. שלה שהאמין מכיון בגרמנית, להחליפה היה ובדעתו הצרפתית,היתה
 ונתקבל ולרחבה לארכה בה ועבר 1907 בשנת ישראל לארץ באהוא

 בתי של רשת טורקיה במדינת לייסד הרעיון בו בשל ושם גדול,בכבוד
 הגה ביחוד המזרח. יהודי של מצבם את ידיהם על להרים כדיסכר,
 המומחים והמכונאים המהנדסים את שיכשיר גדול טכני מוסד שלביסודו

 היא כן ועל נתיניה, בין מוצאתם ואינה להם זקוקה טורקיהשממשלת
 לפועלים גם עבודה תומצא המומחים ידי על לארץ. מחוץ להביאםמוכרחת
 הצבוריות. בעבודותיהודים

 הצבו- העבודות מן הרבה גרמניה. ענייני עם יפה נשתלב זהרעיון
 הגרמנית הלשון תתפוס שכך מכיון גרמניות. חברות לידי נמסרוריות
 שליט. להיית צריך הטכני הספר בבית ושימושה בטורקיה, חשובמקום
 מקצועית ספרות ומתוך גרמנים במוסדות להתמחות יצטרכו המוסדחניכי
 עם מזדהים ישראל שעניני יוצא בשופי. מצויה היא ובגרמניתעשירה,
 אלה. את אלה חופפים והם גרמניה,עניני

 הוא אבל ולתפיסתח, לה התנגד הוא אדרבה, - ציוני היה לאנתן
 אדם דבות. ולהוציא במחאות לצאת קנאי או צר אופק בעל היהלא

 כשחזר רצויה. מטרה לשם הכוחות בכל להשתמש מוכן היה,אובייקטיבי
 ברוסיח, בקורו מימי עוד שהכירו לוין, שמריהו עם נפגש לברליןנתן
 ישראל. בארץ להקימו אומר שהוא הטכני הספר בית תכנית את לפניווגולל
 ספר בית העברי; לחנוך כותרת גולת בו ראה כי לרעיון, נתיהבלוין

 את חבטיח הוא הארץ. להתפתחות הדרוש גבוהה רמה בעלמקצועי
 חובב העשיר' של בנו ויסוצקי, דוד בברלין שהה בזמן בו לנתן.סייעו
 קרן, בצוואתו הניח הנדיב ויסוצקי. זאב קלונימוס ישראל וארץעברית

 שמו. על שייקויא למוסד רובלים אלף מאה מפירותיה יפרישו שנהשבכל
 לתמוך עליו השפיעו ושניהם וויסוצקי, נתן בין פגישה סידר לויןשמריה
 הודיעו 1908 שנת בראשית ישראל. בארץ שיווסד הטכני הספרבבית

 שמן הראשונה התרומה את למסור מסכימים שהם הצוואח עלהאפיטרופסים
 שלא שניהם הסכימו ויסוצקי ודוד נתן הד"ר הטכני. הספר לביתהקרן
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 שהיה העם, אחד פילנטדופי. אלא לאומי, ציוני חותם המפעל עליטביעו
 את ושהכיד בדאשו שעיניו וכאדם והמתן, המשא את נהל המנוח,מידידי
 הספד. בית של היהודי אפיו את מיוחד בסעיף הבטיח המעדב,יהודי
 החוזה. על וויסוצקי העם אחד חתמו 1908 שנת במאדס 29ביום

 הטודקית הקיסדות את לשמש היתה הספד בית של תכליתואם
 ישדאל לאדץ נטייתו על נוסף בחיפה? להקימו נתן החליט מהמשום
 חדיפות ועל מעופו על מוכיח זה אף טוב, אסטדטגי מקום בחיפהדאה

 דלה, עיידה חיפה היתה ההם בימים כי הכלכלית-הפוליטית.תפיסתו
 אבל נפש. כאלפים כלל היהודי וישובה אלף, לעשדים הגיע תושביהמספד
 קבעה טודקיה הגדול. עתידה את שלו המדינית באספקלדיה צפהנתן
 את שתקשר ההדז'סית הבדזל מסילת של מוצאה למקום חיפהאת

 להתקשד היתה עתידה זו ומסילה המוסלמיים, הקודש עדי עםדמשק
 הבגדדית. המסילהאל

 בעיד ולא בחיפה עינו לשים לו גדמו נוספות פסיכולוגיותסיבות
 עם ומלחמה קנאות של המסודת שדדה בידושלים ישדאל. באדץאחרת
 חיפה - ציון חובבי של והשפעתם משכנם מקום היתה יפו חדש.כל

 מיוחד. חותם ללא נויטדאלי, מקוםהיתה

 האדץ יליד כהן, אפדים היה בארץ "עזדה" חבדת של כחהבא
 סביבתו, את יודע פקח, היה הוא בגדמניה. הכללי חינוכו אתשקיבל
 צד לכל מסבידות פנים להדאות מוכן אדם, בני עם להתהלךיודע

 לנתן מסייע היה כהן החיים. איש בקיצוד ולכשדות, לוויתודיםומסוגל
 שקול ואחד למכירה הוצעו מגדשים הדבה ולרכשו. בחיפה מקוםלבחור
 קרוב אמות, 80,700 שהכיי בשטח מידאוואן, בשכונת עינו נתן שםהדעת

 הקניה הכדמל. של הצפוני במדדון היה זה עותומניים דונמיםלחמשים
 אליהו לכך וסייע 1908. שנת של ויוני מאי בחדשי הפועל אליצאה
 בגיאוגדאפיה רבה ידיעה לו שהיתה ביפו, אנגלו-פלשתינה הבנק מנהלספיד,
 האדץ5(.של

ב.

 של הדאשונה תדומתם את בתתם ויסוצקי יודשי שהתנותנאי

 עמודים 1955, חיפה, צבור, לקשרי המחלקה בהוצאת בראשיתו, הטכגיון תולדות5(
 על שגכתב מה בכל ביותר המדויקת והיא ידיעה ברב גכתבה זו חוברת אגב:6-5.
 זה. היסטוריפרק
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 החדש, המוסד את תנהל "עזרה" חברת שלא היה - רובלים אלףמאת
 כדי - ויסוצקי משפחת נציגי גם ישתתפו שבו מיוחד קוראטוריוןאלא
 הקוראטוריון של הרכבו וניהולו. המוסד על השפעה טמנה תשללשלא
 כללי ועד ציונים, ולא ציונים של המפיגות, מכל להיות צריךהיה

 נתמנו הנדיב משפחת מצד מסוים. מפלגתי חותם עליו נושאשאינו
 גינצבורג ואשר טמוסקבה, גברונסקי וד"ר גוץ ר. צייטלין, י. ויסוצקי,דוד
 סימון, דזשיימס "עזרה": מצד בלונדון. היה ההוא בזמן שמשכנו העם()אחד
 ונספח טימנדורפר, וב. לנדאו א פיליפסון, מ. פרופ. נתן, פאולד"ר

 שונים. בחוגים והשפעתו הגדולה התענינותו בגלל לוין, שמריהואליהם
 נמצאה למעשה אבל שוות, זכיות בעלי הקוראטוריון חברי כל היולהלכה
 והד"ר ראש ליושב נבחר סיטון דז'יימס הגרמנים. החברים בידיההנהלה
 בידו. רוכזה העבודה וכל המנהל היה הסגן, הוא, אבל - לסגנו נתןפאול

 המפעל להקמת הדרוש מן חלק אך היתה ויסוצקי ותרומתהואיל
 ההסתדרות הם. אף שיתרמו וארגונים אישים לבקש היה ההכרחמן

 העמידה הקיימת" ו"הקרן הטכני הספר לבית לסייע החליטההציונית
- 1908 בשנת - הקוראטוריוןלרשות  המוסד להקמת אדמה חלקת 
 שנקנתה לאחר חדשיים קרה זה הרב". הלאומי ערכו הכרת"מתוך

 בקורטוריון כחה באי הקיימת הקרן בשם דרש לוין שמריההקרקע"(.

 טשפחת מינתה הציונית ההסתדרות את לפצות וכדי נדחתה, והדרישה-
 שיצאו טשלנוב, יחיאל הד"ר את לקוראטוריון, חדש כח באויסוצקי

 כחה באי כן עי היו וכה2לינוב לוין שמריהו הציונית. בתנועה מוניטיןלו
 הציונית. ההסתדרות נציגי שימשו ולא ויסוצקי משפחתשל

 מאדירי שיף, ה. יעקב אמריקני. - אחד צד עוד נוסףבינתים
 וארץ לישראל, הקדוש בכל התעניין מסור, יהודי היה באטריקה,ההון

 הפילנטרופים רוב בין המקובלת היתה שלו האידיולוגיה בכלל.ישראל
 קשרו את החושב אמריקני היה הוא אירופה. ממערב שמוצאםהיהודים

 כשבא חילונית לאומית הכרה לכל ומתנגד הדת יסוד על ישראלעם

 מחיר הפרנקים, אלף מאת את לקבי הסכים נתן אלו: בתנאים נמסרה הקרקע6(
 את ונימק הבעלות, זכות את לקרן להעביר נמנע אבל הקיימת, הקרן מאתהקרקע,
 כן על עליה, המוקמים הבניינים מן הקרקע בהפרד מכיר שאינו הטורקי בחוקמאונו
 הציונית וההסתדרות עולמית, נפרעת שאינה כהלוואה, ייחשב הקיימת הקרן שכסףהסכימו
 1910. במארס באחד תרומתה את מסרההקיימת הקרן למאה. אחוזים שלשה של בשעור הרבית את הקיימת לקרן לשלם עליהקבלה
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 יצאה לא הפגישה אבל עמו, %הפגש הרצל השתרל בגרמניה לבקרשיף
 כן על ווינה, העיר את לצאת בזמן בו יכול שלא משום הפועל,אל

 בלונרון, מ%יבוי, קצנינסון הר"ר עוזרו את הרצל, בקשת פי על שיף,קיבל
 לר"ר בצער השתתפות ש% מכתב שיף שלח הרצל כשמת 1904.בשנת

 סימפאתיה ברחשי להשתתף יכולתי שלא פי על "אף וכתב.קצלנסון
 לד"ר ובמכתבו הרמהי(. איריאליותו את להכיר מוכרחים אנולמאמציו,

 קלה לשעה אף להניח יכול "איני עצמו. על 1907 בשנת כתב שכטרז.
 להנועה באמונה להשתייך בזמן ובו נאמן אמריקני להיות לארם %ושאפשר

 הטוב""( אזרחה שהוא אומר שהוא לארץ נאמן מה.ות ימנעהוהציונית-זה

 ואומנויות, חרושת חסרה שהיא ראה ישראל בארץ שיףכשביקר
- ולנוולותו הישוב של לדלדולו גורמים הילווהחסרונות  ישן חזיון 

 בעיניו הדבר נראה לשיף נתן כשהציע בזמנו. למונטיפיורי עורשנגלה
 דולרים. אלף מאה לתרום והבטיח - רוחו ולפי לרעה אח לו היה נתן-
 ובלי "איזמים" בלי כללי, יהודי אופי למוסר %ו שיהא רצה הואאף

 שתנאי התנגדותו, את ונימק אלה לתנאים חשש העם אחד להם.תעמולה
 שנרשם מבלי פה, בעל נתקבל ונימוקו והדעה, הדבור חופש את שוללכזה

 אלא "עזרה", חברת ירי על המוסר יתנהל שלא דרש שיף גםבמכתב.
 הארצות. מכל יהודים בו יהשתתף יוכלו למען עצמו, ברשותיעמוד
 חשובים, ארם בני בו והכניסו הקוראטוריון הרחבת לירי הביאה זודרישה
 שלקו- בתנאי בברלין, נשאר המצומצם הפועל הוער אבל מאמריקה,ביחוד

 המיוחדת החברה נוסדה 1909 בשנת הפיקוח. זכות תהא הרחבראטוריון
 פאלעמטינא אין ערציהונג טעכנישע פיר אינסטימוט בשםונקראה

 להמציא המוסד. תפקיד נקבע התקנות ספר של הרביעיבסעיף
 לתל- "לאפשר זה ועם שבמזרח, היהורי לנוער בטכניקה והשתלמותחנוך
 העם של ובעברו העברית בלשון מספקת יריעה להם לקנותמירים
 מוצאם את ומכבדים ערכם את המכירים יהודים שיגדלו כדיהיהודי,
 על תיכון ספר ובית בחיפה יהודי טכני מוסר יוקם זה ולשםודתם,
 ווארבורג ומ. מכרנקפורט, שיף ל אז נוסמו הקורטוריון חברי אלידו".

 זלמן שלמה הפרופ. . הם ואלה שמונה, ומאמריקה "עזרה",מהאמבורג-מצד
 שטראוס, ש. שיף, ה. יעקב מארשל, לואיס המפורסם הדין עורךשכטר,

 א "מ(8 18א 8ץ1[ 6ח8 ,8ץ8118[,11
~8)06 

 )7 5מץץם ,מ61ג
א "ץ192870 א  163-164, %  

 165 עמוד שם,8(
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 סיפוחם זכות גם ניתנה לקוראטוריון מק, יוליאן וי. רוזנבאלדיוליוס
 טשלינוב. הד"ר את סיפחו וחמשה. לעשרים מספרם שיגיע עד חברים,של

 לוין שמריהו ד"ר נתן, פאול הד"ר סימון, דזשיימס היו הפועל הועדוחברי
 היושב היה סימון מפרנקפורט שיף ולודוויג מלונדון העם אחדמברלין,
 מזכירה שהיה כהן, ברנרד ד"ר והמזכיר נתן הד"ר בפועל והמנהלבראש
 "עזרה". שלהראשי

 ובין "עזרה" בין ההפרדה ההנהלה. נשתנתה ולא הארגוןנשתנה
 "עזרה". של כזכותה נחשב המפעל כל פיקציה. אך היתה המשפטיתהאגודה

 שהמוסד והחליטו טכני בחנוך מומחים עם נועצו חדשיםבמשך
 בינונים, והם בגרמניה, "טכניקום" הנקראים למוסדות בתכניתו ידמההחדש

 ובבתי בבניה עבודה ומנהלי לאינג'ינירים עוזרים טכנאים,ומכשירים
 לו יסנפו זה למוסד להכנס המוכשרים תלמידים שימצאו וכדיחרושת.
 ומלאכת ציור בעיקר, הריאליים המקצועוה את בו שיטפחו תיכוני, ספרבית
 לפני- אחד וביניהם בניינים, שבעה הטכניקום בחלקת להקים החליטויד.
 אלכס האדריכל ידי על הותקנה הבניינים תכנית החוץ. מן לתלמידיםמיה,

 שנת עד נתעכבה הטורקית הממשלה מן האישור קבלת מברלין.ברנוואלד
 על להשגיח האגודה כח בא להיות הופקד יוין שמריהו הד"ר1911.
 אבן הנחת טכס נערך 1912 שנת באפריל 11 ביום הבניינים.השלמת
 לטכניקום.הפנה

 אמצעים ונדרשו התאימו לא הבניה להוצאות הראשונים החישוביםכל
 תרומה ונתנו הוסיפו ויסוצקי יורשי מאד. גדולים סכומים נוספים,כספיים
 שהד"ר אופנהיימר, כהן הברונית מעזבון רובלים, אלף מאת שלחדשה
 מרקים אלפים מאות שלש של סכום הופרש עליו, אפיטרופוס היהנתן

 נדיבה, ביד תרם סימון י'ימס הטכניקום. להחזקת יוקדשושפירותיו
 ביותר. גדולות היו "א שנדבותיהם אחרים, תורמיםונמצאו

 לשון שאלת התחוללה השלמה, שעת כשהתקרבה בנין, חבליולאחר
 מהומה. אתה והביאהההוראה

 אליו. היספחם מראש-ת שבועד הלאומיים את הדאיגה הלשוןבעית
 האומר סעיף נתקבל וטשלינוב לוין העם, אחד של דרישתם פיעל

 לי- התלמידים את לחנך היא והטכניקום התיכוני הספר "ביתשמטרת
 מסורים ויהיו ישראל של עברו ואת עברית יפה יודעים שיהיוהודיס,
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 נתן כשהיה וכבוד". אהבה מתוך בפלשתינא ולמולדתם ליהדותםלדתם,
 צדיך התיכוני הספד שבית דעתו את חיווה ישדאל בארץ השניהבפעם

 ידיעה בה, גמורה שליטה כדי עד העבדית הלשון את יחניכיו~הקנות
 אידופה. עם מגע לשם זדה, כבשפה בגדמנית ושימוש בעדביתמעשית
 השונות האדצות יוצאי היהודים את המקשדת הלשון את נתן דאהבעבדית
 זה. ביחסו שנוי בא הימים במשך אבל ישדאל.שבאדץ

 שהוא - הטכניקום ובין התיכוני הספד בית בין להבחין אמנםיש
 הכהן, הל" בן למדדכי מלונדון זה בענין כתב העם אחד מקצועי.מוסד
 האלה כדברים 1912, שנת ביוני 2ביים

 קודם וסבוכים. אדוכים הדבדים בטכניקום השפה שאלת דבד"עי
 על שיוסד הבינוני ביה"ס ובין עצמו הטכניקום בין ~הבדיל צריךכל
 כחנו. בכל העברית בעד האשכנזים עם נלחם האהרון לזה בנוגעידו.
 עוד הפדוגדמה עדיין מסכיקות בלתי אבל דבות, הנחות לנו עשוכבד
 כנדאה, שלחו. לא ועדיין אלי, לשלחה צדיכים היו כבד זה נקבעה.לא

 זה. במוסד העברית את לקפח יצליהו בנקל שיא עצמם, הםמדגישים
 שפת העבדית שתהיה "דדוש פה פתחון שום לי אין עצמו בטכניקוםאבל

 כן עשו זה בענין בממונם שהשתתפו אלה שכל תשכח נא אלהלמודים.
 העבדים" באדץ הלשון( )במובן י ד ב ע גבוה "בי"ס לנו שיהיה בשביללא
 טכנית "בהשכלה כי כמוך, הם גם חושבים היו ואלו אומד, שאתהכמו
 שחוש- היא האמת פדוטה. אף נותן מהם איש היה לא באדץ" צודךאין
 ישראל באדץ טכנית בהשכלה צודך שיש אני( גם אחשוב )וכן כולםבים

 גם יבנו ובעתיד גשדים, חדשות, מסלות בונים הלא בכלל.ובטודקיה
 ובטור- בא"י עבודה ימצאו האנג'ינדים שדוב חזקה ותקותנו חדושת.בתי
 באותה מומחים אינג'ינדים לחנך שאפשד באמת תחשבו והאמנםקיה.

 שאין בלשון כלומר שלנו, והבינונים הנמוכים הספר בבתי הנהוגההשיטה
 הכל הנותן הוא דמודה ואך הנחוצים, ללמודים ת 1 ד פ ס ם ו שבה
 זו ששיטה לי כמדומה החסדותו המלים את היוצד גם והוא פהבעל
 לשוננו כבוד להודיד טוב היותר האמצעי היא לטכניקה גבוהבבי"ס

 האמתיים"". החיים עם כלל להתקשר מוכשרת שאינה העולם, לכלולהראות
 הלשון על לשמור והבטיח בטוח שהיה נתן הד"ד את הניעמה
 ההשפיעו הגדמנית9 של כוחה שיגבד ולהשתדל דעתו את לשנותהעברית

 276. עמוד ד, חלק אגרות9(
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 שבית שמכיון לו שהסבירו אפשר בעצתם? ששאל הגרמנים המומחיםעליו
 המקצועות את ילמדו ובטכניקום לטכניקום, פרוזדור ישמש התיכוניהספר

 בעודם בגרמנית התלמידים את להכשיר הוא צורך בגרמנית,הטכניים
 ולהגדיל במוסד שלטת לשונה שתהא גרמניה ממשלת ההשפיעהצעירים"(.

 כדי בדבר, גרמניה יהודי ההשתדלו או הפוליטי. משקלה את כך ידיעל
 הגדולה9 נאמנותם את לממשלתםלהראות

-  בבטחה לענות שיוכל אדם אין 
 מוסד זה שיהא צפו הגרמנים שבחוגים ספק אין ההן"1(. השאלותעל

 ד"ר בחיפה, הגרמני והקונסול חוםיבות, בו לנהוג עליהם כן עלגרמני,
 את חחשיב ארצו, תרבות להרבצת כלל בדרך שהשתדללויטפרד-הרדג,

 אווירה בורמניה העסקנים בין כן על נוצרה זו. ראות מנקודתהטכניקום
 הגרמנים, היהודים יכלו ולא מיוחדת, פטריוטית אחריות והרגשתמיוחדת
 ארצם. בני את לאכזב שעה, בכל והבליטוה שלהם בפטריוטיותשהתגאו

 העברית ישראל. בארץ הלאומית ההתפתחות גדיה הימים,במשך
 תאוותו נתחזקה, החדש הישוב של הלאומית הרגשתו בחיים, יותרנשתרשה
 הלאומית. לשונו להשתלטות חרדתו וכן ונתגברה עלתה עצמאייםלחיים
 בבתי בארץ, "עזרה" במוסדות עליה. חרב כתנופת היתה בה פגיעהכל

 תסיסה והחלה לגרמנית, עדיפות מתן הורגש ובירוומלים, שביפוהספר
 בחודש המוסדות. של והתלמידים המורים בין התנגדות אותותונראו

 מי פינק~שטיין, אלפונס ד"ר המהנדס לארץ בא 1913 שנת שלמאי
 למדו ומפיו הטכניקום, לענייני היועץ שלזינגר, הפרופ. של תלמידושהיה
 עברה בארץ הגרמנית. הלשון תשלט ובטכניקום התיכוני הספרשבבית
 התחדשות של הפרוצס בתוך שחיו המורים בין וביחוד מרירות,רוח

 לעורר רצה המורים מרכז חייהם. ולתכלית נפשם לצפור ונעשתההלשון
 הניאוהו לוריא, יוסף הד"ר ביחוד בהם, המתונים אבי מהאה, תנועתמיד

 הקוראטוריון של הציונים יחברים אפשרות לתת כדי מבוהלת,מפעולה
 המתונים. עם אחת בעצה היה לוין שמריהו אף בפנים. מלחמתם אתלהלחם
 תזכיר מש"וח - הראשון הצעד היה לוריא הד"ר של דרישתו פיעל

 בארץ העברים הספר בתי על הגרמנית "ההתקפה במחברתו כהן ישראל10(
 ושום ישראל, בארץ הלמוד לשון ויותר ייתר נעשתה העברית "הלשון כותב:ישראל"
 הנראה, כפי מעשיה, את העושה ה"עזרה", חברת שהחלה עד לה למכשול עמד לאדבר
 במוסדות בעברית השימוש את לדכא גרמניה, ממשלת דרישת פי על בעקיפין אוישר

 זו לדעת חותכות ראיות לנו אין אבל מקובית היתה זו וסברה 4(, )עמוד הגרמנית"לטובת
 181881 ,ת8עסס 148 עו~תרן8ע( "(5ש," 9% 48ש ש(ע86]2 8~400"8 עו,%48ש88~"ל2

 ,ת60ת6מ1918
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 את ללמד הצורך את הגיון בדבדי הסבירו שבו תזכירלקוראטוריון,
 בטכניקום למוד שפת בתור זרה "שפה בעברית. בטכניקוםהמקצועות

 הרבה כך ובכל עמל הרבה כך בכל לנו שעלה הלאומי, לחנוך אסוןתהיה
 גדולה השפעה בודאי תהיה גבוה היותר המוסד בתור לטכניקוםקרבנות.

 יהרוס העברית, תהיה לא בו הלמודים שפת ואם בארצנו, היהודים הייעל
 את היסוד עד ויערער שלנו העברי הספר בית את שלו באוטוריטטהוא
 להתגלות. הה"ו הפרצות העברית""(. על המיוסדת התרבותית עבודתנוכל

 על להשפיע פשרה, דרך למצוא לוין השתדל תרע"ג שנת שלבסתו
 הספר בבית ההוראה שלשון דרש לוין פינקלשטיין. הד"ר באמצעותנתן

 כלשון תלומד וגרמנית הכלליים, במקצועות אף העברית, תהאהתיכוני
 אהדים או אהד אבל גרמנית, ההוראה לשון תהא ובטכניקום ראשית,זרה

 שמריהו יצא המתיהות התגברות עם בעברית. ילומדו ההובהממקצועות
 לוויתורים נתן של לבו להטות ובתקוה היהוסים את לשפר לברליןלוין

 שנתכנס עשר האהד הציוני בקונגרס הועילה. לא והשתדלותו -אהדים
 נלהבת היתה לא והתשובה הדור, להינוך פעולה לוין דרשבספטמבר
 הלבבות פירוד גדל בינתים קודמת. הכלכלית שהפעולה היוסבורים

 מתוך עמו יהד שעבד לוין על התמרמר לאהרונה הנזכר ונתן. לויןבין
 לו. מתנגד הוא - להגשמה הם כשמתקרבים ועתה שנים במשךידידות

 ההכרעה. באה 1913 שנת באוקטובר 26 מיום הקוראטוריוןבישיבת

 את נימק נתן לוין. של והשניה נתן פאול של האהת : הוצעו הצעותשתי
 להשיג אפשר אלה ואת שימוש-ות יימ~דיות הן שמטרותיו בזההצעתו
 עשירה, מקצועית ספרות לה שיש המפותהת הלשון - הגרמנית ידי עלאך

 תתקבל לא שבאם איים אף נתן זו סגויה לידי עדיין הגיעה לאוהעברית
 ישראל, תולדת על בספרו הידוע פיליכסון, מדטין להתפטר. יוכרההצעתו

 וגי- כללית היסטוריה גם ילמדו התיכוני הספר שבבית פשרה,הציע
 הקו- הציונים. רוה את סיפקה לא זו פשרה ברם בעברית,אוגראפיה
 : האלה הההלטות את דעות ברוב החליטראטוריון

 המקצועות בכל כהובה שתוטל רשמית הודאה שפת קובעים אנו אין1(

 האמורים. במוסדות נלמדיםשיהיו

 בדו"ח חוזר מכתב יפו טורוב, נ הד"ר ע"י ערוך פדגוגי, קבץ החנוך,11(
 תרע"ב-תרע"ג. לשנת בא"י המורים אגודתמרכז
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 היהודי אופיו עם בהסכם מיוחדת לב תשומת תוקד,ם העבדית ללשון2(
 הטכניקום.של

 שהיא זו, ששפה כדי הגרמנית, בשפה נלמדים יהיו הטבע מדעי3(
 החדשה. העת של המדע להתפתחות גשר תשמש ביותר,קולטורית

 הת- מכתב לקוראטוריון הציונים החברים הגישו זו החיטהלאחר
 זה. בנוסחכטרות

 : האלה הדבדים את להודיעכם מתכבדים מטה החתומים"אנחנו

 הלאומית ושפתו תרבותו ישראל, עם בתחית רואים שאנחנו"משום
 שכל לדרוש אנו מוכרחים שלנו, גדול הכי האידיאל את ישראלבארץ

 עם יחד זו. לשאיפה מכוונים יהיו ישראל בארץ החינוכייםהמוסדות
 גם נזק שתגרום מביי להימ"א היתה יכולה זו שדרישה אנו, בטוחיםזה

 לשפת בנוגע היום שנתקב?ו ההח"טות הספר בית של המעשיותלמטרות
 מתאימות אינן בחיפה הקורטוריון ידי על שנוסדו הספר בבתיההוראה

 על בזה לכם להודיע הגדול, יצערנו אנו, מוכרחים ולכן השקפותינו,עם
 מהקורטוריון". התפטרותנודבר

 טשלינוב. ו. י. לוין, שמריהו גינצבורג,אשד

 גדולה. מחאה תנועת התחילה ישראל בארץ ההחלטהכהבנתפדסמה
 גדולה. התמדמרות מתוך אספות נקדאו והמושבות הערים ובכלבירושלים
 ילמד דרשו למסחד הספר ובית בירושלים למורים הסימינריוןתלמידי

 שלא בשבועה עליהם קבלו תימידים וארבעים בעברית, הלמודים כלאת
 כל את ללמד דרישתם את ימלאו לא אם ההם, הספר בבתי לבקריוסיפו

 זו נשלחו טלגראפיות מחאות התפטרו. המורים גם בעבדית.המקצועות
 המורים מרכז בברלין. הקוראטוריון אל וכינום אספה מכל זואחר
 ועל בחיפה הטכניקום ועל הריאלי הספר בית על בויקוט יהכריזהחייט
 תלמידי משרותיהם. את יעזבו לא אם ההם, במוסדות והכקידיםהמורים

 כלשון העברית הלשון את שינהיגו אולטימאטום הגישו למוריםהסמינריון
 הספר בבית שבתו. משאלתם להם ניתנה וכשלא המקצועות, לכלהיחידה
 ההורים פתחו נמלאה וכ,מלא כזאת דרישה ההורים דרשו ביפולבנים
 אליו. עברו והתלמידים המורים ורוב חדש ספדבית

 המצב את לבדוק ישראל לארץ נתן בא הגדולה ההתרגשותלרגל
 מורי לעברית. שלבם וראה שונים עסקנים עם ארוכות שוחח הואבמקום.
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 נימוקיהם את ופרטו ביותר, קיצוני לא תזכיר לו מסרו "עזרה" של הספרבתי
 והלאומיות. והפדגוגיה הפסיכולוגיה יסודות על עברית הוראה שפתלטובת
 הפעם הועילו. לא אלה וכל - תזכיר לו הגיש בסימינריון, שלימד יליןדוד
- הקהל לרוח והמבין הסבין האובייקטיבי, האדם נתן היהלא  הקשהו. הפילוג 
 וזעף. סר לגרמניה שבוהוא

 באמצעים אחז כהן, אפרים ישראל, בארץ "עזרה" חברת של כחהובא
 התנאים, לפי אחדים, ימים עוד ללמד שנתפטרו המורים כשבאוחריפים.
 הקונסול לעיני מוכנים עמדו ושוטרים הספר מבית לצאת עליהםפקדו

 נתרגשה. הארץ וכל הספר. לבית הוא אף שהובאהגרמני

 ובקשו הלבבות פירוד על דאב שלבם מתונים אדם בני נמצאובינתים
 רבה השפעה לו שהיתה מאגנס, ייב יהודה הד"ר השתדל באמריקהשלום.
 החברים נתכנסו 1914 ליאנואר 18 ביום באמריקה, הקורטוריון חבריעל

 האפשר. במידת לאלתר העברית את שישליטו והציעו בפירוד לדוןהאמריקניים
 יותן זה עם יחד אך הבכורה, משפט יינתן "לעברית ; היה הטלגרמהנוסח
 יהיו ההוא הזמן ואחרי הראשונות, שנים שבע במשך לקורטוריוןחופש

 להם יימצאו שיא מאלה חוץ בעברית, הלימודים כל את ללמדמחויבים
 הדרושים. הספרים אוהמורים

 המאורעות על העמוק צערם את מביעים האמריקנים1,החברים
 האחרונים בימים שנתפרסמו המודעות על וכן ישראל, בארץ שאירעוהאחרונים

 הציונים.כנגד
 כי שלנו, המוסד בשביל רק לא הדבר חשוב כמה לב על"בשימנו

 קוראים אנו במחננו, השלום מהר שישוב כולה, היהדות בשביל גםאם
 ישראל, לעם מסירותם בה2ם וטשלינוב, לוין העם(, )אחד גינצבורגלהאדונים
 שלשה מקומם לממלאי ויציעו הסכמה לידי שיבואו לכולנו, היקרולמפעל
 הקורטוריון מאת לבקש זה עם ויחד לתעודתם, הראויים אחריםחברים
 ההם. במועמדים לחבריםשיבחר

 אלה הצעותיע את שיקבלו הקורטוריון חברי לשאר גם פונים"אנו
 רבים". ופגעים משבר להביא העלולה המחלוקת לזו קץ שיםלמען

 הנשיא* זולצברגר,מאיר

 לחודו2 22 מיום בישיבתם האמריקנים בהצעת דנו הקורטוריוןהברי

 הספר בבית ההוראה לשון בענין להסכים החלטה לידי ובאו 1914פברואר
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 ספר מבית ידם לסלק החליטו כולו, למוסד הדבר יפריע שלא וכדיהריאלי,
 והכירו ביותר, גדולים הדעות חילוקי היו לא לטכניקום ובנוגע לגמרי.זה

 השאר בין והחליטו ההצעהבצדקת

 בחוזים 2(. ראשונה. סשעה בעברית נלמדות ופיסיקה מתמטיקה1.
 הלשון את לדעת מתחייב מורה שכל תנאי יותנה למורים שיינתנוהחדשים
 השנים ארבע כעבור 3(. למשרתו. היכנסו מיום שנים ארבע כעבורהעברית

 הדרגת שלפי המקצועות הם אלו ויחליט הקורטוריון יתכנס בטכניקוםהראשונות
 ללמדם הראיי מן ההוא בזמן העברית לימוד ואמצעי העברית השפההתפתחות
 הקורטוריון מחבר* ואחד אחד כל בהסכם אלא מורים ממנים אין 4(.בעברית.

 )לוין, הקורטוריון מן שיצאו החברים שלשת במקום 5(. דעות. רוב פיועל
 שנים יצטרפו שמהם אחרים ציונים חברים שלשה ייספחו וטשיינוב( העםאחד
 הפועל.לועד

 נעשו לא והוויתורים זמן. באחור באו הם - גדולים, וויתורים היואלה
 הבהבו. המרי הרגשות שלם.בלב

 לגמר גדולים סכוסים היו דרושים - היא אף העיקה הכספיםשאלת
 מקורות. כהטלשה לבוא צריכות היו ההכנסות המוסד. ולהחזקתהבניינים
 האמריקנים, ומן ויסוצקי משפחת בצרוף הציונית ההסתדרות מןמ"עזרה",

 הטכניקום למען האגודה הפרדת דרשה הציונית ההסתדרות בשווה.שווה
 שנקבעה בישיבה וסרבו. השפעתם הפחתת ראו וי'ימם ונתן "עזרה"ממזכירות

 נתן אחר נטה שלבו שיף יעקב - האמריקנים תשובת עדיין נתקבלה לא בזהלדון
 "דרך תמצא אם במוסד לתמוך שיוסיף הודיע ברוחם, לו הקרוביםוי'יסס,
 בישיבה הקורטוריון. מן מתפטרים שהם האמריקנים הודיעו בינתיםחדשה".

 ההסתדרות נציגי עוד השתתפו שבה 1914, ביולי 17 ביוםשנתקיימה
 הסכימו לא וסימון ונתן - מ"עזרה" האגודה את שיפרידו דרשוהציונית
 משבר. לידי הדבר והגיעלכך,

 החובות. לתשלום רכושה ומכירת האגודה ביטול וסיסון נתן דר,בואז
 ושיף ויסוצקי כספי - הנמכרים הקניינים כספי את לקבל יכ4ה לבד"עזרה"
 הם. ברשותם כן על היה והרכוש כהלוואות, "עזרה" וכספי כמתנותנחשבו
 בדרך היחידה הבעלות את מקבלת ה"עזרה" היתה כזאת מכירה ידיעל

 והואיל פומבית, מכירה "עזרה" הכריזה העולם מלחמת כו~פרצההמשפט.
 היתה המלחמה ובימי - באנגליה רשומה חברה היתה הקיימתוהקרן
 1915 במארס 5נ ביום זכויותיה. כל הקיימת לקרן אבדו "האויב"אנגליה
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 הטכניקום מגרש את לעצמה לה רכשה ו"עזרה" הפומבית המכירההיתה
 הגרמני הצבא ידי על הבניינים נתפסו 1917 שנת של בסתו בנייניו. כלעם

 לבית בהם והשתמש הטורקי הצבא בא כך אחר מטבחים. לביתוהפכוס
 הקץ הקיץ ובזה - האנגלים ידי על העיר נכבשה 1918 באוקטוברחולים.
 "עזרה". של ממשלתהעל

 עצמו. ברשות העומד למוסד והיה הריאלי הספר בית נפרד לעילכאמור
 הציונים אל המחלוקת בימי עבר הספר בית מנהל שנתמנה בירםהד"ר
 העממיים הספר בתי שיבה. שנות עד ההוא המפואר המוסד מנהלוהיה

 דחוקה שהיתה "עזרה" חברת לאומיים. עברים למוסדות היו הם אףוהסימינריון
 בשנת - הציונית להנהלה ומכרתו הטכניקום מן ידיה סילקה המלחמהאחר
.1920

 להשריש הישוב שאיפת את בישולה לידי הביאה הלשונותמלחמת
 יהתקדמותנו והגבוה העממי החנוך ידי על ולהצמידה יום יום בחיי העבריתאת

 את לשחרר - הלאומי החנוך של לגיבושו גדולות עשתה היאהתרבותית.
 כי ואף העברי. לנפש דרור ולקרוא הגלותית האפיטרופסות מןהישוב
 פאול הד"ר - ה"עזרה" חברת של הראשי העסקן עם המלחמההתנהלה

 תקוכה במשך כעלו. ערך ואת הגדול ערכו את מאתו לשלול נוכל לאנתן,
 כלכלי תרבותי חזון בו וראה יהודי טכניקום של לאידיאל התמסרארוכה
 הגדול המוסד של בזיוו ולטבול הכרמל הר על מושבו לקבוע ונכסףגדול,
 שהיתה המחלוקת, סלע אי נופצה הגדולה תקוותו האחרון. יומועד

 מרירות ידי על והתרחבה והתנאים החיים סיבוכי ידי על וגדלהאידיולוגית,
 הציוני האידיאל עצמת את אבל מתעורר, עם לרוח במעט הבין נתןאישית.

 הרגיש.לא

 השתתפו נזכרו שלא ורבים הדברים בהרצאת שנזכרו מאלהרבים
 לוריא, יוסף הד"ר המחאה תנועת מנהל ראש כאן וייזכר זו, מצוהבמלחמת
 הוא עליהם. מוותר ואינו לעיקר מאד נאמן אבל מאד, ושקול מאד מתוןשהיה
 לנצחון והועיל המעשה, ובכשרון וחכמה עצה ברוח בארץ המלהמה אתנהל

השלם.
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א.
 1908 5הצנת ישראל 5ארץ "עזרה" של החינוכיתפעולתה

)קצור(
 פריבל, - פסטאלוצי שיטת פי על המתנהל הילדים גן משמש בהנוך הראשוןהשלב

 סיפוק ולתת המחשבה ואת היד את לאמן לפעוטות, ידים לאמון ספר בית כעיןהמשמש
 - זה את זה להבין שיוכלו כדי שעשועים, בדרך עברית וללמדם למשחק,לנטיתם
 פרוזדוד משמש הילדים גן אחת. בלשון - הוריהם בבתי בלשונותיהם השונילמרות
 רב. ברצון אליהם מתייחס והישוב הספר לבתי חשובחינוכי

 הספר בבתי המקום. לצרכי המתאימים ספר בתי מצטרפים הילדים גניאל
 הדבר שדדוש כמה ועד - אחת תרבות שפת - הארץ ושפת מעברית חוץמלמדים
 נוסף מלמדים נוספת, תרבות ללשון הצורך בהן שאין במושבות, אחת. לשוןעוד
 וערבית. עברית המדעיםעל

 למורים, המדדש בית עד הילדים מגן שלמה, חינוך מערכת קיימתבירושלים
 חברתנו של ~נערות ספר בית גם בהומתקיים

 עמנו הקשוד - למל של הספר בית אל באים הילדים מגן היוצאיםהנערים
 לבחור או הריאלי המסחרי הספר בבית לימודם להמשיך האפשרות להם ויש אמיץ,קשר
 העממיים. הספר בבתי הוראה של המקצוע אתלהם

- הלמודים לכל הרוחני היסוד חודר המוסדות שבכל להעירעלינו  הרוח הוא 
 בא"י. היהדות בתוך החיהדתי

 תינוקות מאות כשלש ובהם ילדים גני שלשה קיימיםבירושלים
 תלמידות. 195 - לנערות הספרבבית
 תלמידים. 250 למל של לנערים הספרבבית
 35. למסחר הספר ובבית תלמידים 44 היו למורים המדרשבבית
 שהיו לנערים ספר בית גם שם נפתח 1906 בשנת ילדים. גני שני היוביפו

- 1908 בשנתבו  כתות. לשש מכוונת התכנית כתות. 4 
 142. ב' ילדים ובגן ילדים 129 היו ביפו א' ילדיםבגן
 ילדים 85 היו שביפו לנערים הספרבבית

 114 - שבצפת הילדים במעון ונערות. נערים 68 הספר בבית היוברחובות
 68. - ובחיפהילדים,

 פעוטות 6ד ובו ילדים גן התקייםבטבריה
 יודען", דייטשען דער הילפספעראיינעס דעס געשעפטסבעריכט "זיעבענטער)מתוך

 בגרמנית.( 1909,בערלין

25

תרם"ח 5שנת המו5ר למררי ןעזרה" הטמינר תלמירי שהגישו מהתזכירלקוטים
 מיוחם( ויוסף פרם י4 זרטא, א. ח. ילין, רור פינם, מ. י.)אל
 וגדוליש נמרצים שנויים חנוכנו בית בסדרי האחרון בזמן באו הגדול לצערנו . ..
 מאד. קשה מצב לידי חניכיו את ולהביא כבודו את לחללשעלולים

,482
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 בתי בשביל בא"י פה עברים מורים להכין דעתנו, לפי היא, מדדשנו ביתתעודת
 והצרכים והתנאים חייה, וצרכי הארץ תנאי עם החנוך את להתאים כדי בא"י,הספד
 הספר בבית השלטת להיות צדיכה לבדה העברית השפה שרק הוכיחו, כברהאלה
 סוף ולבדוא בא"י אשר השונות העדות בני כל את לאחד יכולה היא שרקהעברי,
 את לחניכיו לתת למורים המדרש בית צריך לפיכך הבא לדור אחת שפהסוף
 את דק לא ללמד העתידים למורים שתספיק במדה העברית והספרות השפהידיעת
 הספר בתי של לתכניתם הנכנסים הכלליים, הלמודים כל את גם אלא בלבד,השפה

 זו9 הכנה מדרשנו בית לנו הנוהן העברית. בשפה בא"י,העממיים
-  לא' לצערנו 

 ללימוד המחלקות מארבע אחת בכל כמעט מקדישים בשבוע הלמודים שעותמארבעים
 שעות, שתי רק וחבורים( והמשנה התנ"ך לשון דקדוק נכללים )שבו העבדיתהשפה

 שעות, שתי - ישראל ולתולדות שעות, חמש - ותלמוד תנ"ך העתיקה:לספדותנו
 ולמעשה. להלכה הלמודים, בתכנית לגמדי חסרות - ותולדותיה החדשהוספדותנו

 הלא בעבדית, גם שנה לפני נלמד היה בהם שחוק הכלליים, ללמודיםובנוגע
 הלמודים את והורות העתידים אנחנו, נעשה ומה בגדמנית כולם עכשיו נלמדיםהם

 נוכל האמנם לגמדיי מאתנו נעלמה המדעית השפה אם , ם י י מ מ ע ה הספד בבתיהאלה
 מורינו אתם, גם הן העצמית9 עבודתנו ידי על הזה החסדון את ולמלא בעצמנולבדאה

 בקורס המצומצמים הכלליים, שהלמודים מפני אפשר, אי כמעט שזה יודעיםהנכבדים,
 ו אנחנ אנוסים 'טלפעמים עד הלייות, לרבות הימים כל את מאתנו לוקחיםקצר,
 העבדים, ה,טעורים הכנת על הגרמנית ב,טפה מטעורים את לבכד ידועות סבותמ

 לאבוד אז הולכות כן גם לעברית ספרנו בבית יטמקדישים המעטותוה,טעות
 ובקיאים ם י מ ט 1 פ מ העלענות הכתות תלמידי כי המעציב, החזען אופוטדוככה

 לקרוא יודעים ,טאינם בעת ותולדותיה, והחד,טה, העתיקה הגדמנית, בספדותיותד
 לח"ם הנחוצה הארץ 'טפת 'טהיא זה בשפה עתון איזה ולהבץ מנוקדת בלתיעברית

 העבדית. שפתנו וטל רוחה ולהבנת בא"י פההמעוט"ם
 אידופית יטפה בתוד זה ,טפה ידיעת הגרמנית הוטפה למוד על קובלים אנואין
 הזאת הוטפה את אותנו מלמדים לבנו לדאבון אבל לנה תועיל אמנם בספרותה,עשירה

 אלא בדקדוק, וטגיאות בלי מכתב בה לערוך זה בוטפה רצעי ספד להבין כדי עדלא
 סופריה ב,טמות העתיקה, בספדותה רוב פי על בוטבוע פעמים חמש אותנומלעיטים
 אלא עוד ולא ורוחם, חבודיהם תוכן ח"הם, תולדות פרטיהם. לכל העתיקיםוגבוריה
 ומעלת הגרמנית האומה כבוד את המספדים גרמנים, 'טירים פה בעל ללמוד אנואנוסים
 מודים ולא בגרמניה אותנו ,טמכינים לחוטוב לפעמים שאפ,טד עד הנוצדיה,הדת
 בא"העברים

 הרס"ח תוטדיידושלים,
 ידושלים, קמחק ד. ידי על נעדך ישראל, בארץ המורים הסתדרות וטל היובל ספר)מתוך

 236-235( עמודיםתרפ"ט,

ט
 "הף ה. יעקב הנדיב אל נתן מאל הד"ךמכתב

 עמוק וחדדו חדשים, ארבעה נמוטר ,טבהם וטהארור במזרח, החוזריםמסעי
 במזרח אמונתנו לבני טכיון ,טהקמת 'טכנעוני ופל,טתינא, סודיה הקטנה, אסיהלפנים

 ביותד. גדולה חשיבותה -- המזרח תרבותולפיתוח
 מוסדות: שלשה אך ימצא הטודקי במזרח גבוהה הוטכלה לו לרכוש הדוצהאדם

 ואחד בבירות, והשני בקונסטנטינופול האחד אמדיקנהם, פרוטסטנסתם קול~יםעוי
 שלשת כל בבידות הוא אף הנמצא הקדוש יוסף וטם על האומברסיטהקאתולק
 לדת האדישים אמונתנו מבני אלה ורק חמודה, דתית ברות מתנהלים הנזכדיםהמוסדות
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 מדעי מלמדים האלה הגבוהים הספד בבתי שמה. בניהם את למסוד לעצמםידשו
 אין אבל המסחד, תודת את גם מלמדים והמשפט הלשון ההיסטודיה,הדפואה,
 המודדנית בטכניקה למודים בהםלהשיג

 עדך גדול כמה דואים שטחית הסתכלות מתוך אפילו טודקיה באזודיכשעובדים
 של במצב נמצאים מודדניים כבישים נסללו שבהם המקומות האדץ לפיתוחהטכניקה
 בדזל, ומסילות דציפים בהם שיש במקומות מתרחבת הים דדך התחבודההתקדמות

 גדולה, התנוונות של במצב נמצאים - בהם חסדה זו שבדכה שהמקומותבעוד
 גבוהה תדבות של למצב קדם בימי עוד שהגיעו להוכיח שאפשד באיזודים אף הדברוכן

 לאדצותיה. תחדוד המודדנית שהטכניקה במידה בעיקר תלויה טודקיה שלהתפתחותה
 הזמן של הפוליטיים המאודעות ידי על הדבה נתקדבה כזאת פדיחה שלאפשדותה
 שודד שהיה אמת משפט חוסד של בימים אפילו היום. עד יותד - בטודקיההחדש
 מניחה טודקיה*( של הפוליטי במצבה השנויים התקדמות. של אפשדות היתה היום,עד

 כן על מכשולים ובלי מהידות ביותד עכשיו לפועל תצא זו שהתפתחות לתקוהמקום
 ניכד בהיקף להשתתף בטודקיה אמונתנו בני שיוכלו המשימה של חשיבותהגדולה

 האדץ. של הכלליתבעלייתה
 היום עד כדעים לציינם אפשד אי - זה בנדון אמונתנו בני שלסיכוייהם

 שלטונות אדצה התפתחות לשם זדים וטכניקאים מהנדסים על דק טודקיה ממשלתסמכה
 אף הללו המקצוע ובעלי מסוים. אמון באי האלה האנשים אל תמיד התייחסוטודקיה

 טודקית האדץ, שפות את ידעו לא שבדובם משום למטדה, ביותד מסוגלים היולא
 את להם וכשיקנו המדינה, נתיני הם בטודקיה הגדים אמונתנו בני אבלועדבית,
 נוסף לאדץ. חוץ כלנתיני אמון, באי אליהם הממשלה תתייחס לא הנחוצותהידיעות

 לבוא ויוכלו האדץ שפת את שידעו בזה גדול אמונתנו בני של יתדונם יהא זהעל
 גבוהים טודקים פקידים בעבודה שתשתתף המקומית האוכלוסיה עם ישד ומתןבמשא
 לתמיכה לצפות יוכלו עותומניים נתינים שהם יהודים שטכניקאים פעם לא ליהגידו
 גם להעסיק יהיה אפשד הנהלה, למשדות יהודים טכניקאים להכניס נצליח ואםגדולה
 הטכניקאים. של פיקוחם תחת שיימצאו יהודים, פועלים של גדולמספד

 בני של קטן למספד דק לא בדכה להביא עשוי יהודיים טכניקאים שלחינוכם
 השקועים ישדאל, להמוני גם אלא גבוהה, השכלה להם לדכוש בידם שעלתהאמונתנו
 בעניות.עדיין

 במזדח. היום מוגבל כבלתי נראה - לכבשו עדיין שיש המודדנית הטכניקהשטח
 מותאמים הם שמלידתם המדינה, לשון את והיודעים טכנית השכלה בעלי המזדח,יהודי
 הודו גבול עד אסיה, אדצות של המתקדמת התפתחותן עם מגיעים יהיו לאקלים,יותד
 עבודה להם וימצאו האנגלית, התדבות בהשפעת המתפתחת למצדים, גם שני ומצדוסין,
 לתעשיה ודציפים גשדים וכמתקיני בדזל, מסילות סוללי נהדות כמכווני דדכים,כסוללי
 וכו'. וכו' ומתפתחתההולכת

 יהודי טכניקום בהקמת להתחיל עלי השפיעו הם הם - הללו הכללייםהדעיונות
 סכום הדעיון להגשמת עתה לעת ותדמה וויסוצקח*( למשפחת נדאו דעיונותיברזדח
 השאלה את קודם לפתוד צודך היה התכנית הגשמת לשם פדאנק מיליון דבעשל

 ח פ י ח על חלה וההחלטה בו הכדוך כל עם הטכניקום את ייסדו במזדח מקוםבאיזה
 הללו. הנמוקיםמפני

 היהודים הושמ ושבה 1908 בשנת שחלה בטודקיה המדינית למהפכה כמנתו*(
 האזדחים לשאדבזכויותיהם
 לאחד היה מאלוזין בישיבת שנתחנך )1904-1824( מיסוצקי זאב קלונימוס**(
 "השילוח" הידחון ממייסדי ואחד ציון חובב היה הוא מדוסיה בתה הסוחדיםמגדולי
 דוד. ויורשו בנו על הוא בזה המדובד נדיב. חובב היה הוא עודכו. היה העםשאחד



45 ישראל בארץ הלשונותמלחמת

 מודרנתש עיקרים פי על בקדוב תבנה חיפה שנמל בהדאות, כמעט להניחיש
 בדזל. במסילת וירושלים חיפה את בקרוב תקשר טורקיה שממשלת ספק ללא נראהוכן

 רצון באי בירות של התפתחותה אל מתתחסת טורקיה וממשלתוהואיל
 סוריה-פלשתינה. בחוף ביותר הגדול לנמל כנראה חיפה תתפתחהרי

 הוא זה שנמל העובדה מתוך בא בידות כלפי טורקיה ממשלת של נטייתהאי
 מן בזמן לה יאבדו שמא חוששת והממשלה אוטונומית חצי ארץ שהיא ללבנון,שער

 במקום כזה גדול יהודי מוסד להעמיד הראוי מן זה אין בחלקם. ואם לגמרי אםהזמנים
 האנטי- ואת הלבגון את מקשרות וסביבותיה בירות ועוד. אפשריות. פוליטיותתנודות
 על המונית. להובלה בחשבון באה ושאינה ביוקר עולה שנסיעתה הרים ברכבתלבנון
 במעט. או ברב בירות של התפתחותה תושפע הללו העיכוביםידי

 מיכה, עם דמשק-חיפה את בקדוב שתקשר הידדאס, שי הברזל מסלת שטחבכל
 כשיושג יותר עוד יגדל הידז'אס של הברזל מסלת וערך הטוב, כנמל כיום חיפהנחשבת
 מסלות בין קשר יקום כך ידי ועל בגדד, של הברזל מסלת עם הקשר - לאליפומעבר
 יושג בגדד ומסלת טורקיה בין ביותר החדש החוזה תנאי לפי הידדאס-בגדד.הברזל
 לסתם, רוצה שהייתי כפי הכללית, הדעה ששוררת יוצא שנים. שבע תוך הזההקשר
 בחיפה, קרקע רכישת הדי זו הנחה נכונה אם טובה. התפתחות צפויה העידשלחיפה
 עיר תהא זה עם יחד הפסדים. לקהת, שיש כפי לעולם, תביא לא לפועל, עתהשתצא
 הטובים התנאים בעלת ברזל, למסילות דרכים פרשת של ובמקום טוב נמל עלהיושבת
 והנמלים. המכונים ידי על ולהתקדם ללמוד העתידים לטכניקאיםביותד

 יכולה, יפו אין לכן יפו. של התפתחותה תצר חיפה של התפתחותה ידיעל
 כי טבעי, נמל לה שאין ליפו, חסרון ועוד הטכניקום. יסוד למקום להיחשבלדעתי,
 שבועות שבמשך יש זה ומשום בה, לרדת אפשד אי סערה ובשעת פתוח, חוףאם

 הים. מן יפומנותקת
 כלכלית לעליה סיכוי כל אין . ם י ל ש 1 ר י אך עוד בחשבון באהבפלשתינא

 בעבודתם שההסתכלות חדושת, לבתי הדרושים התנאים לה יהיו ולא בידושלים,מהירה
 בירושלים חפשית מדעית פעולה כל תתקל לזה ונוסף הטכניקום. לחניכי מאדחשובה
 . ה פ י ח ב מאשר יותר ובמלחמה, רביםבקשיים

 הטכניקוש כמקום וסלוניקי קושטא סמירנה, על הכותב דעות השמטה, באה)כאן
 בחיפה(. הטכניקום יוקם שבו המקום תיאורוכן

 ילדותם. משחר ראציונאלי חינוך להתחנך צריכים בטכניקום שיתחנכוהצעירים הללוי היסודות הונחו התכנית ביצועלשם
 בחיפה כיום יש גרמניה ליהודי העזרה לחברה . ם י ד ל י ה ן ג יהא החינוךיסוד

 המזיח יהודי ובין הואיל פיסטאלוצי-פריבל. שיטת פי על מתנהל והוא מוצלח, ילדיםגן
 מצב לפי משותפת. לשון לילדים ללמד ההכרח מן רבים, לשונות הבדלישוררים
 ראשונה הודאה הזאת. הלשון להיות ישראל, בדת הקשורה העברית, אך מסוגלתהתנאים
 וכו,. וכף עברים שירים שדים והילדים בעברית, הילדים בגןניתנת

 מטרותיו: תהתנה שאלה מתקדם עממי ספר בית יתפתח הילדים גן ידעל
 זרה, וכלשון בערבית, דחבה הוראה ובכתב, בפה העבדית בלשון גמורהשליטה

 יקבלו זה על נוסף הגרמנית. השפה אירופה, של בתרבותה התלמידים אתשתקשר
 בסדנה, בעבודה הוראה גם ובציור, הטבע במדעי במאתימטיקה, בחשבון, רחבההדדכה
 81סנצ118( ש111~81ץ[ף )0018~80 האמריקניים כסים ליגיע הספר בתי דוגמתלפי
 הראשונים מן סמך בן ממינכן, קירשנשטיינד הפרופיסור הוא כחה שבא השיטה, פיועל

 זה.בשדה
 כשהם הספר בית אל יבואו ארבע או שלש כבני הילדים גן אל שתכנסוהילדים

 וכשיגיעו אחת, לימוד שנת בת כיתה כל כיתות, שבע יכיל הספר בית שבע. או ששבני
 רק לטכניקום. להיכנס מוכנים יהיו עשרה חמש או עשדה ארבע של לגילהילדים
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 התלמידיש של הגדול ורובם הטכניקום, אל יעברו מיוחדים כשרונות בעלי שיהיוהנערים
 מורגש שחסרונם טוביש מלאכה בעלי לשמש יוכלו יד, במלאכת בלמודים יפהשיוכנו
 לחמם. וימצאו המזרח,בכל

 התרבות. בארצות האלה המוסדות של המוצלחת הדוגמה פי על יוקםהטכניקום
 לעבודת הטכניקאים את להכשיר כדי הטורקית, את גם אולי ילמדו ללשונותבנוגע

 להם תועיל והגרמנית במצרים, להסתדר אולי שיוכלו כדי האנגלית, את וגםהממשלה,
 העברית הגרמני. ההון בעזרת שנוסדו הגדולות, הטורקיות הברזל במסלותכפקידים
 בפידה הספר בית בתכנית ותיקבע המזרח, יהודי לכל ולאומי דתי קשר כלשוןתשמש
רחבה.

 המזרח. תנאי את יוועים שאינם אום בני ומתמיה מפתיע יהיה זה לשונותריבוי
 וכמה בכמה רגיל מה במידת המשכיל מזרחי שאיש יודע המזרח את המכיראבל

 מפליאה. בקלות לשונות להם רוכשים המזרח שילדי לעובדה, לב לשים יש ועודלשונות,
 יגמרו וי"ח י"ז במ והצעירים שנים, ארבע או שלש אולי יארך הלימודיםקורס

 כטכניקאיפ. מחתתם למצוא מוכשרים להיות צריכים ויהיו לימודיהם חוקאת
 כתות כל את הנערים שיסתמו עד הטכניקום בהקמת לחכות למטרה נאות יהאלא

 שלא מאד, מהר הנראה, לפי תתקדם, המזרח התפתחות )הבינוני(. המכשיר הספרבית
 למל של הספר בית הכרח. זה ואין שנים, שגע טכניקאים בחינוך להתחיל נאותיהא

 לתלמידים להוסיף יהא הצורך מן לטכניקום. יפה מסוגל תלמידים חומר מכיןבירושלים
 נקים אם וברישום. הטבע במדעי במתימטיקה, מיוחדים למודים מעבר בזמןאלה
 יספיק ובעתיד מוכשר, תלמידים חומר תמצא וחצי בשנתים או בשנתים הטכניקוםאת
 התלמידים. את הבינוני הספרבית

 אמונתנו בני זו בהתפתחות ישתתפו ואם מראש, הצפוי לפי המזרח, יתפתחאם
 יהיה אפשר הערפארראגענד( בגרמנית: בולטת, )או ניכרת השתתפות בטורקיההדרים
 גוראים, בתנאים עתה לחיות המוכרחים ומרומניה, מגליציה מרוסיה, יהודיםלהעביר
 המזרח. אל טובים ובתנאים ההגירה, מן חלק לפחות להטות כך ידי ועללאסיה,

 מצד המערב תרבות בין המתווכים להיות כנראה, נועדו, במזרח אמונתנובני
 מיוחדת: סגולה זו למטרה להם יש שם כבני לאט. המתפתחת המזרח תרבות וביןאחד
 לא היהוות את ולהביא היסטורית עולפית חובה ולאנושות בעצמם למלא יכוליםהם
 ולהביאה זו מתרבות להפרותה אם כי הנוצרים, העמים תרבות ידי על דכוילידי
 כולה. ולאנושות העותומגית למדינה לעצמו, ברכה מיוחדת, אינטלקטואלית פריחהלידי

 זו". גדולה תעודה לקראת אחד צעד נצעד במזרח יהודי טכגיקום יסוד ידיעל
 להקמת הדרוש התקציב את וכן מעטות שורות אך השמטתי המכתב)מתוך
 נתברר בבנין וכשהתחילו מדויק היה לא אופן בכל זה תקציב ולהחזקתו.הטכניקום
 כלל. מספיקשאינו

 געשעפטסבעריכט "זיעבנעגטער בחוברת: היכתבו, בלשון בגרמנית, נדפסהמכתב
 באספה גמסר הדו"ח 1909. ברלין יודען, דייטשען דער הילפספעראתנעס דעס)1908(
 1909(. במארץ 28 ביום שנתכנסההכללית

ך*
 לכמרים המררש בבית הגרמניהרומ

 של היופל כנפר ילין, אבישזר התלמידים, אחר של הזכרונות)מרברי
 2888232( שמודים תרפ"ט, ירהשלים, י,צראל, גארץ המדריםהפתררדת

 המורה שנתקבלו לאחר "עזרה" של למורים בסמינריון חלו יסודיים"שגותם
 ר. הד'ר הטבע ולמדעי למתמטיקה והמורה הד"ר ולספרותהלגרמנית
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 זו תורתו את מלהורות נרתע )ולא בחבוריו ש"הוכיח"הראשון-גורארכיולוג*
 אומות לנחלת כך אחר שהיו היהודית, האומה קניני כל כי היהודים( לתלמידיוגם

- המה, משלו לאהעולם,  מתבוללים במשפחת שנתחנך גרמני, - יהודי והשני, 
 ולרוחו. לו היה תועבה לאומי דברוכל

 מכהנות וכולן המדרש, בית באותו ההם בימים צצו לבקרים - חדשותגזרות
 התלמידים ששמות זו, גם היתה הגזרות מאותן אחת התלמידים. רוח את לדכאהיו

 מ אג עד נהמ הק כאשר עברי, בכתב לא המחלקה של בעמןעתבו
 לתזה בכתבאם

 ל,טבוע. תורן -- התור לפי התורים התלמידים רהטמים היו ביומן ה,טמותאת
 לתורנות. תורי שהגיע עד גמור" ב"סדר הכל הפרעה. כל ללא עברו אחדיםשבועות
 הששי ביום זה )היה השמות את לרשום בידי העט את שעה אותה כשנטלתיואני,
 סערהו ובקרבי - רשאי איני יכול, איני כי הרגשתי האחרון( השעור לאחרלשבוע
 או שבירושלים, עברי במוסד אנחנו, היכן עולם, של רבונו התקוממות: כוליואני

 היהודים - העברים שמותינו את ידי תכתוב ואיככה שבגרמניה? נכריבמוסד
 "פשרה": מצאתי במוחי, נצנץ ורעיון ופתאום תהיה! ולא תקום לא - לועז?בכתב
 אותיות את לקרוא עועים אינם אמנם הגרמני -- והיהודי הגרמני --הגוי
 המשס -- שיהם הם עדלם המרובעות היתעת את אים העמעת,הכתב
 ץ יהו כן פי על אף והשני עתיקה, לעברית הוא ארכעלוגהרי

 לכתוב והחלטתי --
 . ת 1 י ר 1 ש א באותיות השמותאת

 הלמודים. יום הראשון, ליום חכיתיבצפיה
 היהודי דבר. דובר המורה אין - נקראים השמות נפתח, היומן הגיע.והיום

 - הגוי מחר יגיד מה העיקר אולם שתק. אך שפתיו, את עקם אמנםהגרמני
 אומר ומבלי הנעשה, את ראה היומן, את פתח נכנס, הוא שעתו. והגיעההגרמניי
 : הכתה בני לחברי וקראתי ממקומי נתרתי הרבה חשוב ומבלי נזדעזעתי, ואניוחסל. - העברים השמות כל על קו העביר אחד יד ובמחי עפרונו את הוציאודברים
 הכתה. את ונעזוב כולנו קמנו אחד וכאיש החוצה'חבריא

 אך בדברים, אותנו לשדל והתחילו המורים אלינו נגשו המנהל, אלינונגש
 המעפת. שיתוקן עד נחזור לא באחת:אנו

 את ירשמו ולהבא מכאן פשרה: של דרך מצאו מוריו ואחוזת כהןואפרים
 משמאל. לועזי ובכתב מימין עברי בכתב הלשונות: בשתיהשמות

ה*

 היברו" "אטריקן העתץ אל שיף ה. יעקב הירוע הנריבטכתב
 1914( ליתק 28 ביום )נכתב הטכניקוםכענץ

 בדפוס הוכרז - זה לחדש 26 מיום בגליונכם והאחרון - שוניםבזמנים
 לפין, שמריה הד"ר ידי על באו בנינו לקרן ותרומתי בחיפה בטכניקוםשהתענינותי

 לראוי היום עד חשבתי שלא פי על אף בישראל. הלאומית התנועה ממנהיגי אחדשהוא
 קרובות לעתים עליה שחוזרים משום - השעה עתה הגיעה הודעה, לאותה לבלשים

 פאול הד"ר אם כי לפין, הד"ר לא כלל. נכון אינו שהדבר ולתמיד אחת להכריז-
 לחנוך יהודי מכון בחיפה להקים התכנית על עמי לדבר הראשון היה מברלין,נתן
 שיש מה נתן הד"ר לי הוכיח שבה הרצינית הצורה ידי ועל סעיפיו, לכלטכני

 ימי של הארכיולוגיה על בספרו שם לו שעשה בנציגר עמנואל הד"ר*הוא
התנ"ך.
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 של יכלתו ואת התדבות דמת את להעלות כזה, מוסד ידי על לעשותבאפשדותנו
 מעט לא גבדה התעניינותי בתכנית להתעניין החילותי ישדאל, באדץ הצעידהדוד
 שהוא בין והאמדיקני, הדוסי הגדמני, היהודי לפני שנפתח הסיכויים פתח ידיעל
 שכם לעבוד לציונות, מתנגד ובין ציוני שהוא בין המתקנים, מן ובין האדוקיםמן
 תכלית הדבדים נשתנו לצעדנו ישדאל. באדץ התדבות והעלאת התקדמות לשםאחד
 שמושבו המכון, של ההנהלה בועד הדמוניה ותחת תחילה, שקיווינו ממהשנוי
 בזמן דציניים דעות חילוקי התעודדו שנים, חמש או אדבע וששלט בברלין,הוא

 הנועד לפני להיפתח שעתו הגיעה - ושהמכון כמעט הושלמו הטכניקוםשבנהני
האדץ-ישדאלי
 הצדדים, שני של עקשנותם מחמת ספק כל בלי כך, כל התחזקו הדעותחילוקי

 הד"ד היה שמנהיגו ההנהלה, בועד שהמיעוט מופדכת הבלתי העובדה בולטתאבל
 שגדמו תוצאות לידי הביא וזה נאותה, בלתי תעמולה וניהל בבהלה התפטדלווין,

 בהחלטותיהם, מאוחדים שהיו באמריקה הקודאטוריום מאמצי למדות המכון,להדיסת
 מאות שלש של סכום עליו הוציאו שכבד ובשעה לביצועו, קדוב הענין שהיהבשעה
 הטכניקום, את להחיות הדדכים שיימצאו אני שמקווה פי על אף דולאדיםאלף

 המעציבים המקדים הדאו התכוונו, שלשמן הנישאות המטדות את למלא לוושיתאפשד
 ביותד מושפעים ישדאל ארץ שעגייני בדודות, הנוכחי המשבד לידי בסופםשהביאו

 תובעים שהם שבשעה יהודים, לאומיים של אמונתי, לפי קטנה, חבודה ידיעל
 יימנעו לא - ישראל באדץ פעולה לשם היהודים כל של והשתתפותם תמיכתםאת

 את - בכך צודך יש אם - בכח להשיג כדי הגדועים האמצעים בכלמהשתמש
 ותכניותיהם.מטדותיהם

 )מאנגלית( שיף ה.יעקב
 בביוגראפיה: גםנתפדסם

 ,ץ1818 ,8טזן0 006פג 8 ךנ04%ע; "11[ 8~8 ,8ץ118"[ 01,י ,11 (ו ~ר1928
 עע173-171

ד1

 י,צראל בארץ המחאהתנועת
 באדץ התחוללה 1913 באקטובד 26 מיום ההחלטה על בארץ שנודע לאחדמיד
 ההת- וגבדה כדוזים, ונפוצו טלגדמות ונשלחו מחאה אספות ונקדאו סעדה,ישדאל

 והשתתפו בידושלים העם בבית גדולה מחאה אספת היתה חשון לי"א באודמדמדות.
 היהודים הדופאים אגודת בשם מקלד שמעוני הד"ד ופמו איש מאלף יותדבה

 הלשון", "ועד בשם יהודה בן אליעזד העם", "בית בשם זדבבל עבדית,דוברי
 הגימנסיה בשם שילד שלמה המודים, אגודת של הידושלמי הסניף בשםאיתן

 הצעיד", "הפועל בשם אהדונוביץ יוסף ציון", "פועלי בשם אלכסנדדהידושלמית,
 הטבע וחוקרי הדופאים אגודת בשם ביהם הד"ד "בצלאל", בשם שץ ב.הפדופ'
 "המכבי" בשם יליןואביעזד

 בחיפה התאספו יום באותו ביפו, המודים של מחאה אספת היתה חשוןבי"ב
 על שנקדאה בדית" "בני לשכת הספדדית, העדה ועד האשכנזית, העדה ועד כחבאי
 "עזדה", חברת של הבינוני הספד בית ועד הקדמונים", "המכבים נתן, פאולשם

 "הפועל סניפי הטכניקום, פועלי אגודת הכללית, א"י הסתדדות של החקלאיהסניף
 גתכנסו חשון י"ד ליום באוד "מכבי" המתעמלים ואגודת ציון" ו"פועליהצעיד"
 אגודת ציון, חובבי משרד הציוני, המשדד אביב, תל ועד יפו, העיד ועד כחבאי

 הצעיד, חפועל הפקידים, אגודת המוסיקלית, האגודה הדופאים, אגודת הבנק,מלוה,
 בעלי מרם יפו, מורי סניף העש בית המכבי, הקדמונים, המכבים ציון,פועלי
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 יעקב, בזכרון למחות התאספו חשון בט"ז העברים. העתונים ומערכותהמלאכה,
 עיר היתה לא - טבריה, גליל במושבות לציון, בראשון בצפת, פנה, בראשוכן

 מחאו. שלאומושבה
 המח- שלש תלמידי שבתו חשון ט"ז ביום הספר. לבתי גם חדרהההתרגשות

 המ- להנהלה בקשה הגישו והמורים ביפו, "עזרה" הספר בית של העליונותלקות
 הוראת בתור בעברית המדעים את ללמד להם שירשו בירושלים כהן ולאסריםקומית
 וכשלא ברלין אל פנו ההורים בפטורין. עליהם אימו - נענו ולא לפסח, עדשעה

 ממש- התפטרו "עזרה" ומורי ביפו לנערים ספר בית נפתח משם תשובהנתקבלה
 התלמידים דרשו בירושלים למורים המדרש בבית החדש הספר בבית ולימדורותיהם
 שבתו. דרישתם נמלאה וכשלא הכללים במדעים לעברית מידשיעברו

 ועידוד. השתתפות של ומכתבים מברקים הרבה נתקבלו לארץמחוץ
 הבטיח כשלא "עזרה". מחברת הישוב השתחררות את החיש נתן שלבואו

 מזיא, ד"ר המנהל, סגן ילין, דוד התפטרו למורים המדרש בבית התכנית אתלשנות
 פינטשובר, מרגריתה לוי, נסים ריבלין, יואל יוסף גלנץ, היינריך שור, ז, מיוחס,יוסף

 לגננות, השעורים ומנהל הספר בבית מורה זוטא, ל ח. לבנות, הספר ביתמנהלת
 מ. לוי, יעקב גוטמן, יעקב גולדנברג, יחזקאל בורלא, יהודה ליפשטט,מרגריתה
 את ישנו אם להם להודיע בדצמבר 10 עד זמן קבעו המורים לוי וצביקטבורסקי
 תשובה קבלו לא המורים המקצועות בכל ההוראה כשפת לעברית ויעברוהתכנית

 הוראות שיקבל עד הלמודים את מפסיק שהוא בינתים הודיע נתן מכתבםעל
 להודיעם, ילין דוד הספיק שלא משום ללמד, המורים כשבאו בברלין ההנהלהמועד
 כהן אפרים הופיעו אז לתלמידיהם. פרידה דברי דברו המורים להורות נתנוםלא

 הגרמני הקונסול נתן, עם יחד שבא "עזרה" של הראשי המזכיר כהן, ברנרדוהד"ר
 גורשו וכן למל( )של הספר מבית לצאת הוכרחו והמורים אחדים,ושוטרים
 ושעורים לבנות הספר בית למורים, המדרש בית נפתחו כסלו בט"זהמורים.
 באו החדש המדרש לבית למל של הספר בית של העליונות המחלקותלתלמידי

 תלמידות 161 נכנסו לבנות הספר בבית 21 נשארו עזרה של ובזה תלמידים,65
 למל של הספר בית של העליונות למחלקות 120. "עזרה" של הספר בביתונשארו
 תלמידים. 89באו

 "עזרה" של הספר ובבית תלמידים 125 נכנסו ביפו החדש לבנים הספרבבית
 עברו המורים ממספר החדש. הספר ~בית התלמידים עברו בחיפה 60.נשארו

 החדשים הספר לבתי41
 שנתפרסם ישראל בארץ המורים אגודת של החוזר המכתב מתוך)לקס

 תרע"ט( בשנתבהחנוך

"ששש48ן
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 איגום השחק אברהםפרופ'
 חומברסיטהישינה

 העבד, של מסוימת תקופה איזו על במחקדיו השקיעההיסטוריון
 המגמה ושונות. מיוחדות מגמות שתי לפניו דואה הקדוב, אוהדחוק

 "מה 1 דנקה של המפורסמת הגדדתו לפי או האמת, חקידת : היאהדאשונה
 ובאוביקטיביות קפדנית בזהידות ההיסטודיץ חוקד זו מגמה לפי באמת".שקדה
 את שעיצבו השונים הגודמים כל ואת בתקופתו שפעלו הכוחות אתמדעית
 תוצאות את לסכם בבואו והמדיניים. הכלכליים החבדותיים מוסדותיהוימות

 את דבה בדיקנות לתאד החוקד משתדל למקצוע, חבידיו לפניחקידותיו

 שמצא הבעיות את המקודות, מן ללמוד בידו שעלה מה את חקידתו,רדכי
 בתיקו. אצלו שנסתיימו אלו ואת בהן, שהתקשה אלו את פתדונים,להן

 את הדחב לקהל לבאד היא ההיסטודיון של השניה המגמה זה,לעומת
 הבהיד האוד את זמנו, של ההיסטודיים המחקדים תוצאות של המעשי;מובן
 העתיד. על מהם ללמוד שאפשד המעשי הלקח מות ההווה, על מפיץ~העבד
 מסומנות ודדכיה טהודה, מדעית היא הדאשונה שהמגמה בשעה בה*ולם

 של והמגבילה הצדה מהמסגדת השניה המגמה חודגת הנה בהקפדה,'מוגדדות
 לפעמים המותנות סוביקטיביות הערכות של הדחב השדה לתוך ועובדתהמדע,
 תולדות ספדי דוב החוקד. של האישיות ובהשקפותיו בהווה, המתהלכותבדעות
 השניה; המגמה מתוך נכתבו הדחב, הקהל בעד שנועדו בסלה, ישדאלעם
 הספדים מיוסדים שעליהן הסוביקטיביות הדעות בחקר להתעמק כדאיולכן

 כלח". עלימו =אבד כבד או הן, איתנות עדין הללו הדעות אם ולראותהאלה,

 ההיס- ספרי בכל השני כחוט העובדת חשובה הכי הסוביקטיביתהדעה
 ועד גדאץ של והענקית הגאונית מעבודתו שלנו,טודיה

 אחרי
 האחרונים,

 נגישות דדיפות של צרורות, צרות של שלמה שודה העם. סבל 1היא
 הקורא; לעיני עובדת ודיכוי, השפלה הפליה שנאה קנאה שלודציחות,
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 ובאמטת מזעזעת בדרמתיות בהירים, בצבעים מתואר ומאורע מאורעוכל
 הפסיכולוגית ההשפעה היא מה י החריפה דהטאלה לפנינו עומדת והנהמדהימה.

 עם עצמו את והמזהה הזאת, ההרצאה את בעיון הקודא מחומר קדוץעל
 והמרגיש מנופץ. תינוק כל עם מרוטשת, הרה אשה כל עם והדוג, מוכהכל

 עצמו עמו, בני של והדיכוי השעבוד ואת הבזיון את השפלות, אתבנפשו
 ישראל בני על הפסיכולוגית ההשפעה היא ומה ודור? דור בכלובשרו,
 הרצאה של והממית הממאיר האדס את יום יום בנפשם הסופגיםשבדורנו
 בני שאין הציניות בקש להידחות עצמנו את נרשה ואל ? זוהיסטורית

 סופר, כל ונואם, דברן כל הרי כי ! שלנו ההיסטודיה ספרי את קוראיםדורנו
 ימתחנכים חונכו כולם - והדרמתורגים הנובליסטים ועד החרוציםמהעתונאים

 הפעילים הצינורות הם והם המקובלת, ההיסטורית ההרצאה ברכי על יוםיום
 העובדות והיחסים, הדעות פוסק, בלתי מלים של במבול בעוז, זורמיםשדרכם

 הנ"ל. ההדצאה שלוהפירושים,

 של בלבו המתעוררת החריפה הבעיה של הפתרונים אחד שזהוואפשר
 הלאומי הרגש התגברות דור זה, בדודנו מדוע י היינו הדציני,ההיסטוריון

 עצומה, בהתלהבות ומתאחדים מתלכדים ועם עם כל בני שבו דורבעולם,
 רק לא לבריחה גלותגו, שנות אלפים שבכל גדולה הכי לבריחה אטעדים
 מאלה רבים גופו. ישראל ומעם היהודית, מהלאומיות גם אלא היהודיתמהדת
 אכשר שאי הם שסהעוכנעים מפני רק לעמם נאמנים נשאדים בורחים,שאינם
 דדעה מנקרת מאחינו רבים של לבם בסתדי תצליח. לא ושהבריחהלברוח,
 נחיתות של ממאיר רגש יהודי. נולד הוא אם אשה לילוד הוא גדולשאסון
 ירד העם של שלמות שכבות של הלאומי הגאון רבים, בלב מקננתשפלה
 גוי. איזה של מפיו זולה לתהלה יוצאת נפשם עמנו, טובי ואפילופלאים,

 שגרמו הם והם האחרונות, השנים במאה פעלו עקדיים גורמיםשלשה
 : המקובלת ההרצאה דרך של דמותהלעיצוב

 בהיס- מעונינים היהודים היו לא האחרונות השנים באלף המקורותא.
 חייהם, מעשיהם, של תיאורים שום בכתב לנו השאידו לא ולכןטוריה,

 הזמן בהטיגי נמלטו זו, ארוכה מתקופה לנו שנשארו הידיעותותולדותיהם.
 ידיעות שדק לכך שגרמו הן הן הללו והסיבות מיוחדות, סיבותבהטביל

 ההיסטורי במדע הוא מוסכם ודבר אלינו. יגיעו מיוהדים, מסוגיםמיוחדות,
 פשוט ודבר מוחלט. משקר יותר מסוכנה מקורות, של חד-צדדיתשברירה
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 ידי על או מסוים, אדם ידי על נעשתה הברירה אם הבדל שאיןהוא
 היסטוריים.נורמים

 על ידיעות בעיקד אלינו הגיעו הבלתי-יהודיים מהמקורותוהנה
 היו לא הללו שהמקודות כיון היהודים, זכויות והגבלת גזידות,רדיפות"
 האוכלוסיה בהגנת אלא עמנו, חיי של החיוביים הצדדים בתיאודמעונינים
 היהודיים מהמקורות היהודים. של והתרבותית הכלכלית הגיאות נגדהנוצדית
 האסונות של ותיאודים הכנסת, שבבתי ההזכדה" =ספדי לדוב לנונשארו

רבי-הממדים,
 ת"ח וגזידות ספדד, גידוש הי"ד, המאה הצלב, מסעי כמי

 אספו מסופריהם ושלשה הצדות", את "מחבבין היו ספרד מגודשיות"ט.
 בדורות שקדו והשחיטות הנגישות, הדדיפות, של ותיאור דשימה כלואגרו
 ובמקום, בזמן מזה זה דחוקים היו הטרגיים שהמקרים ואעפ"י להם.שקדמו
 אהבת- של דגש הקודא. את מדהימה אחד קטן בספר תיאודםצפיפות
 שהם עד עמנו, בני בין מפותח וכה חזק כה היה אהבת-השדאל, ושלאחים
 עשמסד מי כל של שמו את עולם לזכר ודשמו דבה, באהבה ללבםאמצו
 יפעמים יהודי היה יכול זו שבתקופה וכיון השם". קידוש על נפשואה

 יהודי הרוג כל נחשב הדי בדתו, בגידה ע"י חייו את להצילקדובות
 נקמה נוקם או מתהולל, שכור ליל, שודד בידי נהרג אם אפילולקדוום,
 ענקית ספרות נצטבדה שנה מאות שמונה של ארוכה בתקופהאישית.
 מצא שלא הדגיש החוקר על ימחה בל דושם שעשתה מדם,עקובה
 ידיעות המכילה העשידה הדבנית הספרות צערו. את להפיג אחריםמקורות
 היתה לדוב עמנו, חיי של החיוביים הצדדים על מאד ודה~ובותרבות
 שבאידופה. באוניבדסיטאות שחונכו שלנו להיסטוריונים מובנת ובלתיסגורה
 עברו להוראה, הגיעו וגם בצעידותם, תלמוד שלמדו מהם אלהואפילו

 תעלומותיה. כל את לפענח הצליחו ולא הנ"ל, הספדות על דבהבשטחיות
 ההיסטוריה מקודות של המסוכנת החד-צדדיות על להתגבר יכלו לאולכן
שלנה

 התחסדות של המאה היתה עשדה התשע המאה העולם יושרב.

 מלחמת כלוחמי עצמם על הכדיזו אירופה בארצות המתקדמיםהסופדים.
 זכויותיו ועל האדם של המוחלט השויון על הדעות בעולם. והצדקהיוומר
 רבים לזעזועים וגרמו העולם בספדות חזקים גלים הכו נקפחות,הבלתי
 שהאדם הדעה את פיתחו ובמרץ בעוז הפוליטיים. ובאירגונים החברהבחיי

 האמת, ואת היושר את הצדק את אוהב נעלה, מצפון בעל הואהתרבותי
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 תופעותיהם. בכל והדיכוי העריצות השקר נגד ובמרץ בעוז להלחם הואומוכן
 מוסרי התרבותי שהאדם כיון המתקדמת, מהתרבות תבוא העולםתשועת
 מעל הפרופסורים ובעיקר ענאורה", אומה כל של דבריה בהחלט.הוא

 טבעו, בעצם הוא תרבותי שלהם שהעם קולות בקולי הכריזוקתדראותיהם,
 גם שלו. נעלים הכי האידיאלים הם הסוציאלי, והמוסר והיושרושהצדק
 שבתנועה המאמינים ורבו האמתי, הצדק בשם דגלה הסוציאליסטיתהתנועה

 תיקונו ואת והחברתית, הכ~לית תקומתו את ושוחח נדכא כל ימצאזו
 המלא.הנפשי

 טובי את בסנוורים להכות האלה הצבועים המתחסדים הצליחוואמנם
 שעהתרבות המשיח, ימות הגיעו שהנה התמים לבם חום בכל שהאמינועמנו

 והלאה ושמעתה עולם. כיבוש "השורימע העמים את כבר כבשההנעלה"
 ימצא ורצוץ מדוכא וכל נרדף וכל עני וכל בעולם, והיושר הצדקימשלו
 בחרוף להלחם נכונים שבעולם התרבות אנשי כל את צדו ועל ידועל
 תזרח מוחלט צדק של המרפא ושמש משפטו, כאור שיצא עד עבורו,נפש
 ובדרישות בטענות לבא עמנו טובי התחילו לכן הימים. שבעת באורעליו
 העינויים הצרות את כל לעיני הוקיעו הם ו"הנאור". "התרבותי" העולםאל

 קטלוגיזציה ידי על ; דורות כמה זה אירופה מעמי עמנו שסבלוהדיכחים
 היה היהודי שהעם ספק, של צל בלי הוכיחו, פרטים בפרטימפורטת
 פנו קולות ובקולי ; העמים מכל ומרוצץ מדוכא הכי נרדף, הכיהעם
 בעד ויושר צדק ודרשו התרבותי העולם של כביכול הרגיש מצפונואל
 מצד זכויות וקיפוח גזירה כל עמנו, בחיי טרגי מאורע כל האומלל.עמם

 מראשי ומפוצץ קנאי נאום כל הניר( על רק שנשארו אלה סופילוהשלטונות
 נאסף, שהוא, מקור באיזה ומחפיר מעליב ביטוי וכל הנוצרית,הכנסיה
 למרטירולוגיה חותכת הוכחה שימש שהוא כיון ידם, על והודגשהתפרסם,

 הגאור העולם לפני שבאו אלו של באשפתם מאד רצוי זיין וכלי עמנו,של
 הנענה. העם של האין-סופיות הצרות בעד ופיצויים תגמולים שלבדרישות

 יהודי בשדרות שמות עשתה האת הבכינית התעמולה הציוניותג.
 ביניהם והתחילה הזאת, ההיסטוריוגרפיה ברכי על שהתחנכו אירופה,מערב
 נאמנים שנשארו אלה ואפילו בישראג כמוה היתה לא שעוד נחפזהבריחה
 או משה" דת בני "גרמנים בשם לעצמם וקראו לעמם התכחשולדתם,

 ברכי על שהתחנכו אירופה מזרח יהודי אולם משה". דת בני*צרפתים
 באלפי והמבליטים נערצה, אופטימיות יסוד על הבנויים והתלמוד,התנ*ך
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 האלה היהודים ישראל, תורת ושל ישראל עם של עליוניותו אתדפיהם
 מחוסנים ראשונה, ממדרגה לאומית גאוה בלבם השריש המסורתישחינוכם

 הנ"ל, והבכיינית המרטירולוגית ההרצאה של הפסיכולוגי אארס נגדהיו
 זעמם כל את רכזו ולכן ו מעממ לברוח יכלו ולא רצו שלא כך כדיעד

 הגלות נגד הנ"ל( ההיסטוריה ספרי קריאת ל~גל בלבם )שנצטברהעצום
 וההרצאה מתוק", יצא קמעז ציונה. פניהם הפנו והם הגלות, וויונגד

 ממדרגה תעמולתי לחומר נעשתה שלנו, המודרניים ההיסטוריונים שלהבכיעית
 מאד, עד לעשות הגדילו והם ז הציונית התנועה ראשי בידיראשונה
 ואסונותינו כשלונותיני כל את לראוה ולהעמיד האומה, בפצעי לחטטוהעמיקו
 גליתנו. שנותבאלפים

 מלא דור ותקיף, בריא דור לחנך אפשר אי פסיכולוגיתמבחינה
 שהאדם וכמו ובכי. קינות במרטירולוגיה פיטום ידי על חים, ושמחתמרץ
 נצחונותיו את בעיקר וזוכר הוא, בעברו ויסוריו צרותיו את שוכחהבריא

 ומספר בפצעיו מחטט והמפונק, המזג חלש החולני, האדם ורקוהצלחותיוו
 את לחנך הרוצה הבריא העם גם כן - וצרותיו ניתוחיו עלארוכות
 להרצות מרבה הקיהש במלחמת מתמיד ולנצחון מעשית לגבורהבניו
 טוב שטוב אפשר כשלונותיו. בתישר ומקצר שבתולדתו הזוהר ימיעל
 שהזוהר כיון יסורים", של ב*ים תטבול שנפשו האמתי לסהבוררלו

 האדם של העל-אנושית ההתגברות היא הפיוטית, הנפום של נעלההכי
 נשמתו וזיכוך נפשו והתחשלות שתקפוהו, והעינויים הצרות עלהרגיש

 משורר, לנשמת זוכה אדם כל לא אולם הנצח. כוחות עםבהתלבטותו
 ממשוררים. כולו מורכב היה כאילו שלם עם מחנכיםואין

 ברכי על ימיו כל שהתחנך עצמו להיסטוריון מאד קשהאמנם
 להתגבר הדורות, בכי את נפשו נימי בכל וספג המרטירולוגיתההרצאה

 השאלה הרצאתו. דרך את לגמרי ולשעת והמורגל, המוסכם המקובל,על
 כל הצרות, כל קרו לא האם ? אמת לא זה האם י תהיה שלוהעקבת
 ? שלנו ההיסטוריה בספרי שמתואר כמו בדיוק והשחיטות, הדיכוייםהרדיפות

 השחורה, המגיפה גזירות רינדפלייש, שחיטות הצלב, מסעי היו לאהאם
 ולפורעניות לשחיטות עדים היינו ל4 אע בדורנו והאם ז ות*ט ת*חוגזירות
 ? האעשיות תולדות שבכל מזונזעות והכי עראותהכי

 אינע ישראל עם אם אבל ! אמת הכל כ4 אמנם י היאוהתשובה
 זרעם שיכלו עד בנים ללדת ולא נשים לישא שלא גזירה לגזורשכן
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 עם חיי לחיות להטהטיך רוצה ישראל עם אם י מאליו ישראל שונאישל
 שלנו ההיססוריונים מוכרחים - הקיום במלחמת ומצליח חרוץ עםבריא,
 בעוז להתפדץ שלהם, דינקותא גירסא על להתגבר כדי ענקי מאמץלקףטות
 ובנפשם, ברוחם שקועים היו שבה הבכינות של והעדפל הענןמתוך
 תורת הקצה. אל הקצה מן עמנו תולדות של ההרצאה דדך אתולשנות
 בקרן מונחת שתהא לה די מעתה צדכה; די נתפדשה כבר עמנוסבל
 ההססוריון של האמתית תעודתו אבל וילמד. יבא ללמוד הרוצה וכלזוית

 ולפאר, לגדל ולפרסם, להדגיש לעם ללמד היא המחנך, ההיססוריוןהעממי,
 וההשובים הדבים והנצחונות ההצלחות את ; שבחיינו החיובי הצדאת

 ארגונם דרך את ; גלותנו שנות אלפי של החיים במלחמת אבותינושנחלו
 העמים נחלת היום שנעשו ונשגבות נעלות דעות על בנוי )שהיההנפלא
 ולהתדבות גדולים הכי הקושיים על להתגבר לעמנו שאיפשר מתקדמים(הכי
 התרבותיים יצירותינו אח ; שבעולם עם מכל כמה פי מהיר בקצב טבעיריבוי
 ואת הגבורה ואת העוז ואת שלנו; הרוח גאוני את ; והמרוביםהנעלים
 גבוהה חיים-כלכליים רמה להשיג תמיד שהצליח קטן מיעוט חיי שלהזוהר

 היים- ורמת בה, שגר הארץ תושבי של אחוז ותשעה תשעים של כמהפי
 לכך. שזכה העם אשרי : לומר אפשר שעליה ונשגבה נפלאהתרבותיים
 צריך עלינו, שעבדו והאסונות מהצרות לגמדי להתעלם אפשר שאיואעפוי
 שפע ואיגור ההרצאה, כשרון כל את ולרכז מאד, מאד בתיאוריםלקמץ

 ישראל עם של ונצחונותיו הצלחותיו יצירותיו, הישגיו, לתיאורהעובדות,
 אירופה.בארצות

%58848~
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 נורוק מררכי ר"רהרב
ירושלים

 המועצות, ברית של העממית הדמוקרטיה את עזבתי תש"ובכסלו

 לאינטרבנציה הודות חודש, 14 בו שישבתי הסוהר מבית שחרוראחרי
 בטשקנט, שנים משלוש למעלה גרתי שחרורי אחרי בעצמו. רוזבלטשל
 כביכול. חפשי כאזרח האזובקיסטנית הרפובליקהבירת

 בהמות( )של בקרון בדכתי הרוסי-הפולני הגבול את שעברתיאחרי
 יותד של הפסקה אחרי אני התקוה, בשירת יצאנו וכולנו חנוכה נרעל

 שנים.מחמש

 והתו אודותי על ידע שכבר האמריקני השגדיר את בקרתיבווארשא
 ארה"ב ממשלת כי הדגיש, ובה דהטבדי לציר מיוחדת המלצה לינתן
 ויזה לי נתן השבדי הציר כלפי. עזרה כל בעד במיוחד תודה אסירת לותהיה

לשבדיה
 לשבדיה. שלהם המולד לחג באניתו אתו ביחד לנסוע אותי והזמיי

 הנהלת חבר בתור הממשלה חברי כל עם ומתן משא ניהלתיבשבדיה
 פליטים של גדול יותר מספר לשם להכניס העולמי, היהודיהקונגרס
 הנאצים.ממחעת

 השבדי. הפנים מיניסטר את ענין באותו בקרתי 1946 ביאנוארזכורני,
 בהחלט מתנגדת ה"מאואאיסקה" בשבדיה היהודית הקהלה כי לי, אמרהוא

 לאנטישמיות. הדבר יגרום שמא מחשש למדינה "זרים" יהודים שללכניסה
 טובה יותר דעה ישנה העולמית, היהדות לנציגי "לנו, ? היתההמטובתי

 קבוצות בשביל נוסף רשיון אפילו אז והשגתי התרבותי". השבדי העםעל
 ורבים שבדיה אזרחי הם האלה היהודים כל כמעט עכשיו מפולניה.יתומים
 בפרלמנט הסוציאל-דמוקרטים סיעת אגב, הממשלה. בשרות כפקידיםעובדים
 השיב והמיניסטר הפליטים ליהודים ביחס למיניסטר בשאילתא אזפנתה
 זרים. ליהודים מתנגדת ה"מוזאאיסקה" כי הפרלמנט, מבמתגם
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 העשור יובל בעצרת טלדמן נחום ד"ר בקשת ע"פ השתתפתיעכשיו
 הממשלה, חברי נוכחו ובה שטוקהולם עירית של המפואר בביתלשחרורם

 אחרי כי הדגשתי הנהרג. הרוזן של אלמנתו ברנאדוט, והגברת העירראש
 את לנו שהחזיר הראשון, השבדי העם היה מהאנושות, כשהתאכזבנוהשואה,
 הבינ- בועידה ולהופיע להלסינקי לחזור הייתי צריך באנושות.האמונת

 דולר 400 ושילם מיוחד אוירון בשבילי שכר אחד ועסקןפרלאמנטרית,
 הקבוע. לזמן לבוא שאספיקכדי

 נורבגיה. את ביקרתי 1946 בפברואר נורבגיה. פרשת עיעכשיו
 דומה מספר קבע לישיבת לנורבגיה להכניס א( י תפקידים שני עליהטלתי
 לקבל ב( הנאצים. ידי על שם שהושמדו היהודים למספר יהודיםשל

 נודע לאוסלו כשהגעתי המדינה. בהקמת באו"מ בנו לתמוך נורבגיההבטחת
 של במקומו לאנגה, ד"ר חדש, מיניסטר-חוץ נתמנה יומים לפני כילי,

 לאנגה ד"ר של אביו והנה או"מ. של הכללי למזכיר שנבחר לי,טריגוה
 הבינפרלמנטרי. האגוד של כללי כמזכיר רבות שנים שימש הוא מידידי.היה

 ד"ר את הכרתי הלאומים. בחבר נורבגיה כנציג גם שימש זמןובאותו
 הבינפר- בועידה הראשונה בפעם כשהשתתפתי 1924 משנת האבלאנגה

 היהודי הייתי ההיא ובשנה הלטבי. הפרלמנט כציר בג'ניבהלאמנטרית
 ישראל. ארץ בעיית את הזה הבינלאומי הפורום בפני שהעמידהראשון
 חבר מועצת בפני הענין כשהובא בחברון, המאורעות אחרי 1929בשנת

 באירופה, היהודים הפרלמנטרים בשם גם בג'ניבה, אליו פניתיהלאומים,
 הוא ציוניות. ברשימות נבחרו כולם שכמעט והדגשתי לימינינו,שיעמוד
 פגישה גם סידרתי שונות4 בשפית רב חומר לו והבאתי חומר ממניביקש
 באו"מ. הסוכנות של המשקיף שהיה מי אתו, ז"ל יעקבסון אבגדור ד"רשל
 חבר מועצת חבר מוהווינקל מר נורבגיה של הממשלה ראש היהאז

 הודות כי אז, לי כתב ז"ל וויצמן ד"ר הרבה. לנו עזרו והםהלאומים,
 הצלחנהלנורבגים

 החוץ למיניסטר נתמנה הצעיר לאנגה ד"ר כי באוסלו,וכששמעתי

 לראות וברצוני המנוח אביו של מידידיו שאני ממלוני מכתב לושלחתי
 בארכיון כי אני, מי יודע שהוא לי ואמר מיד אלי צלצל הואאותו.
 אמר כשבאתי, מיד. אבוא שאני ביקש והוא אליו, מכתבי מצא אביושל

 בשבילכם ואעשה בדרכיו ואלך אבי של בנו "אני י בזה"ל המיניסטרלי
 חברי כל עם פגישה לי סידר הוא עשה. באמת והוא שאפשר". מהכל



 נורוק מרדכי ד*רהרב448

 כי לו, כשאמרתי השביעי. האקון המלך אצל ראיון גם ולבסוףהממשלה
 דמוקרטי משטר בנורבגיה הלא הזקן, המלך את להטריח כדאי לאאולי

 המיניסטר; לי השיב יפה, דקורציה רק סוף סוף והמלך טהורפרלמנטרי

 המלך הצטיין המלחמה בימי אבל כדבריך, היה המלחמה לפני"אמנם
 עכשיו שהוא עד האומה, כבוד על להגן כשיצא ובעממיותו לבובאומץ

 הממשלה של חשובות ישיבות וכל במדינה, ביותר הפופולריתהאישיות
 ברשותו'.מתקיימות

 פעמים שלוש קמתי דקה, 35 אצלו ישבתי המלך. ע"י נתקבלתיאז
 אחרי עמנו מצב את לו הסברתי אתו, ולשוחח לשבת עוד ביקשוהוא

 בארץ עצמאית למדינה וזכותנו אירופה יהדות וחורבן האיומההשואה
 ועל התחיה תעעת על לו ספרתי הגבורה. מפי לנו שהובטחהאבותינו,
 כשספרתי אגדה. ודברי חז"ל במאמרי נגעתי ועוד. על-ידינו, השממההפרחת

 העולה שטח הראהטונה העולם מלחמת אחרי כבר קיבלו ערב עמי כילו,
 הלא להדגיש, צריכים זה "את המלך: אמר אירופה, ממחציתלמעלה
 בכלל'. מזה יודע אינוהעולם

 את ולברך ראהטי על הכיפה את לשים רשות מהמלךביקףטתי
 מאד שמח הוא הברכה. את לו ותרגמתי ודם לבשר מכבודו שחלקהברכה
 העולם. אומות אצל כזה טהג שאין מתפלא שהואואמר

 משטרן. יציבות ועל מסויימות מדינות על דעתי את גם שאלהמלך
 באמת, דמוקראטיות דוקא הן הקטנות המדינות לדאבוננו כיכשאמרתי,

 זאת בכל כי המלך, הדגיש הגדולות, המעצשת הן הדעה שבעליבשעה
 הגדולות. על חותמן את מטביעות שהקטנות מקריםישנם

 שעה כי לו, ספרתי הא"שי. מצבי על המלך אותי שאללבסוף
 הנאצים ע"י משפחתי נהרגה המועצות בברית בבית-הסוהר ישבתישאני
 אצלם. השחור בלוח נמצאתי הנאציזם נגד הלוחמים כאחדבריגה.

 כאלו תלאות אחרי עמכם. אצל נפשי גודל קאיזה המלך: קראאז
 פתרון בזה ודוקא י השבתי זה על עמך'. בעד לוחם אתה מרץובאיזה
 הייתי לא אולי עמנו ולתחית המדינה להקמת התקוה אילמלאהחידה".

 החיים". ביןעוד

 מקואלותי. של שלמה בהגשמה אוסלו אתעזבתי
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 כשהיה למופת. דוגמא הנה ועממי. דמוקראט באמת היה האקוןהמלך
 תודה, מברק ממנו וקבלתי ברכה מברק מכאן לו שלחתי שנה 75לבן
 )מלך(. מכס האקון בהתימתו, פשוט אלא שליח על-ידי ולא מלאך על-ידילא

 שהשתתפו הנורבגית, הקהילה ראשי על-ידי שלום דרישת לי שלחופעם
 אותם שאל המלך אצלו. זה לפני שנתקבלו בג'ניבה, העולמי היהודיבקונגרס

 מהיוה ושאני בזכרונו, שמורה המענינית שיחתי כי להם, ואמר אודותיעל
 כביר. רושם עליו והשארתי פאטריארכליתדמות

 הצטיין, הוא שגם מדניש המנוח המלך של אחיו הוא האקוןאגב,
 הנאצים. כיבוש בימי ליהודים באהדתו במיוחדכידוע,

 במרס מדינתנו. להקמת נורבגיה של הממשית לעזרה נחזורועכשיו
 בעצרת 1947 ובסתיו לארה"ב יצאתי בסקנדינביה ביקורי אחרי1946
 שהם לי אמר הוא רבות. פעמים לאנגה ד"ר המיניסטר את פגשתי14"מ
 יי גילה הוא לנורבגיה. קבע לישיבת שהכנסתי מהיהודים רצוןשבעים
 לכל להמנע שעליהם מסויימת מדינה של הלחץ דבר על מהחדרסודות
 בדיבורה. עומדת והיא ליהודים שהבטיחה השיבה ערבגיה אבלהפחות,

 אלי צלצל 1947 בנובמבר אחד ש,עי ביום אחת. אפיזודהוהנה
 מרכזית אישיות כי לי, ורמז תה, לכוס לערב אותי והזמין לאנגהד"ר

 מהלך ובשלג בקור שבת בליל אליו הלכתי שם. נוכח יהיהמהאו"מ
 הנחוצים שלישים לשני טובות תקוות ישנן כי לדעת, עכחתי אזרב.
 רחוק לא אחד בבית-כנסת בניו-יורק התפללתי האפיזודה. וכאןלע.

 המתפללים כל יאר-צייט, ולבעלי לאבלים בית-כנסת זה *מק-אלפן"ממלוני
 בבוקר כשבאתי בבית-הכנסת. מקומי נפקד זה שבת בליל קדיש.שמרים
 שבחע בליל העדרי סיבת על הונגריא מיוצאי הרב אותי שאללהתפלל
 מאד חשובה ותמיכתו תה לכוס אותי הזמין חשוב שדיפלומט לוהסברתי
 לפני היה, זה ומתי תה? לכוס כזו; בשאלה הרב בא והנהבשבילנו.
 בתוכנו עכשיו היו אילמלא *ידידי, , לו השבתי קידוש. אחרי אוקידוש
 יצחק רבי כמו האהרונה המאה מן אפילו התורה וגדולי ארץגאוני
 שהיו בזה משבנע אני ז"ל, מבריסק בר יוסף ורבי מקובנהאלחנן
 במכונית. לנסוע אפילו אלא הקידוש לפני תה לשתות רק לא לימתירים
 היתה עמנו של חיונית בשאלה הדיפלומאטים עם האינטימיתהפגישה
 של ביקורה הפרק על עמד או*מ החלטת אחרי מאד'. עדחשובה
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 אז נורבגי. להיות היה צריך מחבריה ואחד בישראל, או*ממשלחת
 לי שתהיה כדי הנורבגי, החבר את להכיר בבקשה לאנגה ד"ר אלפניתי

 יבוא לא הזה האיש באם ואמר הסכים הוא בארץ. לבקרואפשרות
 בינתיים אבל לטרבגיה. אליו לנסוע המלצה לי יתן הוא אזלניו-יורק,
 המשלחת. אתביטלו

 להערכה זכיתי בפרבגיה ה"כנסת" משלחת עם כן אחריכשבקרתי
 1946. בפברואר בנורבגיה ביקורי את שהזכירה הנורבגית, בעתונותמיוחדת
 בבית-החולים. אז ונמצא חולה המלך היהלדאבוני

 48ן *"ש



 והתפתהותו תולרותיו כמא, כמנהגהמהזור
 םפרותית-היםמורית()מקירה

 - ת א מ-
 ברנשטיין שמעער"ר

א.

 ידועה במדה אפשר שבקרים( )תיאודוסיה כפא" כמנהג ה"מחזוראת
 הערכה שום לו הוקדשה לא שעדיין משום הנעלם" "מחזור בתורלציין
 מחזור ישראל. בספרות והתפתחותו תולדותיו על כוללת סקירה סתםאו

 הי"א- במאה אולי כבר בו מתפללים היו קרים שיהודי זהעתיק-יומין
 נתפרסמו שלא אלא הרפוס אור לרשת זכה לא שעדיין רק לאהי"ב

 עבור אחרי רק ממנה ופיוטים תפלות אי-אלה אפילו המהקריתבספרותינו
 תרס"ב בשנת בירושלים המחזור( )ולא תפלה מיד~ר נדפס בשניםמאות
 בקהלות היהודים של דתיים צרכים לשם אלא ומחקר ספרות לשםלא

קרים.
 הזה הישן-טשן המחזור את למנות נקל לא דבר של לאמתואלא

 הספריות מן באחדות בכתב-יד מציאותו שכן והנעלמים", ביןלגמרי
 לעוסקים הי"ט במאה ידועה היתה אחרות ובארצות באירופההגדולות

 צונץ הזמה כל במשך בשתיקה כמעט עליו שעברו הישראליתבליטורגיה
 צורך כל להם ראו לא אבל וומם פה אותו מזכירים אמנםולנדסהוטה

 זה ויקר-המצישת חביב תפלות אוסף על מיוחדה בהדגשה משהולומר
 בששמרו לולא היסטורית. או ספרותית מנקודת-השקפה ערכו עלולהעיר

 מארקון( דובער יצחק פרופ. המנוח של והמקיף הכוללהביבליוגרפי
 והיה לגמרי מאתנו נשכח היה כפא כמנהג שהמחזור הנמנע מן זהאין

 שמים כשאנו הפליאה מרובה וביותר ודורות. לשנים גמור בהיעלםנשאר
 סיבות כמה מתוך הט"ז המאה בראשית היווה כפא שמחזור לעובדהלב

 אליהו לאברהם זכרון ב"ספר כפא" מנהג מחזור אודות "על מאמרו ראה1(
 שלמה רשימה כולל המאמר 1469-449 עמודים עברי חלק תרס"טו פטרבורגהרכבי",

 )חזני04י כטון וב"במחזור כפא בסדור הנמצאים והתפלות הפיוטים כלשל

451



 ברנשטיי1 שמעוןד"ר462

 העתיקה הקהלה בחיי עולם' של ב*רומו שעמדה כבירה ליטורגיתיצירה
 בתולדותיהן המלה מובן במלוא "היסטורית" הופעה היתה זו הזאת.והקרמונית
 ה*קרימצ'אקים" או בקרים ישראל קהלות של הרתית-ציבוריתוהתפתחותן

 הרוסי הצאר ידי על וקירים" מדינת נכבשה מאז היהודים שנקראוכמו
 הי"ט. המאהבתקופת

 להבין בדיעבד אפשר הזאת המוזרה וההתעלמות השתיקה סיבתאת
 הפיוט חוקרי בכונה. התעלמות היתה לא חו מיוחד קושי בליולבאר
 שמחזור השבו הי"ט במאה והפיוט השירה במקצוע מהחלוציםשלנו
 ושליט שר בתור שנתקבל רומניא" מ"מחזור ממש העתק הריהוכפא
 עד הבלקן וערי מקושטא הביזאנט, קהילות בכל והתפלה הרנהבשדה
 שהגיעו כפא המחזור על השמועות שמפי ניכר יון. במלכות ישראלקיבוצי
 רומניא ונוסח כפא שנוסח "וודאית" הכרה לידי באו מכבראליהם
 בלבד. *שינוי-שם" אלא האלה המחזורים שני בין ואין הך היינוהם
 הקורבה כל קודם טעמים. מבמה כזו דעה לקבלת חזק יסורוהיה

 שבשתי הקהילות שבין ידוע וטורקיה. *קירימ* מדינות ביןהגיאוגרפית
 של ומנהגים בשאלות מגע-ומשא קרובות לעתים התפתח האלוהארצות
 השפה בין והדמיון הקורבה ידי על שנתגבר הדדי יחס ודת,תורה

 דיבורם שפת הטורקית השפה ובין קרים יהודי של דיבורם שפתהטטרית,
 שכמעט היא עובדה הלא ושנית, קדמוניות. משנים טורקיה יהודישל
 להתייסדות הראהצונה בתקופה כפא" ב"מחזור הנכללים והפזמונים הפיוטיםכל

 היה ומובן טבעי כך ומפני רומניא" *מחזור מתוך הם לקוחיםהמחזור
 להם היתה ולא חדש מחזור הוא אין כפא שמחזור חשבושהחוקרים

 העובדה גם לזה גרמה ומפורט. מיוחד באופן עליו להתעכב סיבהכל
 גדול ספק בב*י וטופס נדפס,'( לא מעולם כאמור, כפא, כמנהגשהמחזור

 הראשונה התקופה לפני החוקרים של עיניהם לפני בא אם בכללהוא
 עכשיו. לנו ידוע בכ"י שהמחזור כפי השלימות באותה הי"ט, המאהשל

 החול ימי של תפלות סדר המחזור(, )ולא סידור כאמור נדפס זה לעומת2(
 )הנקראת קלעח בדפוס ראשונה בהוצאה גלילותיה וכל וקראסוב כפא כמנהגושבתות
 הן ההוצאות ושתי 1793 בשנת מעז'ירוב בדפוס ובשניה 1735 בשנת קלעא(צ'ופוט
 וחוברות ספרים כעשרח ורוסיה ישראל ארץ בדפוסי הופיעו מאז המציאות.ביקר

 השירים שיר קינות, ביניהם העשרים, המאה וראשית הי"ט המאה בסוףצ'אקים, קרים- המכונים קרים מדינת תושבי העברים נוסח כפי ופזמונים "תפלותהמכילים
 קרים", יהודי של "ספדותם בן-צבי י. של מאמדו ראה : טטרי בתדגום פסח שלוהגדות

 054-251 עמודים )תשי"ב( כ"ח שנהקרית-ספר,
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 ההיס- והואמת המכריעה העובדה עם להתחשב הכרח יש כךמפני
 כמנהג המחזור של והתפשטותו התייסרותו בתקופת כפא קהלתטורית"י
 מחזור של הראשונה )ההוצאה והט"ו הי"ר במאה אולי בכעירומניא
 והספרותית הרוחנית היכולת לה היתה לא לגמרי 1510( משנת היארומניא
 והאו- העתיקה היהורית הקהלה סהטלה. אוטוכטוני-לוקלי מחזורליסר

 שזהו ספרד לנוסח עצמה את השתייכה ומעולם מאז שבקריםטוכטונית
 והפיוטים התפלות (פסף אליה כשהגיע ותיכף רומניא" "מחזור שלנוסחו

 עבור אחרי רק לדורות. ומקובל קבוע בתור כפא אותו קבלההרומאני
 *לוקליים* פיטנים הופיעו בערך הט"ו המאה בסוף וזמנים תקופות רב,זמן

 וככה המקובל הרומאני להמחזור משלהם יצירות שהוסיפו כפאבקהלות
 ירי על ובעיקר בראש 1515-1510 בשנת השלם הכפאי המחזורמצר

 נתעכב עוד שעליו מקיוב הגולה מ~טה ר' של המפליא ומרצוהשתדלותו
להלן.

 המסו- ולפי עתיקת-יומין כאמור היתה הקרימצ'אקית היהודיתהקהלה
 *עוד היהודים שמה באו דור מדור בקרבה מתהלכות שהיו והאגדותרת

 הנוצרי". הולדתלפני

 שטיל- הנוסע מצא 955( עמוד 6 )חלק יודאאיקה האנציקלופדיהלפי
 קראי. ואחד "רבני" אחד בתי-כנסת שני בתיאודוסיה )1394-1427(ברג
 תחת יהודים. גרו שבהם בתים אלף ארבעה היו ששם גם רושםהוא

 של והמדיני החמרי מצבם התפתח 1260-117%( הגינואיזים שלשלטונם
 כשהטור- ועאותים התנאים באותם נשאר זה מצבם טוב. די באפןהיהודים
 מרובה. במדה יהודית הגירה החלה ואז 1475 בשנת קרים על השתלטוקים
 מצרים, פרס, תימה מבבל, יהודים הקרובות ולערים לתיאודוסיה-כפאהיגרו

 הת- ביחוד ופוילין. מליטא הבלקן, מקהילות ספרד, איטליה,ארץ-ישראל,
 והרדיפות, הגזירות לרגלי מפרס יהודים של ה"בריחהע או חהגירהגברה

 של שלטונם תחת אז ושחזרה ביותר והקרובה היחידה הארץלקרים(,

 א ש1ה "ציון", בפרס", האנוסים "קהלות פישל י. 1. של מאמריו ראה3(
 שם, הי"ז, במאה הספוידים שושלת בימי פרס יהודי "תולדות 1 74-49 עסף)תרצ"ז(
 הנותנים רבים מקודות אלה במאמריו מביא המחבר 294-273. עכף )תרצ"ז( שניהשנה
 אלה במאמריו התקופות. כל במשך פרס יהודי של וסבלותם מחההם מושגלנו

 מקגלים אנו המאוהרות ומהידיעות הי"ד-ט"ו המאה מן שם ישראל בקודות דןהמחבר
 חקודמות. התקופות עי ברוד דיסושג
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 ובחוסר- בעירום החדש למקומם שבאו מפרס והנמלטים הגולים *(.הכאנים
 מהווים והיו פעוטים ובעלי-מלאכה זולים רוכלים בתור לחמם את מצאוכל
 שבקהלה. ה"פרוליטרי" האלמנטאת

 ה"מד- העיר בכפא, היהודי הישוב והתפתח גדל הט"ז המאהבראשית
 סדר על הועמדו ובהכרח וניכרת הגונה במדה קרים, יהודי שלכזית'
 שונות ובעיות שאלות המתישבים שבקרב והמנהגים חיי-הדת שלהיום
 מארבע שמה שבאו השונים הקיבוצים בין ומחלוקת ריבות לדברישגרמו
 משה ר' של הפתאומית הופעתו , גורלי דבר קרה ואז הארץ.כנפות
 חיילות של שבוי בתור לכפא הובא התו 1506. בשנת מקיובהגולה
 בקרים ביחד. וקראים "רבניים" יהודים של בכספם ונפדה מליטאהטטרים
 בליטא הטטרים שבויי בין היו הם שגם בניו שני את משה ר'מצא
 הבדל בלי כפא, יהודי שבויים". "פדיון מצות היהודים קיימו בהםשגם
 גדול בכבוד הגולה משה ר' את קבלו גלותם, מארצות מוצאםמקום
 העדות בני כל של המוכר ומנהיגם לראשם נעשה אבטומטי באופןוכמעט

 אברהם כותב - כפא יושבי בין מחלוקת כשפרצה השונים.והקיבוצים
 בחרו ומקצתם אשכנז מנהג אחרי ללכת רצו שקצתם משום -עפשטיין
 בבל, במנהגי החזיקו אשר אנשים שם היו ועוד רומניא )מחזור(במנהגי

 המחלוקת את שיעזבו לבם על ודבר הקהל כל את משה ר' הקהילאז
 מצאו אשר תקעת י"ח להם תיקן גם ביניהם שלום לעשות בידוועיתה

 הרוחני המנהיג לנו מוסר וכן )בקרים("'(. אחרות בערים גם ויתקבלוחן
 י א הערה )ראה לחנו אליעזר בור דוד ר' הרב בקרים, היהדותשל

 ובכלנל[ם רוסיא של בקהלות כולל גירוש שהיה עליהם נוסף"....
 עליהם אשר כיו"ב הנקרא סופרים ושל חכמים של לאלקים גדולהבעיר

 ר' שחיבר שפתים" דבר "ספד בשם מארקון דובער יצחק של מאמרו ראה4(
 עכף תרפ"ד ברלין "דביר" הוצאת שני, ספר "דביר", במאסף לחנו אליעזר ברדוד

 בקרים. הכאנים ממלכת ימי דברי בקרבו מכיל שפתים" דבר ה"ספר279-244.
 בחצי-האי הפנימהם וחייהם היהודים לקורות הנוגעים חשובים וברים גם שםנמצאים
 רק נדפס "דביר" במאסף נפלאה". צחה עברית בלשון כתוב הספר ובטורקיה.קרים
 ידיעות המאסף. הוצאת נפסקה מאז אבל יבוא"( )"המשך בסוף ברשימה מהספרחלק

 בהאנציקלופדיה נכללים הכאנים שלטון תחת קרים יהודי תולדות על נוספיםומקורות
 יהודי של ה"חכם" היה לחנו דוד ר' 891-887. עמודות תשיעי, כרךהיהודית-הרוסית,

 1735. בשנת ומת הי"ז-הי"ח המאה בתקופתקרים
 ור שנה "האשכול" משה" בן יעקב בן מקיוב הגולה משה *ר במאמרו5(
 150-146. עכף קרקא)תרנ"ח(
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 וטף אנשים )כפא( גדולה קהלה תודה, תצא מכיו"ב כי המהשליםיאמרו
 המצויין הדיין האלהי המקובל הדב בדאשם מלכם ועטדת יחדוונשים

 בעל שלום( משכבו על )ינוח יעמ"ש יעקב בכ"ד הגולה משהכמוהד"ד
 הכהן אשר כמהר"ר גדולים רבנים ג' במחיצתו ועמו נחמד אוצרמפד
 שמה ונאספו שמו, אלינו נודע לא והג' ע"ה האשכנזי קלמן וכמהר"רע"ה
 כתות לשלש חלוקים ונעשו עולם( )יסוד יס"ע כפא של הכנסת ביתאל
 בבלי ומנהג רומניא ומנהג אשכנז מנהג משונות במנהגות מתפלליםוהיו
 לבנות בקשו אשר עד ביניהם מדיבה והיתה ע"ה מהגאונים קבלתםכפי

 ורוח לעשות, הגדיל הנ"ל ע"ה שהגאון עד אחדת, הכנסת ביתלעצמם
 לאגודה להיות והכדיחם העם כל את ויאסף ויקבץ אותו לבשהאלקים
 עשרה שמונה להם ותקןאחת,

 תקנות"
 ושיתפללו . . ונידויים בחדמות

 ועניינים הדבדים ובשאר )כפא( החזניא של כמחזוד דומניא בניכמנהג
 אומר גזד וכן מקודם בידם שיש הקדומה מנהגם כפי הניחםאחדים
 ויורה שיבוא עד המחודש כמנהגם שיתפללו הקהל מנהג ישנושלא
 הגולה משה ר' העביר אבטוריטה ובאיזו ." . . הקהל כל בהסכמתצדק
 אני "ומעתה הלשון. בזו חתימתו מאופן גם נראה התקנות י"חאת
 העובר כל על התחתון ב"ד ובגזירת העליון ב"ד בגזידת לחתוםהבא
 עד יבטלו לא התקנות ואלה וכו', המקיים וכל וכו', האלו התקנותעל

 ישראל כל בשלום המהפלל יצ"ו, הקהל כל בהסכמת צדק ויורהשיבוא
 יעמ"ש". יעקב בכעאמשה

 הזה הדוסי המהגד של הדבה מדהעפעתו להתדשם לבליאי-אפשר

 חיי על - הרושי" משה "ד' לו קודאים היו בכפא הקהל בקרב-
 עלה קצר זמן שבמשך כך כדי עד וחשובה גדולה בקהלההציבור
 הנוסח באיחוד החשוב ההישג בפרט מפליאים, הישגים להגשיםבידו
 משהו בו יש התפלות ש"נוסח' ידע משה ר' והפיוטים. התפלותשל

 היהודי, יזוז לא שממנה חיה מסורת של היהודי, בנשמת בוערמניצוץ
 בישראל. והתפלה הרנה בתולדות לע הידוע יעבור' חשל עיהרגבבחינת

 עם המתחשב הדור וכמנהיג עדיפלומטיים" באמצעים אחז עשהזמה
 קשים. בזמנים הקהל של הלב רגשות אל לחדור ההמונית"ה"פסיכולוגיה

 בספרד הגדול הגירוש אחרי בערך קצר זמן רק קרה זה כלהלא

 שצה )השבועק ב"הכרמל" פין י. ש. של במאמרו נתפרסמו ה"תקנות"6(
 "תקנות". עשרה שבע רק רשומות פין אצל תרכ"ג(. חשין )דשלישית
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 מבהילות שמועות לכפא להגיע החלו הימים באלה וממש 1492בשנת
 הראהחונות בשנים פורטוגל יהוד- על גם לבוא המתרגשות פורעניותעל
 וסערה, זעם של בימים ציבורית באחדות החיוני הצורך הט"ז. המאהשל
 היה החרכים מן מציץ השונא ועבר צד כשמכל ומחוץ מבית פחדשל

 שזו והרגיש הכיר הוא קרים. במדינת יהודי כל של בלבו וחימורגש
 הגנה לשם ולאחדות לשלום לכמיה, הלבבות את לעורר שעת-כושרהיא

 הדדי", *קומפרומיס פשרה, במפגיע ודרש הציע הוא בחיי-הקהלה.עצמית
 המחזור הוא הבסיסית התכנית . ועדה עדה ומכל וקיבוץ קיבוץמכל

 הקרימאית היהדות של המהווה הנוסח ספרד, בטסח שהוא רומניאכמנהג
 של יסויים חלק כולט בהסכם נכנס זה שלמחזור אלא דור,מדור
 הבה ~6ן יגרע לא ח"ם  ועדוע קיבוץ כל אצל הגהוגים ופיוטיםתפלות
 הטלה והנציח קבע ככה לכלנו. אחד ונוסח ומאוחד אחד מחזור 1נכריז
 נעשה בהתלהבות קראו הקהל בני וכל כפא כמנהג המחזור אתמקיוב
ונשמע.

 העמ" *האפפה החלטת את באשנה מו1ה ר' מלא הקהל דעתח1ל
 שרחשם כמו בראשם* מלכם ועטרת יחדו תשים טף *אנשים -מית*
 והכניס כפא כמנהג המחזור את מחדש ו"אירגן' סידר הוא לחנו. דודר'
 הויים בין כבר היו שלא ה*לוקליים* מהפייטנים כמה של הפיוטיםאת
 לאותו אחרת 14 זו תפלה הט*ו המאה בסוף שתרמו הראשונים מןשהיו

 אפילו וצירף חנדלי יצחק ר' מבורך, משה ר' אליקים, ר' כמוהמחזור
 במשקל להלן( )המובא נורא" ואל חי "אלהים בעצמו משלו פיוטיםכמה

 אמאחשה ב6אזור ראיא* *העדי את בזה לייצג בכדי אוליספרדי-ערבי,
 כלומר האהבכנזי, לקיבוץ שייכים היו בכפא רוסיא שיהודי פי עלאף
 4החכנז. נוסחשל

 ב4פמת ומילאה שמרה ספק אין משה, שר' הקהל לתקנתבהתאם
 לא קיבוץ ששום וודאית בתור הדעה את שנקבל הוא הדין מןואמומג
 לא לעיל שהזכרגוהו הפרסי הקיבוץ שגם אומרת זאת הכלל. מןהוצא
 פרס ופליטי ממגורשי הכמות גדדל קיבוץ היה זה למחנה. מחוץנשאר
 במאה כבר לעיל שאמרט כמו אולי קרים למדינת הטילםשהגורל
 ה4ן מספדי חלק שהיו בהדחך הט*ז המאה ובר4ה4ית ואילך והי*דהי"ג
 *מנין* להם יסדו פליטים בתור מפרס כשבאו תיכף בכפא. הישובשל

 בפרס עוד להם מסורתחם שהיו והתפלות הטסח לפי והתפללומיוחד
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 מששן הטטרית ללשון אפילו הסתגלו לא הם נהות-דרג(נ בגדרנהשבים היי אפם בהעת שהתפרנסו ענים כאמור היו ברובם 15לדתנ4ארץ
 מאטית דיברו אלא היהודית כמו הבלתי-יהודית ה(עכלוסיה שלדיבודם
 יבעלי- כפא יהודי פרסיתי "לאדינו" בבהינת מסורסת, פרסית לשוןשהיא
 ולקבל להזמין להוטים היו לא הראשת היום מן האוטוכטוניים"הבתים
 אילי שלהבג בבית-הכנסת מתפללים בתור והאביונים העניים הפאטיםאת
 מובנה אינה העברית שהלשת גמורים לעמי-הארצים שהשבוםמפני
 הפרסים שכשבתבקשו נרצה להלן אהרים. טעמים מפני (ב לגמריאצלם
 והפיוטים התפלות הלק את הגולה משה ר' של לרשותו להמציאהאלה
 מצ(פ הקהל ההלטת כפי כפא כמנהג המהודש המהזור אל כינוסםלשם
 ביותר. הנקלים מן לא תפקיד לפניו משהר'

 קיבוץ כל ייצוג לשם למהזור פיוטי-תפלה שהכנסת הדברמענין
 היש כאי עד בבהינת וסופית, הד-5עעית תקנה בתור צרינה לאוקיבוץ
 למחזור נשאר מיחתד שבכיוון ספק שום ובלי בעליל רואים אנויותה
 לפי אהר (ט זה פיוט להוסיף צורך כשיהיה העתידן ב01ביל דופשידרך

 התהשבו המלהי תפוומת משאר לקרים שיבוא ההם קיבוץ איזהדרישת
 הגאי יצירת על והשבו ומתמידה פלכת הגירה של אפשרות עםא

 להשתמט העתידים המהגרים מן למישהו פה פתהון לתת לא כדי וקבועמוהלט
 מו- מקום של הצוסהא לפי ולהתפלל כפא של הספדדי והטסהמהמהזור
 ובלתי-מסושם *8תוה' נשאר כפא כמנהג שהמהזור רואים אנו ככהחצ4
 הידועים הפיוטים שלשת אה למשל, בו, מוצ(ים אט הי4ז. המאה סוףעד
 לסעודהא* *אסדר 1572( בשנת ומת 1534 בשנת )טלד הקדחצ האר*ישל

 1560 בשנת )טלד נגארה ישראל ר' את היכלאק *בני בשבהין**אזמר
 כל אהרימי מהברים ועוד 1698( בשנת )מת זכותא משה ר' ואתבערך(
 לפי הקהל, תקטת אהרי רבית שנים כפא למהזור איצא נכנסואלה

 כמנ- *המהזור ב(ן. שמקרוב הגן במספר הדשים וגולים מהגריםדרישת
 הגולה משה לר' שימש - הנזכר במאמרו מארקון כותב - רומניאהג

 התפלות תקוני אליו נכנסו הזמן בהמשך כפשנ לטסה הפינה אבןבתור
 הקבלה פי על טובות הנהטת ויתר ידועות בכווטת מלכתא שבתותיקוני
 וידהה4 הוה הטסה לתוך נכנסו זאת מלבד ז'3 האר*י טסהלפי

 בהוספות זה כל שונים. קרימיים מפייטנים פיוטים והרבה ופיוטיםסליהות
 פירוש עם השירים חציר רותמגילת

 עפ-
 עם יהד נעתקו אהור הדדחצ

 בסדר הובאן אחוים פיופים של טטרית והעתקה הטטרית לשפהפירחצם



 ט~תעוןשנרנ)םםייןד"ר~41

 שבקירים ואגפיה כפא בקשק נהט אשר למנהג )הסדור( התפלה לסדרונערך
 אליעזר בר הר*ד של ידו בעצם נכתב אשר קלעא בצ'ופוטבראשונה

 הקדמחו*י את אליו שצירףלחנו

ב4

 ר' של הגדולים ובמעשיו בהישגיו ולחקור להתבונן ב~רםכשאט
 הביוגרפיות שהידיעות מתפלאים אט קרים בקהלות מקיוב הגולהמשה
 משום וזעומות* דלות כך כל הן הזה האיש על בספרותט מוצאיםשאט
 ומרץ רמות שאיפות בעל ומנהיג עסקן בתור ראינוהו בכפא רקשלא
 וטבעו כחו את הראה נעוריו בימי כמעט רוסי21 מולדתו בארץ עודרב,
 בתורה ובקי מופלג למדן בתור ושמו נרתע שאיט דתי לוחםבתור
 שידוע כמה עד ורייסין. פולין ליטא, בקהלות לפניו שהלך ניכר,וגפות
 ליט- בספרו עליו. קצרה רשימה שכתב והיחידי הראשון צונץ היהלנו

 הגולה יעקב בן =משה ; רושם הוא 388 פואיזי סינגוג. ד.ראטורגש.
 לקחוהו 1506 שבשנת מפני ככה ונקרא כיוב( מגלות כפא בסידור)הנקרא
 טלד קרים, למדינת שבוי הביאוהו ומשם לידא בעיר שביהטטרים
 פירח2ים חיבר הוא י2בליטש0* שאדוב בעיר 1448 שנת נובימברבחדש
 ספר עזרשנ אבן אברהם של לפירושו קבלי פירוש התנ"ך, מספרילכמה
 84~1(. בשנת בקוריץ )שנדפס סודות' *שושן בשם וספר עבר לשוןדקדוק
 1515, שנת מר-ם להדש )ט"ו אדד כוח ביום הווים בין עוד היההוא
 פירוש על הנ*ל )פירושו נאמד" *אוצר ספרו את סיים זה ביוםשכן

 שם נזכר )בקונסטנטינופול( צרפתי אברהם י(. בקרימ התורה( עלראב"ע
 מוע- תיקונים כמה הנהיג בבפא הסינגוגה בשביל חותט. בתורפעמים
 על עזרא אבן אברהם ר' של פירושו על פירוש הוא נחמד" "אוצר הספר7(
 במספר בטופסים בכ"י נמצא י"א כרך היהודית-רוסית בהאנציקלופדיה מארקון ולפיהתורה
 מביא )שם( עפשטיין בפטרבורג. הממלכתית בספריה וטמון פירקוביץ באוסףמועם
 עני ראה הגבר "אני : זה ספרו בסוף כותב משה שר' מה השבועי ה"כרמל"לפי

 הרם"ו מזבחותיך בשנת אלכסנדר הדוכס אדוננו בימי שנה וחמשים שבע בןבהיותי
 לידא, עיר על להלחם כבד בחיל בראשם מלכם בן ומחמם הטטרים בבואלפ"ג,
 בידם אני גם ונתפשתי שמים מלאכת מלאכתי לעשות שם באתי שאדוב ילידואני
 אשר וחבורי מחמדי מכל וריק נער )בבית-התפלה(. מ בבית בתמוז בתן ה'ביום

 הרבנים אחינו ויפדוני קדרים, ממלכת קירים עיר פה הגולה עם אותי והגלוחברתי,
 ומצאתי הקדש במלאכת לעבוד וזכיתי אמן. לטובה אלהי להם זכרה יצ"ווהקראים

 מולדתי בארץ כהמה ראיתי ולא בכ"י ונכבדים רבים ספרים פה נפשי שאהבהאת
 . . נ"ע )ראב"ע( הספרדי אברהם אדוני הפשטנים אבי סתומות וחקרתי שזרהי,ומהם
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 מפיוטיו אשכנז". מארץ וקלמן כהן אשר עם יחד חדשיםריכטונגען(
 נורא', ואל חי "אלהים הסליחה רק לנו ידועה בציבור תפלה לשםשחיבר
 צומ0ן פכול שיבה" *וגם במלים הגומר מחרוזות באחת-עשרהפיוט

 השתוקק משה ,ר' י כותב לעיל הנזכר ב*האשכולף במאמרו עפשטייןאברהם
 הצליח לא חפצו אך הקדש באדמת ויקבר ימות למען לירושליםלעלות
 הביו- הידיעות כל כמעט הן אלו לערך(". 1520 )בשנת בכפא וימתבידו

 ובהאנציקלופדיה היהודית-האנגלית בהאנציקלופדיה עליו הנכללותגרפיות
היהודית-הרוסית.

 מוצאים אנו אין הנזכרים במקומות לע הניתנות הידיעותבכל
 מקום בשום התפרנס. ובמה משה ר' של אומנותו היתה מה רמזשם
 עוסק שהוא מזכיר הוא פעם ורק קהיה באיזו רב בתור נזכר הואאין

 המתקבל באור מלאכה. שתה של טיבה מה לומר מבלי שמים'ב"מלאכת
 היהו- בהאנציקלופדיה למצדא אולי אפשר *דצולה' לכנוי בנוגע הדעתעל

 היה זה מבהיר באור לפי ובלתי-מחוור. ברור שאיע כעידית-רוסית,
 ומישוב לעיר מעיר וגודד טלה היה שבתמידות משום "גולה"נקרא
 בליטא הראשונים המגידים מן אולי נודד, מגיד שהיה ומסתברלישוב
 שבוי- ויהיה לאיש לגמרי מתאים איע ,גולהן הכעי הלא ובכללורייסין.
 מישרים מגיד בתור אנשי-צבא. ידי על לקרים הובל רצונו שנגדמוחמם
 ברוסיה בקהל ופרסום שם לו שרכש ניכר שמים ויראת בתורהודרשן
 בין השפעתו וגברה הלבבות את מעורר היה זה ובכחו צעירותובימי

 זקנתג לעת בקרים והעדותהקיבוצים

 לערך ושתים שלשים של בגיל א משה ור' בערך 1478-80בשנת
 לטוך9'21 ונומע בליטא דירתו את מעקר הוא ז ומוזר יהיר צעד עושההוא
 לקונס- אחד עבות לא בבקר לנדוד בשאדוב הלמדן על עבר רוחאיזה

 החשוכים הבינים ימי של בתקופה וזה 1 והרחוקה המעטירהטנטינופול
 עפשסוין גדולהי דרכים בסכנת- כרוכה והנסיעה הסלבים בארץביותר
 חשקה משה ר' של נ5שו הזהי והמסובן המוזר הצעד את לבארמנסה
 ועל נפרץ התודה חזון אז היה לא רוסיא ארץ ובכל וובליטאבתורה,

 בימים היו ששם לתוגרמה ר"מ-1480( שנת )קודם משה ר' הלדכו
 דעתו את בשלימות לקבל קשה מפורסמים". חכמה ובעלי רבניםההם

 בנוסח למתפלל מתכמן שאינו וניכר דויטשלאנד" "אויס בפירוש כותב צונץ8(
 "אשכנזים". ורייסין פולין ליסא, ליהודי קראו קרים יהודיאשמז.
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 לקיוב משה ר' הלך לא מה מפני זה. בענין עפשטיין החכם שלזו
 לשם זכתה מאוחרה לא שבתקופה עיר וסופרים, חכמים ועידהקדובדה
 מגלה בעצמו משה ד' דאמת שאליבא אלא תורה"? תצא שממנה"קיוב
 כ"אבנטורה' ליטא בקהלות נחשב שהיה בוודאי ההם שבימים טעמו אתלנו
 1 אודחא אגב שמר הוא הנזכר נחמד" "אוצר לספרו בהקדמתו מובנה.בלתי

 אבן אברהם ר' השלם בדברי הוגה הייתי )נעורי( חרפי מימי כי דעווזה
 להגיעם יכלתי יד תחת אשר פירושים כל עם לתורה בפירושו ז"לעזרא
 ביום עשר בחמשה שבט בחדש היום ויהי . . . דבריו מפרשי כל ידיאל
 לבאר השמים מן עודדני קדרים ממלכת המלוכה עיר קירים בעיר ואניבו,

 פלא אורח באיזה לידו איפוא הגיע בשאדוב נעוריו בימי עודדבריו".ק(
 נשבה מאז קיוב. דרך מקושטא לשער צריך בכתב-יד, ראבוע שלפירושו
 את גם רב בצמאון וישת הנערץ הספרדי והפרשן המשורר ידי עללבו
 הרוסי המקובל היה משה שר' הנמנע מן איפוא זה אין שלו. וקבלהתורת

 בעולם-דעיונותיו עלה חדש אופק הט=ו. המאה של השני בחציהראשון
 רדף שנים כמה יודע מי ! והאוד התורה מרכז שם ! תוגרמה : הליטאישל

 הרף. בלי מנוחה ותדדיכהו ה"רחוק" במזרח הגנוז' ה"אוראחריו

 שאלוניקה, קוסטנטיטפול, ארץ-הפלאים, לתוגרמה הגעגועיםרגשי
 וחייו לבו על שהשתלטה לשאיפת-הקסם לאט לאט לו נעשואדריאנופול

 והקבלה השירה התורה, במדכז תוגרמה, בקהילות שם משאדוב. החולםשל
 כומטינו, מרדכי ר' כמו הלבנון ארזי ונצודות גדולות ופועלים חייםהלא
 היווני, קאפוצ'אטו משח ר' יון, מאיי הכהן שבתי ר' הזהב, שרביט שלמהר'
 בעולם בתורותיהם ומתעמקים נשענים כלם ועוד, ועוד מזרחי אליהוד'

 הקדש כתבי למבארי והראשון )הראש עזרא אבן אברהם ר' שלרעיוניו
 ופקפוקים הרהורים בלי גרץ(. של גירסתו לפי השכלי, וההגיון הפשט פיעל

 האדיות של תורתם אהל אל ישר ונכנס חלומו את משה ר' פתררבים
 לפירושיו התדבק ושם שנים כמה במשך רגליהם בעפר להתאבקהתוגרים

 חייו. ימי לכל שלו הקבלה ותורת ראבועשל
 תיקון הדורשת הגולה משה ר' בחיי נוספת ביוגרפית נקודהויש

 אי-אלו המביאים כל ההיסטורית". ה"אמת למען פשוט וקוריוזית*,טעות
 שהוא מדגישים לצומן( )פרט הכלל מן יוצא בלי משה ר' עלידיעות

 י"ג גליון שלישית שגה השבועי, ב"הכרמל" פין י ש של במאמרו גדפס8*(
 התרפ"ג. חשהן ב' 101עמוד
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 וידוע חולשתו על העידו שפניו גופגיים, יסורים בעל חייו ימי כלהיה
 סתירה בה יש שלכאורה, ידיעה, מתום. בו וווין וחבורה פצע כלוחולי,
 תכופות נדידות המרובות, ופעולותיו חייו על יודעים שאנו למהרצינית
 במדה וספרותיות ציבוריות ומלחמות בעבודות שונות, וקהלותבמדינות
 הנופלים בין לנפול מבלי עליהם להתגבר עלולים יחידי-סטלה שרקשכזו
 כשכל היה ושתים שבעים כבן טובה, לשיבה זכה גם משה ר' כח.מאפם
 בראהבם". מלכם "ועטרת למנהיגם הכתירוהו בקרים ישראלעדת

 בהחלם שנתבדתה בספרותנו זו וביוגרפית" ידיעה ונתקבלה נולדהאיך
 בימי עוד היה. כך שהיה מעשה י, מאן יעקב ידי על 1935 בשנתרק

 נמצאים שהיו בקראים בחירוף-נפש נלחם משה ר' היה בליטאנעוריו
 היה רוח בעוז ועוד. טרוק לוצק, כמו בליטא קהלות בכמה רבמזמן
 על קהל ובאספות ומדרשות בבתי-כנסיות פנים אל פנים אותםמוכיח
 ואדריאנופול מקונסטנטינופול כשחזר ישראל. כלל מתוך התפרדותםעוון
 וראה הכיר ושם הארצות בכל הקראים לקהלות הראשיים המרכזיםשהיו
 בני- על החזקה והשפעתם בטורקיה התקיפים ועמידתם כחם אתבעיניו
 נגד למלחמתו ועוז כח ביתר משה ר' התמסר ומולדתו בארצודתם

 ממנו בהוודעם ביחוד הליטאיים הקראים את אחז פחד בליטא.הקראות
 של "גן-עדן" הספר נגד חריפות השגות אוסף חיבר שהוא דרשותיומתוך
 במהירות "המבחר". ספר בעל )השני( אהרן המנוח הקראים מגדוליאחד
 הקראים של הראשי להחכם לעזרה בקריאה הנבהלים לוצק קראיפנו

 לשם 1490( בשנת )מת באהעיאצי משה בן אליהו ה"פילוסוף"בטורקיה
 בתור ה"גן-עדן'. בעל נגד והתקפתו משה ה"רבני" של תעמולתוהחלשת
 מאת ומכתב מבאשיאצי מכתבים שני בלוצק נתקבלו הקורא לקולתשובה
 רשףבנפירקוביץ אבן של כ"י אוסף )מתוך שנתפרסמויק אפנדפולוכלב

 הנזכר ובספרו גורלנד ח"י אצל הרכבי, של ישנים" גם ב"חדשיםהקראי(
 מאן. יעקבשל

 *אלי באקרוסטיכון בחרוז מתחיל באהטיאצי אליהו של אחדמכתב

 המכתבים 18118 6ב8 81861% .1סץ 11 .קע 09-10ז 1165-69ק
  וש-1486. בשנת נכתבו אפנדופוקו וכלב באשיאצי אליהושל

 ויורשו באשיאצי אליהו של גיסו היה )1464-1525( אפנדופולו אליהו בן כלב10(
 כמו מפיוטיו ורבים חשוב ופהטן משורר היה הוא בקושסא. הקראים ראשבמשדת
 "מחברות מאמרי אודותיו ראה הקראים של התפלות בסדר נכללים באשיאצי שלפיוטיו
 כג-8ב עמודים )1952-53( כ"ד כרך ~עס11111 ב- הקראי" אפנדופולו אליהו בןכלב



 ברננ0טיין שמעוןד"ר52~4

 הישרים"י1(. דמסית מורה הוא בעיניו המורה, למקוה מורה, חצים "אני 1הוא
 )שצריך הרשימה נמצאת וממעל חרוזית בפרוזה המשך בא זהאחרי
 בשי- אליהו החכם ]מכתב[ כתב "נוסח פירקוביץ(1 ע"י שנכתבהלחשוב
 "כ"ש 1 גומר וגידוף חירוף בדברי הכתוב ה"כתב" היוני". למשה ז"לצי

 ושע- לבנות, ועיניו חבורה, תחת חבורה היצירה, רע ההוא האישבהיות
 מכוער שהוא ]הרופאים?[ החכמים אמרו כזה ואיש פונות, הצהיבותרותיו

 כי גנותך על לתמוה אין ולכן הצמאה את הרוה ספות למעןהיצירה,
 של הזאת ה"דיאגנוזה" סמך על וכף. וכו' . . . מפרצופך ניכראתה
 "הקטלנית" וחולשתו מחלתו על "העובדה" ונתפשטה נתקבלה הקראיםדאש
 מקיוב. הגולה משה ר'של

 אליהו של שמכתבו ברורות בראיות ומראה מאן יעקב באוהנה
באשיאצי

 בכ~
 המשורר אל אלא מקיוב הגולה משה לר' ערוך אינו

 השני במכתג שכן לעיל(. )הנזכר היוני קאפוצ'אטו משה ר'והמקובל
 החשו- "הנכבדים 1 כזה נאמר לוצקא" בקהל הקראים "אל באשיאצישל
 לבוש האיש את שמעתי שמוע איך דעו . . . והנאהבים הנעימיםבים,

 לבלתי חכמינו בדברי ומחרף מלעיג אלמנו משה ר' והכזביםהבדיאות
 היוני לא למשה קורא הקראים חכם כאן דבריו". על ראיה לוהיות
 *בראותי 1 יצ"ו אליהו בן אפנדופולו כלב כותב וכן אלמנו:ב=אשכנזי.אלא
 ולבושו כזבים, מדת ולבש שכלו בנבוב נלפת שקר במתת מתפללאיש
 בעיר זה בזמננו הדר האשכנוי יעקב ב"ר משה שמו הבדיאות,לבוש
 רבי הגולה מאור החכם על לטעון שרצה רושיאה, מארצותלוציקא
 שבת בהלכות שכתב מאמרים בקצת חיים[ ]::=עץ ע"ח ספר בעלאהרן
 על מדברים ואפנדופולו באשיאצי שניהם ." . . עדן גן המכונהמספרו

 איש הוא באשיאצי כותב שאליו היוני משה מקיוב. הגולה משהר'
 לגמרי. אחר לענין ושייך לגמריאחר

 עדיין מקיוב הגולה משה ר' של וחיבוריו מספריו שכמהחבל
 לראות תקוה איזו להם שיש לשער וקשה שוטת בספריות בכ*יגנוזים

 "אם : המתחיל חרוזית בפרוזה הארוך וההמשך מורה" חצים "אני החרוז11(
 בשלי- מובאים אורידך" משם קנך, תשים כוכבים בין ואם לבך, מזדון כנשרתגביה
 ~דר, ביי ליטעראסור פון געשיכטע "די צינבערג ישראל ד"ר של בספרומותם
 44(. מספר פירקוביץ כ"י של דאשונה קבוצה )מתוך 347 עמוד ה' חלק 1935,פילנע
 שירים מקיוב, הגולה משה ר' שחיבר אחדים שירים גם מביא שם במאמרוצינבערג
 ועוד הרמב"ן לכבוד שיר כן כמו ראב"ע, לכבוד הספרדי-ערבי, במשקלשקולים
 השונים. לספריו בהקדמתוחרוזים
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 מכתביו רואים שאנו שכפי משום הזמנים. מן בזמן הדפוס אוראת
 וקו- מחייו מאורעות כמה לרשום רגיל זה מחבר היה שנדפסוהבודדים
 בחצי וקורותיהם הקהלות חיי על גם אור המפיצים הפרטייםרותיו
 מכוסה בדיעבד שהיא תקופה ורייסין, פולין בליטש הט"ו המאה שלהשני
 וההיסטורית המחקרית בספרותנובחושך

 הישראלית.4"
 הידיעות שגם אלא

 להעריך האפשרות את לנו נותנות הזה האיש על לנו שישותעומות
 ורוסיה ליטא מנפות עמו בני בקרב והציבורי האישי ותפקידו עמידתואת
 שבארבעה מסקנא לידי לבוא נצטרך כללית הערכה מתוך הטטרית. קריםעד

 הרוסי היהודי היה הוא א( : היסטוריים בהישגים והצטיין פעלשטחים
 בה ועטק הספרדית הדתית ולספרות הקבלה לתורת שהצטרףהראשון

 הקראות נגד גלויה במלחמה שיצא הראשון הרוסי היהודי ב( ; חייו ימיכל
 ; ספרדי-ערבי במשקל פיוטים שחיבר הראשון הרוסי היהודי ג( ;ברוסיה

 התחדשות לידי הבי(ב הנשיה, מתהום כפא כמנהג המחזור את שהצילו-ד(
 הדור'". כל תום עד קיומו את רהבטיחוהתפתחות

ג.

 הנזכרת רשימתו כפא כמנהג המחזור של הבודדים כתבייהידבין
 הגדולה היחידה היא הרכבי" אליהו לאברהם "זכרון בספר מארקוןשל

 עשרה השש מאות בשנות וליטא פולין ברוסיא היהודים "לקורות עיין12(
 9וש1. ברלין "אחיאסף", חברת הוצאת כ"ץ, ציון לבן לספירתם" עשרהוהשבע
 עשרה, השש המאה מראשית כלל זכר כמעט אין הזה "בספר : המחבר אומרבמבוא
 המאה של השני בחצי ופעל שחי מקיוב הגולה משה ר' של מרשימותיוסין".מהמעט וריי- ליטא בפולין אז חיו אשר מחברים מאת ותשובות שאלות ספרי לנו איןיען

 נמצאים נתפרסמו ושלא אחריו שהשאיר שבכתביו מדאית בהשערה לדון ישהט"ו
 בארצות קהילות וכמה בכמה הרבנים של ופעולתם מחייהם ושרסוטים ידיעותהרבה
 הקודמת. מהתקופהההן

 מישראל נדחים "שבטים : בן-צבי י. כותב 2 בהערה לעיל הנזכר במאמרו13(
 המונים ישראל מדינת תקומת עם חוזרים ולאחריו השני הבית לפני מאתנושנפרדו
 האכזרי האויב שיד גליות ויש . . . אבותיהם גלו שממנה הארץ אל אחד אחדהמונים
 הנאצים שיד בקרים, והעתיק הקטן היהודי השבט נמצא האחרונים בין אותם.כרתה
 מלחמת לפני קרים( יהודי נקראו )כך הקרימדאקים מספר אותם. השמידההטמאה
 שנמלטו המעטים אלא בחיים נשארו לא מהם נפש אלפים עשרת היה השניההעולם
 אשר והמשפחות כן לפגי לא"י שעלו ואלה המועצות בריה חבלי לשארבשעתם
 שבלים, רק מהקרימדאקים נשארו עצמה בקרים הברית. לארצות בשעתםהגרו
 תעודות גם אבדו בשואה בערך. משפחות למאה מגיע ומספרם בקרץבעיקר

 שיפרסמם גואל להם היה שלא קרים יהודי של וכתבי-יד פנקסיםהיסטוריות,
 האחרונים". בדורות ידם על שנופסו המעטים לספרים מציל היהולא
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 בספריה 1908( )בשנת א טמון היה שלו כתב-היד המובנים. בכלוד,ועלמה
 ואין פטרבורג בסט. ברוסיה" היהודים בין השכלה מפיצי "חברתשל
 זה שכתב-יד מעיר מארקון ההווה. בזמן מקום-מציאותו את יודעיםאנו
 המחזור וזהו פעמים כמה לעיל אצלט הנזכר "חזניא" לכה"י כמעטדומה
 ה"קרימצ'אקים' היהודים חכם של ידו בעצם נכתב שכאמור כפאכמנהג

 הישן הכנסת בבית בזמט טמון והיה 1725-1723, שנות בין לחע דודר'
 השתמש שהיא רושם מארקת )קראסוב(. בקראסובזר הקרימצ'אקיםשל
 על אשר האזיאטי במוזיאום הנמצא כפא כמנהג מחזור של בכ"יגם
 שו- מחלקים "מורכב זה ושכאי בפטרבורג למדעים הקסרית האקדמיהיד
 שהוא היא )פיוטים( ה"חזניא" כ=י של מעלתו שונות". בכתיבות וכתובנים
 שכאמור וליו"ט ולשבתות החול לימי סדר-התפלה של תוכנו כל אעזכולל
 המחזור של תוכנו כל את כן וכמו ובמעזירוב בקלעא היאח במאהנדפס

 הוא כהאי מאדקח לפי נדפס. לא שמעולם כפא של נוראים לימים)חזניא(
 נייר על למדי וברורה נקיה בכתיבה כתוב "4 בפורמט חלקים שלשהבן
 - והשלישי דפים רכ=ו - השני דפים, שמ=ט מכיל הראשון החלקעב.

 סנטימטר כ"א והשני הראשון החלק של העמוד אורך מדת דפים.תקע"ו
 סנטימטר. כטאו השלישי החלק ושל סנטימטר ט"זורחבה

 רו- ופייטנים, משוררים שבעים מארקון ברשימת מיוצגיםבסך-הכל
 מלבד ותפלות, פיוטים ותשעים במאה שלהם באקרוסטיכון המכריעבם
 והפיו- התפלות כל של המספר עלומי-שם. ממחברים ושנים ועשריםמאה
 וחמש- מאות כשלש הוא )המודפם( הסידור עם ביחד כפא שבמחזורטים

עשרה.

 של כתבי-יד שני מתוך שאובים הנוכחי במאמר המובאיםהפיוטים
 בניויורק. לרבנים המדרש בית של המהוללה בספריה הנמצאים כפאמחזור
 ונכתב עמודים 172 מכיל 0717( )מספר רוידזון ישראל אוסף כ"יהאחד
 בין שהושמו שניכר ריקים לבן בנייר עמודים עשר ששה הי"ח.במאה
 המנוח החכם רכש ששם )בירושלים(, הכורך ידי על שבכ"י חלקיםכמה
 הם המחזורים שני עמודים. 134 בן אדלר כ"י והשני כתב-היד.את

 עב מיר על מקומות בכמה שונות בכתיבות-יר כתובים וליו"כלר*ה
 הכריכה של בעמוד בעפרון. רשומה אדלר בכ"י הפגינציה תכלת.בצבע
 גדול קהל הגדולה כנסת של רומניא מנהג לפי וכפא )באנגליו10ר,םום
 הטורקים*. שלטח תחת נמצאת כשהיתה עוד בשתאר בקאראסונבנה
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 גרשון הד"ר הנכבד הספריה למנהל הנאמנה תודתי כאןונתונה
 יקרי-המציאות כתבי-היד שני את לרשותי העמיד רב שברצון כהןד.

 בכל לידי המציא שבטובו ריבקינד יצחק הד"ר לימיני עמד כןהאלה.
 הסמינר של שהספריה יקרי-המציאות עתיקים ספרי-דפוס שעה ובכלעת
 בעבודתי. לי דרושים שהיו בהם עשירה כך כלהיא

***
 ממחזור לקוח כפא מחזור פיוטי של המכריע שהרוב לעילהעירוע

 והפיוט השירה מגדולי ופייטנים למשוררים ופיוטים שירים הכוללרומניא
 רב שזמן הסיבה היתה ושזו הקרוב המזרח וארצות איטליהבספרד,
 הי"ד, המאה שבמשך העובדה הך. היינו הם ורומניא כפא שמחזורחשבו
 וכמה כמה הקרימאי למחזור והוכנסו נספחו הט"ז המאה וואשיתהט"ו
 שנשא- ניכר ואגפיה" מ"כפא "אוטוכטוניים" "לוקאליים", ממחבריםפיוטים
 הכרחי צורך ראו שלא או שלנו הליטורגיה לחוקרי בלתי-ידועהרה

 חלוצי- של עיניהם לפני : ברור והטעם מיוחדה. לב תשומת להלהקדיש
 שירת של כבירים אוצדות אז נתגלו וצונץ שד"ל כמו הפיוטיהמחקר
 כל את מהם שדדשה מרוממה היסטודית הופעה ועוד, בספרדישואל
 וחקירה דרישה להקדיש פיסית אפשרות מבלי שלהם ויצירה המחקרכוחות
 קירים". ב"אהלי רחוקים לאחיםנוספות

 כפא במחזור המיוצגים כפא בני של הראשונים הפייטניםבין
 וברבע הי"ד המאה של השני בחצי בערך ופעל שחי אליקים ר'היה

 מחבר קירימי אברהם ר' של חתנו היה הוא הט"ו. המאה שלהראשון
 שהיה אברהם ר' הקראים. נגד ערוך לתורה פירוש אמת" "שפתהספר
 יסוד ואין בספרו כרשימתו 1358 בשנת נולד בכפא הקהלהמחשובי
 התחיל שבה לשנה אלא הולדתו לשנת התכוון לא זה שבתאריךלדעה
 אנו חתע היה אליקים ר' שהפייטן סיומו. לזמן או זה ספרו אתלכחוב
 והנר- שלר כתבי-היד בשני הנמצאת נשמות" מ"הזכרת למדיםנמצאים
 א' עמוד 78 דף דוידזון )(יסף לברבהע צדיקים וזכר בשם שםשמות
 קידימי אברהם ר' של המרובה חשיבותו ב'(. עמוד 59 דף אדלרובאוסף
 ורבנא עמרנא של נשמתו הזכרת אחרי הנשמות. הזכרת סדר מתוךניכדת
 החכם הדור וענותן השני ואחרי ראשונה הנזכר לברבה" מימוןמשה
 ושמשע ההזכרהי בסדר השלישי בא לברכה" עזרא אבן אברהםרביע

 נשמתן, על יחנם ישראל צור אלמן, לא עם תפארת המן, צנצנתוסיהרנו
 גדולת מעלת כבוד עם יהד מחיצתן, ישים עדן בגן אשר הצדיקיםועם
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 לברכהע קירימי אברהם רבי כבוד ורבינו מורנו הרב החכםאדונינו

 לברכה'.4ק אליקים כ"ר ורבינו מוריע הרב וחתנו י הרביעימובא

 בשם לפייטן פיוטים  עשרה שבע רושם 350-348 בליטרטורגש.צונץ
 )ב"לוח דוידזון 57א. ~מוד מארקון ברשימת נמצאים מהם וחמשהאליקים

 הנמצאים פיוטים כמה ל"אליקיסע מייחס 365( עמוד דביעי כרךהפייטנים"
 שכן שלנו, האליקים אותו שזהו ההשערה וקרובה הקראים תפלותבסדרי

 בין ידידותיים וגם די-מתונים יחסים שררו כפא שבקהל חוגיםבאי-אלה
 "רבני" פייטן של אחר או זה פיוט כניסת והקראים. ה,,רבניים"היהודים

 הנדפס כפא בסידור רגילה. אפשרות בגדר אז היתה קראילסדר-תפלה
 57א. ~מוד מארקון אצל הרשומים ממנו פיוטים ארבעהמובאים

 קרים. פייטני בין ביותר החשובים בין נחשב היה תבורך תפםר'
 הרא- )"ארדנער"( מהעורכים אחד היה שהוא חושב 531 ליטרטורגש.צונץ
 ברור הט"זא. המאה של הראשון ברבע "כמשוער כפא מחזור שלשונים
 נשמות" ב"הזכרת לכפא. הגולה משה ר' של בואו טרם מת מבורךשמשה
 עוזכר כ"ד בסימן רשום צדיקים" "זכר כפא במחזור נקראהשכאמור
 ואחריו הפייטן. וזהו לברכה" מבורך משה כ"ר הרב החכם ורבינומורינו
 יוסף כור החכם ורבינו מורינו "וזבר יוסף בנו שם רשום כ"הבסימן
 לברכהע.מבורך

 04 י והס בטוחים פיוטים עחעה לע ידועים חנדלי יצחקמר'
 ג( בחכמה"; גם בבינה האל "יצר ב( עחעי"; יום עך ראשון"מיום
 מתוך שדשמהו 185 עמוד קרים" "משא לפי עולמים". כל אדון"יחיד
 "יאמרו ד( דוידזון; אצל רשום אינו אבל כפא סידוד( )או מחזורכוי
 קרים" ב"משא נזכר אבל בדוידזון ליתא אלהיהם" איה הגויםכל
 נבר4רסע ישבחוהו עולמים כל "אדת ה( 460; עמוד מארקון ואצלשם

 =יום 0 שם. מארקון ואצל קרים" ב"משא רשום אבל בדוידזוןאינו
 מתחה". שבת ושמחה אורה לישראלזה

- 444-442. עמודות ראשון כרך ישראלית, אנציקלופדיה אשכול, ראה14(  בספר צדפסה הנזכרים שמות כל את הכוללת לברכה" צדיק "זכר של הרשימהאותה 
 דיינרד. 8. של קרים""משא
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ד.
 את והמחסך ביותר שתע המעניין הנוכחי שבמאמר הפיוטיהחומר

 הסוף עד ט"ז מסימן בתוכו הכולל ווו הפרק הו~ו מיוחדה במדהלבנו
 מייחס ושחני הכפורים וליום השנה לראהם פיוטי-תפלה מ"ה,בסימן
 היו האלה שהמחברים הדעת על להעלות אין פרכוים. לפייטניםאותם
 גולי כפא. כמנהג המחוור של התהוותו בכמצך ופעלו שחיו כפאמבני
 לגמרי לעיל שהעירונו כמו הקודמות המאות במשך בכפא שהתיישבופרס
 יכולת בעלי היו שלא רק לא ודעת. תורה בעלי של ממדרגה היולא

 בכלל הקודש לשון אם מיוסד ספק שיש אלא ספרותית-דתיתליצירה
 על יודעים שואט מה מכל שביניהם. המכריע הרוב בקרב ידועההיתה
 שמחברי מסקנא לידי שנבוא הוא ההכרח מן שלהם "הלמדנית"הרמה

 הי"ב- מהמאה ה"אוטוכטוניימ* הקרמונים פרס תושבי היו האלההפיוטים
 במשך פרס גולי ידי על שבקרים לכפא הובאו ותפלותיהם ושפיוטיהםי"ג

 הי"ד-ט"ו. שלפניהמשת
 הפיוטימ של בעלותם את היסוס בלי מייחסים שאנו אומריםאט
 ניתנה האמת אבל עתיקה, מתקופה פרסיים למחברים ט"ז-מ"המסימן
 המחוור פרסיים. לפייטנים לייחסם אם כי אחרת דרך לנו שאיןלהאמר
 איטליה, מספרד, הפייטנים מטובי רבים פיוטים בתוכו כולל כפאכמנהג

 מ"מח- כאמור, לקוחים, כולם הקרוב, המורח שבקהלות ועודמארם-צובא
 ורהאים מרגישים אנו האלה הפייטנים של השפעתם ואת רומניא"וור

 טוו סימן עד א' מסימן כפא בני של בפיוטיהם אפילו ניכרתבמדה
 והמעיין הקורא אבל הספרדי. במשקל שקולים פיוטיהם וכל בכלל,ועד

 שבשום ויכיר ירגיש הראשון הרגע מן הסוף עד ט"ז מסימןבפיוטים
 וקהלות ואיטליה מספרד לפייטנים אותם לייחס אפשרות כל איןאופן
 בין הפילולוגי-ספרותי המרחק ועוד(. ארם-צובה )בגדאד, הקרובהמודח
 עד באמת מדי, יותר וגדול רב ההא לפנינו הנמצאים הפיוטים סוגישני
 הם לזה עדים כפא. פייטני של לפיוטיהם אפילו לדהטוואה, מקוםבלי

 טוז מסימן הפיוטים של והמונוטוני הארכאי וסגנונם הפרימיטיביתלשונם

 ואילך ט"ז מסימן הפיוטים פרסיים. למחברים מייחסים שאנו מ"העד
 *האספה אחרי כפא למחזור והוכנסו פרס גולי ידי על ונשמרונאמרו
 השו- והקיבוצים העדות כל התחייבו ותקמתיה' שלפי הגדולה'העממית
 מ*סדר ידוע חלק הקהל ראהבי של לרשותם להמציא קירים במדינתנים

 , המחודש. כפא מחזור של הנוסח איחוד לשםתפילותיהם*
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 "ארכאים ופדימיטיביים", כמו שבציונים הקודא יחשוב נאוי1ל
 "ביטול' של ושמץ הלשוני ערבם הקטנת של סימן לראות ישומוטטוניים"

 התמימות את להדגיש כאן היא הכוונה להיפך, הספדותית. להעדכתםבנוגע
 באזנינו המצלצלת המפליאה עתיקותם את שלהם, הקדמוניתהריליגיוזית

 הלב אל החודרת ואש-דת רמה אמונה של קדמוניות לחישות הדבמו
 קדומים, וקולות זכרונות והקוראים המתפללים של בלבותיהםומעוררת
 שבלשון אומר הייתי דמסתפינא לולא בראשית'. של *מיצירהמשהו
 לתקופת אלא היוא-הי"ב למאה רק לא אותנו מחזירים האלה הפיוטיםוסגבון
 וה- הראשונים המדרשים לתקופת בקורבה שלי יודע מי הקדמת,הפיוט

אחרונים.

 אחד בטוח יסוד לנו יש האלה הפיוטים של בעלותםלקביעת
 המובא שאמרע ל"ברוך הפיוט זהו 1 הכלל על לדון אולי נוכל האחדשמן
 נגינות "אוצר אידלזון צ. א. של בספרו רשום זה פיוט ט"ז. בסימןאצלט

 שניכד פיוט פרס*, יהודי של התפלות ל"סדר המוקדש בפרקישראלויץ
 כפא מחזור של כתבי-היד בשני והנכלל פרס בקהלות עפופולרי"שהיה

 שאף השקדן האספן אידלזון שאבנום. שמהם ואדלר דוידזון שלבאוספיהם
 קהלות של פיוטי-התפלה את ברכיוע בארבע נגיטתיו' עאוצר בשביללאסוף
 לארצות גם אלא לפרס רק לא הלך זו ולתכלית האזיאטי במזרחישראל

 ופידסם ועוד קוקנד סמרקנד, בוכארא, דגיסטאן, כמו לפרסהקדובות
 במובן הוכדח הוא האלו. הקהלות בכל נהוגות שהיו התפלות שלרשימות
 לכל מאד מועט במספר התפלות של שלמות טסחאות בבחירתלהסתפק
 הארוכה התפלה שאמד", *ברוך בפיוט רק בחר פרס מנוסח וקהלה.קהלה

 נהג וכן שבסידור, הדגילות התפלות רשימות מלבד ביותרוהמסמלת
 לחשוב מכהטי יסוד איפוא לט יש הקהלות. שאר של לטסחשתיהןבנוגע
 למחברים שייכים ואילך ט"ז מסימן אצלט המובאים הפיוטים שארשגם

פרסיים,
 יש הסוף עד ט"ז מסימן הפיוטים של ועתיקותם פרסיותםעל

 הנובחי במאמר המובאים והביאורים מההעדות טספת. מכריעה עדותלנו
 את בוריה על 1.דעו בתנ"ך רק לא בקיאים היו שמחבריהם הקוראיראה
 היצי- מ"ספר אפילו מושפעים והיו ומדרש בתלמוד גם אלא הקודשלשון
 וכשרות שחיטה נשואין, דיני וההלסג הדינים במקצוע ידיעותיהםרה".

 0נ עמוד 1914 4 חלק ליפסיה ד8וס15(
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 לזה בנוגע להם. זרה היתה לא הקבלה ואפילו ומפליאות מענינותוכו'
 הספרים בפרס, *היהודים הגדול במאמרו מצויין באופן אדלרהעשירנו
 האספן אדלר, הכניס זה במאמרו 1898ן( בשנת שפירסם שלהם'והפולהן
 לפנים מפיץ הוא ומופלא. נעלה הומר הישראלי המהקר שדה אלהכביר,
 וכדאי הי"ב, המאה מסוף ההל פרס בקהלות והרוה הדת היי על בהיראור
 למצוא שהצליה העשיר מהחומר קצרה רשימה העברי הקורא לפנילתת
 ובקהלות בכלל המרכזית באזיה הקהלות בקרב בסיורו הי"ט המאהבסוף
 ווהוכנסו עתיקים מודפסים בספרים והן בכתבי-היד הן בפרט, בפרסישראל
 : אחרות מארצותשמה

 יאשיהו לרבי ממחזור תפילות אדלד( של במאמרו 587 ~מוד1.
 אסכנדריב:=1183(. תאריך )לפי 1494 משנת לקוהות מבורך( )בירביזצ"ל
 בשנת )פז0%[1( קום בעיר שנכתב עברי-פרסי בכ"י נמצאים כאלהקטעים
 31-919 1896( בשנת באכספרד הבודליאנית הספריה מאת ענקנה1485
 גדול מחזור מתוך לוקה שזה הושבים בעברית, ומשלי תהליםוכולל
 זקקל". אל ירהמהו עאקולי אל מבורך ביר יאשיה ר' להר'דולאבי

 ביום נכתב נתן דר' אבות של )ממדרשות( הגיגה מגילה תענית,2.
 בן עובדיה בן אליהו בן עובדיהו בן אליהו עקי 1485 שנת אדרר"ה

 זמנם הכם דורם מנהיג לאדוננו : א' ~%אלה מנשה. בן יהודה בןאברהם
 ראהם שלמה לר' שאלה : ב' טואלה ו ז"ל עלי בר ב-רבנן רחש יעקבמ'

 מבבא וקטעים קידושין הלכות והלכות, מדרהבות כולל כה"י ז,ל(.הישיבה
 וקידושין. סנהדרין שבועות, מציעא, בבאבתרש

 1339 בשנת נכתב פרסי-עברי מילון המליצה, ספר 595(, )עמוד3.
 באריכות עליו מתעכב באכער וו. והפרופ. בפטרבורג נמצא בכ"י ממנו)קטע

 שנת י"ד כרך וויסמענשאפט". אלט-טעסטאמענטליכע די פירב,צייטשריפט
 דוד בר משה עוי 1491 שנת כסלו בה' נכתב זה מספר העתק1896.
 המליצה ספר לכתוב 4חתהיל : ורשום יוסף" % יהודה בן יעקב"בשביל
 ע*ד שו"ת ובסוף עמודים 353 כולל  והעצה", הגדולה לו אה%ר האלבשם

 וכשרות. שהיטהדיני

 )16 1%8 שששמש1  .%איב זאל1 הא60 858 ש8ש ,8ם~ת 67 .8.א
 84שג 7.9 .% .אץ ,% ,ם%80מ1 ,1898 .עע584-626
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 א' חתום בסוף 1395, משנת כוי הלוי, יהודה לר' הבוזרי ס'4.
 קטן. פינחסהצעיר

 בשיראז 1476 שנת כסלו כ"ז נכתב כ"י בדכות ומם' דעה יודה ס'5.

 1571. בשנת באיספהאן נכתב דברים,6.

 עם תודה ביניהם בפרס, ונפוצו שהוכנסו מבוכארא רבים ספרים7.
 בראשית בסוף 1491. בשנת בספדד ז1%8 בעיר נדפס רש"י ופידושתדגום
 מכתב "הוגה 1 אחרים חלקים ובסוף עזדא". כתיבת מספר "הוגהחתום
 אשר'. בן הוגהאשד

 לשטרות תתנ"א א' דשום העמוד של בצד לרד"ק, שרשים ס'8.
)1557(-  1526. שאלוניקי דפוס קטלוניה, ממחזור קטע 

 1495. טבת ט"ו מקעשיא בעיר נכתב רפואות על ספר9.

 1564, בשנת ונכתב משיראז פרס נוסח גאון סעדיה ר' סדור10.
 אחרת מיד בכ"י לזה ונוסף ואילך 1183 משנת שלם לוח דינים,כולל
 ועוד. מרש"י מהתנ"ך, הקשות המלים שלמילון

 1564 בשנת משיראז כ"י פרס נוסח תפילות סדר 600( )עמוד11.
 פיוטים כולל פרס, לצרכי גאון סעדיה רב סדור של חלקים מכמהמחובד
 של כמו הוא הסדר וסוכות. יו"כ השנה, לראש הצומות לימיותפלות
 ג"כ בפרס נוספו זאת בכל אבל סעדיה רב סדר לפי שהלכובוכארא
 בטה- 1088נ פרופיסור מאת הזה כה"י את דהטיג )אדלד משלהםמפיוטים

 1897(. שנת דצמבר בחדשראן

 תנאים, עףערה שש תהלה שירי כ"י 19( )סימן 591( ~מוד12.
 נתנאל. בן שמעון וד' הלל יועזר, בן יוסיביניהם

 נכתב מרומי יחיאל ב"ר נהן דר' ערוך כ"י 21( )סימן שם13.
 העתקים כמה מונה הוא אדלר של רשימותיו עואר בין 1502. שנת אדרביאז
 ופיוטים תפלות של כא ביניהם בפרס, שהשיג ספרדיים משורריםשל
 גבירול. בן שלמהלר'
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 אנו פרס בקהלות הפיוטית המסורת היתה ופועלת חיה כמהעד
 וו. של ממאמרו גם למדיםנמצאים

 באכער.י"
 ספר-השירים על מתעכב הוא

 פרסי בלשח התפסיר עם ברובם שירים כולל ישראל", "ישמחהקטן
 ירושלים )נש68ג( יזדי אברהם בן ישראל ע"י י"ל פרס, בערישנהגו
 זה במאמרו הקודם". מ"הדור פיוטים גם הכניס זה שבספרו ומעיר1901"
 מחרוזת בכל הסוגר ושמור" "זכור הפיוט את 119( )עמוד באכעררושם
 לר' שבת למוצאי "תחנונים רושם הוא שם, 121, ובעמוד מנוחה"."שבת
 ועילה הסיבות כל לסיבת ואהלל "אברך המתחיל שמואל כמה"ר בןאלישע
 עולמות סדר סוד "דיואן רושם במאמרו אדלר שגם ומענין עילה". כלעל

 זה עם בקשר ומזכיר עשייה(" בריאה, אצילה, ; תיבות )ראשיאב"עע
 שמואל. בן אלישע הואשהמחבר

 בקרב הפייטנית המסורת נמשכה ועקשני עקביי מפליא, אופןבאיזה
 והי"ב הי"א מהמאה אולי העתיקה, מהתקופה החל בפרס, ישראלקהלות
 בידינו יש הי"ט המאה תחלת או הי"ח בהמאה ממש "החדשה" התקופהעד

 יהודי "מפיוטי ע"ה אשכולי ז. א. הד"ר של מאמרו מתוךללמוד
 פריז של הלאומית בספריה הנמצא כ"י מתוך החומר את ששאבאשכולי פרס'6"

 כך כל מעטים פרס יהודי "פיוטי ; כותב העברי( האוסף מן 1356)קובץ
 הוא, עני זה סגנון יצחק(. בן )משה מחברנו לסגנון להתבונןשכדאי
 פי על רק לא השירה, מן שמץ אף בה ואין משובשת, לפעמיםהלשון
 אל אפילו להשוותי אפשר שאי אלא ספרד, פייטני או הקדמוניםמדת

 משה . . האחרונים". בדורות אשכנזים ע"י שנתחברו מקומות"סליחות"
 שבועות של ראשון ליום "אזהרות חיבר החדשה התקופה מן יצחקבן
 בראש. ושמו המשורר אותם חיבר אשר תנועות, וארבע יתד משקלעל

 בעברית עשה", מצוות כלל אוסת כה מתחיל אני ואינסת קבועות,בתים
 פרסית. ללשון תרמםעם

 : האלו ה"אזהרות" מתוך אחדות כאןנביא

 לחבראזהרות לדבר מתחילאני
 קשוריםכשלשלת לספר אלבשבח

 לונדון י"ד, כרך האנגלי ברבעון ליעדערבוך העברעאיש-חרסישעס אהן17(
 128-116. עמודים1902

 כרך תרפ"ט, ירושליש אלמאליח א בעריכת ומערב" "מזרח בירחון18(
 מוא-373. עמ'שלישי
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 תיגמור נפשמשיב
 תשמורוהמצוות

 אני בריותשפל
 אני גם לבחסר
 נבחר אםהציוו
 מחר מספרהכל

 סיני עלבעמדי
 שוטניסביבי
 אומות שלנשיאים
 בשת עשומהר

 בשמחה תןצדקה
 אנחה דרךולא

 תורה מצותנצור
 מסחורה היאטובה

ברנשטיין שמעוןד"ר

 אמורלבניך
 נבחרים הםאשר

 קרבניבחיבור
 נחפריםלי"2ר
 בחרבישראל
 איבריםלתקן
 עיני נשאתילרום
 החוברים ידעל

 צלמותלהעמיד
 שחריםלהשתווות

 מנוהה תמצאבזה
 קברים לכתךבעת

 קטורה כבניולא
 סוררים הםאשר

 מחרוזות כוד הפרסי המחבר של הואזהרות" כוללותובסך-הכל
 התורה. מן מצווה מובאה מהן אחת שבכל שורות שתיבטת

 הפיוטים של בעלותם על ולקבוע לדון באים כשאט כך,ומפני
 במאמר ומובאים כפא כמנהג במחזור הנמצאים מ"ה עד ט*זמסימן
 דוגמא פרסיים. ממחברים שהם מההכרה להשתחרר אי-אפשרהנוכחי,
 מראה2ית הפסק בלי ונמשך והדת בחיי-הרוח "2ד תהליך של זומעין

 אחרת או זו ישראלית קהלה על לנו ידועה לא התקופות סוף עדהתקופה
 המרכזית. אסיה בארצות הקהילות שלבחייהן

 הלא בבוכארא9 ישראל קהלות בדבר מה ~ השואל ישאלואם
 בוכארא יהודי של קדמוניותם על מקורות וכמה כמה לרשותםעומדים
 לם ידוע ? דורות מדור ותורתו ישראל לדת העמוקה מסירותםועל

 מקב- היו הכללית הספירה של האחרונות המאות במשך בוכאראשיהודי
 בלי- ישראל מקהלות והאמונה הדת בשדה ובדפוס בכתב-יד ספריםלים
 בו- יהודי שבהולנדיה. החדשה" קירה2לים ומאמסטרדם שבאיטליהתרם
 גם שידעו אלא פרס ליהודי וקרובים קשכנים" שהיו רק לאכארא
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 שפתם ובדיעבד ואמונה, דת בעניני פרסית אפילו וכתבו פרסלשת
 אנו זמנינו עד השוררת עתיקה מסורה לפי פרסית. היתההמדוברת

 רדיפות ש חפשית הגירה לרגלי פרס מדינת מאת לבוכארא היהודיםבאו
 בין חמים קשרים היו 1200(. )בשנת כאן צ'ינגיס של בזמנושסבלו
 אדלר גם שבבוכארא. בסמרקנד הקהלה מצד ביחוד ופרס, בוכאראיהודי

 שהשיג וכה*י הספרים שבין למ מוסר 7( רשימה לעיל )ראהבמאמרו
 כלום ובכן, בפרס". ונפוצו מבוכארא רבים "ספרים שמה באובפרס
 מחבריהם כפא שבמחזיר הפיוטים שאותם האפשרות בגדר איפוא זהאין
 ונתקבלו בפרס לאחיהם שלהם פיוטי-התפלה את ששלחו בום8רייםהיו
 הקיצונית הנפשית ומסירותם ? שלהם התפילות לסדר פרס קהלות ידיעל

 נראתה הלא בוכארא יהודי של קדשה ומקור ישראל לתורתוהחיונית
 באמצע ישראל לארץ שלהם ה"המונית" העליה ידי על ישראל כללעיני
 הי*ט.המאה

 הפיוטים של שבעלותם האפשרות על השאלה, לעצם בנוגעאלא
 פעילהן תהיה שתשובתני הוא ההכרח מן בוכארית היא כפא במחזורשלנו
 הפייטנים של הרבה ידיעתם ; המכריעה העובדה מדברת כזו אפשרותנגד
 חיי-הרוח על לנו שידוע מה מכל ובקבלה. ומדרש בגמרא בתורה,שלמ
 האלו הידיעות את להם המייחס מקור שום לנו אין בוכארא יהודישל

 נראים שהם כפי והרוחניים הדתיים במקצועות משהי הטנה מידהבאיזו
 ל"עורכיוא הומצאו שלנו הפיוטים והעיקר: שלנו. הפיוטים מתוךלפנינו
 וקיימים נמצאים שהיו והקיבוצים העדות ידי על שבקרים כפא המחזורשל

 קרים יהודי בתולדות הנזכרים האלה והקיבוצים העדות בין ואגפיה.בכפא
 רק נזכר בוכאריים. יהודים של קיבוץ או עדה של לקיומם זבראין

 הפרסי.הקיבוץ
 שנשארו ואמונה דת ספרי על הנזכרות הזעומות הרשימותמתוך

 מקבלים אנו פרס בקהלות יחידים אי-אלה אצל קדמוניות משניםלפליטה
 לשון ידיעת והמפרשים, התלמוד התורה, ידיעות על מבהיר דימוו~ג
 שמספרן פרס מהלות של ידועים יוגים בקרב פיוטי-תפלה ויצירתהקודש
 בעיקר חין האלה במקצועות העוסקים קדמוניות משנים הגת. דיהיה

 ומלמ- לומדים שהיו שונים ו*כלי-קודהם* והמלמדים חכמים'( 70הרבנים
 כך ומפני הזה. היום ועד אנו תקופתמ עד התקופות 3ל במשךדים

 עד שלנו הפיוטים מחברי של והרחבה המרובה ידיעתם לפניממתבררת
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 ברננ0סיי~ שמעו~

 מפלט להם מצאו יהודים והמוני והגירושים הרדיפות החושך, ימישהתקרבו
 את עמהם לקחת שכחו לא אלה פרס גולי בקרים. הכאנים במדינתוהצלה

 אולי היה וזה דור. מדור אבות נחלת שלהם ופיוטי-התפלההוסידור"
 שסוף עד גלותם, ארץ אל ולהביאו להציל בכחם שהיה היחידיה"רכו,ם"

 האבדון מתהום ולהצילן כפא במחזור תפילותיהם את להכניס זכוסוף
והנשיה.

 ומבינים יודעים אנו חידה. בגדר שהיא עואלה לפנינו מתיצבתוכאן
 וה"גיטוע מבדידותם לצאת מוכרחים עצמם את ראו בכפא פרסשגולי

 דרישת לפי שלהם הפרטי ב"מנין" התפילות מסדר חלק ולהמציאשלהם
 והקיבוצים העדות שאר כמו ו"התקנות", הקהל בשם מקיוב הגולה משהר'

 הכרח או צורך היה מה מפני אבל כפא. מחזור של האיחוד הגשמתלשם
 השנה לראש שלם סדר ב"מחזור*, דהבוב כך כל מקום ל"פרסים*להקד"ש
 העניים אלה ה"פרסימ*, דווקא ? היא זוטרתא מילתא אטו הכפורים,ויום

 להם ניתנה לא שנה על ימים שזה דרגא" מ"נחות קיבוץ וסחופים,הדורים
 פתאום לפתע זוכים הקהל, חשובי של הכנסת בבית הרגל דריסתאפילו
 לראש היתה הבונים מאסו אבן בבחינת הכלל, מן יוצאת וגדולהלעליה
 הקיבוצים מצד לזה תגובתם תהי מה משה ר' דהבב לא כלוםפגה?

 האשכנזים, האיטליינים, הספרדים, כמו החשובים ה"מעמד" בעליהאחרים,
 העדות את להכריח הקלים הדברים מן שזה חשב וכלום ? והשארהבבלים

 הנוראים בימים להתפלל האלה העליון* מ"הקלאס בעלי-הבתיםוהקיבוצים
 1 הראשונה בפעם שמעו אולי ומציאותו שמו עצם שאפילו פרס בנוסחדווקא

 הצימ לא מצדם שהם בוודאות לומר אפשר לופרסים" בנוגעוהנה
 ליום- תפילותיהם של מאד גדול מספר שדווקא כזו, "מונופוליסטית"דרישה
 הרוכלים האלה, ה"פרוליטריים" המאוחד. למחזור להיכנס צריךהכפורים
 מדרישה היו רחוקים לחמם הביאו שבנפשם המושפלים ובעלי-מלאכההזולים

 ידעו לא שלצערם הגמורים ועמי-הארצים הבורים הם, זו. מעין"גאוותנית"
 באמת טענו שלהם שבפיוטי-התפלה המלים פירוש את אפילו הבינוולא

 בארץ בהיותם עוד שהתפללנו מה לנו, שיש מה הבל זה : ובפשטותובתמים
 אין הכפורים ליום אלו תפילות בלי ודמם. מדמעותינו העקובהמולדתע

 טענתם. ולצדקת לרעם הבין הגולה כה~ה ור' לומחזור", לתת מהלנו
 למלאות המעולה המנהיג את שהניעו אחרות חשובות סיבות היואבל

 בשאיפתו והעעים. העניים הפרסים של והצעתם' נכון יותר או *דרישתם"את
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 המופי ההישג את משה ר' ראה לא כפא" כמנהג ה"מחזור שללאיחודו
 קהילות של והתפלה הרנה בשטח *פרוכיאלי" מיחס רחוק והיהוהעיקר
 הגולה ראה המחזור באיחוד לפניו. רחף גדול יותר רעיון בקרים.ישראל
 מהיום בלבו לפעם החל זה רעיון האומה לאיחוד הראשה הצעד אתהרוסי
 המחרידה התקופה בעצם היה זה 1506. בשנת קרים למדינת שבאהראשון
 בליטא, במזרח, אימה. ומבית חרב תשכל מחוץ ישראל. בני מושבותבכל
 והנמלטים ישראל בני עדת קהל את הטטרים חיילות החריבו ורייסיןפולין
 קשה חזות במערב חושך. הררי בין ולשפחות לעבדים נמכרו החרבמן

 ופורטוגל. ספרד יהודי של וחיסולם גירושם ישראל, כל לעיניהתגוללה
 דהבאלה היתה זו הקץ, הקיץ האם ממנה, והיוושע ליעקב היא צרהעת

 ראה האומה באחדות אבדון. ואימת ופחד חיל הלבבות כל אתשמילאה
 והזעם. הסער בתקופת והחיונית העיקרית תנופת-המגן את מקיובהגולה
 האחים שיהיה, מה יהיה נדח, ממנו ידח בל החליט: החוזההמנהיג

 ובקשתם. רצונם 3פי ה"מחזור" באיחוד יצטרפו המרוחקיםה"פרסים"

 והרא- הרוחני המנהיג של מעיניו נעלמה שלא נוספת סיבהוהיתה
 ישראל בני עדת קהל של אחדותה לחיזוק בה ילך הדרך את לותה

 בכפא הקראימ של תחבולותיהם את והרגיש ראה הוא *קירים".בארץ
 היהודי מהגוף והעמלים העניים ה"פרסים' את ולקרוע אחים ביןלהפריד
 יכולת ובעלת חזקה היתה הקדמונים מהתושבים הקראים כתוהרבני'.
 הצלחה בלי לא מצודתם, את פורשים היו לאט ולאט עשירה,כלכלית
 השכם נפשם את לצודד *הרבנים', בצד והנדחים ה"פרסים" עלידועה,
 עמדה הלא תורתם של עריסתה שכן מקרא, בני לעדת ולהעבירםודבר
 יכלו לא שבכפא ה"חשובים" והקיבוצים העדות מולדתם. ארץבפרס

 הגולים האחים את לקרב הנערץ ומנהיגם רבם של מהוראותיולהתעלם
 וכש- דימונסטרטיבי. ובאופן שלם בלבב "שווי-זכיות" להם ולהנחילמפרס
 של בפיותיהם ומושרים בשמרים פיוטי-תפילותיהם את *הפרסים"שמעו
 בקהלה גדול יום זה היה פרס' ב*נוסח דין ביום ישראל בני עדת3ל

 קרים. אדמת עלהמאוחדת



 א'ב סדר לפי הפיוטיםרשימת
א

 ואותותיו אדני האל כבוד שםאברך
 קדשו לשם בחכמה כל וברא הכלאדון
 הגדולות כל אדון עולםאדון
 הנצררים ובל נח היצורים וכלאדם
 ומזלות וכוכבים ומ(מרותאורות
 שחק בורא אל האדונים ואדוני האלהים אלהיאל
 בוחן אל ועושה אומר אמיץאל
 בנא לשומ הנהיג 4הער נאאל

 מיחדיך בפי שמך יחד חסדך ברבאלהים
 קולי שמע מרא ואל חיאלהים
 צפומת כל ומבין חיאלוה
 תמימה היא איני תורתאמת

ב
 הבא ברוך העולם והיה שאמרברוך

ה
 רומו בגובה ומחוסן אמיץהאל
 וגבורה כח הסשיזרהאל
 בגבורה 4עור אלהגבור
 מהודר התר והמראהגבור
 תרשישים אילי באלפיהגבור
 אלים בבני הגדול אראלים באלפיהגדול
 במעוני דר התקיףהגדול
 הנגדל הנבחרהנאדר

1

 זמירות תשמיע מכנפיה אץהארץ
 אמנת ובנים לאבותוארץ
 ממקדשו אלהיםוהמרא
 נתמנית תילים בתיליוהנורא
 נערץ( אל תשתבח )ראה לך אנחמ טשדים אלהימועתה
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ם
 סיכסת אשר חמישי יוםטיכוסי

 מנוחה שבת ושמחה אודה לישראל זהיום
 בחירה (צם מכל איומתויעקב
 אל מלאכי בכח איילתויעקב
 האדם את בחכמה גם בבינה האליצר

מ
 וחסדיו האל מעשי גדלומה
 זכור ששי יום עד דאהטוןמיום
 עשית אשר רשששון יוםמעשה

ס
 סדרת אשר שלישי יוםסדורי

ע
 אדם יצרת אשר הששי יוםעזוזי
 כפלים בכפלי וחסדך אמיתךעל

 כלם על ומתנשא אתהעליון
 במשקלים רוח תוכןעליון

ק
 מהוגנה ברית קונה ואמונה אמתקונה
 משפסים בינת קונה ושחקים ארץקונה

ש
 השמים ושמי ינעימו אמריושמים
 לתומיך ותמכת תליתשמים

ת
 תכנת אשר שני יוםתכוני

 קדש שרפי בסוד נערץ אלתשתבח
 הפייטניםרשימת

 יאליקים
 : חנדלייצחק
 י מבורךפהטה
 1 מקיוב הגולהמשה

 מחבריהם. שם בעילום הפיוסיםשאר
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 מכפא אליקים לר' פיוטיםשלשה
א.

לשבת
סימן

 בסכמה כל וברא הכלטדון
 שחקים יצר אשר הואלבדו
 גדולים אורים לזאתיעידוה
 יספר מי פלאיו דרכיקצות

 בדואיו 9ל 2ל נעלה יקרו5
 בו9ה סל 2ל באמתמרומם
 לעולם ויתגדל :רוםהכי

בראשית
אליקים

 . (שמה סל תהלל קדשילשם
 בלימה 2ל סטדטהימלה
 וכימה כסיל ו2ש אורוכוכבי
 מזימה מ9ל נעצרווהמה
 . י2צטה כ5 ורב ?דולוהוא
 . נעימה לו התהלהואמנם
 בןלמא רבה שמהויתקדש

 א קמא, דף 1793, דפוס קלעאסידור

בב

 אנש"לשבת
 ואמץ חזק אליקים אניסימן

 תמימה היא טדני תורתאמת
 ייי בסיני לישראל אזנתנה

--  ילהם עילם יסיד 4םי9דם
 שבילה את לבבי זה 2לאחוז
 אדני באנכי ביןל9נים
 לבבך תוך אדני ססדיהי

 תזכרה שביעי יוםקדושת
י. תכבד האם ואת האבירא

- - 
 איש ל9ל סטס ?שות 2דףמנע

 ~סתומה כתובה אל 2דד2ל
 : החכמה לנפשם חייםהיות

 המזמה ?ליות בנההכי
 . ווצטה כח לך תמצאובו
 ב?למא זר אל לף יהיהולא
 : ומרמה לשוא שמו תזאולא

י-י-  מאומה בו מלאסה ת?שהולא
 אדמה על יים מטריךלט?ד
 בחמה נפש לף תרצחיטל
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 עת בסל תמיד יצרך 9י ססום16
 בריעך תערים ואל האלזכור
 בו ס?נה לא י?יא צדקקסה
 וביתו אשתו לף תחמודולא
 אדני מצות שמיר סמיד8סל

 ו:רום יגדל מאד בו משושך5נ
 שדסי את וברך זאת ?לצהל
 ול?ד ברוך שמו כייטוו

 1 מזמה איש באשת תנאףיטל

 במרטה ??תו וגם הונוגנוב
 ; ואשמה חטא לף תהיהלסל

 בהמה או וטמה עבדולא
 . שליטה דרכה אשרותורתו
 ת?ליטה אור ראות תזכהיסה
 נעיטה ?פה וניב צרבבקול
 : סנשטה כל בפי הואמבורך

 א קמס, דף 1793, קראסוב קלעא,סידור

ג.

 השנה דראש שני ליוםפתיחה

 זצ"ל" אליקים"לרבי

 צפונות כל ומבין חיאלוה
 תרועות יודעי ל?ם סייםזסר
 . . . דין יום באמת הואאשר
 חשבונות--- לף יתנו היצורים כלובו

 ב עמוד 10, דף דוידזון, אוסף כפא, מחזורק"י

 מבורך משה לר' פיוטיםז~רבעך1
ר.

 הכפורים( יום)למוסף

 וצוק"ל* מבורך משה החכם ויסד שפיייט הפיוט"זה

 מ~סדיף בפי שמף ~סד ססדף ברבאלהים
 צדיף ובאים כטים שופכיםלב
 נגדף טרעיד אעמוד עת באמת1נני
 יא נב,תהלים . חסידיף נגד טוב כי שמףואקוה
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15

20

 ברנשטיי: שמעוןד"ר

 סננמנו ובי4ה חכטה רוס ססדף ברבאלהים
 תודיענו חיים אורח פניףבאור
 לנו תתן ויש?ף ססדף באמת,צנני
 ב סז,שם : אסנו 49יו :אר ויברכנו יסננואלהים

 שבים לשבל פשוטה ימינף ססדף ברבאלהים
 עוזבים ופשזם לפניףמתודים
 צמאים רעבים בקסל קמתי באמת,צנני

 תאביםרסמיך
 הרבים וסמיך ?ל כי לסניף ססנונינוטפילים

 יח ט,דניאל

 ישע לני וחיש פשע סלח ססדף ברבאלאים
 רשע אל תפן ואל ירהשיו
 תישע שועתי אליף בשועי באמת,ענני
 יח ז, מיכה פשע: 8ל ועבר זון נשא כמוף אלמי

 "דשף ממעון סשקישה חסדף ברובאלהים
 עמךבדלות

 וסמיף ססמון וגאלם ריבםוריב
 סצבור וקנא לבוש נקם בגדי באמת,צנני

 שמךכבוד
 יט ט,דניאל י ?מף ו?ל עירף צלנקרא

 וטסלי לצירי מצלה שריסה ססדף ברבאלהים
 יחילי סעיזי אלהי שמהכי
 בחילי לבי סצטוף באמת,עגני
 חולי כל ממף אדני והסיר שהבטחת טה2שים

 טו גדבריס
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 לנו תפסה סטוב אוצרף ססזף ברב והים88
 מימינו ואת לחמנו אתוברר
 !דינו סעשה בול בךסה שלה בשית,עןני
 יז צ,תהלים , עלינו אלהינו שדןי נעםךיסי

 סקהל ל*יה ?מף יזורי חסדף צרבאלאים
 תנהל מנוחות מי 2ל זשא בנאות80

 השהל ?ליהם שלומף סוכת באמת,ענני
 יא לג,שמות האהל מתוך !מיש לא ,גער

 שבותינו סשב ברחמיף ססדף ברב.אלהים
 וישצינו שופטינו לנויהםוסשב

 וצדשנו ססרנו סצדק זינף בבית באמת, ענני86
 כב יג,ישעיהו מחוקקנו שדןי שופטנושדןי

 י סחתינו קמינו סכריע ססדף ברובאלחים
 נפשנו מוךה תוציאבצדשתף
 תושיענו וזרועף ימינף באמת,ענני

 כב ח, איוב איננו רשעים ואהל בשת ילבשו שנאיף40

 ידידיך זרע על רחמיף יסמו ססדף ברבאלאים
 כבודף כסא 2ל נושאיםעיניהם
 :דיף לנו ופסח שזנף סטה באמת,?ןני
 יג גתהלים אודף, יעילם אלטי שדני יוםולא

 בשדלף שדיס ששר עמף ססדף ברב אלהים48
 סזשהוב:ד
 וצושה צךה בכל ונתוניםמעונים
 צצקה ושמע תפלה קבל באמת,עוני
 כז צ"שעיוע , בזך2ה וזביס תשדה כמשטט,ציע



 ברנשסייז שמעוןד"ר482

 ויפרח משיחף קרן סרם ססזף כרבאלהים
 גזעונטע

 ישעו יציה גאילה מרב50
 וישעו טעיזו אלהי טסה כי באמת,21ני
 נא כב, ב שמואל . ולזרעו לדוד למשיחו חסדועשה

 9נו צנו ן?יננו פשע הרבינו אם חסדף ברבאלהים
 זלינו ורחם חוס קילנושטע

 ת?ננו ואתה נקרא אליך באמת, זנני55
 ג לב,דברים לאלהינו גודל סבו אקרא טדני שםכי

 זלינו ורחם חוס קולנו שמע חסדך ברבאלהים
 זלינו אלהינו שדני נ?םויהי
 מ?ננו ושסה נקרא אליף באמת,ענני

 ; לאלהינו גדל הבו אקרא אד2י שם כי60

 עד עלינו ירחם הוא והדחמן קדיש אקרא ה' שם כי מתחיל)ותיכף
 מוסף( סדר ומתחיל אמןואמרו

 א פ, דף דוידזון, אוסף כפא, טהזורכ"י

 א סא, דף אדיר, אוסף כפא, מהזורכ"י

ה.

 מבורך" כהטה למהר"ר 2חמו לשבת"פתיחה

 סגדולות כל טדון עולםטדון
 ת?צומו בחביוןומסתתר
 בח9ם וטמתקים שיריעירון - - -- ישוררו וסשמליםומלאכים

 בקולם ארץ רחבי יטלאו6
 וחכמה כשרון ולא אור איןואם

 תהלות 2אוו ולו שכחולו
 ופעלות 29לים 9לומבין
 אמולות ולבותם רוהיםמאד
 המולות. קול אסריהםונשטע
 . גלילות שירם המוןערעישו
 אצולות. סיו רוסףבכיתות
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 פה כבד זמירותיו יאטרואיך
 בואשי יברו טשר צרית98ל

 סתלאות לספרדסקינ'
 והשר עשו בני 2שו 8שר*2

 שן וזה מורט וזה שורטוזה
 סאלהים 8דן' טס'יצד
 חטא בכל בכפלים לקוכבר
 כמותך חנון ומי רחוםומי

 מבשר חיזה יסל 4ב'א יקל5נ
 צלימים לימי צמףלסשיב
 ש2רים ולפתוםלהוציטם
 דיר משיש עילם גאיןלסש'מם
 ל?שון אפר מקום לשוםפאר

 ולקרוא לב צנו"י את לבשר20
 בצוה יצקב בני כמהוזה

 וחתומים סתומיםוקציהם
 הנבונים רצ'ינייססה
 נבוכים ונשארו ~כלוולא

 סנביאים סל 8דיו משה ופץ28
 ססליחות סל 8דין סכל8דין
 ישועות יום וסחיש קץוקרב - --י תנחם בו מנחם שבתביום
 ישנים את לסס'ית טלוהורד

 צל'הם דוד בנו יצבדף80
 ותבל משך נשיא נשיאומן
 והשב והסראל מקדשבנה
 ז9ח'ם י'זבחי 'ידיו?ם
 4ר י"יר ?ד' ייייויססו

 כל בסיף 4וא ט?ר יסעילםשש

 עולות ש?סיםושפתותיו
 ז סגלות מבסר בני יצקבבני

 וגזלות סטסים דםשפיכות
 במחלות וצלליםטסלים
 צל'לית לסצל'לם חורקמאד
 במצולות כאבן יורדיםיהו
 ודלות שפלות ברוב גלותברוב
 סמחילות וטקד'ם לזכותוןן

 סקהלות ול נדחילקבץ
 לסצלית וס'ירדיםיסנופלים
 נעולות סיו הבריתודלתי
 וחמלות טובות וכל קץלכשר
 הנפילות יקומם נפלייסר
 בכבלות 8סורים קוספקח
 סגאולות בשוות אתמצפים
 ככלות ןעוד מוצד'םלמועד
 וכלות קץ להבין חתרואשר
 נסלות נוחלי יתלבנוצדי

 וגזלות מא?מותבשובם
 סמחילות והרבה פשעמחה

 כפולות ונחמותבסנחומות
 בתולות נם ונ2ריםזקנים
 מחילות גלגול בתוך 2ירבתוך
 גבולות את וטציב מולךיהי
 גמולות לו וסשב אומםפדה

 תהלות עיר לציוןשכינתך
 צל'לות נווא לף טדיןלף
 סטחסלית בקל אוכליםיהו
 ויובלות בהיקפים ומוזסלא
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 סיכולות 9ל שדיו הכל אדון 5עיות סיד יסביד טסיימי
 , הגדולות כל אדון עטםשדט תהלות נאוו ולו שבחולו

 כ קסז, דף 1735, מעדירוכ דפוס כטא,סידור
 431 צו1ץ, ו א קט, דף 1793, קיעא,סירור

וי

 חד,ש וראשלשבוצ

 שדןי האל כבוד שם48רך
 רום שמי כוכבי ט?שיראותי
 יעימדים מיי9דים :7םיצל

 ושנים ימי?דיםיש4תית
 בראשה יצקב בנו ויששכר5

 אדני שיר אשורר כןראותי
 בא ששר הדש וראש  עגבתביום
 תריזה נסציצרית שי9ר?קיל
 תרוצה וחצוצרות שופרבקול

 אפאר שפה בניב שיפר תמור.26

 לעי4י זשה 5שרואותותיו
 אד2י צשה 8שר אוריםשני
 זקני בידי נמסרוזטנים
 , בסיני קבל אשר משהכןת
 נב41י עם להירות סידלסביו
 ר2ני שירי ברובאהודנו
 אמוני קהל בתוך סזהביום

 אדני מקדש בתוך אזמריעים י 8ד2י מק7ש בתוך אזמריעים
 אדני שיר 8שורר ח7שבשיר

 א. קלה, מעז'ירוכ, כפא,סידור
 4531 צונץ, י 461 עמוד סארקון, א רשימות )ראה א עז, קיעא,סידור

ז4

 למגלהשחרית
 9 המגלה קריאת קודם לומרה מבורך כהשה להרב"פתיחה

 משה !סימן

 לצבדיוקדם נסי יגלהיראה 3ס79ייהאל טצ"י 2דל4טה
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 מכלצןיו איןכי אמסה סצלואבטח
 זודיו לבןתמיד ו2שה ופלאנורא,

 ו?לה גבהאויבי5
 לילה ססציו?ץ
-י - -י כלה לכלותחשב
 ואומללהסורה
 - -- בגלותיואני

 בוכי דמצתרשה וצקת לקיל ?טע10
 ברוכי ?םזרע ו?קת הצומותדברי
 ומרדכיאסתר וצדקת פ?לםיושר

 ---י זרח כנוגהיאיר
 ירח דרורוכמור

 פוח קץ צלישושן25
 ?בודתיל?בוד י- -י טרח לפנישוטני

 גילה יגונםהיה
י:י-

 נתלה עץ ?ליאויבי
ן- סלה הפורים וימיש2  מגלה קריאתעם

עליין
?טע
נגלה

:חיש25
:שיב

 מעז'ירוב . א קג, קלעא,סידור

 מרירותםנהשד
 תם לזרעהכין

 לדיריסם?בעי
 לדורותםקו~ים

 מעולםחשר
 קולםהאזין
 נעלםזטד י-- גאלםומיד
 שבותיאת
 531. צונץ, . 18 עמוד זמירות, ועים . בקסא,
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 מכפא הנרלי יצהק לר' פיוטיםשלשה

ה.

 יצחקסימן

 כמה"ר השלם החשם ויסרם חברם הזמירות הן"ואלו
 בשכת בסעורה לאומרם ונהגו זצ"ל חנרלייצחק
 זצוק"ל(" )חנרלי יצחק : חרוזותיו בראשי חתוםהצמו

 ששי יים ?ד ראשוןסיום
 הפץ לף מזומןאס
 מ?שיך ימיששת
 תשבות השביעי ביוםכי

 לף יפתה עולמים צור5
 שסת שרכילסכי1

 היונה מצאהולא
 שבת טוב יום נבוא9מי
 גנוזה היא טובההמדה

 הפשי ויום שבת שמו18
 דור לדורי צוהדבר
 השבת את ל?שותמה

 מכובד זה יוםקדוש
 והמלכה סשסתיום

 -.י-י י. השבת את שמור זכור5ן
 בנים ?ל שב ירהםאולי

 סוסת יום אתזכור
 לשית אותושמור
 השבת לכבוד?שה
 יב כג,שמות בשבתותנוה
 רוהה אוצרואת --- --

 מנוהה שבתלקרב
 מנוהה רגלהלכף
 יח ב אסתר הנהה תמצאאזי
 העולם נבראמיום
 מכולם הרותובו
-יי גואלם ישראלצור
 ה כד, ייקיא עולם ברית היאכי
 ישראל לבני היאאות
 אל ל?מונתנה
 יקותיאל משהכדת
 א כטש ישעיהו סחריאלויבנה
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ט.
 לשבתזטר
 )חנדלי( יצחקסימן

 . מנוחה שבת / ושמחה אורה לישראל זהיום
 סיני במ?טד / פקודיםצוית
 לפני ל?רוך / שני בכל לשמור / ומו2דיםשבת

 מנוחה שבת / וארוחהטשאת
מנדחה

 שבורה לאמה / הלבבות חמית5
 מצרה לנפש / יתרה נשמה / נכאבותלנפשות
 מניסה ?4ת / שוסה!סיר

מנדחה

 ימים מכל אותו / בוכסקדשמ
 2גומים מצאו בו / עולמים מלאכת / כליתבששת

 מנוחה שבת / ובטחה סשקט16
מנוחה

 נורא צייתנו / מלאכהלאסור
 ז ז . .*

 למיךא וי חקריב / אשמרה ש4ת אם / מלוכה הודאזכה
 מנוחה שבת / מרמחהמנחה

מנוחח
 1854, ייעו רביעי, חלק הקראים, תפלות סדר , 460 עמוד מארקון עו, א, כפאמחזור

 יס סימן צט,עמוד

.*
 )חנדלי( יצחקסימן

 בסכטה ום בבי4ה סאל!צר
 האדמה מן בלימה סשדםאת
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 ?צומה סוד לסבין לנו2ס1
 . אלימה עשרה שתים שםויחן

 באימה ממיד ל?בוד לו צוה6
 שלטה ומנפש טמיםבלב
 במרמה זובר ואין אמתשפת
 . מאומה תפיל ולא ל?דתכון

 מתנומה קים זמל לילהסצות
 סתמימה אל בתוךת לסגות10

 סתומה ל?ד יהא בוקבוזה
 : וקומה לף לבטלוה!הר

 סתומה ל?ד יהא בוקבו?ה
 וקומה לף לסטלוהזהר

 ןמיטה ?סר עד ?די בו קרא25
 . סנשמה אלהי ססדוי2י

 מארשא דסוס באזר, בקראסו הי"ו החח"מ לבה"ד המביא )ע"י ג עמוד זמירות,געים
 המקורות( מפתח א', כרך דוידזון, .תרמ"ו

 מקיוב הגולה משה לר'פיוט
ש.

 הגולה משה אני .סימן

 אקרא ביום קולישמע נורא ואל חיאלהים
 : זלה בייםוסנני

 בששממיונהמתי ונדכיתינפוגותי
 : ומטתי ?רשי2לי

 ?ונ~מ ?ללבקש מזימומי יעירוני6
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 : יייייסי !סייסי

 ל2בדךוהושי2ה בססזף פשעימחה
 . בנאדף שיםד29י

 בצרתיבהתחגני תחינתי קילישטע
 ונחלתי טרצי2לי14

 12בתנו זהיל9ה בסרסני טסהסלא
 מסרתנו אויביםב~ד

 תרימנו שמיםימו ס5'יני משיבסלא
 תקימנו סלעי?ל

 להם תנה לבמגינת ומצשיהם אויבי גמולש2
 בשקריהם ישעויטל

 גבוכסף !בואלכל גדולתףיטגי?ה
 בנק9תף שזראותי

 ס9דיף 2לבטוחים 2סדיף ?םי129
 . ידידיף זועוהם20

 טובה ברובושמחנו ונשובהסשיבנו
 שיסה וגם זקסה2ד

 א לב, קלעא,סיוור

 כפא ממחזורפיומים

יב.

 נעילה הטל טוסף הטל יוצר של המעטדות הםאלה
)א"ב(

 הראשונה( בפעם)מתפרסמים

 סטוצות בסל בס2שיה בכז בחילה אים מול שיי9תי!2קב
נתסזרה

 וסנורא, סגבור ס*דילסאל שפוה משמי תשטעגע:יתו
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 מצוה ושח כבודו דלל21קב

 בעברה תשטפהו אלובתוכחתו
 הבחיוה מבית צרעו זונח י2קב6

 ישרה באבני 1סדטירתו
 ועצורה קטוטה יחידתויעקב
 תסירה וחטאתו תסלחלעינו
 למלכות 1רעו מעונהיעקב

 י-ארורה
 הסירה וחרפתו לצינו סלמ10

 לאורה משיים צרעי סמי עד!4קב
 שירה בה ונשיר תבנהציון
 שפרה משמי תשמע קולויעקב
 בזאת ונהגה תשמע?יצתו

סתורה

 א 92, אד כ"י א, 106, דכ"י

יג.

)א"ב(

 בנא לשונו הנהיג ששר 4אאל
 נתנה בו חשר יתוהבענוה
 נא אל אנא נא גועים היוםגוריו
 נא כפר 4א סלמ 4א?א

 : שדיש נא אל נא ולמ?נו לט?נף5

 נא בכפל לסכותדבר
ז

 נא סצטים אח לבןהשמלע
 ז- -יז נא מתודים היוםוילדיו

 נא שא נא אלאנא
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 נא בשלוש אורחיםזמן
 נא יו~ח נא ואל נא אם חנז20

 י - -י. נא מטיפים היוםטלאיו
 נא שא נא אלאנא

 בנא רצך כ?דםיוקשים
י -יי נא לובבים היוםלבניו י - - .-י נא ואל ואולי נא הנהכמה

 נא שא נא אלאנא

 נא לשון למד הבן מאז15
 נא בצווי לברךניניו
 גא שוחחים היוםשריויו

 נא שא נא אלאנא

 נא סצילני יגם סםצרר
יי- בנא ציהו בצוותופורת

 נא צו?קים היום צאעאיו20
 נא שא נא אלאנא

 נא לשון מאבותם שבטיםקבלו
 ז ייי- נא שא באנא אחיהםריצוי

 נא שו8גים סיים?ר?יי
 נא שא נא אלאנא

 נא סלח חטא שנא צנותחנת
 גא ממני 8יד יאם ס?אסם ת?א אם25

 ב8נא להתודות בסיתוושחיי
 נא שא נא אלאנא

 111, ד.נ"י
 א. 98, אד כ"י ה~
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יד*

 לסוטףסעסד

)א"ב(

 אל טלטכי בכס א~לתוי?קב
 אל בשם להשראות הכבדתגזעו

 בשמף 8ר לסניו דיכיסשקב
 מרומף בכסא דמיתויסשקס

 מ1בןיו ביושר זכיתו יצקב5
 ססמדיו סוד לוש?מת

 פלאי בשם י8רתויעקב
 מילולי טשמי?לכבתו

 ללוה מלאכים מניתויצקב
 לחוה בשורך לו נמת18

 וגילו גצלת שרידיוי1קב
 ל~הלו שלהתפדות

 מפואר צניף 8נפתיצקב

 תשואר לצד טססתורצף

 לנקוב בשם שבחת יצקב8נ

 גואל לנו נסדבברכה
 מתי יצקב תולצת תיראיאל

 יד מא, ישעיהוישךאל
 שמף קדושת סודהודעתו
 ?מך בזריע4טלס

 טז עז,תהלים
 41ךיו ?מת טחייסנייי
 ןיפזו קשתו באיתןותשב
 כד מט,בראשית ידיוזרעי
 מחולי והצלתוככדתו
 לי עבדי8רתיף

 כא מד,ישעיהו
 לניה שובו צאתוו?דמעת
 תכוה לא אש במו תלךכי

 ב מג,שם

 וגטלו י?קב את אדני פדהכי למילי בןמדי טחצקרס
 יא לא,ירמיהו

 מברך מברכוקדשתו
 אאורומאררו

 ובישראל י?קב טדני גטלכי
 כג מד, ישעיהו .יתפאר
 ל~שר נאמן בגלויש?ש1תו
הןקוב
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 תעקב יצסק אבךסם אלאי יקוב לי אשר ססנהתניסהו
 1 נשמות

 האלהום( אל מהביט ירא כי פניו משה ויסתד)ככתוב
 א 99, אד כ"י 3י 11, ד.נ9י

טו.

 היצורים וכלאדם
 הודך כאשר אלהינו אדנינודה

 הננצרים וכלנח ס'צורים וולטדם
 הנעתרים וכליצחק סממהרים נסלטבךסם
 הבחורים וכלשבטים סנבסרים וסליעקב

 לסגולתו( ישדאל יה לו בחד יעקב כי)ככתוב

 הודך כאשר אלהינו אדנינודה

 סכסנים יסלטסרו הנביאים וכל משה5
 סמקנאים וסלפינסס סממלאים וסלסלב
 הקוראים וכלשמואל הרואים וכליהושע

 יענם( והוא ה' אל קודאים שמו בקדאי ושמואל בכהניו ואהדן משהיכתוב

 הודך כאשר אלהינו אדנינודה
 הידידים וכלשלמה הנגידים וכלדוד

 התלמידים וכלאלישע סמלמדים וכל אל:הו20
 סססידים. יסל ייאש:החזק:ה ססרדים ו?ל ייהי?9ט94א

 קדשו( לזכד והודו חסידיו לאדני זמדו)ככתוב

 לנו שתקיים אבותינו ואלהי אלהינו יי מלפניך ודחמיך דצוןיהי

 יחזקאל נבואת שביה להשיב ידמיה נבואת עניה. לבשד ישעיהנבוושת
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 פוריה. להעמיס יואל נבואת שלישיה. להקים הושע נבואת תחיה.להביא
 יונה נבואת בדליה. להושיעם עובדיה נבואת ציה. למוגג עמוסנבואת
 תאניה. להעביר נחום נבואת צופיה להגדיל מיכה נבואת משאיה.להעלות
 לבנות חגי נבואת בשעיה. לרנן צפניה נבואת בעניה. לנצח חבקוקנבואת
 הנה ככתוב אליה לשלח מלאכי נבואת גלויה. לקבץ זכריה נבואתבניה.
 והנורא. הגרול ה' יום בא לפני הנביא אליה את לכם שולחאנכי

 ב 37, אד כ"י 64י ד.כאי

ם
 כפא במהזור ]פרמיים?[י~ירכןי-רצסצלה

 מ"ה -ם"ז

 הכפורים ויום השנהלראש
טז.

 שאמר לברורפיש

 מרובע א"ב .סימן

 הוא ברוך העולם וה:ה שאמרברוך

 מכוסה, ומכל כל אדוןברוך ועושה אומרברוך
 הואברוך

 וסמתנשא, המתואה אל ברוך ומחסה צור ונורא אוירסיוך
 הואברוך

 5רץ, בנשמני בחרברוך ן4רץ זטים בראורוך
 הואברוך

 י 5רץ :סד בחכטה ברוך בארץ לשמו ה~סדים בצדיקים בוחר סרוך5
 הואברוך
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 ' כ?סקים יר גבירסריך ומקים 3יזרסריך

 הואברוך

 סקוקים לסניו וגלויות נסתרות גולהברוך
 : צשוקים שיצת שומצ גדולסרוף

 הואברוד

 סיבבים טלשכים מיזבי דירתסריך צבים במרים ירסרוף
 הואברוד

 . הכרובים שני מבין דוברברוך וקךבים לבבות דורשסרוך
 הואברוד

 וחכו ט?מו הממתיקיםסרוך מסלכי מציץ הצופה סרוך26
 הואברוד

 דרכו סמים האלסררך רי?יכר ביכרב סדך'4סררך
 הואברוד

 סודו גלה ולנביאיוברוך
 הואברוך

 לכבודו ברא בשמו סנקרא יסלסריך
 הואברוד

 כל בפי ושבחו זכרוברוד
 הואברוך

 מכל ימסתתר כל בפי זכריסריך
 הואברוך

 איססי' לניני הנחיל חקיוסרוך במעוני דר נה ססיןסריך
 הואברוך

 אדוני: ורחום חנוןברוך המיני ט?שי לסל ד סססרוך
 הואברוך

 : ממלא כספיר מיזבי טירתסייך מנלה יצבדיך טיבךסריך

 הואברוך

 מלבדו עוד ואיןסרוך

 ביחודו ב?מו יספץסריך

 לכל ומ0רנס זןסרוך

 כל ימסיה וד סריך13
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 . בולה לא והיא כיל מכלה טובסרוף פלא עישה שהייוריר
 הואברוך

 ברייון שמו יתברךסרוך חזיון ברוב ןה סרוך88
 היאברוד

 עליון בסתר יושבברוך בחביון ומסתתר 2חידברוך
 הואברוך

 . השית סכל במאמרו כיברוך בראשית מ?שה כללברוך
 הואברוד

 י מראשית שסרית טגיד כמיס סרוך ששית ושונא הוא צדיק כיברוך
 הואברוך

 וסכתיוה: סמלוכה ןאסה לו ברוך יגבורה עוז לובשברוך
 הואברוד

 , והגבורה הגדולה לוסרוך תפארה נצטרת נזי לי סרירט2
 הואברוך

 , בגבווה נאןר המלכים טלכי מלך סריך ( . . ) סנ?לה מלךברוך
 הואברוך

 . ותהלה ברכה כל ?ל מריטם סריך ובט?לה בטשה מהוללברוך
 הואברוך

 . בכח קילו נשסעסרוך בכח ומחזק שאורורוך
 הואברוך

 : כס ל2עף נותןסרוך מתנכח קל ועם שעיםברוך
 הואברוך

 . מהללים הכל ושבחו סדרו ורוך חוים וכל שרץ שוכני סדר סרוך80
 הואברוך

 ואלים סמכה מי לפניו שוחחיםברוך
 י נופלימ וסומך עמו ל?ין סילםסרור

 הואברוך
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 בנפלאותיו: עזוזברוך בריותיו סל 2ל עי'יז9ריר
 "ואברור

 עליומיו! כמים סמשרה אור עוטה ברוך דתותיו לנוצרי עוזר9רוך
 הואברוד

 . סארץ בקרב צפונות סע3ס סרוך שרץ דר' ומשבי2 :ד 9ותחברוך
 הואברוד

 . ס~רץ בקרב 'שועות פועלברוך ארץ לאב'31' נותן 9זר גריך85
 הואברוד

 מפיקות: רנן צבאותיוסרוך 2מוקות צופה9רוך
 הואברוד

 י צןקות אוהב ין צדיק ברוך משיקות סנף חיות בפי צפצופיו9רוך
 הואברוד

 : סז'זים עישה ?דישסריך 2ז'ם מ'ם 2ל קילי9ריר

 הואברוד

 8ךז'ם שובר קולוסריך וז'ם יגולה סדורית קיראסריר
 הואברוד

 נוךאים ועושה זבים רוכב ברור40
 מנשאים! לשמי 81לפ'ם רסבות9רוך
 "ואברוד

 ! סברואים מע?'י 9ל 2ל רחמ'ו סרוך צבאים כל בפי ונשא וםברוך

 הואברוך

 אסדי ביום ותחת רום שכללברוך
 "ואברור

 , אחד ושמו אחד שהואנרוך
 "ואברוך

 וסכסהי בד?ה סכל תכןברוך
 "יאברוד

 אסד ין כבוד שםברוף

 וססד סמשל שעמיסרוף

 ?מ'טה שוכן סקיף9רור
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 בלימהי 2ל ארץ תולהסרוך רוטה תלי סלל קרוך'45
 הואברוד

 דף אדלר, אוסף כפא מחזור כ"י 1 ב עמוד 56, דף דוידזון, או0ף כפא, מחזורכ"י
 ב. עמוד58,

יז.

 זצ"ל הזקן גמליאל לרבןתפלה

 א"ב()סימן

 קודש שרפי בסוד נ2?ץ אלתשתכח תפארתךי לשםומהללים לך אנחנו מודים אלהינוועתה
 הקודש טשרתף בבניותתפשר
 ס2טים יום בכל מ2חדף ב?ם גםתשתכח

 בשמים נצב יכיףותתפשר
 רוח סנפי 2ל המהלך תשתכח6

 ורוח נשמה קל בפי ותיקותתפאר
 סנשכחות זוכרתשתכח

 סליחות הטרבה סנוןותתפשר
 כל ?ל ורסטיי ומטיב טיבתשסכח

 בכל מושל יהותתפאר14
 וסדום דוק בששה כללתשתכח

 פשעינו מוחהתשמבח י ידוס ולא ובוד יןמרף לט?ןותתפאר
 ?ינינו נושאותתפאר

 רשע וגם צון סולח תשתכח35
 , פשע 2ל עוברותתפאר
 אויבים מ2ד פודנותשמכח

 הכרובים שני מבין מזבר צדיקותתפאר
 מראש סיירות קוראתשסבח
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 אמת חל"ים שדני וצרבית שהריתתשמכה י לראש לכל ומתנשא וםותתפשר8פ
 . באמת נשמות כל תכןותתחר
 וכו' תברד הי כלנשמת

 2 3נ, וף או כא 2ן 49 דף ו.כק

יה.
 א"ב .סימן

 כפלים בכפלי וססדף שמתףצל
 : ממציים צשימטשר

 ונ?9ה יהידה סןה ורוה נפש ברישתעל
 ; סנ?טה כל יתסללףתסלרף

 וסשר עור צפר וגוש גוף טת ש6
 . 9שר לכל הרוהות אל"ינודף

 ןצצמות ןגידים אסרים יבוקעל
 הצ?מות; 9ל תאטר4ה כמוףמי
 צומקים בוךים ולד מזון התשנמעל

 ויונקים עוללים מפי תןסד ועזף4נ
 להוליד לדת עת ויעודעל

 ומ~יד טשבר תתבךך עתבכל
 ראש וסגבסת קוטה זקיפתעל

 1 ש4 שם : ר"מט ועד רגל מכף יידוף ואבר אבר9ל

 ברך 9ל לסכריצ רגל הילוץ צל14
 נג מה שם : ברך ו9ל קו9ה תכךע לף סעולמיםהי
 קוב ונם וכליית כיל טעינתצל

 א קגןתהלים . קרב 9ל י9רך מדשי שםאת
 למודים לשון לסהכים לב יצירתעל

 יג גש, א ד"ה מודימי ל9ניף ולשון ופה לבכלש8

 1 קנ,תהלים

 טז כז,במדבר

 י לה,תהלים
 ג וגשם

 ג ל4ישעיהו
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 לשמרצ יאזנים לרארת עי2ינש כווןעל
 . משמצ אזן תמלא ולא לראות עין תשכעלא

 ח א,קהלת
 ידיף לטעשה ותהלות ושכח שיר לשוןעל

 י קמה,תהלים . יודוף מעשיף כלכי
 יברכוכה וחסידיך מעשיך כל ה' יודוךככתוב

 2 34, אד כ"י 2, 60, רי*י

יט.

 ראשון יוםב~עשה
 יח( לפיוט)המשך

 אלהינו אדנייודוך

 צשית טשר ראשון יוםטעשה
 . נטית בו טשר שבעהרקיעים

 שופר לתקיעת וילון שפרירינטית
 . צפר שכני וירננו יקיצו מקולףטשר

 כבירים מים בשאון רקיע סדרת5
 ; טדירים ובים מים מקולות ולהללףלסדרף

 לצדיקים מן לטחון שחקיםעילית
 מפיקים: שבחיך הלילה וכל סייםסל
 סשדיל השר מיכאל בזבול?2דת

 : סודול וסנורא הנכבד תחנון, לפניףלסקריב16

 סקדישים למ?רתיף וטכיו סעתשרס
 : מקדישים לשמף רסבות ורבבי אלפים אלפיאלף

 כבודף לכסא ערבותקבעמ
 . ולכבדף לנשאתףלרוממף

 וחלד יב?ה, סרסה נש!ה טר2א אןמה ארץ רסבי15
 לרקצףותבל
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 . להשמיצף זמירות סארץמכנף
 בדצת הלילה ומזת היום מ?תשסה
 זצת יחוה ללילה ולילה גמר ~ביצ ליום יום לףכי
 סצטדות ברוב תולדות וכנ ושסים ארץתסנת

 ! להודות 5לאף ושמים להמלאות כבודףארץ8פ

 קדושים בקהל אשנתך אף ה' פלאך שמים ויודוכנתוב
 1,35 אד 1ינ"יניה1*

כ4

 שני ייפתפתי
 תשר"ק .סימן

 תכנת אשר שני יוםתנוני
 הסנת בחכמה טשר שניברקיצ
 כבודף מספרים השסים ושמי?סים

 ידיך. סצשי סגיד לרקיעררקיע
 באמרתף סמתחדשים ושרפים מלאכים רצש$

 אמונתף רבה לבקרים חדשיםכי
 ורוחות וברקים וזיקים ורצמיםקולות

 תושבחות. לף נותנים וחזיזים נשיאים וצננים2בים
 לנשאך רוצשים 1שוב רצוא וסיות כרביםצורות

 . בכסאך הקבועים ונשר ואריה ושור אדםופני16
 הולדס טשר טל ואגלי שטף וגשמי עוז מטרותפלאי

 סע?רבלי
 חשכת אשר ס2רה רוח וקטור שלג וברדאש

 י צרלעת
 בנפלמ ?ריף צל ממטיר אלשביש טבניעוד

 ' כלם צמים יודוך רבותהידאות

 כולם עמים יודוך אלהים עמים יודוךככתוב
 ב 35, 4ד. כע 2, 41 הכע



 ברנעעיי1 עמעוןדר58

כא.

 שלישי ע8מדורי
 כ( לפיוטלהמשך

 אלהינו ה'יודוך

 סדרת אשר שלישי יוםסדורי
 יצרמ. ששר ושוכניהם טיםמסחת
 לשמך ירננו הקוית אשרנחלים
 בהרעימף. סמים על ]ככס[ שד2יקול

 ~ביעו כבודך לארץ ממסת ששר טים$
 נבשעו בדעתף תהומות מימיכי
 ס?9ים מצל ששר והמים ס?סים ישטי זסים יודולך

 . שטים ?מודי ירופפוומנצ~תף

 'פליאו פלשף ימנוכבודף
 . ונבראו באומר צויס אתה כי26

 כבוד לך יתנו סהם רומש וכל~מים
 : ססבוד מלך לסרעים צליהם קולףכי

 סטרץ על לסמטיר בנשאף מימיהםטיפי
 , סשרץ בסל שמף שייר 9ה הכלויאמרו

 בויעודיף חפצם מחוז אל הים חובלי8צ
 : חסידיף ויודו בף ו"שמחוףשישו

 קדשו לזכר והודו הסידיו לה' זמרוככתוב

 2. 35, אר. כ"י 11 שג ד.כ"
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כב.

 של"חי יוםזרועי
 כ"א( לפיוט)המשך

 אלהינו ה'יודוך

 דשא דשיאת וכל שלישי יוםזרועי
 . ישא מו6א יהצמיס סטיץ צל המטרת לא2ד
 יודו לף הארץ ועשב השדה שיחוכל

 וגידו גבורותיף אוזים ו9ל פריעץ
 לשמף ירננו גבעות וכל ההרים6

 : לסנעימך כף ימסאו ה?דה צציוכל

 ולסיות ולעופות לטדם ארץדשאס
 סבריות 9ל 2ל הרבים רסמיףכי
 ישברו אליף כלם כישם

 יגבירו ינפזם בעתי טכלםלתת26
 בואס לא 2ד הששי ניוםבריותיך

 הכנת מזונם סשלישי מיוםברסמיף
 מורא ?ליהם לתת סןיבים הםטף

 . והנורא הגדול לשמף תמידלהודות

 הוא קדוש ונורא גדול שמד יודוככתוב

 א 36, אד כ"י בו 62, 1"יאי

כג.

 ומאירהעאורות

 א"ב :סימו

 ומזלות וכוסבים ומאירותאורות
 לתלות. הכנס סרביעי ס'יםאשר
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 מוטים סמהבוהק
 , שמים משמי29%ה

 נ5נסף משסק ט5דים 5ם5
 ; ותפשרתף 2דשף מזבול חמהוכוכב

 עוזף ממעץ צדקדוהר
 עזוזף, חביון ממכוןונונה

 רכובך מערבות שבסאיהוד
 אשנבך. מסלונות וכיסה כסילצש18

 שלשתם יודוף וקשת ישריהישלה
 המשימם, אשר סאש ממשלתעל
 שלשתם יודוף ידגים י?קלבוסרשד
 : המשלתם אשר המים ממשלת2ל

 שלשתם יודוך וגדי ושיבולת ושור15
 ; המשלסם 8שר ה92ר ממשלתעל

 שלשתם יודוף ודלי ומאזנים תאומיםזיז
 ; המשלמם 5שר הרום ממשלתעל

 ממנים שבסף ~סד ברן בקר כוכבי כלחיל
 . עונים ס?טים לאל ובות הודאות0פ

 חסדו לעולם כי השמים לאל הודוככתוב
 2י ב4 ד.כ"י

 2 6מ אד. כק

פי.

 סטישי יופפיפוי
 כ"ג( לפיום)המשד

 אלהינו אדנייודוך

 טכסס 8יר סמישי יוםטכוסי
 י ~8רס בו 5שר ומציניםדגים
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 נם ומקוה סם רימש וסל2מים
 . סנם ודגי ?טים צפורגם

 השמים רקיצ פני 2ל מסנף סנף6
 : סטים מקוה ובכל סטים טשריץושרץ

 ל?מף הכנס אשר שדי וזיזלונתן
 : בנואמף יצרתם טים מרשקששר

 וגיאיות ואפיקים ותהומותמעדנות
 הודאות: לף נותנים כחולליםושרים16

 להצריצך כף ימחאו ונחלותנחלים
 אר?ך. תבל פני צל נמשכו בטחטרףכי
 הטוב האל נצרס אשר הנדולסנפיר
 י טוב כי חסדף יודו גדולות עם קטנות סיותונם
 חסדו לעולם כי טוב כי לה' הודוככתוב

 ש 37, אד. כ"י אן 3* ד.כק

נה.

 ההטשי יוםעזוזי
 כ"ד( לפיוט)המשך

 אלהינו ה'טדיך

 הארץ צל אדם יצרת חשר סששי ייםעזיזי

 . השרץ פני 2ל ורמש ובהמה סנהיסי
 יאמרו טצשיף ובו טה הרכב8לדות

 : 2כתירו 2ליהם טלכותף 2תוש ו?דמפיל

 נער סיתו וסל שדי בהמות סל יתנו צלצולף6
 שו?ר. אין למרעהו אשר אלף בהרריבהמות

 6דלך ל?בס איז ושיעור וק?בקץ
 לסללך, אלף מני אחת יוכלו לא סיצורים כלכי



 בונשסייו שמסוןדו,88,

 תשדות וסל תבל צפרותראש
 ; ולהודות ולפאר ולשבח לסלל חןניםלך16

 !מים בששת ותחת רוםשכללת
 , עולמים צור גידלך כס 2ל נת2ליס סשביעייכ*ים
 !8רס 8שר צורהתמונת

 נכסרסי מפיי סשסת ליוס שירמזמור
 וכה לה' להודות טוב השבת ליום שיר פזמורככתוב

א הכש  נ ח, 8ד. כא בי 

נג

 %ץ 5השמי שויי םיייןאל

 ח*ב .סימן

 ובארץ בשמים מהודר הדור וסניואסגבור
 ; ןיןץ שמים ב?חמיו יקינה פרץ גידר עליט8ל

 זרץ בשמי דגול עליוןאל
 ו84רץ כשפים יהיןר סדיר יסניראסגביר

 בארץ משוטטות ועיניו עליון אל$
 . . . ברחמיווקונה

 ארץ יושבי כל בפי ושבחו זכרו עליוןאל
 סירץ סלאה ססדו והנוראסגבור

 ארץ. לצדיקי הצפין טובו עליוןאל
 . . . ברחמיווקונה

 ובארץ בשמים ומיוחד יחיד עלייואל
 בארץ ונליו נסדום שסים כסאו והנוראסגבור16

 ארץ; רשעי ומכלה נ8נה ליבש ,ליוז8ל
 . . . ברחמיווקונה
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 ארץ קרואי צם זה ביום מיחל צליט8ל

 שרץ למלכי נ4רא והנוואסגבור
 : ורץ משסי ?מו שו?ת מציין סוכת צליתאל

 . . . ברחמיווקונה
 ןרץ משמי עיןה ?לית חל15

 הארץ בקרב ישועות 48על והנוראסגבור

 : בארץ ישראל וכנגדם בשסים צבאותם צלית8י

 . . . ברחמיווקונה

 שרץ איכיי סאביד שד4ש עייידי
 חרץ בכליון שיטף וה3וראסגבור

 : ארץ מקדמי הנבחרת תורה היגי שי?ת שומ? עליון אלפ2

 . . . ברחמיווקונה

 4ג 93, אד כ"י י א-ב 106, דכ"י

נז4

 ס84לרסשי

 א"ב יסימן

ס4הןרסןעי
הנטהר
סנמלר

 סנתשאר$

הנגדלהנבחר
 ז-

-
ז  

סנזסרסנוצד
סנכסרסנתיחד
סנשגבהנשא
 ז* ז-

סנק?שסנצדק
סנתששיסנשסבח  אות'ית ושסיםבזשרים

סנמשב י-הנדרש
 ז-הנלבב

ס4?רץ
סמרומם

 2 ש, 3נ"
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5ח.

 והנורא הג5ור הגדולהאל

 שטיץסאי

מ"ב(

 רומו בגובה ומחוסן שמיץסאל
 : ממקומו כבודו סרוךסאל

 אמו מרחם יצור כל סגוחהסאל
 . ב~מו שבילו הדורךהאל

 עולמו אלף צזר בשמונה סמהודר סאל6
 : ןצמו גוים :כילו ילאסאל

 שמו וזה לעולם דור לדור זכרו זהסאל
 סדומו צסר כזליש ו9ל סקסאל
 כרמו וקראו 2ר:ה גפז 9עסאל

 יומו: למספר קץ ואין בעולמים יחידסאל10
 מרומו בנאות מושבו קללסאל

 . בשומו חוקו ל2םסאל
 לצמו הולך וסצרה סופה טרכבותיוסאל

 אדמו ולמי נכל ולשר 2קיסאל
 בחותמו וטכע במצשיו כל סיים סאל15

 ברקומו טצ?יו 9ל עלץסאל
 הזרימו מים ועל בראשית מצשה כל פועלסאל

 : אקדימו ובמה לו נאה מלוכה צניףסאל

 נש9מו בר9ה וגנזי מ"ם גנזי 2נעסאל
 . שמו ביה בצרבות רוכבסאל20

 סיומו מקום ובכל לב צל שוקדסאל
 ולרוממו. לכבדו סכל תצרסאל'

 ב. 3ש אד. כא ב1 107, ד.כ"י
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כט.

 5זזר אלסגפור

)א*ב(

 בגבורה 5זור אלסגבור
 . באורה וסר בבקי?תהגבור
 משמרה בגדולסגביר

 י 8זסלה כל שנון בדקדוקסגבור
י-- שפרה הדרי בהוד הגבור5  ; נצורה וילון בותיקיסגבור

 9כא 5שר שב?תים בזקוקסגבור
 ; בוא ששר שבעים בחסוןסגבור

 9סוה בט9סריסגבור
 . מד9כה והולכי ה:ם ביורדיסגבור18

 כתוה כלילי בכפלסגבור
 ; ו2יוה ונזר וחסד חן בלכתסגבור

 הכתיוה ששר כלם במ??יוסגבור
 ?תיוה כל בנו?םסגבור

 סתרה בסבוב סגבור15
 ותפאוה בעזוזסגבור
י-י- לדירה המכינים בפלאותסגבור

 ; מקוא סל ובדקדוקי ס~לים בצבאותסגבור

 ובשסוה בקדוזהסגבור
 י נצורה לב ועל :ם מני ברסבהסגבור20

 עברה ליים ס?ך 8?ר אשים ב?להזתסגבור
 י בשמיוה לנצחו ט?ז לכלם .סמסגבור

 ג %, חד. כ"י אי שו, הנ"
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ל.

 אראליפ 85לפי8ויוי

)א"ב(

 אראלים בשיפיס*דיי
 ס~יים בגדודיסוייל
 מעולים בסדרתסשייי
 קלים יזבים בזיקיםס*דול

 תלולים עופות בטיסת ס*דול6
 סלולים בכבודהגדול
 סתולים זבים, בטרכבותס*דיל

 שסלים רוח בשכלס*דיל
 פילילים בפקייתסשדיל

 ר4לים עולי בקרישת ס4דיל18
 מפזלים שוכן בשוכניס!דיל

 : אלים בבניהגדול
-י

 י המולים בדירתהגדול

 שעולימי טים בסשרתס*דיל ' שבילים קתיקיס4דיל
 סגולים, ?ם ביישרס!דול
 מסיבית בניציססשדיל י גחלים אש בליהוטס4דיל

 . נקסליםעם
 מתלולים שיר בעוצםה*דול
 י וגדולים קטנים בצבאותהגדול

 ודגלים מחנות בראשהגדול

 ליושר -בלב תכיפיםסשדיי
 מהללים לשמוושיר

 א. 94, אד נ"י ב, 1%, הנ"

לא.

 ממקושו אלהיםוסנווא

 א"ב 1סימן

 ממקנשו אלהיםוסנורא
 . קדושו ?ם בברכתוסנורא
 הירישו. לאור 8שר סטה בגלנלוסצירא
 ה4נישוי אור מפני 8שר אופל בדלוגוסנורא

 : לבושו וסדר בהוד והצורא6
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 לשדשו. ח2ב אשר שבןסים בזקוקוסנוךא
 הפלישו משבעים אשר סם בס:יליתוסנירא
 רסשו סמפיקים מלאכים בטיסתוסנורא
 . הפרישו לכך אשר יכוכבים ב:רסןסנו?א

 החפישו לסבול אשר לו:תן בכוונת וסנורא26
 הפגישו: 2דיקים למ5סל אשר בהמות בלבובוסנורא
 ל?משו מבואו ועד שמש במזרחוסנווא
 חדשו למטר טשר ה22ן עיננת בנהינתיסנורא
 קסעו 5שר כנו2ה כוכב מסלות בסיבובוסנורא

 . בקדישולסאיר
 . לקדשו הכין אשר ובתחתונים בעליונים וסנווא8נ

 לכקשו *ניו סניראים בפתאיםוסנורא
 , לסרחישו סנבךאים 9ל בשצדיוסנווא
 החפישו. מצוצז 5שר ?ם בקדושתוסנורא
 הובישוי לא לו ובקראו ומך דך ברחשוסנורא

 : קדישו ?ם לססות ובו בשמו לקרוא כולםתכנם מררשי ?ת היגי בשכח וסנןךא88

8 כ"י 08ג1 ד.נ"י  א 95, 

לב.

 ס5להים אלאיאל
 א"ב ;סימן

 האדונים ואדוני האלהים אלאיחל
 ; מעונים וגובהי שחק בוראאל

 מכמנים ןליק נור נלנליהיאל
 חונים, ל*2יו וס2רה סו*ה אש שביבי דראל

 כיונים ועיניו סכל סמשוטט אל6
 ; מכננים ול*ניו בקר כוכבי ויעדאל



 נונשיי1 ש0ע1ןחר02

 סשריונים ולובש ןד2ה זורצאל
 : הנר5נים רשעים בתשובת חפץאל

 טשנים כסאו טפסרים טיכסאל
 י?נים: גם חדשים יוצראל10

 בתסנונים ומתוצה כצס כובשאל
 אופיים. צל ומת~אה פאר לובשאל
 שנשנים ושלפי מושלאל

 . מגנים חסין ומתנשא נושאאל
 ספונים בסדרים סוקר אל15

 : נכונים וסתי צל ידירך עלסה ?סר עושהאל

 גבנונים הרים בכס פועלאל
 ורוזנים מלכים כל בפי שדיקאל
 קנינים חמ?ה בעולמו קונהאל

 איתנים בשבטי ותיק רבאל20
 ובנים אבות נאשת שומצאל

 1 רננים להפיק בצלו וחוסים כלם תמוכיםאל

 ב 95, אד כ"י א, 109, דכ"

לג.

 הארץ שמים קונה עליון אל והנורא הגגור הגדולהחל

 שסהעליוז

 א"ב .סימן

 כלם צל ומתנשא טסהעיייז
 גבולמ שסה מוסר גנלסםעליט - מסצלם סי צי סדור בוידויצליוו
 , מלם וסבין חקרתם דושתםעלית
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 לכלכלם צידה למו הקדמת חליון5
 י טעולמ לפלס כמוף ומיעליון
 והכלילם שטים סכין זרוצףעליון

 י ושכללם שוצות טבע הותמףעליון
 2לם 1תרומם ותהומות ~מים טסהסעליון

 מסובלם, היות לטימ שבעת ~בשתעליון20
 ישטפו לכל ואלו אלו עם ברית סוסעליון

 עולםתהריבו
 מסובלם: להיות ביניהם יצרת לויתןעליון
 וכלם בזןלו טדדםעליון

 . גבולם 1יודע למו הציב נאדותעליון
 הכפילם בעולמו ששר לנפשות ספק עליון15

 ורבום וזרעונים נטיעות מהם צלץעליון
 יוהקהילם

 כקולם קולו ושת פארםעליון
 י הבדילם ולא כשמלה צווםעליון
 במלולם כוכבים שכע.עליון

 . סלולם וצשה בם רשהעליון28
 נעלם לא ממנו ודבר בכלם שרעליון

 י סלסולם לפניו להשמי? תכנםעליון
 א 96, אד. כ"י בו 109, ד.כ"

לר4

 ואמושה אמתקונה

 א"ב יסימן

 ואמונה אמתקונה
 . מהוגנה בריתקונה
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 מעוסה גאותקו~ה
 נאמנה עדות דתקונה

 עולמות שני סליכות קונה5
 יתהומות ימים ייעידקי~ה
 ובהמות שדי זיזקו~ה

 אןמית וטבור ארץ חוגקונה
 ומצולות :ון טיטקונה

 ולילות ימים מדת יודעקונהמנ
 וקלות סמורות כופרקונה

 טעלית עשרה סמש יתיקיקונה
 לנשאו מראשון טרוםקונה

 כסאו מאז ~כוןקונה
 חסאו אור מפני אשר חושך סתרי קונה25

 : לסששו וכימה כסיל ןשקונה

 חיים ועץ עדן נן פרחיקונה
 מחיים. נבחרה צרופה ציףקונה
 בנוים קדם קנ:ןקונה

 קנויים ומסת רוםקונה20
 סשמים ושמי שטיםקונה

 . פעסים יום בכל ליחדתכנם

 ב 96, אד כ"י א1 ס::, ד.בשי

לה.

 :נע'מי ששך'וזש'ם
 א"ב .סימן

 : ירוממו באורו סשטיםושמי ינעימו אמריו?טים

 יןברו שססיו דיבור שטיםושטי יספרו גדולתווטם
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 ינצחו הודו?טים
 ישיח4 נפלאוסיו זכר?סים

 ~בהיק4 טוסתו שסים6
 ו2סזיקו יספר4 כבודווטים
 יתנו ידיו טצשי?סים
 ~אמינו בף סלה?סים
 יודו אל פלאך"טים
 עצד4 קדושתף?טים
 ירזדו ממף שוכניה?סים
 א 97, אד כ"י , א-ב 110, ד.נאי

 י 92עיח4 וידוי ?מיםושמי
 , ישיחח4 תב4נתו ח"ר שמים4שמי
 : יסיקו 4סלקה יריעו שמ2ם4שמי

 : ?מתיקו שיר לביב ?טים4שמי

 : :4פ נצ4סיף שמים4שמי

 :סינ4. צליליתיף שמים4שמי
 . 2גיד4 צדשתף שמים4שמי
 י5מיר4. אמריף רנ4ן שמים4שמי
 : יפסד4 טמף תולדוסם שמיםושמי

לג

 פ"שיה שזמרץ
 א"ב יסיט

 זמייית סשמיצ מכספיס אזוארץ
 להורות חידות תבין בפיסוארץ
 להורות סביצ שירות גודלוארץ

 י סמשטרות בסי ספיק 8טויף דבורוארץ
 משמיץה לף הודאות וארץ6

 , ותריעה תונן לסלףוארץ
 תופיעה לנצח זכרףוארץ

 סשמיזה מיודצת חוקוארץ
 ~שיר4 לף טלאיהוארץ

 . 2חשיר4 הוד ידידיםוארץ16
 81מיר4 כבוךף בה ששר קלוארץ

 , יןבר4 כלם לסטמירף להללף להדרףוארץ
 , יזדעזעו טפחדף 4קציניה נשיאיהוארץ יכועי לף וריזניס מלכיסוטרץ



נם

15

20

 ברנשטיין ט(מעוןד"ר

 יושעו בך 1סכמיה זריהוארץ
 : ינענעו באמת ויושביה עובדיהוארץ

 תרננה תשננה פלטףוארץ
 : תשננה צדשתף צהלתוארץ

 שכנה סה קויף כי ת2נה קדושתףוארץ
 . לישנה הצטחמ בטטט?ף כי וארכה ?חסהוארץ
 בבינה יטמיצוף שוכניסוארץ

 : בתבונה וכוננת בחכמה תכנת ורום תחתוארץ

 ויברכהו ונאמר טל ירעפו ושחקים נבקעו תהומות בדעתוונאמר
 וארץ שמים קונה עליון לאל אברם ברוךויאמר

 ב 97, אד כ"י , א כ-111, 110, דכ"י

לז.

 והנורא הגבור הגדולהאל

 סמאוןרסאל

 א"בסימן

 וגבורה כח סמצוזרסאל
 במורא מישרים סדיברסאל י- גבורה ורוח ורופאגבור
 שחורה לאוםוהו?ה

 לסברי?ה סעסר סזירה סאל5
 לסזרי?ה ?גזה 2םטיפי
 סת?ה ?זי סייד2סאל
 ו92?ה גאיתלביש
 בעברה הרים סטעתיקסאל

 טהו?ה ביראה ודגול סגול10
 1?ה בעת סעינהסאל

י חבורה בכל ומהוללבהיר
-

 , והנו?א סגבור סשדילסאל י - י
 אורה סשלקהסעיטה
 . . . הגדולהאל
 הצרירה נימינו ישוערתהוכ(ן
 . . . הגדולהאל
 כת?ה עגכה וסדרקבוד

 1. ה. הה
 אברה בצל מסוכךנאמנים

 1. ה. ה.ה
 ק1רה ולא !דופתוסה
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 ונבצוה גבוסהצדקתו
 בג?ה ס2ם למי סקוראסאל

 נבזלה ולא צשתושלימה
 :רה פנסה ואבן תבל סתוכן סאלשצ

 מישירה ברווה 2י צייסנטיס

 ד. ה. ה.ה.
 ס?כה רוס צלרוכב
 1. ה. ה.ה.

 וגבווה בכס ימושלסקיף
 י וסנווא סגביר ס4דולסאל

 ב 99, או כ"י : א-ב 112, ד.כ"י

לח.
 ססקימסשדול
 תשר"ק ;סימן

 במעוני ןי ססקיףס4דיי
 צאני וטרביץ ריעהס4דיל
 מעיני י23לם ציפהס4דיל
 זדיני פ?ע צל עיברס4דיל

 במשכני וטייר נאיר ס4דיל5
 ממע3י גוי לו לקהס4דול
 מהגיוני טוב יועץס4דול
 חביוני סתרי חוקרס4דול
 ימיני ססזיק ועזוזס4דיל

 סחכמיני סמיד דירש ס5דיל16
 פדיוני גאולת ב:דוס4דול

 ח 100, אד כא ב. 112, ד.כ"י

 : בלשוני ושנח שירס4דיל

 , בטרמוני ינכסב ?דישס4דיל
 1 נבוני לעם ישיעית פיעלס4דיל

 : שגיוני חטאת סולחהגדול

 : טסני בקרב מתהלךה4דול

 , ענייני מנסג 9סבס4דיל
 רצבוני, לסשבי? טובוהגדול
 סמוני: טב זכית זוכרס4דול
 , ענ?ני בטסו היאס4דיל
 : גאוני 9ל על 4ברה4דול

 לסצדיקני, נמשפט שמזס4דול

לט.
 והנורא הג2ור הגדולהאל
 סרושאפים אילי צשלפיסגצור

 א"בסימן

 ישישים סי?ת בביכת סגביי סישישים אילי בטלפיסגביר



 ברנט(סייז טאזעו1ד"ר518

 חנשים כס בגדולתסגבור
 קדושים קומת בסליכותסגבור
 מקדישים ושמו בזרוצסגבור

 קדושים וח~לי בטפסריםסגבור5
 מדרשים בכלולסגבור
 מקדישים ושמו במלאכיםסגבור
 קדושים ?דת בשיססגבור
 נדרקים אראלים בפלאסגבור

 טקדישים בקהלות סגבור16
י-- מפורשים לשמו בשבחהגבור

 י נשימ חכמת בדבריסגבור
 ישישים ב?דת ומתנברסגבור
 שמו וכבוד בחילסגבור

 : השדשים קדש ביושרסגבור ימפורשים

 . סישישים בלהשתסגבור
 , רוסשים זמירות בנו?םסגבור
 אישים שיח בעזוזסגבור
 . קדושים בצבאותסגבור
 י וישישים זקנים בתפלתסגבור רו?שימי כתי ברוממותסגבור

 ב 100, אד. כ"י א1 113, דכא

ט.

 תילים בתליוסנורא

 תשר"ק .סימן

 נשתכחת לשון בשבעים וה3ורא נתטניס תילים בתליוס3ווא
 נתשדשס: נעים בקול וסנורא נתרוממס רבבות ברבביוס3ורא
 כבוד שמף בסיריש יסניכא נצטדקמ ישורון בצבאותוסנורא

 נת"חרסלתפארת
 נסמכת, עליון בסודוסנורא נתעלימ ושסל בעדהוסנווא

 נתטלכס הצדשה בט?שהוה3ורא נאדרת נצחים בנצח והנורא5
 נתככדס, ובוד בכסאוהנורא נתלכבת לקח בלבובוסנורא
 נתטעמס טהורים בטכוסום3ורא נת~סדת ידודון ביופיוס3ווא
 נתסללס יזוים בהלול וס3ומא נתנ?דס ?מך בוידוייס1ורא י נתזטרס לילה יזמירות ום3וכא נתססדס מסידים בחסוןוס3ורא
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 נתו~ש, מרכבה בגדודי וסנורא נדרשת חכמים בדברי וסנורא28
 י נתחצרט איומה באדיר והנורא נתבררת אש בבירורייסנררא

 א 101, אד. כ"י ב1 113, ד.כא

טא.

 הארץ עומים קונה עליוןאל

 שטיץשי

 א"ב .סימן

 ועושה אומר אמיץאל
 ומכסה משע גואלאל
 מעשה כל המביןאל
 נסה רוח כל צל זועםאל

 מכוסה ומכל טהור אלט
 מעטסי ?ינות כובשאל
 מצשי יום בכל מחדשאל
 עושה נפלאים סלהאל
 ונושא ומציל מודהאל

 דורסי ומכקש שדוש אל20
 מססה במששט שוכןאל

 , ומנסה לב סרצ9י בוחןאל
 טססה8 דובקיו קורות ןייןאל
 , נושא ועוז כל ויודצאל
 י ומתנשא רק~ם 5יאל
 : ?מוסי ימי יוד?אל

 , בט?יה 5כמים לוכדאל
 . פורשי בסוד נ?לץאל
 : חוסה ומושי? עוזראל

 . רומשי במים צרראל
 1 עמשה ופלא וחנון רחוםאל

 , כסא ?ל יושב תהלותאל
 נ 101, אד כיי אי *11, ד.כץ

מנ

 רו5 תוטןעליה

 תשר"ק יסיי

 י אלימ סררי בפלס ששיעליון במששלים רוס תוכןעלית
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 חיילים כל תולדות ריאהעליין
 מצלים כל צופהעלית
 נופלים וסומך עוזרעליון

 מהללים מאז כסאו נכון עלית5
 פלולים שומצ לסענועלייז
 שלים ריצת צל יושבעליון
 ניניים גנזי סקעיית
 דלים צעשת ישימצשיט

 חשסלים בפי ומהולל דגול עלית18
 מסללים ולשמו ברוךעליון

 . תלתלים בכל קוםעלית
 . מפצלים 9י פוקדעיית
 , סגולים ותומך סומךעליון
 . זבולים כונן מקדשעליון
 : מגדילים כבוד כסאעליון

 סעלים מ9י ינססי שהייעיייו
 . לגאולים זכות ייכרעיית
 . גבולים ססציבעליין
 . גדולים 9ל צל שדולעלייו
 י אראלים 9ל צל אדוןעליון

 א. ש1, אד. מי א1 114, הכ"

טנ

 וטסקים ארץקאח
 אשב 1סיסן

 וזחקים ארץקונה
 בצסקים גבוהיםקונה
 צשיקים ומושיצ סדוריםקונה

 וסשוקים ונקיים 1כיםקונה
 ונשוקים טובים קונה5

 סקוקים בספר כתוביםקונה
 עוסקים בשיחו סטמיניםקונה
 לססייקים חכמה סודקונה
 לצויקים וצטרה פארקונה

 סבהיקים וטהרה קדושה קונה18
 וארקים שמיםקונה

 וחוקים, משפטים בינתקונה
 י 21שיקים וליםקונה
 ומשרב בתשובה וחפץקונה

 ,רחוקים
 י וצדיקים ססידיםקונה
 : ונדסשים י?ריםקונה

 נ . . . הכל להיותקונה
 : ונדבקים נבוניםקונה

 . לנדבקים וכבוד עשרקונה
 י לנחבקים ושלום צדקקונה
 י לדופקים ךסמיםקונה
 : חפיקים וקל תבלקונה

 ב. 102, אד. כ"י 1 ב 114, דכ"י
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מד.

 סליס11טים
 תשר"ק יסימן

 לתומיף ותמכת תליתזט'ם
 עולמיך והרצשת רוממת?ט'ם
 ליקומף ועיינת צפית?ט'ם
 עילמך צ2ו ןטיס?ט'ם

 בסתימך גיא נקית זט'ם6
 מימיך למרירת לכדתשמים
 בהקימף יריעות נפיפית?ט'ם
 לחמף להמטיר חזקתשמים
 לשמף ןשית שטים ושמי?ט'ם

 בחותמף דושת דבקת ?טים26
 בנואמף בניס בזרת?ט'ם

 : לשמף ושכללת וכנת?ט'ם

 ביקומיף. וקיימת שניתוט'ם
 לריממףז תפארת 9צלס?ט'ם
 : לשמף וסטכת סיימת?ט'ם

 ל1רחף ומלאת מתחת?ט'ם
 בהשלימף: 9ללתשמים
 בנואמף טסחת?ט'ם
 לצמף וזהרס זמנתשמים
 : בגשמף והכללת הכנתזט'ם

 לשמף גברת ובהת?ט'ם
 : לרוממיף אטצס טנרת?ט'ם

 103,א אד כ"י א, 115,כ"יד

מה.

 ובנים לאבותוארץ

 )כפול( א"ב .סימן

 אמנת יסנים לשבותיטרץ
 גמרת ולגרנות לגד'ש'םנשרץ
 הדרת סמינים יחמינ'םנטרץ
 זמנת ולמוצדים לזטניםושרץ

 טססס טלאים לטבווה ושרץ6
 2סעס כומ'ב לכירמ'םנטרץ

 : בנית וזדות לסת'םנטרץ

 נושס: נצשב'ם לדזא'םוטרץ
 , בואת לשמף בה חשר יסלנטרץ
 : חדשס לסנש'םנשרץ

 יובס: בדצת ל'ישב'סנטרץ
 . 'טנת יחם יהיציאנשיץ
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 מלאס ולנסרות לט'םנ8רץ
 וסצרת סטכת לס'ומ'םארץ
 פצלת ולאילנות לפירותוארץ

 שבעת לקדושים וארץ10
 ששטת שפעת לשוכניסוארץ

 י יייס יניטעיםנשיץ
 : ושית אדם בה לצבודנשרע

 , צפנס טוב ישי'ק'םושרץ
 ו?מס: גה'נם לר?עיםנשרץ
 י חבס לתרוטהנטרץ

 " 103, אד. כ"י 1 א 115י ד.כ"י
 וארץ. שמים קתה עליון אל והנורא הגבור הגדול האלובכן

 ואחר כפח בק"ק אבותינו נוהגים שהיו המעמדות נשלמוווכאן
 גם שנהמ הספרדים של הבקשות לקרות מתחילין ביום שהות יש אםכך

 החכם מתחיל שהות עוד יש אם אותם שמכרימין ואחר קרוב מזמןשתם
 גוולונ" מנחה זמן עד קצת התשובה בעניני ודורשנהרב[

 אדלר( בכא רק נמצאת כפור יום למוסף המעמדות את הגומדת זו1הוספה
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ח

 ובסוגר. בדלת ותנועה יתד תנועות, ושתי יתד תנועות, ושתי יתד :המשקל
 רבים הץ על המובע ברעיון משתמש מהתנ"ך פסוקים על ברובו הבנויהפיוט
 על המעידים הפלאים הם הם והמזלות הכוכבים הגדולים, שהאורים ספרדממשוררי
 זה. במאמר המובאים הפיוטים רוב דרך עובר זה רעיון האלהים. של וגדולתוישותו

 בראשית למדרש כאן מתכין והפיטן בכתבי-הקדש פסוקים הרבה לפי לבדו,2
 המדינה וגדולי במדינה מתקלס ודם בשר מלך שבעולם בנוהג : )ד( א פרשהרבה

 העולם, את ברא לבדו הוא כן, אינו הקב"ה אבל במשא עמו שנושאין עמומתקלסין
 מבורך יצחק ר אליקים, ר' הפיטנים על בעולמו. מתהדר לבדו הוא בעולמו, לבדוהוא
 נ פדק הנוכחי למאמד במבוא ר1ם2 הבדלי משהווא

ב
 א. בסימן כמוהמשקל

 מבארים והחוקרים העתיקה וספרותנו בשירת1ו רמל ביטוי החכפן לצפש2הש
 והתעמקות השכל המזימהב::במדרגות עליות 1 האינטיליקטואלית "הנפש במובןאותו
בדעת.

 תורה. של שבילהנ--דרכה 1 זה::ב:לכן על4
 כל. קודם לפנימב:ב:ראשית,5
 חטא. של מזמה-הרהורים10
 לגנוב אסוד שמואל דאמר : ועוד א צד, חולין לפי במרמה, דעתו . . גנוב11

 נכרי. של דעתו ואפילו הבריותדעת
 תורה. סתרי הגנוז, תעלומה::::אור אוד15

ג
 4נ בסימן כמוהמשקל
 רויימת לפי בכתב-היד, מהפיוט שנשאר מה הכל הן האלו השורותארבע

 אדלר. בכ"י נמצא הפיוט אין 1 נפסק הפיוט אין שאצלו נראה 457 עמודמארקון
 58צ. מספר 745, עמ, יב-יג כרך סניסינטי בשנתון מילהרם, דוקיזון,ראה

ד
 חול רשום עשרה" "שמונה סדר לפי הולך הפיטן מחרוזות שבכמה זהפיוט
 שמו שלנו כתבי-היד בשני המחבר" שם בלי הפיוטים ב"רשימת 466 עמודמארקון

 הפיוט. בראש ניתן מבורך משה המחברשל
 ורק. כיןב:אך 1 תחנונים : מנסח אד כ"י תחנונינו,12
14

 זרד~
 הלאדנ זרה האש ואת . ב יז, במדבר לפי הלאה, זרה 1 אדלר נוסח

 אדלר. בנוסח חסר שועתי,15
 "בכל". משמיט : אדלר ידינו, מעשי בכלי2
 דוד. בית גזעו:בב:מלכות נטע49
 ומושיעו. : מנסח אול. וישעה51

 השורות שתי את לחזור רגילים כפא מפיוטי בכמה 56-55, השורות חיזור56-55
 י סימן בפיוט וכן ו בפיוט 9-8 שורות השהה 1 הכפלה כמו הפיוט שלהאחדונות
 14-11.שורות

ה
 ובסוגר. בדלת א, במי8ן כמוהגאשקל

 אצי אבוא איך השרת, למלאכי שאצלת כמו והכשדון ההכמה לנו אין אצו אבל7-6
 ציבוד. לוחליח "רשות" הוא הפיוס - ז וערל-שפתים פה כבד ואמ בזמידותלפניך
 הפייסן. לכהחה-כשם דמז פה,כבד
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 לבקש אותי דוחקות ישראל של צרותיו אוכל, לא במלין שעצור אלא9-8
 לפניך. עליורחמים

 על כאן רומז הט"ו במאה שחי הפיטן 1 וישמעאל והגרב:ב:אדום עשו בני10
 ובפרס. בספרד היהודים נגד והצרותהרדיפות

 הגאולה הבטחת בשמך לנו מסרו וחוזינו נביאינו והלא18-15
 תזכה התחתונה הדיוטא עד הפילוה שרודפיה ישראל נפליבבב:כנסת ובר19

 בארצה. הריסותיה את להקיםנא
 ועל וחצי, מועדים למועד : יז יב, דניאל על מרמז הפהטן סתומים, וקציהם22
 ויתלבנו יתבררו . . . קץ עת עד הדברים וחתומים סתומים כי : ט-י יב, שם,הכתוב
 "ועוד" כותב הפייטן : יבינו והמשכילים רשעים וכל יבינו ולא רשעיו והרשיעורבים
 המשקל. להכרח ה"חצי"במקום

 שנשארו התקופה באותה שרבו למחשבי-קצין רמז ניתן אלו בשורות25-23
 תשובה ידי על שרק משה לנו אמר שכבר מה הבינו ולא ומאוכזביםנבוכים
 ונחליתי, נהייתי לשון נחלות:בב:החטאים, נוחלי שיתלבנובבב:ימחו עד הגאולה,תבוא
 ילבינו. כשלגבמובן

 הערה )השיה המתים לתחית רמז טלך, אורות טל הכתוב לפי טל, והורד29(
 יט(. בסימן להלן4-3

 משך ראש נשיא גוג אליך העי אד' ה' אמר כה ואמרת : ג לח, יחזקאל33-31
 המשקל להכרח מנקד אני כך ויזבחו, -ותובל.

 רבה ובמדרש ב1 עג, בתרא בבא ראה בר, שור שדי וזיז ולויתן34
 ]שור אחת בהמה לאמר . . . טהור עוף זיז טהור, דג לויתן : נאמר )ז( כבפרשה
 . . . צדיקים של לאכילתן מאכל לה מגדלין הרים ואלף הרים אלף על רבוצההבר[
 לפיוט הערה השמה שדי, וזיז לויתן זאת. עשתה ה' יד כי אלה בכל ידע לאמי
 8-7. שורה כדסימן

ד
 ובסוגר. בלת א, בסימן כמוהמשקל

 תורה והרביץ בתורה עסק יששכר משה. ודת התורה בראשה::ב:בראש5
 1 אותו מפרנס היה אחיו שזבולון מפני בפרקמטיא שעסק מבלי בישראלומצמת

 בכפא הקהל לראשי רמז חדש לראש זו בתפלתו שנותן ניכר מבורך משהר'
 חכמים. בתלמידי ולתמוך זבולון של בדרכוללכת

 הקודמת. המחרוזת של והכפלה בחיזור הפיוט את לסיים רגילים כפא פייטני10-9
ז

 "ממשאח". בערבית הנקראת "שירי-האזור" בצורתפיוט
 שבמחרוזת שורה בכל וכן הקפדה, בלי תנועות חמש-שש ובסוגר בדלתהמשקל

ה"אזור".
 א(. לה, זרה עבודה )ראה חככץם לתלמידי כנוי דודיוב:ב:דודים, בן4

 ישראל. לכנסת כלה,ב:ב:כנוי כליה, לשון לכלות הקבלה1 - כלה לכ7ות,7-5
 )המן(. קוץב:::רשע )מרדכק, שושןב:ב:צדיק16-15

ח
 הקפדה. בלי ובסוגר, בדלת תנועות שש ברובוהמשקל

 השבוע. בימי יקר חפץב:::דבד לך מזומן אם2
 אמר : ב י, שבת גנוזה, 10-9 - לישראל. כנוי ט( ח, )בראשית היונה,7

 שמה ושבת גנזי בבית לי יש טובה מתנה למשה הקב"הליה
 שבתא דמעלי אפניא וקאץ מיעטף חנינא ר' : א קיט, שבת והמלכה, השבת14

 המלכה. שבת לפני ונצא בואואמר
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ס

 שבת, ערב באדם הקב"ה נותן יתירה נשמה , א טז, ביצה לפי יתירה, נשמה6
 הימנו. אותה נוטלין שבתולמוצאי
 השבת את ישראל משמרים אם לוי ר' אמר : ועוד )טז( כה שמות מ"ר לפי11
 המצתת כל כנגד שקולה שהיא למה בא דוד בן אחד, יום אפילוכראוי

 "הדואר" של היובל ספר הקדוש", לאר"י בטעות המיוחס "זמר מאמריראה
 הווסדו מיום הל"ה לשנתתשי"ז

 הקפדה. בלי תנועותתשע
 חצות". ל"תקון לתפלהקריאה

 לי מחוורת אינה זו מלה אלימה,4
יא

 הבתים שלשת בכל תנועות ושתי ויתד תנועות ושתי יתד :המשקל
 שמעוים )חזניא( כפא העחזור בשביל מקיוב הגולה משה ר' חיבר זהפיוט )שורות"

 הקהלה החליטה כפא של הסידור את להדפיס 735! בשנת כשבאו אלא נדפס,לא
 הגדול. למנהיגם והערצה הזכרה לאות לסידור גםלהכניסו

יב
 הקפדה. בלי ובסוגר בדלת תנועות וי*א עשה ברובוהמשקל
 כפור". ליוצר "מעמד : הפיוט ממעל הרשימה אדלרבכ"י

 לתורה לישראל, כנוי בתור העתיקה בשירתנו מובא איומה הביטוי איומתו,1
 כנדגלות" "איומה מעין עליונה גדלות במובןוגם

 פעם רק רבים בלשון ומובא בכתוב נמצא לא יחיד בלשון כזה פעל דלל,3
 ו(. ט, ישעיהו וחרבו,)דללו

 תשפטהו אל : אדלר נוסח תשטפהו, אל4
 ארמיתב:ב:נשרף. מלה חורך, המובן(1 )בקושי זנח י אדלר זונח,5
 ליסד יקרות אבנים . ויסיעו : לא ה, א מלכים המקדש, סירתו::בבית6
הבית.

 לפי נשתתקה במובן הושפלה הונמכה, ופירושה ארמית מלה קטוטה,8-7
 והני מקסטי הני קלייהו עב והני קלייהו קטין דהני ; ב יג, ערכין בגמראהמאמר

 הלוהם אבל רב, בקול מזמרים היו הלויים עוזרי כלומר, 1 צערי להו קרי מקטטילא
 יחידתי, . הפייטן כוונת דק. דק בקול ושרו קולם להרים יכולין היו לאהזקנים
 מפני מפחד קולה להרים יכולה אינה התורה, לימוד ישראלן:ב:תורתו, שלנשמתו
 לבל ועצור חרישית קטוט בקול תורה ללמוד אנוס וישראל הארורההמלכות
 לעוגו. סלח לכןפשמע,

 פא- סינאגאגאלע "דיע צונץ של בספרו ישראל רודפי העמים ברשימת10-9
 רק "מלכות" הציון עם בקשר נזכר ואילך 437 עמוד מיטטעלאלטערס" דעםעזיע
 רמז - העבירה" ול"קלון "ארורים"1 המדינה שם בלי ואחרים הקלירו אצלאדום
 של האיסור גזירת על מתמרמר שהפהטן מכיון חרפתוב:::גלותו. ו שמדלגזירת

 בוודאות לשער יש התורה בלימוד הרמת-הקול נגד ז( )שורה הארורה""המלכות
 היו היהודים נגד זה ממין גזירות פרס. אולי איסלאמי, לשלטון הואשהכיוון
 ולתפילות, התורה ללימוד בנוגע רק לא תקופה באותה ישמעאל בארצותרנילות
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 לסחיטות קבוע מקור זה והיה וההמון השלטון חמת יצאה שופר תקיעת עלגם
 רצהבי יהודה של המאליף מאמרו ראה זה ממין גזירות על מהמתפללים.שוחד

 335-332( עמודים תשי"ז כ"ו, )תרביץ, התימני" בבית-הכנסת הערבית הלשון"למעמד
 דכ"ו רפ"ח סנהדרין בירושלמי ומובא תלמודי ביטוי קדירה, כשיחור11
 קדר. ערך השלם ערוך וראה מבחוץ, הקדירההשחירה

 מתחילה 12-11 שורה . מהופך האחרונות המחרוזות שתי סדר אדלר בכ"י14-13
 בשורה מובאה מתי" עד "יעקב המתחילה והשורה תשמע" קולו "יעקבבמחרוזת
.14-13

יג
 לפני צוה אביך לאמר יוסף אל ויצת טז-יז 1, בראשית נא, בכפל5ר6

 ועתה . וחטאתם אחיך פשע נא שא אנא ליוסף תאמרו כה : לאמרמותו
 אביך אלהי עבדי לפשע נאשא

 בעיניך חן מצאתי נא אם . ג-ד יח, בראשית אורחיפב:::אברהם, זמן10-9
 רגליכם. ורחצו מים מעט נא יוקח : עבדך מעל תעבור נאאל

 נא הנה ]אברהם[ ויאמר : לא-לב יח, בראשית סדום, יוקשימב:::אנשי13-12

 לה'. יחר נא אל ויאמר . . . עשרים שם ימצאון אולי ה' אל לדברהואלתי
 ט( ד, )שה"ש לבבתני, לשון ואהבה, רגש מלא בלב לובביםב:ב:קוראים14
 הדבר ומענין פיעל. בבנין ורק בכתוב מובא פעל בתור ש"לבב" היחידההפעם

 להביע הצורך מפני ניכר וצורות, בנינים לכמה זכה לבב הפעל התלמוויתשבספרות
 וכאן - מלבב ליבב, נלבב, לבוב, לבב, שונות: להזדמנויות וברגש שבלבדברים
 העתיק. בפיוט רגיל בלתי בטוי לובבים, : פועל בינוני קל בבנין אותו מוצאיםאנו

 במובן לפרשו אפשר 8יעל בבנין ש"לבב" רושם לתנ"ך במילונו פירסטיוליוס
 ו-ח(. יג )ש"ב לביבות שתי לעיניותלבב

 יחידך. את בנך את נא קח ויאמר : ב כב, בראשית הבן::ב:יצחקו15
 היום לפני נא הקרה אברהם אדוני אלהי ה' ויאמר : ב כד, בראשית16
 בניו שריגיון:::בני 17 - אברהם אדוני עם חסדועשה

 עשו. מיד אחי מיד נא הציליני : י"ב לב, בראשית תמב:ב:יעקבו18
 סוכה אורחים, ולהכנסת וחברה לאספה בצתתו::::ביטוי 1 פורתב:::יוסף19

 אל יוסף ויאמר : ד מה, בראשית תקל"ה(ו ליואל שמעוני ילקוט )והשפה אטע
 ויגשו. אלי נא גשו :אחיו

 ישביועתה באנו בארץ לגור פרעה אל ויאמרו . ד מז, בראשית21
 גשן בארץ עבדיךנח

 6-5. שורה לעיל - נא שא באגא22
ואם . . הזה העם לעון נא סלח : יט יד, במדבר ענוב:ב:משה,25-24

 במזרח עומד והכהן : ח ג, באנאב:::יומא ואחיוב:ב:אהרןו 26 - נא. מ"ניאין
 אנא . . . פשעתי עויתי השם אנא אומר: היה וכך ומתודה . . . למערבום2יו
 ולחפשים. ולפשעים לעונות ש כפרחשם

יד
 יתירה. הקפדה בלי תנועות ועשר תשע על מיוסדהמשקל

 חרותה היתה יעקב של דיוקנו שדמות המדרש לפי מרומך, בכסא דמותו4
 הכבוד. כפאעל

 משמועה. : מנסח אדלר משמיע, יח(ו יג, )שופטים מלאך פלאל-שם8
 תכבה : אדלר נוסח תכוה, , לו ולהודיע לחוהב::בלהורות10
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 תישאר שהכיתן ונראה )י( הושאר מנסח אדלר תשואר, לעד14
 העתידה הגאולה את לו העקובב:::גלה לישר )ב:::משה( נאמן בגילוי15
 ד(. מ,)ישעיהו

 תנסהו. . לקרוא יש ואולי נעליךו של הלום, תקרב אל : שם לפי תניסהו,16
סו

 מהמבול. שנצלו הננצרים,1
 יח, )בראשית אותו לעשות וימהר אברהם, וימהר אברהם כמו הממהרים,2
 לה'. יצחק ויעתר : כא כה, בראשית -וע(.

 אחרי1 וימלא עמו אחדת רוח היתה עקב כלב ועבדי : כד יד, במדבר6
 את השיב הכהן אהרן בן אלעזר בן פינחס . יא כה, במדבר : המקנאים וכלפינחס
 נזכר פינחס מהופך, השמות סדר אדלד בכא בתוכם, קנאתי את בקנאוחמתי
 בסוגד. וכלבבדלת

 ושמואל : 1 צט, תהלים יט4 ט, א גשמואל הדואה אנכי לשון הרואים, וכל7
 - ה'. אל קוראים שמובקוראי
 הידידים, וכל - ישדאל. על עמי על לנגיד להיות הצאן מאחד הנוה מןלקחתיך אני . . . לדוד לעבדי תאמד כה ועתה : ח ז, ב שמואל הנגידים, וכל9

 את ויקדא הנביא נתן ביד וישלח . . שלמה שמו את ויקדא : כד-כה יב,ש"ב
 נקראו שמות 1 ב: א, פדשה דבה קהלת מדרש ולפי ה'. בעבוד ידידיהשמו
 איתיאל. למואל, יקא, אגוד, : ד אומד יהושע ר' שלמה. קהלת ידידיה,לו

 התלמידיט- יא(1 ג, ב )מלכים אליהו ידי על מים יצק המלמדיםב:::אלישע10
 הנביאים.בני

טז

 אבן יוסף ר' של מפיוטו הפדטים בכל כמעט מושפע הוא זה הדורפיוט
 רשות וסובלם", דקיעים שבעה על יושב נקרא קדמון אל אשר "ברוךאביתוד
 ע"י בקושטא שנדפס "חזונים" המחזור-הפלאי )מתוך שפירסמתי שאמד,לברוך
 אמריקה" ליהודי השנה ב"ספר 1585( או 1580 בשנת סיציליה גולי של בניהםבני
 המחזור אותו מתוך שפידסמתי גיאת אבן יצחק ר' ושל 172 עמוד תש"א ה'שנה
 עמוד נ1941( ט"ז כרך בועס11171 כלם" ומטה מעלה וצבאות עולמו יצר אשר"ברוך
 הנזכרים. מהמשוררים לקח הזה שהפייטן בטיחות איןאבל112.

 והפיוס" השירה ב"אוצר בי"ת. אות 467 עמוד מארקון אצל רשום זהפיוס
 מספר ב' אות שני בכרך ראשונה כעם פעמים, שתי בטעות רשום פיוטאותו
 בהתחלה 529 מספר 1937-38 שנת ונ11170 ב הנוספים" ב"מילואים ושנית1674
 אחד. פיוט שניהם מיוחד, פיוט זה ואין הוא" ברוך מכוסה ומכל כל אדון"ברוך

 רצון הוא ברוך העולם והיה שאמר ברוך . מנסח והפיוט השירהאוצר
 403 עמוד ג, חלק ישדאל" נגינות ב"אוצר אידלזון אצל הנוסח כך יעשה,יראיו
 אצלם. אין יעשה" יראיו "רצון המליצה אבל ואדלר דוידזון בכה"יוכן

 ב. נז, ברכות - ועושה אומר ברוך2
 ב. יג, חגיגה - המתגאה אל 1 א נג, מנחות הקב"ה, זה אדיר3
 בזרעו שבחר ברוך : ב קד, סנהדרין עפי 11 קא, תהלים - ארץ נאאמני4

 מחכמתו. להם ונתן אברהםשל
 יט. ג, משלי ארץ, יסד בחכמה5
- ומקהם בוזר6  ב. נז, בדכות 
 ממתיקיש ג-תורתו( וחכו שטעמו ברוך : השיעור10
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 מרכבהו במעשי רכב שלשלת ופירושה תלמודית מלה רתיך::::רתיכא,11
 לא. כב, ב שמואל - תמיםהאל

 ז ג, עמוס הגאולה( )ב:ב:זמן סודו גלה12
 איתני-האבות. זכרוב:::שמו.14
 עמו. )תטאי( למעשי מותל בתסדו לאלהים( )כינוי תסיד17
 זה הקדמונים ולפי ספרד, משוררי על תביבה מליצה בולה, ואינו מבלה19
 לאלהים.כינוי

 ולסלות. לרצות ונות הכל הרואה האלהים אולי הכיץן תזיון-רציון,20
 א. צא, תהלים - בסתר יושב21
 בראשית. )מעשה( עושה ברוך : א נד, ברכות לפי עשיה, לשון כולל,22
 י. מו, ישעיהו - מגיד ה'1 שנא הנה שש : יז ו, משלי ששית ושונא23
 כתרא1 כיתור, הוא העתיק בפיוט הרגיל הביטוי מחודשה, מלה כתירה,24
 לקונו. כתרים קושר במובן מתכץןהפהטן

 יא. כט, א הימים דברי - והגבורה הגדולה25לך
 הציור לפי התרוז, לצורך הסדר ושניתי ובמטה" "במעלה בכה"י הנוסת27
 במעלה, שירה אומרים השרת שמלאכי שעה שבאותה העתיקים משוררינו אצלהרגיל
 א4 צב, )תולין למסה מזמרים ישראלבמ

 כלומר, ורעש, רעם לשון השני וגבורה, תיזוק לשון הראשון בכת-בכח,28
 לאלהים. נאוו~כינוי 1 סופו עד העולם מסוףנשמע

 ומוסר. הוכתה לשון מתוכת::ב:מוכית,29
 השרת. תייליסב:ב:מלאכי , אדם ארץב:ב:בני שוכני30
 4 קד, תהלים - המקרה31
 להכרת המ"ם את והשמיט מפענת לומר רצה הפייטן צפונות, פענת34

 בן יוסי כבר משתכמט כזו במליצה 1 קנת : ומנקד מנסת אני ולכן הא"בסדר
 ואמר וסתומות". צפונות המפענת עניו בתעצומות, תזה מרכבה "סדור האומריוסי
 שנעלם גנאת אבן יונה לר' השרשים בספר המובאה ציטטה "והנה : זולאימנתם
 מיום "השעה" בעתון שפירסמתי בנעימות" לפתות "ארשה בפיוט נמצאתמקורה

 לא לפתות( )ארשה הזה הפיוט את לייתס נוטה זולאי אכן, ת"ש". שנת ב' אדרה'
 העברית, השירה לתקר המכון ידיעות יניי, בפיוטי לשון )עניני ליניי אלאליוסי
 רל"ה(. עמוד )תש"ו( ששיספר

 שירה. לו המצפצפיםןבבאומרים השרת התיותן:ב:מלאכי1?
 תענית הארץ, על המרתם בא"ה הברכה לפי רתמיה 1 צבאים::::ישראל41

 הארץ. ואת השמים ותתת::ב:את רום וגמר שכלל:ב::כלה א.טו,
 עליונים. רומה::::עולמות תלי45

ט
 מתקופת ותכמים לגדולים פיוטים לייתס פרס פייטני של ממנהגם זה שהיהנראה

 וכן : הזקן גמליאל רבן לכבוד לופר היתה כפנתם שבאמת אלא והאגדה,התלמוד
 הקדוש התנא לכבוד נאה "פיוט : 122 עמוד לעיל הנזכר בכר ץ. של במאמרורשום
 ישמעאל מרבי "תפלה רשום 117 עמוד מאמר באותו ואם יותאי"1 בר שמעוןרבי
 של "לכבודו" הוא שהכיץן כאן גם מסתבר אדלר( אצל גם שנזכר )מה גדולכהן
 עשרה שש לכבוד תהלה שירה "כ"י : לעיל 12 סימן אדלר רשימת ראה ; ישמעאלר'

תנאים".
 פם. קים, הדיים דברך,5
 4 קד, שם הגאזלך,6
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 א. טו, תענית הנשכחות, זוכר ברוך7
 א. נד, ברכות ומיטיב, הטוב ברוך10
 יג. ל, תהלים כבוד, יזמרך למען וארץ; והדומב:::שמים דוק12

 ד( מא, )ישעיהו הדורות קורא - פט( ז, )במדבר מדבר צדיק20-19
 לאלהים.כינויים

 יא. כט, א דה"י ומתנשא,21

יח

 לו משמש האדם ביצירת האלהים לפלאי שירה אומר הפיטן שבו זהפיוט
 ומקדיש ממשיך הוא שלה נפלאותיו בכל הקוסמוס יצירת על גדול להימנוןהקדמה
 סדריה לפי התהיתה ואת אותה ומרים מיוחדים בפרקים עליונה הערצה שלסיפור
 יצירה", "ספר של הקבלית השפעתו זה בהימנון וניכרת מורגשת בראשית. ימימששת
 הדבר ומענין ממנה. להשתחרר יכלו לא העתיקים והמשוררים הפייטנים שרובהשפעה
 יצירתו בגדלות פיוטו את מתחיי הוא הששי ביום נברא הלא שהאדם פי עלשאף

 האדם. שלהנפלאה
 בהבטחת האדם של גופו נוצר שבה הפליאה ועל החכמה על מתעכבהפייטן

 שלו ההימנון כל במשך הולך המחבר זה שבנושא ומענין הפיסי וקיומובריאותו
 נגוהים" גלגל נטה מי גבוהים שמי יסד "מי בפיוטו אביתור אבן יוסף ר'אחרי

 ירושלים מירסקי, ק. שמואל הרב בעריכת .סורא" ישראלי-אמריקאי בספר-שנהשפירסמתי
 בספרד העברית "השירה בספר גם ונתפרסם הגניזה כ"י מתוך 39-36 עמודתשי"ד

 מבחינה 56. עמוד ביאליק-דביר מוסד שירמן, חיים בעריכת ראשון כרךובפרובנס"
 בשנתון שפירסמתי כולם" היוצר והוא נעלם כל מבין "אלהים השיר ביחוד מצטייןזו

 ובשני אביתור. ן' לר"י מיוסדת בהשערה שם מייחסו שאני 41-39 עמוד הנ"ל"סורא"
 החיה( )וגם האדם ביצירת פליאותו על לאלהים והתהלה הברכה האלההפיוטים
 וברכות בו עז, שבת א, לח, סנהדרין א; טז בתרא בבא חז"ל מאמרי עלמיוסדות

 הגמרא. ממקורות ששאב גיכר והפייטן א,י,
 הגוף. בפנימיות שנמצא מה במובן גוה, ארמית מלהגות,
 גוה. ותאמר השפילו כי : כט כב, איוב לפי זקופה, גוה:ב::קומה5
 טז כז, כב, טז, במדבר - הרוחות אלהי6

 י. לה, תהלים - כמוך מי דבור, . סופרים בטעות אדלר כ"י דבוק,8-7
 לידה לדת : מנסח דוידזון וכ"י אולר בכ"י השורה נוסח כן ויעוד, על11
להוליד.

 מה, )בראשית בעירכם את טענו כמו ופריקה, טעינה לשון טעינה,18-17
 וקרב לשון והשני יג( א, )ויקרא והכרעים הקרב לשון הראשון קרב-קרב,יז(ו
 ז. סד, תהלים )ב:::מצפון(, עמוק ולבאיש

 להחכמים. : מנסח אדלר כ"י להחכים,9!

יט

 : הן ואלו רקיעין שבעה אמר ר"ל : ב יב, חגיגה לפי שבעה, רקיעים2
 השמות שבעת שכל יראה והקורא - ערבות מכון, מעון, זבול, שחקים, רקיע,וילון,
 זה. בפיוט נזכריםהאלה

 ורננו הקיצו יקומון נבלתי מתיך יחיו : יט כו, בישעיהו הכתוב לשון3-*
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 ורמז המתים לתחית סחחיח שופר-של לתקיעת טליך1 אורות טל כי עפרשוכני
 לכל מתכין והפהטן אורות, טי הביטוי שנזכר פעם בכל שם בחמגה מבוארלזה
 השלם. הפסוקכיפני

 ד. צנ, תהלים - מים מקולות6
 יד, )איוב מים שחקו אבנים לשון לשחוק, : מנסח אדלר כא לטחון.8-7

 שנאמר לצדיקים, מן וטוחנות עומדות ריחחם שבו שחקים : שם חגיגה לפייט(
 לאכול מן עליהם וימטר . . . ממעל שחקיםויצו

 עילותבב:ןהסיבות.7
 א יב, דניאל מיכאל,9
 המקדש ובית ירושלים שבו זבול : בחגיגה המאמר לפי - הנכבד רשל10

 קרבנות. ומקריב עומד הגדול השר ומיכאל בנויומזבח
 כח סימן להלן השיה קבלי, אלפים-מושג אלפי ואלף - צרתב:::יצרת.11
 3.הערה

 "לכבודך". דוידזון כ"י , אדלר בכ"י כן ולכבדך,14
 ארקא, אדמא, ארץ, : הן ארצות שבעה : גורס ט לז, פרק נתן, דר' אבות15

 הפייטן באדר"נ הנזכרות הארצות שבע שכל יראה הקורא תבל1 יבשה, חרבה,ח1,
 ארץ. רחבת : אדלר נוסח ארץ, רחבי - זו. בשורהמובה

 ינ יט, תהלים - ליום יום18
 משמרות. לשון מעמדות, 1 המרובות הטבע תולדות-מהרות וכל19

כ
 ב. יט, תהלים - שמים4-3
 לבקרים חדשים א(1 כו, )יומא מתחדשות משמרות לשון המתחדשים,6-5

 מנהר השרת מלאכי נבראין ויומא יומא כל . שם ובחגיגה כג, ג, איכה-
 אמונתך. רבה לבקרים חדשים שנאמר ובטלי שירה ואמריןדינור

 ב. יב, חגיגה ולפי א יחזקאל לפי - כרובים צורות10-9
 טללים ועליית ברד ואוצרות שלג אוצרות שבו מכון : שם חגיגה לפי12-11

 אש1 ודלתותיהן קיטור של ומערה ]וסערה[ סופה של וחדרה אנלים ועלייתרעים
 ישראל ברודפי להתנקם צר( לעת חשכתי אשר : כג לח, )איוב - חשכתאשר

 י4 וח, ב ה, )תהלים 14-13 בשורות מסים הפהטן זוובשץחה
כא

 נברא דברים בעשרה : שם בחגיגה למאמר מתכהן הפהטן זה פיוטבהמשך
 בדעתד תהומות 6 שורה וכך1 וגבורה ובגערה ובדעת בתבונה בחכמההעולם
 מגערתו. ויתמהו ירופפושמים עמודי :( יא כו, )איוב ירופפו ומגערתד : 8 שורה בכח1 ה' קול 4 שורהנבקעו1

 לך ומודים ששים חפצם למחוז בהצלחה בחסדך המגיעים הים חובלי16-15
 . . . להודות צריכין ד' : ב נד, בברכות למאמר מתכפן הפהטן ואילדן כו קז,)תהלים
 ד~ מעשי ראו המה באניות הים יורדי קז( )תהלים דכתיב היםטרדי

 יודו ואומר . , .
 אדם. לבני ונפלאותיו חסדולזד

כב
 ארזים. וכל פרי עץ גבעות וכל החיים : ט קמח, תהלים5-4

כנ
 ונשלות. בכוכבים ונסתכל העולם לאויר אמו( )מבסן הבש : א ז, ברמת1
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 והשהה לבנה, מזל ולבנה חמה, חמה::ב:כוכב בכה"י(-מבהיק, )כן בוהק4-3
 חדש לי"ב הלוכו שגומר מזל יש : )ר( י פרשה רבה בראשית 1 א שו,שבת
 לבנה. והיא יום לשלשים הלוכו גומר שהוא מזל ויש חמה, כוכבכגון

 שם. רבה, בראשית , )8ץ318( מאדים-5
 אדלר בכ"י חסר עוזך - שם שבת )ץ118עטנ( צדק ידקב:ב:כוכב8-7

 שזיה נוגה )כ(: כא פרשה רבה, במדבר )8טי!8זך( נוגהנוגה-כוכב
 סופו. ועד העולם מסוףמבהיק

 רבה, ובראשית שבשבוע רביעי ביום המושל )4ץ8414( שבתאיב:::הכוכב9
 כוכב מן חוץ שבתאי והוא שנה לשלשים הלוכו גומר שהוא מזל ויש :שם
 שנה ופ' מאות לד' אלא הלוכן גומרין שאין ומאדיםנוגה

 של חמה אלמלא ב נח, ברכות הגמרא ומאמר ט( ט, )איוב כסיל עש10
 נתקיים לא כימה של צינה ואלמלא כימה של צינה מפני עולם נתקיים לאכסיל
 מספר המביא חמה, ערך בן-יהודה מלון ראה - כסיל. של חמה מפניעולם
 העתיקה בספרותנו מבוארים שהם כפי ותכקידם האלה הכוכבים על מקורות שלגדול

 זיו. זיזא::::כמו בארמית תפארה, זיזב:::זוהר,17
כד

 אמר כימה מאי : ב נח, ברכות אחד, במקום כוכבים כמאה מכגףב::במאסף5
 במכנפי לה אמרי ככבי כמאהשמואל
ן

 סימן לפיוט 34 הערה השהה יד, יא,ופ, נ, תהלים - שדי וזיז לויתן 8-7
 רבה בראשית הוא, טהור עוף בי סז, חולין הוא, טהור דג לויתן, לעיל1ה'

 לצדיקים סעודה לעשות הקב"ה עתיד : שס"א רמז ישעיהו ובילקוט יט1פרשה
 כל שמעון ב"ר יודן ר' אמר : )ג( יג פרשה רבה, ובויקרא לויתן1 שלמבשרו
 מקורות ולפי 1 לבוא לעתיו צדיקים של )לסעודה( קניגין הן ולויתן )א101ננ13818(בהמות
 אשר אומר הפיטן כך )ומפני המשיח בימות ישראל לכל סעודה תהי זואחרים
 ושרים ד(י יא, שבת )משנה עמוק בלתי מים של מים:בב:בור רקק לעמן(1הכנת

 ז. פז, תהליםכחוללים,
כה

 פלדות באש מתולעים חיל אנשי מאדם גבוריהו מגן : ד ב, נחום3
 הפיל. על יתוש אימת : א לח, סגהדרין4
 דמי )לא גדולה חיה של שם בהמות, - וגבורותך. צלצולך:בב:תהלתך5
 שבימן הלויתן כמו בארץ הרמלותהבהמות

 עפרות וראש וחוצות ארץ עשה לא עד : כו ח, משלי הכתוב לשון10-9
 חייבים בטבע הדומם בעולם שיש מה תולדות"ב::בוכל "כל מוסיף והפייטןתבל,
7הללך.

 ביום יצרת אשר צורה תמונת המדברב:::החי האדם אבל : גומר והפיטן14-13
 שיר מזמור בפה, שירה לך אומר והוא הטבע כל של וראשו כתרו הוארמישי
 מפסוק משלי של ח הפרק כאן רחף הפייטן ולמנ- נתעלית, שבו השבתליום
 ואילך.כב

כו

 הארץ קצות בורא והנורא הגכור . אדלר בכ"י השורה כל נוסח1
 ט. טז, ב דה"י - חייניו5
 ליראיך. צפגת אשר טובך רב מה . כ לא, תהלים זכרוב:::שמו6
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 הנבחר. ארץ::ב:עם קרואי עם12
 סוכתב:ב:שומע.15
 מתפללים ישראל וכנגדם שירה לאל אומרים השרת בשמיסב:::מלאכי צבאותם17
 אן צב, )חוליןלמסה

 העמים 5 במדור 448(, )עמוד שם צונץ, אצל רשומים זה בשם שרץ, אוכלי18
 והעכבר, והשקץ החזיר, בשר )אוכלי "נוצרים" אחד כנוי ביניהם ישראל,רודפי
 שרץ(.לועטי

 כג(. י, )ישעיהו ונחרצה כלה לשון חרץ, בכליון19
 נברווו דברים שבע : א נד, פסחים לפי - ארץ מקדמי הנבחרת תורה20

 ובית הכבוד וכסא גיהנם עדן, גן תשובה, תורה, : הן ואלו העולם שנבראטרם
 שבעה(. במקום דברים ששה אחר נוסח )ולפי משיח של ושמוהמקדש

כז

 מסוג ופיוטים יצירה" מ"ספר בהשפעה האלף-בית אותיות כ"ב סוד עלפיוט
 )יד( א פרשה רבה בראשית ראה העתיקים. משוררינו ידי על ברגילות נתחברוזה
 שבהן הא"ב אותיות האלהת את מביע הפייטן וכולהו. בבי"ת העולם נבראלמה

 האלהים. של האין-סופית לגדולתו ביטוי נותןישראל
כח

 להביא רגילים שהיו הקדמון הפיוט מבעלי כמה של בעקבותיהם הולךהפיטן
 מתחיל הוא כאן קצר פיוט תיבה לכל ולהקדיש מהכתוב שלם פסוק ליצירתםממעל
 לא. סימן בפיוט "והנורא" בתיבת וגומר "האל"בתיבת

 הדורך::ב:הנותן י1 כב, תהלים מבטן, גוחי יב, ג, יחזקאל כבודו, ברוך2-1
 טז. מג, ישעיהו דרך,בים

 אלף עשר בשמונה מהודר האלה5
 )מלאכים"

 הפהטן את רואים אנו כאן גם
 ובפסיקתא ועוד( א כ, נדרים ב, נה, )שבת ובמדרש בגמרא הקדמונים לפיהולך
 וראה תר"ס פינא שלולם, איש מאיר ר' של ועריכתו בסידורו )וה"זוהר"(רבתי
 בן אמתי של מפיוטו הושפע ואולי זה1 במדרש דוד" מגן עין- "מאירןירושו
 ענו" כעלה גבורים עיר "אל הדרומית באיטליה באוריה התשיעית במאה שחישפטיה
 ירושלים ל"ו סימן הביזנטינית" מהתקופה חדשים ופייטנים "פיוטים בספריהנכלל
 הוצאת )הי"ד(, קלאר בנימין מהדורת אחימעץ" "מגילת והשווה סולומון, דפוסתש"ג,
 אלף עשר שנים רק רושם שאמתי אלא צ"א1 סימן תש"ד, ידושלים תרשישספרי

 אלף. י"ח היה המלאכים מספר שלנו הפייטן של שבמקורו ונדאהמלאכים
 כה. מ, ישעיהו אדמו, ולמי - לישראל. כינותם כדמו, פודיה, גפן 1 טע::::נטע9
 דומין וכלן אחד בחותם מטבעות כמה טובע שאדם : ה ד, סנהדרין משנה15

 אדם של בחותמו אדם כל טבע הוא בדוך הקדוש המלכים מלכי ומלך לזהזה
 המחושקת לשון רקומו ופאד1 שמחה לשון עלץ לחברו, דומה מהן אחד ואיןהראשון
 ב כד, זרה עבודה זהב,בדקם

כט

 כשחר יבקע אז : ח נח, ישעיהו 1 בגבודה ישראל חוזר ברוך : ב ס, ברכות2-1
 תצמח. מהרה וארוכתךאורך

 שיהו ושננתם ת"ר : א ל, קידושין שנון, 1 הלותם משמו~משמדות במדול4-3
 אלא לו ותאמר תגמגם אל דבד אדם לך ישאל שאם בפיך מחודדים תורהדברי
 שבתורה. הלאוין אזהרהב:::כל כל מיד1 לואמור
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 1 השכינה מויו ונהנין והדר נהוד בוילוןב:2:בשמים הנצורים ות"קיסב2=צדיקים6-5
 השביעי. הרקיע הוא יב( )חגיגהוילון

 1 שבעתים מזוקק בעליל צרוף כמף טהורות אמרות ה' אמרות : 1 יב, תהליםד-8
 אומות שבעים : מנסח אולר שבעים,בחסון

 ראו המה . . . באניות הים יורדי : כג-כד קז, תהלים 1 ספסרים:::2מלאכיםע-10
 במצולה. ונפלאותיו ה'מעשי

 עתירה כל בתפארה. ישראל עוטר ברוך : ב ס, ברכות בברכה, הוא הכיפן12-11
 ישראג ,של תפלותיהםב:2בכל

 המכונים, פלאות 1 והמזלות הכתבים הגלגליש של המיסתורי הנסתר, הסבוב16-15
 במכלאות. : מנסה אד בפלאות במקום 1 ממכוןב:=שמים רביםלשון

 דקדוקי למווה הראה הקב"ה : ב יס, מגילה ו לתורה כנוי יש ממ רהבה20-18
 ישראל. של ברודפיהם נקמה עברה::ב:לעשות ליום סופרים. ודקדוקיתורה

 ומדף לב מערכי לאדם : א טז, משלי מעןב:::מענה, לכלם תת-נתת22-21
 וזמירה. בשירה לנצחובבבלהללו לשוןומענה

ל

 עליה1 מעולימב:::אנשי כב4 א, )יחזקאל המולים חיילים, אליש בני אראליש3-1
 למלאכים ב(ב:::כינוהם נח, )ברכות דשמיא שביקימ::::שביליותיקי

 דשביט כוכבא שמואל אמר זיקין מאי , שם ברכות דשביס, בזיקימב:ב:כוכבא4
 דלא דשביס מכוכבא לבר דנהרדעא כשבילי דשמיא שבילי לי נהירא שמואלואמר
 ניהו. מומידענא

 תלולים- למקומות הססים בעופות גם נראית האלהים פלאי של הגולות5
 מסופר ושם )ס( י"ס פרשה רבה בראשית למדרש כאן שמרמז ניכר והפהסןנבוהים
 שנה אלף ובסוף חי הוא שנה אלף חול ושמו אחד עוף עק ינאי רבי דביבשם
 מתמרטין וכנפיו כלה כשגופו אומר בר"ש יודן ור' ושורפתו מקינו יוצאתאש

 אברים. ומגול וחוזר כביצה בומשתהר
 מי לשון שעולים, יס(1 סו, )משלי סלולה ישרים ואורח לשון סלולים,6

 משרתיו רוחות מלאכיו עושה לשון אש, בליהוס יב(ו מ, )ישעיהו מים בשעלומדד
 : ד סז, פרשה רבה בראשית לפי בתורה, לעוסקים מתכין והפהסן לוהס.אש
 מרכבה במעשי שמא ליה אמרו סביבותיו מלהס והאש ודורש יושב היה עזאיבן
 שמחין וד"ת לכתובים ונביאים לנביאים ד"ת מחריז אלא לאו להן אמר עוסקאתה
 באש. נתינתן עיקר בסיני נהינתןכיום

 בניצוחבב:: חתולתוו וערפל לבושו ענן בשומו : ס לח, איוב חתולים,7
 ותפלועבשירה

 שיר - מתלולים שיר רוחו ונכאי שפלים לנפש מבין בגדלותו האלהים8
 )ב:::מתלולים(. מרומים לגבהי עולים הם כחם שבעוצםותפלה

 יראי יברך : יג קסו, תהלים ותשבחותו תפילות פילולים::במצית, פקודת9
 הגווליש עם הקטניםה'

 לי צר לחברו אדם אמר ולא רגל עולי היו נדגלים ושבטים מחנות10
 לרגל. עליה למצות קריאה והכיין ז( ה, )אבות בירושלים שאליןהמקום

 ולתפלה. לתשובה תכופיםב:ב:ממהרים11

לא

 ממקחייך. : אדלר כ"י ממקדשו,1



 ברנפ(טיין נפנועוןד"ר684

 בבראשית המסופר לפי והחמה הלבנה בין והחושך, האור בין לריב ימז4%
 הפרשה. בכל ג, פרשהרבה,

 לבושו והדר בהוד והנורא : הלשון בזו הזאת השורה את מנסח אדלי כ"י5
 תפרישו לבושו והדר הוד בויעוד והנורא ראשו, פזכתם

 כו. ל, ישעיהו שבעתים, בזקוק6
 אומות. משבעים שנבחר תס:ן:ישראל בחתלות7
 ראשו גורס אדלר רחשו, ש-רה, רחשו::ב:אומרים מפיקים8

 כד סימן בפיוט 34 ולשורה ה' סימן לפיוט 8-7 הערוף השתה11-10
 חדרי כל חופש לשון החפישו, ח(, יג, )ש"ב לביבות בישול, לשוןלבוב,

 גדולה לחיה אלא רגילות, שדה לבהמות הכיתן אין בהמות, כז(ו כ, )משליבסן
 רבה ויקרא לפי 8-7(. שורה כ"ד, סימן )עיין הלויתן כמו ונוראהקדמונית

 וקורעו בקרניו ללויתן נותץ בהמות נשחטים, הם כיצד ולויתן בהמות : )ג( יגפרשה
 א(. כז, ישעיהו )ראה לבהמות נותץ141יתן

 שמש. ממזרח יא א, ומלאכי ג קיג, תהלים הכתוב לשון שמש, במזרח12
 סאה הלוני לחברו שאמר לאחד אומר ר"ש : )י( יג פרשה רבה בראשית13

 ענניך אייתי לארץ אומר הקב"ה כך ומדוד ובא קופתך הבא א"ל חטיםשל
 גדול נהר עננותא::::עיננת בכיתן ושניהם עגינת אדלר ונוסח עיננת מטרווקבל
 א(. נה, )בכורות גשמים לריבויהגורם

 כג סימן בפיוט 8 לשורה הערה השתה נוגה, כוכב14
 בתשובה. החוזיים פתאיסב:::חוטאים16
 אדם. הנגראיסב:ב:בני17
 לחרות החפישוב:::הוציאם )מצרים( מצוען18

לב

 דולקת. אש כמו נראים דומים-הגלגלים כלומר מכץיים,3
 כשריון. צדקה וילבש : יו נט, ישעיהו7
 סועיפ--נושאים. כסאו9
 ממגע. רבים לשון מפיש14
 שחר. משמיט דויד1ון כ"י שחר, עושה16
 בעולמו הקב"ה קנה קנינים חמשה : א פז, פסחים לפי קנינים, חמשה19

 וארץ. שמים המקדש, בית ישראל, אברהם, תורה, הןואלו
 תפלה. שומע צדקה שומע ה' אתה ברוך : א טו, תענית21

לג

 לו. לימחל סדורים . . . לו סדורים אדם של עונותיו : א נז, ברכות סדור, בוידוי2
 כולו. העולם את וזן יושב הקב"ה : ב ג, זרה עבודה לכלכלם, צידה5
 אותם. ייפה והכלילם,7
 ב'. פרשה רבה בבראשית המסופר לפי ט( קד, )תהלים למים גבול קצבת9

 ושמנים, בריאים ח(-צאננו קמד, )תהלים מסובלים אלופעו לשון מסובלים,11-10
 ורעננה. דשנה שתהיה כוץ למים היבשת את קבעתכלומר

 לשון מסובלם, שרויה כדי ותהומות ימים ובין בעיהם הלויתן את יצרת12
 נחש לויתן על . . . הקשה בחרבו וף יפקוד : א כז, ישעיהו לפי מות, ויסוריסבל
 בים. אשי התנע את וד~ץג עקלתון נחש לויתן ועלבריח

 יב4 לה, )ישעיהו בשליש וכל לשון דכלם ו קצב ע:--הודיע, ויוו14
 בריותיו לכל מזון סיפק::ב:מכין15
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 להם בתהם בשמחה הקהילם בשבילם, כלומר, מהם, מהם:--נהנה עלץז1
 טז(. א, )דניאל וזרעוניםנטיעות

 וקול : 1 י, דניאל הכתוב כאן רחף הפייטן לפי כקולם, קולו ושת18
 פרשה דבה ויקרא לזה וקדוב שדי, כקול המון קול בבחינת המון, כקולדבריו
 לגדלן שבח ישראל את לשבח יכול שאתה מה כל למשה הקב"ה לו אמר : )ה(ב

 ד(ב:ב:איחד ל, )משלי בשמלה צררם בהם; ~התפאר עתיד שאני למה פארולפארם
 הפרידם ולא אותם פיזר הבדילסב:ב:לא ולא אחת לאגודהאותם

 לכוכבים שמות במלולס::ב:קבע19
 סלולם::ב:הליכותיהם.20
 הכל. את שרב:ן:ראה21
 לתטילתן מתאהה הקב"ה א סד, יבמות לזה וקרוב סלסולםב::בתפלותיהם,22

 צדיקים.של
לד

 קדם. אלהי מעונה לשון מעונה, גאות3
 והבא. הזה עולמותב:::העולם שני5
 34. הערה ה' סימן פיוט השהה ובהמות, שדי זיז7
 ב(ב:ב:העולש לח, )יחזקאל הארץ אדמות-טבור טיבור( )באדמית טבוד8
 למה ישראל, ארץ של בטיבורה שיושבת טבריא שמה נקרא למה : א ו,מגילה
 עולם של בטיבודה יושבת שהיא הסהר אגן שררך סנהדרין של שמהנקרא

 באמצע נתון הזה שהטבור כשם )י(. קדושים תנחומא, מדרש א( לז,)סנהדרין
 עולם של טיבודה ישראל ארץ כךהאיש

 זוטא ארץ דרך לפי מעלות, עשרה חמש ; וחמודות קלות עבירות מכפר12-11
 חסיד בביאתו, נאה הן ואלו חכם בתלמיד נאמרו מידות עשרה חמש : גפרק

 וכו, כהלכה משיב כענין, שואל בדרכיו, חכם בדעת, פקחבישיבתו,
 הראשון. מראשון::ב:מהיום13
 4-3. לשורה הערה ל"א סימן פיוט השהה חושך, סתדי15
 צוף::בבהתורה18
 קדושה. ליחד-אמירת ברית קדסב:ב:כדיתת קנין19

לה

 האל של אמריוב:::מעשיו ירוממהו, . אדלר ירוממו,1
 והודאה וידוי-שבח3
 כלה. אחותי לבבתני לשון לבבית, שירב:ב:שירה לבוב6
 וירוממו יענו::::ישירו נצחים, נצוחיךב:ב:נצח7
 בעולמות השמים בשמי החונים השדת מלאכי גם כלומר, תולדותם, שוכניה11
 יצדתש שאתה כלומר, השמים, שמי של תולדותם ; לפניך ופוחדים רועדים הם גםהעליונים

לו

 אדץ כנפי ומכנפיהב:ב:מכל1
 והודאות. חידות::ב:שידים2
 א( ג, )ברכות שבלילה המשמרות שלש בכל4

 מים. חשרת לשון יידבו, יחשירו, , תבל טלאיה::ב:יושבי10-9
 כמי מתנענע וכיהנה נע( ערך השלם ערוך )דאה תלמודית מלה ינענעו,16

 ובצלצלים ובמנענעים לביטוי מתכהן הטייטן ואולי 14(. )בשורה "יזדעזעו" בכיהןלולב
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 תרמה תשננה פלאך וארץ 17 בשורה וממשיך וזמרה שירה לשון ה( י, ב)שמהאל
 פסוק הקורא רבנן תנו : )תתקנג( ט"ו למשלי שמעוני ילקוט לפי וזה הלאה1וכן
 זמר. כמין אותו ועושה בקולו ומנענע השיריםבשיר

 שתוציא בכדי הארץ( )את אותה וטהרת נקית כלומר לדשנה, הצמחת20
 הצמחת, 1 ועוד( ה כנ, )תהלים ראשי בשמן דשנת לשון לדשנה, 1 הארץ מןלחם
 הלמת, : ואדלר ה?מת, : מנסח דוידזון כ"י השורה. להבנת מדעתי ניסחתיכך

 לאלהים המודה הרעיון עצם ונגד הפהטן של הברור כיהנו נגד הן הנוסחאותושתי
 סופריש בטעות מסורסה המלה הנוסחאות שבשתי ניכר בריותיו, לכל מזוןהמכין

 יאמינוך. : אדלר נוסח יאמיצוך,21
לז

 חבורתו : )ק ז פרשה רבה ויקרא ולפי 1 חכמים תלמידי חבורה:ב::של1
 וחבריו. מאיר ר' זכאי, בן יוחנן ר' הלל, עזרא, דוד, יהושע, של וחבורתו משה,של

 אדלר. בכ"י חסר מישריבג3
 ישראל. שחורהבבב:כנסת אום ואורה1 : מנסח אדלר והורה,4

 בר~שית )תבואה( הבר את הבר לשון ברר, מהפעל ארמי ה%י להברירה,6-5
 להזרירה הכסף1 צרור לשון הצרירה הימ1 כחול בר יוסף ויצבור : ועוד מטמא,
 ברקים הארץ מקצה נשיאים מעלה : ז קלה, תהלים ולכתוב זהרורית1 זוהר,לשון
 ר% המטר1 לפני ומאירים המבריקים הרקיע זהרורי הם : פירש"י עשהלמטר
 כדי הים טיפי את דקים לרסיסים הפך כלומר ה4 ז, )איוב רגע עורילשון

 בזהרם. ויזהירושיתאחדו
 לבושו. : אדלר לבוש,8
 אברה עברה לך1 יסך באברתו : ד צא, תהלים ה. ט, איוב - המעתיק9

ב:::הקבלה.
 צרה בעת העונה ה' אתה ברוך ; א טו, תענית11
 את שעשה ברוך : א נד, ברכות 11 ט, ח, ה, עמוס הים, למי הקורא13

 הבוול.הים
 אלהים שעצת אומר והפהסן נבערה, עצה פרעה יועצי : יא יט, ישעיהו14
 נבערה. לא סוף יםבקריעת
 המקדש. בית נבוה שעליה שתיה, פנחהב:באבן אבן15
 ירושייש על ינטה וקו : טז א, זכריה נטה1 : אדלר בכ"י נטית,16

לח

 לותות לשני רמז אולי ו1כתב, המקדש, ארמון-בית 1 רואה : אולר נוסח רועוע2
הברית.
 ישראל. מחניב:ב:מחנה בקרב5
 פיו במענה לאיש שמחה לשון ונשמע, נעשה ישראל ממעני--ממענה6
 שבתורה. הדינים ענהני, מנהנ כג(1 טו,)משלי

 לאברהם. אב-המון,:ב=כנוי8
 מא, תהלים וכן חקהילות, ענה צרכי של הענינים עניניב:::במחן במחן9

 מסכנא". "לענהני בתרגום דל אל משכיל אשרי :ב
 תחכמוני בשבת יושב לדוד אשר הגבורים : ח כג, ב שמהשל10

לט
 תרשישיש : הכלל מן יוצא קצת באופן מלים כפילות מרובה זה בפיוט%
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 וסיעת במעלה שירה אומרין השרת מלאכי מפורשיס1 מקדשים, קדושים,ישישיש
 א4 צב, חולין )לפי אלהים גבורת מהללים אלה לעומת אלה למטה,ישישים:בב:ישראל

 ולשבח כחב:::להלל מאמץ דעת ואיש : ה כד, משלי אנשים, כח בגדולת2
 יותר באשה יתירה בינה נתן הקב"ה : ב מ"ה, נדה נשיש חכמת אלהיס1נבורת
מבאיש.
 למשה הראה הקב"ה : ב יס, למגילה רמז התורה, מדרשים::ן:כל בכלול6
 סופרים. ודקדוקי תורהדקדוקי
 נכפלה המלה דויד בכ"י הגבור,7
 ותשבחות. אישים:בבתפלות שיח שיח,8
 עליון. מלאכי של כתי-כתות10

מ

 לטי לשון, בשבעים 1 הלכות של תילין תילין : ב כט, במנחות המאמר לפי1
 בסיד וסדוהו המזבח אה ובנו האבנים את הביאו כך ואחר : ז)ה( פרק סוטהמשנה
 היטב. באר שנאמר לשון בשבעים התורה דברי כל את עליווכחבו

 ידודון צבאות מלאכי 1 יג סח, )תהלים השרת למלאכי פיוטי כנוי ידודון,7י8
 ולא איתפעל בבנין הפייטן של חפשי שימוש נתזמרת, נתחסדת, נתטעמת,ידודון(1
 ובארמית. בעבריתנמצא

מא

 בו. המדובקים של לקורותיהם מחסה2
 ניסו נסיונות )-עשרה ה' את לנסות ופירושו פעיל בבנין ארמית נסי,4
 אלה כל שונא שאלהים ובסוגר בדלת השורה כמובן במדבר( הקב"ה אתאבותינו
 לנסותו. הרוח עליהםשעבר

 וממלא יושב הקב"ה א יא, השנה ראש עמוסיב:::העמוסים::::הצדיקים, ימי5
 לחדש. ומחדש ליום מיום צדיקים שלשנותיהם
 הסוגר. בהכפלת "מעמסי" דויד. ובכ"י אדלר לפי כן במעשה,6
 כנפים פורשי הכרובים : כ כה, שמות פורשי, בסוד1
 ומגן. ומושיע עוזר מלך : שמונה-עשרה תפילת לפי עוזר, אל8
 דורסות. חיות על גם דורסעם(בבבמרחם ומבקש10
 ישראל. תהלות ושומע כסאו על יושב מחסה, במשכן שוכן אל : אדלר נוסח11

מב

 הרוח. של משקלו1
 תלתלים::ב:מקומות 1 הימלדם סרם ציוריו את הנולד, את תולדות:בב:רואה2
 ויקרא להם, קדם ה' שנבראו וסרם בצורות, לארצות והכימן גבוהים הרירמים,
 בתורה קוצין אותן רואה שאתה דברים אפילו זעירא א"ר : גורס )א( יס פרשהרבה

 כלו העולם כל את להחריב יכולים הן תלתליןתלתלי
 ומעל. מעלימב:ב:חטא3
 פעמים אדל בכ"י מובא זה סוגר מקדש, עליון5
 הקב"ה : א סד, יבמות לפי וזה למענוב:=להנאתו, 1 פלולים::ב:תפלות6
 צדיקים. של לתפלתןמתאוה
 קל. כרוב על רוכב ה' הנה : א יס, ישעיהו קלים, ריצת7



 ברננ0סיי1 0איעתד"ר688

מג

 ש~ים. בעמקים-מגביה גבוהים2
 לישראל. נחבקיס::ב:כנוחם נדבקים, נשוקים, חשוקים,5-4
 ובשיחח. : )אדלר בתורה בשיחובב::עוסקים7
 בתפארה. ישראל עוטר בדוך : ב ס, ברכות9
 תשובה. לדופקיסבבבבשערי 1 רחמיו אדל. רחמים,10

מד

 חסר והרעשת 1 קיימת-ביקומיך . בסונר הקבלה וכן הקבלה, לתומיך, תמכת2-1
 וצדקתך. בחסדך כלוסר לתומיך, 1באדלר

 והתבועות. ע-ון לשון עיינת,3
 שהוציא זה ידי על השמים את טיהר שהאלהים לאגדה מתכין הפחטן5
 מאמרים כמה זו באגדה וקשורים לארץ למטה והורידו )בב::גיא( הגיהנם אתמשם
 "גיהנם" ערך בן-יהודה מלון ועיין 1 ב לב, וסוכה א יט, עירובין ראהבגמרא
 העממית האמונה בתוך זו אגדה התפתחה כיצד המראים מקורות וכמה כמההמביא

 המרים. המים והמתקת טיהרת בגשמיהם השמים ידי על כלומר, מימיך, למדירת6
 כיריעה. שמים נוטה : ב קד, תהלים7
 הדקיע כזוהר וזהרתב:::הזהרת8
 הדיבור. פי בנואמיך::::על תכן1 בזרת ושמים : יב מ, ישעיהו11

מה

 התישבות. לשון טכסת::ב:=שבת, י אום במ טלאים, 1 הארץ טבוו-אמצע5
 , לזה זה וקרובים סמוכים סמכת::::ישובים 1 וגבולים לסיומיםב:ב:לישובים8
 )שבת רעהו את איש לבקר הרצון את בלבם ששמת ופירושה ארמית מלהוסערת,
 את לבריות נתן כלומד החולה( את )ב:::מבקר( סוער שהקב"ה מנין : ביב,
 באהבה. הכלל הכרתרנש

 לגיהנם רשעים . א יט, עירובין הערה1 5, שורה מד פיוט לעיל ראה10
 עדן. לגןוצדיקים
 ומעשד. תרומה לתרומהבבבלמצית11



 מירסקי ק, שמואל פרופ'כתבי
 ביליוגרפית()הי%

 - ת אמ
 פף,טלפ.

 1 פפריםא.

 הראשונה בפעם היוצאים התשובה על מספרו ומרקים הירושלמי, על אורו שיטתו,חייו, המאירי מנחםר'
 ניו-יורק אוניברסיטה, ישיבה תלפיות, הוצאת ~ידתו, שנה מאות שבע למלאתלאור
 עמ'. 0)שתש"ט,

 התשובההיבור
 שבספריה השלם הכ"י ע"פ הראשונה בפם יו"ל המאיוי שלמה ב"ד מנהםלרבנו
 ועם ירושלי* מעיה"ק סופר אברהם הרב ע"י מקומות ומראי הערות עםואטיקן
 שנכתב לכ"י והשואות נוספות והערות וספריו המאירי מנחם ר' תולדות עלמבוא
 מירסקי, ק. שמואל הרב ע"י מנירנבורג ז"ל בולקא יצחק ר' בידי והועתק ר"םבשנת
 לאור" הגגוז "מן ספרים סדרת תש"י, ניויורק אוניברסיטה, ישיבה תלפיות,הוצאת
 עמ/ 685 )112(, א,מס,

 לזריחה שקיעהבין
 למקומה, שובה בדרך מעבר אישי ותולדות לבמ בירידתה לישיבה הסבתדויןהשתלשלות

 עמ'. 349 תשי"א, יורק ירושלים-ניו סורא, הוצאת ומסות(, מחקרים)קובץ
 תל-אביב, )הצופה, פלפסברג ישעיהו ד"ר מאת נדפסו זה ספר על בקורתרשימות

 1 תשי"ב( מרחשון כד יורק, ניו )הדואר, ברנשטין שמעון ד"ר 1 תשי"א( אלולכט
 באדג גימפל מרדכי הרב , תשי"ב( שבט-אדר יורק, ניו )בצרון, שולפאס א. משהד"ד
 שקטשבער יורק, ניו צוקונפט, )די בריאר מנחם ד"ר 1 תשי"ב( טבת ירושלים,)ההד
 בלטברג פלף ד"ד 1 1952 סע5. 116, אשהי6נ מ0!41מם4~1 פילטש יהודה ד"ר 19521(

 תשי"א. לשנת למד בפרס זכה הספר 1952. סעפ. מ1, א18קי1476נ1300118

 וימיםארץ
 עמ'. של"ב תשחג, ידושלים סורא, הוצאת ומקומות, דמויותאישי*

 פסחים מסכת הריוף על עניו בנימין ב"ר יהודה ר'פירחח
 המחבד על מבוא עם בפריז, הלאומית הספריה מכ"י לאוד הראשונה בחםיפח

 "מו ספרים סדרת תשט"ו, יורק ניו אוניברסיטה, ישיבה תלפיות, הוצאתוהערות,
 עכה 69 4 מס' לאור",הנפז

680
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 קטן ומועד מגילה מסכתות והריוף המשנה על מלוניל הכהן יהונתן ר'פירוו2
 מכון הוצאת והערות, המחבר תולדות על מבהש עם מכאי ההאשונה בפעם יאוריתא
 עכה. 212 תשט"ז, ירושלים יורק, בניו אוניברסיטה וישיבה בירושליםסורא

 י וערך יפד פאשפפים,5מ
תלפיות
 - א כרכים היהדות, ומוסר אנדה הלכה, לצנינירבצון

 "שיבה תשישח, - תש"ד ז,
 ניו-יורק.אוניברסיטה,

סורא
 כרכים ובהוה, בעבר והעולם ישראל בבעיות ולציון למחקר ישראלראמריקאי, שנהספר
 ו"2יבה ירושלים סורא, סמרים ולהוצאת למחקר מכון תשי"ח(, - )תשי"ד ג -א

 ניוץורק.אוניברסיטה,
פרקים,
 ההסתדרות תשישח4 - )תשם"ז ב - א כרכים באמריקה, העברית האקדמיהבטאון
 ניו-יורק. באמריקה,העברית

 מורשה ספריםסדרת
 ובחורבנם בבנינם באירופה, תורהמוסדות

 ניו-יורק. באמריקה, הצברית ההסתדרות יד על עוגן הוצאתתשם"ז,
 118ז(1201!1101

-6מם7  2ש8ץ0 ש 8מ0שם86 ץ11860 ,1112ם210 .018ץ 1 11 .ע86( 1987 
 ,)1989 שיפא1ץ0~ר

 י 5עברית ומחקרים מאפריםג*
תרפ"ו

 גרשום רבנותקעת
 ראשון, קובץ העברי, המשפט - בירושלים( הצברי המשפט בחברת הרצאה)תמצית
 202,200. עמ'תל-אביב,

תרפ"פ
 ישראל בארץהחנוך

 חשו0. )יב מכ, גליון ז, שנה "הדואר", - שארפשטין ?בי של ספרו צלבקורת

תר"ץ
 העברי במשפט הדיןהלנת

 עמ'. *1 השניר", של פיוחותהתאה
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תרצ"א
 למסיימיםדבר

 ו" ישיבת של למורים המדרש בית תלמידי הסתדדות מטעם שנתי קבץ"ניר",
 4. עמי אליו(, )מוקוש אלחנןיצחק
 והערותהאיות

- כתובות( מסכת על וחדושיו העדותיו)מספד  
 16-14. עמי שם,

תרצ"ג
 יצחק מרחבי ספר עלבקורת

 )ראבידוביץ4 ראביד יצחק חהם מאת התלמוד, לסדר ז"ל, רש"י בדברי וישוביםבשודים
 ש, שנה "הדואר" - שבת בדכות, א, כרך יורעאל, בעמק אשר במרחביהאכר
 ניסן4 )ל כב,גליון

וצרצ"ג
 מדרשיותשיחות

 אדר( )כו יו גליון יב, שנה"הדואר",

 לבבל ותהי היאבבל
 אייר( )ב כ גליון יב, שנה "הדואר" - ומדרשות( שיחות)מתוך
 מסינימשפטים
 איר(. )ב כ גליון יב, שגה "הדואר" - ומדרשות שיהות)מתוך

 לכם דמיאל
 תמוז( )ו כח גליון יב, שנה "הדואר" - ומדרשות()שיחות

 דאבותמילי
 מנחם-אב4 )יט לא גליון יב, שנה "הדואר - ומדרשות(נשיחות

 בדין כעזוניםהוו
 אלול( )יז לז גליון יב, שנה "הדואר" - ומדרשות()שיחות

תרצ"ד
 1 חיים* העחפץ האישמי

 סוכות4 )ערב לה גליון יב, שנה"הוואר"

 ומדו,צותשיחות
 גליון יב, שנה "הדואר" - היהודי"( החנוך "חכדת מטעם שהוכרז החנוך)ישבוע

 חשון(. )זלז

 ולילהלילה
- ומדרשות( שיחות)מתוך  כסלו4 )יג ה גליון יג שנה "הדואר" 
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 אגדה* זו ויאיןאגדה
 באיר י"א בתל-חי, וחבריו טרומפלדור יוסף הקדוש מות אחרי שנה עשרה)ארבע
 פסח4 )ערב כא גליון יג, שנה "הדואר" - תרצ"ד( -תר"ף

 השקר ונביא האמתנביא
 תמוק. )טז לב גליון יג, שנה "הדואר" - ומדרשות( שיחות)מתוך

 ביאליק שיריכלו
 תמוזן )ל לג גליון יג, שנה"הדואר"

 והעליההבית
 אלול(. )כז לז גליון יג, שנה "הדואר" - אלחנן( יצחק ר' ישיבת של ההצלה)לקריאת

 משנהסתם
 81-72. ע' )ניסן4 (ר חוברת א' כרך"חורב",

 הגאונים אוצר עלבקורת
 לוין מ. ב. דר. ידי על ערוך התלמוד, סדר פי על ופירושיהם בבל גאוניתשובות

 120-119. ע, שם-

 והבינלאומיות" "הדתיות עלבקורת
 122. ע' שם - בנטביטש נחמןמאת

תרצ"מ
 ואגדההלכה

 ההסתדרות מטעם העברית בשעה ברדיו שנישאה הרצאה ביאליק( של)צפאתו
 חשון(. )י מ גליון יג, שנה "הדואר" - פ.ל.ט.ה. מתחנתהעברית

 ישראל""משלי
 י גליון יד, שנה "הדואר - זה בשם פאכסמאן מאיר דר. של ספרו עלבקורת
 טבת(.)כט

 אלחנן יצחק ר' בישיבת הסמיכההג
 ב4 אדר )יז כ גליון יד, שנה"הדואר"

 ו"מחלוקת"אחדות"
 אייר( )כח כח גליון יד, שנה "הדואר" - ומדרשות)שיחות

 וההוראההדין
 תמוז(. )כה לג גליון יד, שנה "הדואר" - ישראל( בארץ הרבנות)בעית

 ענו הי חסיד,הי
 אלול(. )ח לו גליון יד, שנה "הדואר" - זצ"ל קוק הרבעל

 פה שבעל התורה כתיבתלשאלת
  199,187. עמ' )תשרק, ב חוברת א כרך"חורב"
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 האמוראים של תלמודםלסדר
 59-56. עמ' )ניסן(, א חוברת ב כרך"חורב"

תרצ"ו
 ומדרשותשיחות

 תשרי(. )כח לט גליון יד, שנה.הדואר4

 וומלוםמשפט
 חשון(. )יט ג גליון טו, שנה "הדואר" - הבינלאומק במשפט הסאנקציות)לשאלת

 למשפט דבר ממך יפלאכי
 כסלו(. )יז ז גליון טו, שנה "הדואר" - בניו-יורק( הכשרות)למשפט

 פסחקרבן
 ניסן(. )יא כב גליון טו, שנה"הדואר4

 הלמדןסוקולוב
 העברית ההסתדרות ידי על שנערכה סוקולוב לנחום האזכדה באספת שנאמרווברים

 תמוז(. )ו לא גליון טו, שנה "הדואר" -באמריקה

 ואגדותמדרשות
 מנחם-אב( )יב לד גליון טו, שנהשהדואר"

 )כד לז גליון טו, שנה"הוואר4טטרמולי
 אלול"

 האמוראים בתקופת בבבל הישיבותלסדרי
 0!!-24!. עמ' תרצ"ו(, תשרי - תרצ"ו )ניסן ה-ו חוברת ג כרך"חורב"

 באמריקה המדע מהיכליקול
 78!-83!. עי )אייר(, אלחנן יצחק רבנו ישיבת תלמידי הסתדרות מטעם "הדנו" היובלטפר

 וחוזההכם
 לקיומה שנה כ"ה למלאות "מזרחי קובץ - זצ"ל( קוק הגרא"י של הרוחנית)~מותו

 82-78. עמ' באמריקה, המזרחי הסתדרותשל

 הגמרא הוראתלדרכי
 )מרחשון4 שניה חוב, ראשונה, שנה "חנוך",ת:עון

ך2ך18"ז

 והתמללותגולה
 תל-אביב והתבוללות, גולה 4 כרך נבחרים, כתבים זשאבוסינסקי, זאב עלבקורת
-תרצ4ו  

 תשרי4 )ל לט גליון טו, שנה "הדואר4
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 ומשפטדין
- הברית( בארצות העליון המשפט בית)לשאלת  כא גליון טז, שנה "הדואר" 

 מסן(,)בח

 בהלכה העבריתהלשון
 "הדואר" - סיטי באלנטיק המזרחי ועידת של העברית במסיבה שנחמרומדברים
 סיון(. )יא בז גליון טז,שנה

 דבר לכל מפליג תהיאל
 מנחם-אב(. )טו לד גליון טז, שנה"הדואר"

 צדיקשמש
 מנחם-אג(, )כט לה מ5יון טז, שנה "הדואר" - זצ"ל( קוק הגרא"י של הפטירה)ליום

 הוגניזה' מן כחובהשטר
 185-180, עכף תרצ"ח(, תשרי - תרצ"ו )ניסן ז-ח חוברת 1 ברך"חורב"

 חיינובית
 עע יו"ל יובלהו לחג אלחנן יצחק רבנו ישיבת על באמריקה בנ"י לצעירידבר
 )בעילום ובישיבות הת"ת בבתי אלחנן יצחק רבנו ישיבת של יובלה לחגיגתהועד
 המחבר(,שם

רנרצ"ח
 גדוללימוד
 "הדואר" - הצעיר" "ישראל של הישיבה מבללת בשיעורי הלימודים התחלת)לחג
 תשרק, )כו לט גליון טז,שנה

 וחגיו עםעם
 בסלו(, )כב ד גליון יו, שנה "הדואר" - חנוכה( על)דבר

 יצילךבזעקך
 ב(, אדר )טו יט גליון ש, שנה"הדואר"

 ומשנהמקרא
 עלבקורת

 פ1ן 14105פץזפ151 02 פא1 18ש5 854 פא1 ,118558נ ע5 1פ15181188255נ088!1
 מנחם-אבן )טו לו גליון יז, שנה"הדואר"

 הנוראיםלימים
 אלול(, )בו לט גליון יו, שנה "הדואר" - ומדרשות()שיחות

 באמריקה הדרוש וספרות הדרשנותעל
 395-388, עכף ג, ברך אמריקה ליהודי השנהספר

 למסיימיםדבר
 למורים חמדרש בית של התלמןדים הסתדרות ידי עי לאור היוצא שנתי קובץ"נירש,
 33 עמף אלחנן, יצחק רבנו ישיבתשעע
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תרח"ט

 שמחתנולזמן
 - ומדרשות()שיחות

 תשרי4 )יב מ נליון יז, שנה "הדוארש

 מאופלאורות
 כסלו(. )כג ז גליון יח, שנה "הדואד" - האוריכם לחג ומדרשות)שיחות

 שנחלקעולם
 טבת(. )כב נליון יח, שנה.הדואד"

שעיפים
 - בשבט()לט"1

 שבט4 )י"ד יד נליון יח, שנה "הדוארש

 החוקההג
 אדר4 )יב יז נליון יח, שנה"הדוארש

 יובלותשני
 - הרצונ הי א. יצחק דד. והרכ רבל דובר דר. הרבעל

 יח 14יון יח, שנה "הדוארש
 אדר4)יט

 ישראל בדת הדימוקראטיהיסוד
 ניסן4 )כה כב נליון יח, שנה.הווארש
 העם ספרתהלים

 את בזה נותמם ואנו - תהלים בספד עתה עומדים בתנ"ך יום בפרקיהלומדים
 העדת - הלימוד סדד לפי ספר, כל לפני תבואנה כאלה רשימות-מבואהרשימה.
 -המערכת

 אפר(, )טו כה נליון יח, שבה "הדוארש

 רותמגילת
 איר4 )כט מ נליון יח, שנה"הדוארש

 והמציאות החזוןאיש
 - תמוז(%כ

 תמוז4 )יג לב גליון יח, שנה "הדוארש

 החינוך ספר -משלי
 תמוק. )כג לג נליון יח, שנה"הווארש

 היסורים ספר -איוב
 מנחממכ4 )כו לה גליון יח, שנה.הדוארש

 הקונגרסבפרוס
 אלול4 )י לו גליון יח, שנה"הווארש

 באון דמ1ירב
 318-295. ענד ה כרך אמריקה ליהווי השנהספר
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 ומהותה הישיבהלראשית
 142-133. עכף )ניסן4 סץ חוברת ה, כרך"חורב"

 מלחמהמפחד
 אלולי )כד לז גליון יח, שנה "הדואר" - באירופה( מסע)רשמי

יצ"קם
 הכבהם ספר -יההמע

 תשרק )כא לט גליון יח, שנה"הדואר"

 המדינה התהוות ספר -שופטים
 מר-חשון4 )ז מא גליון יח, שנה"הדואר"

 שמואלספר
 כסלו(. )ה ב גליון יט, שנה"הדואר"

 מלכיםספר
 טבת4 )י ז גליון יט, שנה"הדואר"

 ישעיהספר
 שבט( )ט יא גליון יט, שנה"הדואר"

 ז"ל שועראברהם
 שבט(. )טז יב גליון יט, שנה"הדואר"

 פשרן אופרשן
 שבט(. )כג יג גליון יט, שנה"הדואר"

 רהם"יעל
 א(. אדר )יד טז גליון יט, שנה"הדואר"

 יחזקאלספר
 ב( אדר )ה יט גליון יט, שנה"הדואר"

ההמע
 ב(. אדר )כו כב גליון יט, שנה"הדואר"

יואל
 אייר4 )ב כו גליון יט, שנה"הדואר"

עמוס
 סיון4 )א ל גליון יט, שנה"הדואר"

 ויונהעובדיה
 סיון4 )כט לג גליון יס, שנה"הדואר*
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מיכה
 תמוז(. )כז לה גליון יט, שנה"הדואר"

 קינותטפר
 מנחם-אב(. )יב לו גליון יט, שנה"הדואר"

 עוזר הייםר'
 מנחם-~ש(. )כו לז גליון יט, שנה"הוואד"

 פרידהשיחת
 9-8..ניד-,

 הלאומית לאחדותנו כיסוד הקיימתהקרן
 22-21 עכף "תקומה", - הכ"א הקונגרסמרשמי

 קורא תהום אלתהום
 באמדיקה ישראל ארץ בני הסתדדות של השנה ספד - בהיסטוריה( מקבילות)פרשיות

 18-16. עמ' ח,שנה

תש"א

 מדרשו וביתרש*י
 150-139. עמ' ה, כרך אמריקה ליהודי השנהספד

תשובה
 ליהודי השנה בספד הופיע אשד מדרשו" ובית "רש"י מאמרו על לבקודתתשובה
 - רש"י" על *עוד בשם גליון באותו ושנדפסה ה כרךאמריקה

 שנה "הרוארש
 חשו0. )ז ב גליוןכ,

 האחרון ספרו לאור עגנוןש*י
- ת"ש ידושלים ללון" נטה *אודח עגנון של ספדו עלבקודת  כ, שנה "הדואר" 
 ססלו4 )ו 1גליון

 הרביםמצדיק
 סז גליון כ, שנה "הדואר" - מברדיטשוב( יצחק לוי וק להולדת שנה)מאתים
 שבט4ךז

 ההגדהעל
 נעץ(. לד כד גליון כ, שטו"הדואר*
 באמריקה הישיבות* ו*אםהישיבה

 תש*א4 סיון ד האלף, )גליון ל פ5יון כ, שטת*הדואר*

 ילקוטים שלושהעל
 ב"ר ליב יהודה דוב מאת תורה חומשי חנמחה על יהודה ילקוט א( ! עלבקודת
 אטן שלמה הרב סשא תורה חומשי תמשה על חזאל טעמי אוצד ב( מנזבורגדוב
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 כ, שנה "הדוארש - עברי יצחק ישראל פאת עברי ילקוס 01קלאניצקרקליין,
 מנתם-אן4 % להנליון

 פילון שלמשנתו
 עלבקורת

 101עע 4א 16 81!0 .ז18 18? 10ע10אע 618101ועץ16ת1 11602
% 6ש א151אעע 8818181 ?616עשש8  86181=1 5  081שאש88 ז18 
 ת~מ6ע 4ץ8ה88 10פא8 את86 11 8ץ8ע!88 ש81!6~11ט %88ע1940

 מנהם-אב4 )טו לו בליון כ, שנה"הדואר*

 בישראל' החינוךולתולדות
 חוברת א, שנה החנוך שבילי - זה בשם טשדנא ש. דון של ספדו עלבקורת

 48-44. עכף1,

 פרידהשיחת
 43 ענףשמר*ו

תש"ב

 פילדלפיה שלרבה
 שבט(. )יב יב בליון כ4 שנה "הדואר" - לועסל אריה דב הדבלכבוד

 ומקדןעשבת
 אדר4 )כד יח 14יון כ4 שנה"הדואר*

 והדברן הדברווייצמאן
 איר(. )כח כה גליון כא, שנה "הדואר* - הציונית הועידה%ם

 ויצירתו גאון סעדיהרב
 סיוס. )יב כז גליון כשה שנה"הדואר*
סאראטוגה
 אלול4 )ח לה גליון כא, שנה "הדואר* - ביקור()רשמי

תשובה
 אלהל4 )כב לו ט1יון ס4 שנה"הדואר*

 פרידהשיחת
 19-18* עכף"נהר*

 לחמישהזכרון
 487-483. עכף ה כרך אמדיקה ליהודי השנהספד - ריל( דובעד בראנדיס, ה לושרס ילין, דוד דוטנבדג פינחס אוסישקין, מנחם)על

 הב*ח בעל פירקש יואלר'
 5-41ן. עכף )חשוס, י(ריב חובדת ו כרך "חודב" - לפטידתס שנה סשות3שיש



648 מירמקי ק שמואל פרופ'כתבי

 סעדיהרב
 ובמוסדות בישיבות העליונות המחלקות לתלמידי וללימוד למקרא לפטירתו( שנה)אלף גאוי

 תש"ב, אתר )כ"ו החרדי" החינוך "ועד הוצאת הגבוהים,החינוך
 ניו-יורק"

 עמודים. 24
 חלד"י לפנקסהקדמה
 דבארא- הצעיר" "ישראל הכנסת בית של יומי דף לומדי חבורת הוצאת חלד"י","עלי
 6-3. עמ' אתר, ר"ח נשים, סדר של הסיום גליון55רק.

 נשים וסדר קידושין למסכתהדרן
 פעב עמ'שם

 שמשון ונזירות שמואלנזירות
 אלחנן, יצחק רבנו ישיבת תלמידי מטעם רבל, דוב דר. להרב זכרון ספר"איונו",

 31ן-135.עמ,

תוש"ג

 ישראל בדת העבריתהלשון
 ב(. אדר )יט כא גליון כב, שנה"הדואר"

 לעם ומנהיגסופר
 סיו0. )כס לב גליון כב, שנה "הדואר" - גולדברג( אב.)לזכר

 הירוו2למי התלמוד על ובקורת
 בארץ וההגדה ההלכה בהשתלשלות מחקרים על מיוסדים בירושלמי וחידושים)פירושים
 פרק ברכות ראשון, חלק גינצבורג. זצ"ל יצחק הרב מורנו בן לוי מאת ובבל,ישראל
- ד( פרק שלישי, חלק ג. פרק שני, חלק ב.א,  שבט(. )כג יג גליון כב, שנה "הדואר" 

 והתלמוד המשנה בתקופתהדרשה
 5ד-1ש עמ' )שבט(, יב חוברת ז, כרך"חורב"

 מציעא בבא למסכת והדרן לחוברתהקדמה
 דבארא- הצעיר, "ישראל הכנסת בית של יומי דף לומדי חבורת בהוצאת חלד"י","עלי
 23-8. 6-5, עמ, שבט, ר"ח ב, חוברת5ארק,

ר2?ש"ד

 ואגדההלכה
 )יח יא גליון כ4 שנה "הדואר" - גינצבורג ר"לעל

 טבת"
 ריבלוב מ. של נפשוניגון

 סיות. )ד כט גליון כג, שנה"הדואר"

 תפילה - הפלישהליום
 )יח ל גליון כג, שנה.8דהשר"

 סיון"
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 ההר עלשחרית
 אלול(. )יג לח גליון כג, שנה"הדואר"

 וספרעם
 יב-יג ענף ד, כרך באמריקה, הישרואי הספר מועצת של השנהספר

 אזולאי דוד יוסף חיים ר'לתולדות
 2ן-81. ענף )אלול4 טו-סז חוברת ח, כרך"חורב"

 במדרשים ההלכהמקורות
 חוברת 1 71-40. ענף )תשרק, א חוברת א, שוה "תלפיות" - השו*ע( סדר)עם"י
 532-498. עכף )ניסן4 ג-ד חוברת 1 247-218 עיף )טבת-אדר4ב

 עולמםתשבון
 173-169. ענף )תשרי4 א חוברת א, שוה"תלפיות"

 המוסר הורת לימודעל
 435-433. ענף )טבת-אדר(, ב חוברת א, שוה"תלפיות"

 במשתאות הנאומיםעל
 781-780. ענף )ניסן( רד חוברת א, שנה"תלפיות*

 הפהבנה ולשוןהתרגומים
 האידית, השירה מן ותרגומים בישראל הלשונות חקר ספרות, לדברי )מאסףאחיספר
 35-24. עמ' ניו-יורק4 למד, לואיס קרןבהוצאת

י12ש"ה
 ולילותימים

 מרחשון(. )כד ב גליון כד, שנה "הדואר" - אוסבימ( במחנה ביקור)רשמי

 עמיאל אביגדור משההרב
 גיסן4 )ל כב גליון כד, שנה "הדואר" -)לפסירתו(

 בלבם ניתן העולם אתגב1
 גליון כד, שנה "הדואר" - סיסי באטלנסיק העברית ההסתדרות בועידתהרצאה
 תמוק. )יחלב

 האגדה עלביאליק
 מנחם-אב(. )ג לג גליון כד, שנה"הדואר"

 השלוםבפרוס
 אל~4 )טו ללו גליון כד, שוה"הדואר"

 השעה צו - החורה דרך פי עלחמך
 10. עכף.מר",
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 אגדה ובעלי הלכהבעלי
 171-160. עמ', ז, כרך אמריקה ליהודי השנהספר

 חיד"א : בישראל ספריםדיבבי
 כז-כט. עמ' באמריקה, הישראלי הספר מועצת של השנהספר

 במדרשים ההלבהמקורות
 חוברת-ב ב, שנה.תלפיות"

 )סיון"
 טבת - תש"ה )תמוז ג-ד חוברת 149-29 עמ'

תש"ו"
 374-348. עמ'

 המאהשרי
 הכהן ליב יהודה הרב מאת חלקים 1 וזכרונות, רשומות המאה, שרי על)בקורת
 2-270וצ. ע, )סיון(, א-ב חוברת ב, שנה "תלפיות" - תש"ב-תש"ד ירושליםפישמאן,

 ההערה על חייםחפץ
 א-ב חוברת ב, שנה.תלפיות

 )סיון"
 285-283. ע'

 באמריקה הרבנותארי
 ב, שנה "תלפיות" - שנה( שמונים לו למלאות לעווינטהאל הכה7 אריה דוב הרב)על

 טבת - תש"ה )תמוז ג-דחוברת
 תש"ו"

 287ע2%. עמ'

 אב כבודמצות
 לפטירתו שנה במלאות זצ"ל יוסף ב"ר צבי משה ומורו אביו לזכר שאמרדבדים
 תש"ה אלולכב

-  עמ' תש"ו( טבת - )תמוז ג-ד חוברת ב, שנה "תלפיות" 
י410-46

תקן"ן

 העבדית המדינהמשפט
 סיון(. )כט לא גליון 1 סיון( )כב ל גליון כה, שנה"הדואר"

תשץ

 הארץזמרת
 ירושלים המזרחי, של העולמי המרכז בהוצאת הסוכות לחג ספרותי קובץ"למועד",

 למכסיקו מסערשמי
 תשרק. )ט לח גליון כה, שנה"הדואר"

 ונראנויבוא
 הכ"ז ה"מזרחי" בועידת ישראל" ארץ של "קולה השבת לישיבת פתיחה)מנאום

 - סיטקבאטלנסיק
 כסלו(. )יג 1 גליון כה שנה "הדוארש

 "חנוכה נרות145ר
 כסלו4 )כ ז גליון כו, שנה"הדוארש
 מסעי,ןמי

 מנחם-א2(. )כט לו נלית כו, שא.הדוארש



 ל ש ר 9 .ם662

 תילן על העומדות עריםשלוש
 אלול4 )כז לח גליון כו, שנה "הדוצר" - מסע( רשמי - דומא* 9חייז,)לונדון,

 ישראל ביתשכונת
 "מש- שנה באמריקוע ישרשא ארץ בני הסתדדות של השנה ספד -)מזכדונותק

 18-15. ענףעשרה,

 רי*א של יד מכתבתשובה
 6-4. ענף )ניס0 א-ב חוברת ג, שנה"תלפיות"

 במדרשים ההלכהמקורות
 138-113. ענף )ניס0' א-ב חובדת ג, שנה"תלפיות"

 המצוותספר
 ענף )ניסן(, א-ב חובדת ג, שנה "תלפיות" - העליר( חיים ר' של מהדודתו)על

.296-292

 כתוביםתרגום
 שם. - חודגין( ש של ספדו)על

רנש"ח

 וירושליםתל-אביב
 )5 מא גליון כו, שנה "הדואר" - מסע()רשמי

 חשון"
 אליך ממךירושלים
 חשון(. )יז מב גליון כו, שנה "הדואר" - מסע()רשמי

 ישראלוגבר
 אחק. )יב כז גליון כז, שנה"הווחר"

 העברית המדינהמשפט
 וד חובדת מ כרך.תלפיות"

 )ניסן"
 379-338. ענף

 בחמך והצמצום ההרחבהעל
 6-4. ע%וניר",

תש"מ

 ישראל( למדינת החוקה בהצעת מיונים ישראלחוקת
 טבת(. )כ יב גליון 1 כסלו( )כב ח גליון כח, שנה.הוואד"

 העולמית העברית הבריתתעודת
 אייד( )ז כה גליון כח, שנה "הדואר" - עברית( ~תדבות ללשון בכינוס)נאום
 44ק44 ע' סיון העולמית", העבדית הבדית )הוצאת וספר" ב"עםוגם
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 וירושליםישראל
 אייר4 )ה כח גליון כח, שנה"הדואר"

 חו,ב ישן ישראליעולם
 תשרי. ט'"הצופה",

 וספריו שיטתו חיט המאירי, מנחםרבי
 90-1. עמ' )תמוז(, א-ב חוברת ד, שנה"תלפיות"

 מקלם זיוו זיסל שמחה ר' של המוסרממכתבי
 361-357. ישן

 החומות*"בתוך
 381-380. ע' שם, - פרוש( מנחם הרב של ספרו)על

יןש"י
המבדיל

 סוכות4 )ערב לם גליון כח, שנהשהדואר"

 והגשמתוהרעיון
 "הדואר" - ירושלים( תש"י, באב עשרה ב' יום העולמי, העברי הקונגרס)לפתיחת

 מנחם-אב(. א )י לג גליון כט,שנה

 לארץ גלותבין
 מנחם-אב(. )יד לד גליון כט, שנה "הדואר - מסע()הרהורי

ציוי
 וירחמלים

 )איול(. לו גליון כם, שנה אהדואר" - מסע()ושמי
 הדרום בכפרשבת

 )50/ף!/4(."הצופה"

תשי"א

 בירושליםשבת
 תשרק. )יא לח גליון כם, שנה אהדואר" - מסע()ושמי

 האיים ועל היםעל
 חשון4 )ב לט גליון כם, שנה "הדואר" - ישראל( לארץ מסע)רשמי

 בהוה ומגמותיה התורניתהספרות
 כסלו4 )ח ג גליון ל, שנה "הדואר" - בידושלים העברי בקומדס)הרצאה

 התיכון המערבבערי
 א4 אדר )ג סו גליון 4 שגה שהדהאד* - מסע()רשמי



 ל ש ר 9 .ם654

 תופרות ז%1%תמלכויותו
 אלהל4 )כ לח איון ל, שמ"הומר"

 ומדינהדת
 ענף. 10באמויקה, המזרחי הפועי הוצאת בתל-4ניב4 המזרחי הפועל של התרבות במרכז)הרצאה

 בישראל הסנהדריןלחידוש
 133-119. עפף )סבת4 א-ב חוברת ה, שנה"תלפיוה"

 בלזר יצחק ר' שלמארכיו%
 139,134, ענףשש

 הגר"א של הרוחנית פעולתועל
 ירושלים. שליור, כרך העברית, האנציקלופדיה - קלויזנר( ישראי עם)בשיתוף

 שני* בית בתקופתומחקרים
- חורגין( ס של ספרו)על  336-334. עמ, )טבת4 א-ב חוברת ה, שטה "תלפיות" 

 בבגדד* היהודים*תולדות
 - ששון( דוד סיר של האנגלי ספרו)על

 337-336. ענף שם,

1?קט5"5נ

 לרחק ולא לקרב "המזרחי'תעודת
 איר-סיון, עברי4 )מוסף יעג מזרחיוער

 ותפקידיה השגיה העברית,החשועה
 תמוק )ד לא גליון לא, שנה"הדואר" - סיטי בחטלנטיק העברית ההסתדרות של היובל בועעת הפתיחה בישיבת)מנאום

 בכתבי-יד הגנוז מן חדשותשאילתות
 446-441, ענף )טבת(, ג-ד חוברת ה, שנה"תלפיות"

 הפוסקיםתולדות
 870-ש44 ענף שם, - טשרפביץ( ח. של ספרו על)בקורת

 ל%ערהמשנה
 871. ענף שנג - רבינוביץ( מאיר צבי מאת המשנה ללימוד עזר ספר על)בקורת

21,ט5"ג
 לתורה עתיםקביעת

 תורנים ותרבות לחינוך המחלקה ק" על באמריקה הקהדות 5ימווי חודש~הכרזת
 סו גאמריקה, הרבמם הסתדרות עם סעולה בשיתוף היהודית הסוכנות שלבג~ה

 שבטן )יד יב גליון לב, שטה "הדואר" - הפוריבםבשבטימי
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 ללונדוןמניו-יורק
 אייר4 )כג כד גליון לב, שנה "הדואר" - מסע()רשמי
 באנגליהמשוט

 תמוז4 )יג ל גליון 1 סיון(. )כב כז גליון לב, שמה "הדואר" מסע()רשמי
 מלוכה עיר מלךמקדש

 תמוז(. )ו כט גליון לב, שנה"הדואר"

 הספר לעם היינואימתי
 שבועות. ערב גליון"הצופה",

ציץ
 ו, שנה "תלפיות" - דל( פאליאצ'יק שלמה ר הרדיג לזכר הקושה)דברי
 1-2. )ניסן4 א-בחוברת
 הקהלחידהצ
 מיוחדת. ובחובדת 92"11,שש
 פוזנא דק"ק היעע הכנסת ביתפנקס

 304-280. שם - יד( מכתב הראשונה בפעם)יו"ל

 בישראל המלוכהמשפט
 520-522. -שם פדרבוש( ש. דר. של ספרו על)בקורת

 מציון ותורה מאמריקהדימוקרטיה
 335-330. עמ' ירושלים, ל"הצופה", שנתון"מצפה",

ינש4"ך

 במקרא הפרשטתמדות
 13-393ג ענף א,סורא

 ירושליםבשעריך
 חשון4 )ז לח גליון לב, שנה"הדואר",
 בר-אילןאוניברסיטת
 48-50. עמ' )תשרי4 א חוברת סו, שנה"בצרון"

גל-עד

 גליון לג, שנה "הדואר" - מק( רשמי - מונטפיורי ויהודית משה קבר)עי
 כסלו(. )וב

חכם-עם
 א(. אדר )ב יד גליון לג, שטה "הדואר" - ז"ל( אסף שמחה פרופ. של)ועכרו
 שלוםבארץ

 . סיון( )ג ל גליון לג שנה "הדואר" - בקור()רשמי
 והספרהלשץ
 לא נליון לג, שנה הדואר* - סיון( טזיס סיטי, באטלנסיק העברית התידה)עם
 סיון(.)ת
 תרועה יודעי העםאשרי

ג לס. גליון לג, שנה"הדואר"
-- 



 ל ש ר פ .ם566

תשם"ו

 המשנה ללימוד רצתעת
 חשון4 )ם א גליון לד, שנה"הדואר"
 הסהחנהמבואות

 חשון(. )כג ג גליון לד, שנה"הדואר"
 ומהותה המשנההח11ות

 טבת4 )כ יא גליון לד, שנה"הדואר"
 ? המשנה נכתבהאימתי

 שבם(. )כו טז גליון לד, שנה"הדואר"
 לתכניתמצע

 סיון(. )כ כם גליון לד, שנה "הדואר" - העולמק העברי הקונגרס)לקראת
 צבורבמת

 תמוז(. )ד לא גליון לד, שנה "הדואר" - "הדואר"()למסיבת
 1 הספרים עלבקורות

 בידי ערוכות התוספות בעלי תשובות 1 )גאנגלית( הוניג ב. ס. לד"ר הגדולההסנהדרין
 1 )באנגלית הומה ב. לד"ד בלונדון הדת" "מחזיקי ביהכ"נ תולדות 1 איגוס י. א.ד"ד

 מרדכק דברי 1 המזרחי הפועל של הרבנים חבד מטעם פרסום והמדינה,התורה
 13ש-859. עמ' שם, - קרפנשפרונג מרדכי הרב מאת לבבותחידושים

 פוזנא דקוק הישן הכנסת ביתפנקס
 52ג-283. עוף לואיס, סם. אהכנשטין, צבי מנחם לרב ספר למנחם",ב"ברכה
 לרגל עליה אות-ירות

 סיון(. )ה שבועות גליון"הצופה",

8125"ז

 בירחמלים סליחותליל
 תשדק. )יד לח גליון לד, שנה"הדואר"
 בעם תורההרבצת

 כסלו4 )כד 1 גליון לה, שנה.הדואר"
 עתה ועדמאז

 תמוז(. )כז לג גליון לה, שנה"הדואר"
 באמריקה העבריתההסתדרות

 20-16. עם' תמוז-אב4 )גליון וספר" "עם - תמוק)יב סיטי בטטלנטיק הכ"ז הועידה בפתיחת הנשיאות יו"ר דבד לדהוטדה(, שנה)א
 באמריקה העברית האקדמיהעל

 2-1. )ניסן4 א חוברת"פרקים",
 ימיט לאורהרמבום
 ד21. ע%שפ
 והדרש הפשט אל ויחסוהרמבום
 מו-יורק, העולמי, הידידי הקופרס בהוצאת ואישיותוש, תורהו "הרמכ"ם,במאסף
 4-77שעמ'
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*בשער"
 ידו. על שנערך ניו-יורק, ובחורבנם", בבנינם באירופה תורה "מוסדות לספר הקדמהוברי
 וולוזיןישיבת

 86-1. עמ' ובחורבנם", בבנינם באירופה תורהב"מוסדות

תשי"?
 ובבל ישדאלארץ

 16-12. )טבת( א חוברת ד, שנה המזרח""אור
 האשה לגירושי והנאיםסיבות
 ג-ד חוברת ד, שנה המזרח""אור

 )אלול"
.31-28 

 העברי הספר בית שלראשיתו
 67-64. שנה, 35 לו למלאת הדואר","ספר

תשוי"ח
 הסמ*ג על שטיין אייזיק יצחק ר'ביאורי

 71-33. עמ' )תשרק א חוברת ז, שנה"תלפיות

 בניו-יורק וחתמ לבתו וצ"ל ציולינג רב4צמכתב
 8שר243. עמ'שש

 פה שבעל התורה כתיבת בדבר ושיטתורש*י
 74-61. עמ' ניו-יורק, העולמי, היהודי הקונגרס בהוצאת ואישיותו", תורתו "רש"י,המאסף

 שמתחבר
- לפטירתו( שלשים נ"ע חורגין פנחס דר.)על  טבת(. )יא י גליון לו, שנה "הדואר", 
 הקטמת הישיבות חניך שללדמותו

 תשרי(. ול )ט לט-מ גליונות לו, שנה"הוואר"
 ומצוותארץ

 16-14. עמ' )ניסן(, ב חוב' ה, שבה המזרח""אור

 תנחומא מדד,ם שללמהותו
 120-39. עמ' ג, כרך"סורא"
 ישראל ומדינת העבריהמשפט
 510-מ52. עמ'שם,

 : ומשנגלית כש8מריםד.
1987

 מאן 88מלשןח08120א
 118( *ש1סא 88ם)פ6=עסע

 *עז שסצמסא וסץ ,1 .סא 1 מק86()1987
 ח084ז411מ0י4',1

 48( 8*ז48ם 8*ז*זע*8 1ם 6ח1 1411 1םטםפ4 חס8פ*זנפס:4 102.סקיא
 נא0םצא1נפסא 2ס)ם80שנמ4

 שאז ~פס2תסא (סץ ,1 .סא 2 שע86()1887

1988
 88ן 24ש8081? וצז8ז4ז8

 *אז 4ש80א0א וסץ י "א 2 .6***?(גפ19
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 נשנ202נ משנגזפסזפפנ
- שא4אפ8ש4פסא  סי( 159 ש18 ?צם8מ*ז1פפ2 א אק586 שש61עפשז 
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 ח5ג8 1צטז5ג288עם08א
 ש6סשפסזז( שפם שש*שפסס פש *ש אסם=58 שפסץ ח*שח55ח

 *א6יששיז ?5 חעשסן)6םםש8
 *אז "פסשנזסא וסץ % 4א 8 וס3(()1938

 .8מ 4מג011ז2ג254ז1ששע
 6אז "פסשתסא וסץ , .סא 7 .זסא(.)1888

 8זח;(1ו 4מ 2נזצפגמ
 6אז "פסשהסא וסץ % .סא 8 (*מ(.)1988

1989
 1854וג;(מומ112%גזצי88

 *אז "שסצחסא וסץ % .סא 8 .פסט.)1938
 12ז זז202581ח ן,( 1נדמ1?,(צז (פג10ח48נג
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1940

 חגחג58ג 0גגשצ00צ
 1ם8*דנמט נ18שש*ן ,םש6קסשיספ8 וסץ%

1848
 8'א5ג8 28ם0א סאג 8מ548280 ן0 מ0עם8א0פגזפע28מט
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1948
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 אשנ0גאי010צ80
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1950
 4טמ8ט58 8ג ג 8ט010עפ8שזא2ם
 *5ז חססששא ,"סז5ם .סע.1
1982

 שע ששזזס80אאגי2זפ5
 *5ז "שספהסא וסץ ,15 שא 2 .ש0(.)1952

1958
 28עיז ן0 8צפסזם2צ זע פ28 אגש10יפג88קישפפג0ג

 **558ן 45ספ פ1 זספס5 שס 2סיע סום8.פסז88
 ו2 0גג18ז1גח14נ210

 59ז 46י9ן שז*שם*ו *חי( 86י6ן זזםז35צ .1סץ )פץ ש14חש* ?5 ס*%י9פפן

 ש4ן *אש
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 י815702 םחגו%[10מא
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330
 )א4ש""

- - ;45ע 1 1 09שש4נ
 4 4ח1%
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 01זן א444אג 1 ש1ג 4"4"ץ( )7"צ"א9ע440

 01 מם2ס0האו
 טטאי

 פ0 ס6 מ8ש1טג ש שש8 פ 4שנ(
 ו0זן א ג ש"א337540

___ 
 פנ ס6 סנ368 מ8ג

 שיע(( 01 4עא? ,ש;4ע)420"4(
 נא"1 ? 1חצא;מ350

_ 
 סיד סנשפ(ג 01 סחז ט055265ז ש ט8פ0בע312

 ,9אאז145( 4ק44ע? ,קשמ 4"4צשץ)7ו;צ"עי9ע
 ייס4ו א(ו8מ5ס(1 08$אזס31 פא1$אס)

 01ז? 4ש7ז1ל זשע440וז4.ד380
_____ 

 1ח1(ס5 5ס6שס8
 עששז5ש11( ,7ו;צזשע;9/()יששנמצשהש?

 81ו(80 8$פסלד טי סאז 7שא011118
 ו0זן ע0)2 75אאש,ע394

_ __ 
 ט2(1(סבמשל7זזיס)
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