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 פירוש נוסזזל את יסודית מדעית בדיקה לבדוק 7pj7.jp החוקרים ראשון
 (1915 ־ 1933) ברלינר אברהם מיה דאסוניס ודפוסים יד כתבי 79 על רש־י

 בערר ר־ בשנת התורה. על חז־י פירוש על מדעית מהדירה למרר מתוזייא
 לא עינויים עם ב!( כבסו מזמן ססיבי ^בגפני חלקי בתב-יד שתיתן הובא

 סל יד כתבי לשרידי בנוסף אחרים. סמקוטות לנד שידדע למה ביחס מעסיס
 זה כל - ראשוניה וסדפוסים דפרדבאנס איסליה ספרד. מאשכבד, ־ז5ר פיררס

 לספר, טעתה יזדקקו רש־י חוקרי ספודס. ומבנא החילופים פנגגיז כלכוית
ספק. בלי

 ושרר. מנשה 7קי ע״י במדבר, ויקרא, ססלת, חומש על לאוד יעא
;הרסי{. ליממז

. ,עם א“רל

ניסן



 במקום בימינו סיגריות עישון לעניו כיסינו פוסקים התיחטו {•פנס האם
ליחיד? □ריאות לחזיז כנושא בכלל ועישון ציבורי,.

 מכור הרצי הלכה, בעיות לבירור סנתרן - כ״ד כרר נועם, כשבתין
 "על ,פיינשסיין מסה הרב מתיחה ש״ו ’עם תשמ״ב, ידיסלים סלפה תורה
המדרס". בבית סיגריות עישון דבר

 ומתפללים שלומדים וכבהבנ״ם בביהמ״ד היגארמן עישון כדבר הנה השאלה:
 לבופם טקסה ממטע וגם העסו להכול יכולים שאינם אברכים שיש הכולל חברי כל

 ומזיק ראש וכאב גדול צער להם שיס הבקשה בנוסח כתבו סהרי ס״י שחולים
 לתלות שיוכלו גם שאיכא לחוש יש החיים... אה גס מקצר ואולי שלהם לבריארה

 ונשאלתי בבינריד, נמצא אסר וסהעסן מטנו רחוק לא מעשנים שאחרים מהעשן גם
רבביהכנ״סיי. בביהמ״ד מלעשן למונעם יכולין אם

 שכתבו כמה הזכרתי ולא” ... ולסיום כהלכה. ערוף וסריא שקלא כנהוג,
 לעטן שאסור כדכתבחי ופשום ברור הדיו אבל תורה... ביטול גם מנורב רבר

 ניזוק כשאינו אף מזה שמצטער מעשן שאיגו אחד שאף כשנמצא בביהט׳״ד
 אנשי שם שנמצאים מקום ובכל בכיהמ״ד לעשן למעניו אסור אופן דבכל ...
 ידידו והנה בלבד. מצטערים רק אם ואף להם. ססזיק ואומרים מעשנים רלא
 רעת שכתבתי מה שיקיימו אני ובטוח הצדדים משני הנוטל טחברי ואחד אחד כל

.”התורה וחכמי החברים בין השלכם וישדר. ברורה והלכה מורה
 של ראשי רב תלוי, חיים דוד הרב מכתיב כר :ההלכה סכת העישון איסור

.6שניר )מהדי תשל״ח סי, עמי ב׳ כרך רב", לך "עסה בספרו אביב, תל
הרב ודכ-י

 )דברים נפסר ושמור לר השטר "רק הפסוק היא בתורה, המרומזת "האזהרה
 מפסוקים (.15 פסוק )סם, לנפשותיכם מאוד "ונשמרתם הפסוק וכן (,9 די,
 הרב :ל"ב( כרכות )עיין החיים על ושמירה זהירות חובה רבותינו למדו אלה

 מכח שנאסרו הדברים הס חמורים בריאות"... סכנה על ברמב״ם לעיין ממעיך
 ואילו לקולא, נידון באיסור ספק כל סכו אחרים, מאיסורים □ריאות סככת

מאיסורא" סכנתא "המירא רבותינו וכלשון לחומרא. נידון בריאוה מסבנת הפק
י"( )חולין



 הוא לבריאות... הנגרס שהנזק כיותר ברור הלרי: חיים דוד הרב ומסכם
 במחקרים הובא וכבר סיגריות. מעישון לארם הנגרס הבזק לעומת וכאפס כאין

 מאלה יותר מהמעשנים אחוז לוקים לב, ובהתקפי הסרטן, שבמחלה מדעיים,
 זיהום את בעצמו ומרגיש חט המעשן אדם כל לכך, ופרט מעשנים. שאינם

העישון. בעקבות ריאותיו
 התלמוד, חכמי רבותינו בימי נפוץ העישון היה שאם ספק מרם לי אין

 על המדע אנסי חקירות מתור יודעים והיו הפוסקים, גדולי ביפי ואפילו
 הריון מכח מוחלם, איסור אותו אוסרים היו רעיסון, הכדור הרב הסיכון

וההלכה.
 אדם כל וחובת כעישון, איסור שיש דעתי לעניות ופשוט ברור ולכן

 להמנע כחוחלו, מלוא בבל אלקיר את לעבוד כדי בריאותו, על לשמור הרוצה
ח. בם יסכון לבו ושומע מעישון.

 וולדגברג, אליעזר הרב הספר, למחבר עשר חמשה מלק .אליעזר ציע שו״ת מתור
 ,1976 כשנת תורנית לספרות ישראל פרם כעל בירושלים, הגדול הדין כיה חבר

בבירה. צדק שערי חולים כיח סל המובהק לפוסק ונחשב
 הזכות ואם סיגריות, עלשוני דין פי על לאסור יש אם השאלה: לייס: סימן

 להם. מזיק שהעשן כנימוק כידו למחות המעשן עם אתת במחיצה הנמצאים בירי
שרסהיים. יוסף אלי ד״ר לרופא תשס״ב, בשמחה, הסרבים בחודש ניתנה התשובה

 הסברתו עקב אחזתני רעדה וממס ונבהלתי נדהמתי א. בסעיף מתחיל הרב
 הממשיות והוכתותיו המופתיות, הרפואיות וראיותיו והבהירה, המעמיקה
 בי לגוף, כתמים כגחלי כמוהו סיגריות של שהעישון עדים כמאה המעידות

 עלול העישון וכי המעשן", מל הגוף לבריאות ביותר תמורה בצורר. מזיק "הוא
 ורמכ״ה מט״ם נוספות ראיות להביא ממשיך הרב ח״ר... החיי□ את לקצר ממט

 לפלפל הצדדים אחד ממשיך שעליו בימינו מקור דוקא מביא גי, ובסעיף
בהלכה.

 ,שנים עשרות לפני ככר העישון נגד להתריע שיצא מיוחד אחד וסצינו
 בספרו לו והיא ז״ל, והמטב״כ חיים חפץ בעל בגה״צ מאחיו הגדול תכהן ת״ח

 העישון... אגב בכבדות הרעות על רהסיפו דברי דמדי י״ג, פרק אמרלס ליקומי
 אודות קצת ברבר הסיגארין, עישור אודות לידי דאהי ואגב יהיתכו מוסיף

 עצמו את להרגיל אסור חלוש, שהיא מי שכל אומר גזרו רופאיה כמר. הגה זה,
 כדורבנוח דברים לגו הרי ,לגהשו,, גם נוגע ולפעמים כמחיר, סמחליס בזה
לגוף, מזיק כסזה העישור של החמוד איסור על צ'יל ז החיית המקובל הפוסק מפל
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 סלטים וכן ורכים הואיל - ’ר. מומר - בור! לומר מיש דעהו על עלה ולא

 "בודאי מכחוחיו יגרעו העישון יד על אם כי הברור פסקו פסק אלא מעשנים,
זה". על לדיר לבסוף יתבע

 מדברינו העולה תורה זאת "... אליעזר: ציץ כעל מסכם ,ם ובסעיף
 כשמעשנים כן וכמו תורה, דיו פי על העישון לאסור מקום יש ספיר כי להלכה,

 לפגוע מזה שחוסם סם מהנמצאים ואחד אחד כל מפיר יכיל ציבוריים במקומות
 מאמר ביבליוגרפית: )הערה יעשנו. שלא המעשנים כידי למהוה בבריאותו

עט• ירוסלים - גי כרך ,ורפואה הלכה בקובץ: לי־אסונה נדפס זה תשובה
סכר(. - סב

 מה החלימה צבי בסירת חברים אסיפת בימינו. פוסקים 3 כותבים כר
 לפעמים אוזרים. בנוסאים הפוסקים דעת ויהיה ולכאן. לכאן הרוב. רצון שהיה

 פוסקי בין אופן, בכל אבל, ציונות-דתית. ומחשבת תנועתנו דרך לפי לא
 איך וכמת, כמה אחת ועל בדבריהם, לחלוטין־ להתעלם ואין נמנים, הם הדור
 ולהביא להאמר הדברים וראיה לעישון. הנוגע בפסק בקיומם להתעלם אין

 יהודים, הרבה ולפעמים, בודדים, אצל נסייה ישנה כאשד הציבור לידיעת
 של ,וכו בריאות תברח, לבעיות מתיחסים תקופתנו רבני אם ספק המעלים
 היוצאים הלכה בקובצי לעיין יותר עוד וכראי כדאי הנוכחית. במאה החיים
אנו. בימינו לאור

.ניסן
 מרדכי הדב סל ביקורו לפני למערכה הגיעו הנ״ל המקורות המערכת: הערת

ואתחנן. פרי סבת צבי, בסירת הלפדין

 בספר: "ההלכה נספרות "המבק מאמר: לקרוא מענין פיתביבליוגר הערה

 קיק הרב מוסד כתנא, זאב יצחק פרופי הרב סאה התשובות בספרות מחקרים

יותר. קרומה רבנית בספרות מבק והרחון בעישון הדן 317 עמי תסל״ג,
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 שיהיל ך,*סיס על מודיעים אנו החודש ברכת בכפילת מברכים, בשבת

 החודש. סל ה"מולד" וזמן מועד ג״ב לדעת מתפלל לכל ו*ס חודש. ו» בהם
 ולפי המולד, אחרי ימים 7 ם- החל לבנה קידוש מברכים ספרד, מנהג לפי כי

הסולד. אחרי ימים S אשדוד מנהג
 בדברי קצת נעיין הנה סטלו. מיוחדת ססגרת לנגר." "קידום למעמד

בנידון: ומחשבה הלכה
 סור - אשכנז ליהדות בסיסי״ ידור ישראל")״ס ״עבודת בסדורו בער,

 משום עשרה מוין אחר להזהר "...יש הלבנה כרכיז לפני מביא (19 ה- המאה
 בי מעומד, ויברר רגליו ויישר גאים נגדים וילנש מלו, הדרת עם כרוב

 מקבל כאילו כזמנו החודש על המברר כל עליה שאמרו עד זו מצור. גדולה
 האן יוזפא יוסף מאת - אומץ יוסף בספר וגם נדיב(. )סנהדרין השכינה פני

 ענ״ם פרנקפורט דק״ק הישיבה ולבני לדיינים ראט זצ״ל, נוירלינגן
 זהירות צריך סאוד מה כתוב: הס״ז בסעיף (1723 בשנת לראשונה הודפס )הסכר
 ולאו היא. רכה כי במורשי חודש מדי הלבנה קידום במצות להשגיח גדולה
 לקבל אלא ישראל זכו לא אלמלא דייל חכמינו שאמרו מה הלא זוסרחא מילוא

 המצות... ככל היא ששקולה דשסע דיים. וחודש חודש כל שבשמים אבירם פני
 הזאת הגדולה המצווז תהיה שלא אפסר היותר על עצמו יזרז אדם כל לכן

 ההיא... בחורש עור לתקן יוכל לא מעוות תוא כי ממנר ערכית
 חביבותה לרוב מאוד זו במצור. הארכתי הנר. המחבר: מסכם יזע״ר בסעיף

 לקדשה זכה ולא יסים חודש עליו סעוני סמי לומר קרוב ובעיני וחשיכרתר
 לו להיראות רצה שלא מברך מאחר כנזוף דהוי שבשמים אביו □ני ולקבל

.."סמנו. ו פני ומסתיר
 תחת 33 כעס׳ בי כי־ר ,החפילית עולם כסכר ז״ל מינק אליהו הרב

 לתפילה הטעמים "...שני לברכה: מסלו רעיון מביא הלבנה", יכיכת הכותרת
 השכינה חכרת את כנו מעוררת מבע כתופעת כמולר שהתבוננות כסם כי ... וו

 מחוך מחודשת פגייה משום הגלות מסכנות ישראל של הצלה בכל יס כר כטבע,
 בהססוריה ליסוד כבסיס הטבע יסוד כאן גם ממש כך השכינה. אור של נעורים כמ

 הבאים אלה יסודות סני מסוס נר. סיש תפילתנו בקטעי משתקף זה הרוק וקשר
מאחח".
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 הערה מביא ראיה עולת □סידורו דצ״ל קוק הכהן יצחק אגרה□ הרב

 רקע ועל .״ג״פ.. ואומר הלבנה כבגד ״...ורוקד יט הלבנה ברכת שבאמצע
 ,כלביא ע□ בספרו: לביא, קב' טל רכה לזזעכר אניני, סלסה הר□ מרחיב זה

 הטעם ומר. מנהג"? "סתם או ממש "מצור. ר״יא הלבנה ברכת האם לשאלה:
 ...גמור דין היא נההלב תברכ עונה: הוא קנ״ו(, )סימן זו? ברבר של

 וי הצו מטניס שאינם השמים צבא בריאה על לקכ״ר• סכח הוא הברכה ועניו
 קידוש אחר נמצאים הסידור טל וכנוסח תקופותיה□... בהילוך להתנהג שנצנזוו

 אביי, הסיק חשיבותה ומרו□ לעיל(... ומובא מ״ג שסנהדרין חזי׳ל דנרי לבנה
 ומסיים בעמידה". זו ברלה לאסר שצייר - מערמדי למימרינהר צר>ר הלכך

לעיל: שנאמרו קוק הר□ דברי כרוח אבינר הרב
 פחד מפני הריקודי□ שמחת לקיים השר. היה לפעמים השרה, "וכגלות

 ולקוממיות לטונה, עלינו הנטויה הטם ביד טחזרנו, עכטיו אבל הגויי□.
 להחזיר ראוי אומתנו, ולתחית ארצנו, על ממלכתנו ולהתחדטות עצמאותנו

לפניה". ולרקור ולשמוח ליושנה, עטרה
 נספרו מקדיש □המבורג, דגול מחנך ז״ל, יעקובסרך יששכר הרב

 ציטוסים עשרות מביא הוא זה. לנושא עמודים 12 גי, חלק ביינה״ "נתיב
 הם שניים שראינו, "כפי כיח□: היא ולסיכום דעוח והרבי פוסקים מרבנים.

לנר. שנתו המאור על להי הודאה ברכת א. הלבנה" ב״ברכת הרעיונות
 אנדה שלא דוד ולנית לישראל היא אות הלננה ב.

אשן". - ליוצרם ולפאר להתחדש ועתידים הם וקיימים חיים אלא תקוחם,
 ההלכה מעולם ואחרונים, ראשונים פוסקים, מדברי להניא יכולתי

היריעה. קצרה אר - זו מצור. לחשינות שבח דברי והספרדי האשכנזי
 יוצאים ואז, לכנה! קידוש שבת: במוצאי מכריז טגכאי נהוג ואצלנו,

 כיו הסת גם ולשמחתנו, כצעירים, מבוגרים חברים. טל רב מספר החוצה
 גס מעטים שלא כך על לתמוה ריס הלבנה. קידוש כיכת רב בקהל האומרים
 הלבנה ברכת אבל מחייבת, אינה הגבאי הכרזת אמנם יוצאים. שאינם החברים

 בארע הפילה בתי בהרבה כמו שלנו, הכנסת בביח התפילה מסדר חלק היא
ובחו״ל

 - המנהג שורש והכנת כאן תמינאיס כיכרים עיון אחרי שעתה, לקוות ויט
.,מלו" הדרת עם "ברוב שנאמר: כסו כולו הציבור בהשתתפות זו הלילה תאמר

פלוטקין ניסן



 סיכום. לכתוב דיש לסידטה, הגיעה *ני בטירת הגיור אולפן מנת
 מכמנים מספר נטלהו .אעלנו האולפן שהיית בתקופת לכתוב? מד■ - סתלנעיס
 השבועי, בדף קעדיס סיכומים באולפן, הלימודים על דווחיס להכלים,

 כדיוק מה לי ברוד לא לכן. גירות. על (הופמן .ע. ד )מהרב אהד שו״ת נכן
כללי. כסיכום לכתוב

 נרים לקבל האס בכללותו. הניוד לנושא לד׳תימס שכדאי דומני , מאידך
 גתסרס נשארות והבנתן שבלב סיבות ני לעין. ;הנראדת הגידו סיכות כאשר

 אמרי חיפוש אולי אד לאומיות. סיבות או איסדת, בנושאי ר,ן - האלהי(
סזנדרה. ובתרי״ב בר.' דבקות דדקא ולאד - חדשים שורשים

 ואיזה - השבועות תג לכבוד לאדר יוזנא ”״בעידו. של הנדכחי הגליון
 סיפורה את מספרים אנו שגו זה, מג לא אם כיהדות הגיור את ייתר מסמל הב
מלכית? של אסא המואביה. רות של

 שלימ״א־ גזלן שלמה הרב כביד של לספרו הגעתי בספרים עיון כדי תוך
 ,204 בעט' שבועות״.” ובמדור השמיב. בשנת לאדר שיעא והמועד השנת תורת

.ההלכה של באספקלריה הנדות מאסר•. סעאתי
 המיה היות למעשה היה הראשי, מדב בהיותד גורן. שהרב לזכור, יש

 הלימודים תוכנית את ניסה הוא .בישראל דר הגי אולפני של המערכת כל סאחורי
 הקיבועים עם מאבקו לעיבור בודאי זכור התהליך. לכל נורמות וקבע

 שגמרו קיבועים סאומס גדים עבוד בישובים נסר מסבה הקסת על החילוני־ס
 לי ידוע נסקל, שדנים נמוגים נדוסב גורן ער׳ו־כ 9 א על ומענין: אולפנים.

 י מסמי גורן שהרב בישראל, גיור אולפני בניהול שעסקו שונים מאימים
 שמספר סור זי. אין בכך. הקלו הס שדוקא הרדים. לחוגים בהשוואה בגיור

 מהאולפן. פרסו הלימודים, בתחילת טסש עבי בסירת שמיו לגיור פועפדות
 נכתים בית עבדדת עם ובשילוב הרדים, הנקראים רבניה קם הסריס ועקב

 תקופה להתגייר העלימו - ביהדות ליסוד שעות ש> זעום ומספר בדסיים
אעלנו. שנשארו סאולפניססים לפני ארוכה

על גורן הרב של במאסרו נד, אס נתרכז, אלה, תקדפה דברי לאתר
הגיור



 להיות יכול סהס אחד עכל גושאיס, לעשרה נסאטרו סתיחס גורן הרב
.עעסו בפגי למאמר גרסא

ישראל. על גייס של לעליונותם מעמיס שלושת .1
ממורח. מ! טבוח מהורה למתגייר שגא גר קבלת האס .2
לגרות. ויחסו מרפב״ם שיטת .3
?נלתס. ומעודדים הגרים של סעסדס את סעלים המדרשים .4
בריס. קבלת המעודדות דעות ישגז נגגלי גס .5
לדורות. ללסד גא איני בענייס גריס קבלת אי בדבר מויכוח .6
גדים. בקגלת הלל של החיונית משקפתו .7
S. הבנלי בין שוגה הימה לקולא או למימרא גדים לקגלת מגישה 

.לייומלסי
גחו־ל, לגדות באר׳ן הגיות ביז הבחנה .9

 סל ממעלתם שוגה העליון ילס גע הגרים של סעלתס מזוהר לשימת .10
ישראל.

 ,ודנסני .כשלענסו פקין■ סאפד אחד כל - נושאים עשרה וגנז.
9-71 ,5-4 1900 01ftvu.1v גהתיחסות להלוםין שוגה לגישה פתח פותחים 

 איבד. שהיהדות לסעשח, ונעדר! היא, הרווחת שהדעה בעוד - גויס לקבלת
.kvjj לכל "פסיבית״ גישר. וישבה גידר סעודות

 גדים. קבלת על הידועה מפיסקה את בורן הרב מביא מאמרו בהתחלת
 "ונצרה ונתיב כספחת לישראל גרים קשים כ(; ,ס"־ו עיגסגת אפר חלבו ד'

א(. ,י"ד יעקב">ישעיד. □*־מ על וגספחו עליהם הגר
 הנוהל על השמיעה הברים פקכלי נגד ההלסדד של זו שלילית משקשר.

 לעומת מלהתגייד. שיפרשו כדי פאיד עליהם שיכגידו וגרמה הגרים של לקבלתם
 פירושים ארבער. מעיני שלילית, כרוח חב״ל, לפיסקר. מסקובליס הפירדסיס

 הברים סל שבחם את סזניביס שרוכס נ־; ,,ע קידושין מסכת כתוספות, אמרים
ישראל. בני על הדתית עליונדתס את יקובעיס

לחוברת שלא סקוסות ככ״ד עליהם הקנ״ה שמזהיר לפי נ.
 הגרים הס קשיס לכך יעערם, שלא אפשר ואי אותם,

כספחת. לישראל



 ישראל מה סבני ,כדאםרן בגלית ישראל ס הגרי שע׳י לפי .2
 עיתוסעו כדי כוכבים? עובדי משאר יותר ארצות בכל פפיזדים

במים. עליהם
לישראל הס קשים ,בהס דסדקדקין כפ׳נדדת בקיאין שהגרים לקי .3

.nn9v3
 על אלא שורר■ הסכינה דאין בישראל שנשמעו קשיש דלעיכך .4

מיוחסת. מספחת

 והירושלמי, הבבלי בין בגישות ההבדל על בודן הרב דברי את אביא
 שהדבר גם. "יתכן .בחד־־ל לגיור יסלאל בארץ ביוד נין ההבדל למכסה סמוא
 גדיש*. במסכת האסדו־ הבאכו כנר כי ,בחוי־ל או באד׳ו הוא הגיור אס תלני

 בר, שהוא עעמו על להעיד ביוזק יק דה ואין בריס, ססכסרת ישראל ארץ חביבה
 נעם, לחשתרשותס סיכויים יסכם כאשר הבדים את לדחות אין ישראל סבאדץ אלא
 בדבר, התלויה אהבה היא שמא בספק, טדסל עתידם בוזד״ל אבל וכאמובה, בית

 חכסי רוח היתר. לא לכן ,ולאסונתנו לדתנו אהנתס תתבשל תדבר ולבשיתבקל
 נקשו ישדאל לבאיע הירושלמי אכל ההתגירויות. מעידוד נוחה י מבבל התלמוד
 בעם להתערות ססוקס שידע, משום להתגייר הבאיש את סעדדד הזקן, הלל נעימת

.’שביהדות מטאור את לכשיראו שטיס לשש ולעשות

 וראו ישראל בארץ נתחברו הס עבם המדרסים, שישת בס היא כזאת
וליהדות. לתורה גדול חיוב נהתביירדת בתנועת

 עשרה אחד ואחרי בורן. הרב על מאפרי מתון המדלג, קדה על כאן, עד
 להארין■ סקוס •דים בררן הרב מסיים ומחשבה תולה דברי מלאי עתדדיס

למועדי*. חדרן ועוד זה, בנושא
 בשלבי הבמעאיס ,ד«רב של נוח ותהו שאלות על 0 מכרכי וסת כשל דאולי

זו? הלכתית בסוגיה יותר לעיין נוכל יהדתסת. הכבה

.ניסן



חיוסית, העתוגות סל במדורי ירעימו מממ״א סגה כסייס

 סשגיגיס שאומגו סובן זו. בשגה לאור סימאו ספדיס של סקיפומ סקירות

בכלל. יתדות ליסודי - התורני בסתום שעוסקים בים תמו סעדיס וחד בסי

 לב סת19ת לר-סבוה גי גרשו זאת בכל לספרות. בסר. איבר. "כסירה-

כישראל. הסולו־ס בתחום משביבת להרעער. מחברים
 מימת מסס־א ששגה דוסני .ל־להיס- ססויס בדשא מועך לעינם מעמם

 ודוק* באופנה, היא פמאיס סכרסלב. בהסן רבי היא הרי ,ר״ר-ן סבה

 ,באישיוהו ומתעגיבדת פיליסופיוה סמסכוה בו מבאר דמייס. לא בחוגים

.ספוריו ועל עליו ספרדסי לבולמוס גיסה
השגה: שהרעישו הספרים אס אשיין

 סברסלב. בחסן י• של - שיחוס חלוסות, ספורים, - הלב מיקרו .1

שוקן.־ מדשאת שדת, פנחס בשריכת

 הושאס הר, ישראל בבריכת ,סברסלב בחסן רבי - סששירת ספדרי .2

הסאומד. הקבוץ

 מבוא בערון< סכרסלב, בתפן ר• סל - המעשיות טספררי שסה ב.

.ססייגזל? שדין הרב גשריכת דבי, ’הנש רפירדשים.

 ביוגרעיח שובד, שם מי״ד. ברין ישחק אברהם - הימורים בשל <.

ביותר. סקיפר.

.0)לבוש טבוש הוש' מן, יעקב סאת - ד.ד*ן סל חייו ספירי .5

 ,ד סל סשסירת סעודי •י קוק הרב סוסד סטפס הופיע - 1971 בסבה

סבר׳סלב. כסמן
 ר״רכגיס סאת הר״ן" של כייגרפיר.“ ספר - סבים סהפר לפגי

ש״ה. קיק יהודית

 סגדם - הד'/ של טסזר. מייוסלסי־ ימחאן תיאטרון השיג הסגה

בירוסלים. דמי-חילובי סכסיר לשוד
 הסולי״ס סםפר לעי ובביאת, הר״ן בכתבי פרוכת המעכיגות ובכן,

כדאית. הימה ההושאת וסאסץ, כספים סי.סקיעד בישראל,



©
 בעולמה כיותר דר״סקורייס ליס77ד.ג ההוגים אחד הוא סברסלב jonj ר׳

 תתיר, זר תנועח □מעודדה החסי־דות, מל הראפיניס גדורות גס החסידות. מל

 היו יביס לא דגולים, אימים ממררת סתונד. והעלתה יסראל בעם רוחנית
 .מברסלכ נחמן כר• ומקורית שמסיקה שהשבת ונעלי דוחני קופד. מיעוד כעלי

 כסר. לכתוב נידו עלה דדויוכי, גרפגי סכל רעועים מתיו רקער״־ס, בתייר

 ולאישיותו לתורתו נאסגיס מנמארו חסידים. קנועת ולתעפיד סופה יעירית
סותר. אתרי מגר. סיס והשי כפאר. תזה, היום עד

 פבאוקראינה. מזינד* בעיר (1772) חקל״ג גיסן נא* נולד נחמד ר׳

 סיסרר כל סלו. הפעסיות ספרדי את להפר כתשן ד* החל (isos) חי־ס־ו נשנה
 קשור פהיר. כגדסא הורד. דבר או שיחה לאחר כעיקר .נדינתד שעלה ככי סיפר

 כספזרי-עס, וכנוייס עררכיס המעשיות סיפורי רדג הסיפור. סל □ענינו
 נחסז ר* על סיפוריו הסגנון. לפרסי ועד היה" ־פעם ננוסח הפתיחה לפן

 הורתו אה נחמן ד׳ אומר סבאפעעומה ,סכדנסת ספרותית עירה נעלי הם

 לסשודי- אד לספררי־אגדה כדומה סוגים גוסאים על סחמברתיו את ופגיע

 היה גחמן ר' יסרוכזיס. סגוכסיס תורה דכרי סכיליס נחמן ‘י ספירי עם.
 כתביי. בכל סניכד וכפי ,עעמו על מעיד מהוא כעי בשקרא, גדול כקיא

 שעלילות לחלק אחר סקור ולספורים. לדסרייס העיקרי הפקוד היר. הפקרא

 7הד־* סל סיעירתו כיכר חלק תלוסותיו. ,כנראה הוא, בחשן ר* על ספוריו

 חוויותיי את ושספר עעסי על לתהות סרנה נחמן ד' ,אועוניוגי־פי הוא
 תכיכתי נשפררס היו □חסן ר* ססיפר רבים סיערריס אדלס .פחעבותיו נאת

 דעונו את הניע - פה נעל ספוריו אה סיפר כאפר .סאדעד פאורעות על

 לסעלה ויהיה סעפיית, ספד להדפיס ־בדעתי אסר•. הוא נספר. עי־ופיעי

לעד". כלשון ולשעה הקודש גלשון כתונ
 שהעתיק ;תלסידד נתן וד* באידיש כמקודם סופרו הסעעיות סעודי

כתחילה. נדפסי וכר בעברית, הכתר על אותס העלה רכיץ ספודי

 כסכה שהדורות. במספר נתסן ד־ סיפורי הדפיסר ארוכה תקופה נמסר
 שהדורות. לשספר דזכיני הד־ן רספדדי בכתבי חדשה התעגינות עעח תשס־־א

 ר* של הרוחנית פורסמו נשארת ההבעה. דרכי ובשנוי כזסן הסורית ולמדות

 משחיתה פחות לא אחריו שבאו לדדרדה סססעית ונעלת מאד הידנית נהסן

זסנד. לבני

. גיסן



צנזרר^^^^^?ידנר
סדנה וזכרים אסיפת התקיימה תסס״ג, סנת סל האחרון סנוחר. במוצאי

 המאות המסר על אריאל יצחק העיר בדיון ובו*. כנסת בית סליחות, בנוסאי
 השנה כראש ונהגנו זה בעניו דבר נקבע לא באסיפה "עלינו", מתפילת קסע
 הדבר אה להבהיר ברצוני לנוסא, מודעים אינם סוזברי□ יסכן שנהגנו. כפי

תגובה. ולבקס
 נאמרת והיא ביום, פילמים סלוס אומרים אבו ”לסבח "עלינו תפילת את

 רם כקול אותה אוסר הוא מוסף סל הס"ץ בחזרת הסגה. בראס כן לא בלחס.
 וכסהס״ץ הקודש, ארוך את סוגרי□ בהם" חלקנו שם '׳שלא לקטע סגיע וכאשר
 על ונופל נדר כורע והצינור אותו פותחים סוב כורעים" ואנחנו’־ ל מגיע
 ככל וגורלנו "... יסראל ריבת במחזור כר כתוב בסלטוהו הדמע פניו.
 כורעים". ואנחנו יושיע לא אל אל ומתפללים וריק לתבל משתחווים .סה□ המדגם

 במהדורות רבא כמחזור וגם יסראל. רינת במחזור הוספתי, אני האריחייס אר.
התפילה. סל אינטגרלי כחלק הקסע מופיע האחרונות,

 הפך מל סלסה ר' כעריכת הסידור וגם יסראל רינת מחזור לזכור, יס
 יהיר. הסניס, שבמרוצת להניח ויס צבי. סירת כקהילת המקובל התפילה לספר
 תשל־׳ג בסנת הסידור של הראשונה מהדורתו מאז בקהילתנו. הבלעדי התפילה ספר
 הכל - ישראלי ארע תפילה סידור ובחרייל בארץ קהילות הרבה ובידי כידינו יס

שלאחריו. והדורות הממלכתית הקוממיות רור לצורך
 מעיין והציבור ר״ס״ץ, ע״י בקול ״עלינו״ תפילת נאסרת כאשר והבת,

באריחיים. סצייגחי הקטע על מדלגים - רבא מחזור או יפראל רינה במחזור
 סל מובהק חוקר שהיה ז״ל היניימן יוסח פרופי דברי להביא ברצוני

 האוניברסיטה ע״י תשמ״א כשנת לאור שיצא תפילה" "עיוני בספר ישראל. תפילת
 לראשונה נכתבו והדברים לנושא. התיתסות יש ,27 הערה 60 כעסי העברית.

 דבריו והנה ושופרות[. זכרונרת מלכויות, - במאמר חסכ״וז. ,,ט־ כמעיינות
הייניסן: פדופי סל

 המונסיי ככל "וגורלנו המלים אחרי האשכנזיים בסידורים הושמם כידוע,
 טענה בגלל יושיע" לא אל אל ומתפללים ולריק להבל משתחווים "זהם המספס

 היא הנצרות, סל בגנותה אמורים שהדברים הביניים, נימי הנוצרית הצנזורה
 ל"ישו". כגיססריא שווה "וריק" שהמלה בכך זר למענה "ראיה" מצאה אח
כורעים "ואנחנו ההדגשה שכן מקוטעת, תפילתנו נמצאת זו הסמטה ידי על
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 שהם" למלים וסגנוני ענייני בניגוד אלא סוכן לה אין '”וכר ומשתחווים
דבריו. כאן עד וריק". להבל משתחווים

 ”עצמית "צנזורה הביניים נימי נוצרים של חיצונית צנזורה ובכן,
תשט־יד בשנת שלנו

 חפסי "...עם בדור כי - מתפילתגו קסע החזיר בצדק, סל, מלמה ,ר
 תפילתנו לאמר שאין מצב להנציח ואיר להמיתם איו ירושלים" ציון ארץ בארצנו,

 ועדות לחברי הנוכחית, הכנסת ביו׳ רעדח לחברי אני פונה לכך אי כסלמוחם.
 ילמדנו בקהילתנו: כנסת בית מנהגי הקובעים לחברים הקרוב, בעבר הכנסת בית

 וסידורים במחזור שנדפסה כפי השלמה כלשונה התפילה לאסר לא למה רכנו,
אנו? נימינו ישראל, בירת בירושלים, לאור היוצאים

ניסך

I



 שיטות, כאורי - הלכה״ שערי "עשרה
 - הלכתיים כנושאים ורעיונות מקורות

 רכבי, דיו ביה אב פרדה, חיים הרב מאת
תשמ״ג. - אביב תל

רייע( )עמי בסבת מתנה מסירת
 פוסק: ,י״ג הלכה כ״ב, פרק שבת, כהלכות הרמב״ם

 או המכירה( עניו את בדיבור הקונה עם שסיכם ]כלומר, בפה המוכר אחד
 וממכר מקח דהיינו, אסור. - הקונה( לידי המוכר מיד החפץ )סל במסירת

כתיבה. איסור לידי יבוא סמא גזירה מדרבנן, בשכת אסור
 והבית ,תגכ״ז סייז חיים, אורת תסור דברי על כביסוס פרדס, הרב

 בכלל סבא כיון מדרבנן, אסורה בסכה מתנה שנתינת למסקנה מגיע »ז, יוסף
 כגוף: טוב, וירם בסבת מותרת המתנה מעור. במקום ורק וממכר, מקם גזירת
 סוב כיום ואתרוג לולב לקנות כדי או תבשיליו, עירוב הניח סלא מי לעורך

 של דעתו לפייס כדי או, לולב. נטילת מצוות לקיים כרי לו, שאיו למי
 לאחר רכושו את להקנות והיא - מבוקסו את נמלא לא אם יסתכן שלא חולה

 שאיו כגוו מצות, לצורך היא כן אם אלא בסבת אסורה שמתנה נמצא, בסבת.
 נים סעו הרי והם - מהגוי שקנה הכלים מלבר סבת לסעודת אחרים כלים לו

 להטביל "מותר זי: סכ״ג ס״י שבת הלכות או"ח בשו"ע המחבר וקובע סבילה.
בסבת(". )במקוה

 מצוה, בר לחתן כחג או כשבח מתנה לתת המבקש פרדס, הרב ממכם לכן,
 למישהו אותר. לחת .1 בידו: אפשרויות שתי אחרה, סמחה לכל או בית, לחנוכת

 ונמצא המתנה. מקבל עבור בהגבהה אותה שיזכה כדי סוב, ויום שבת בערב
 בסבת אותה לתת .2 טוב. יום ומערב שבת מערב במחנה המתנה מקבל שזכה

השכח. צאת לאחר עד כה ולזכות אותה לקנות יתכוון שלא המחבת למקבל ולומר
 בספרו זצ״ל ויינכרג יחיאל הרב הגאון להתיר להלכת בירר זו אפשרות

 היא אסורה עצמה כסבת מתנת נתינת אכל ו, כי׳ סימן ב' חלק אש", "שרידי
.מדרבנן

 האם שכת. בליל בר-מערח לחתני מפרשים עם ונ״ך חומס לתת נוהגים אנחנו
שאין יכריז המתנה סמגיס מקום יש אולי המקובל* מהמנהג לשנות מקום אין
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 לסם ,°עצמה קודם מכת לעיוו בספרים יסתגיס מצוה ינבר/בת אלא מבת, קניו
כעת". הקבוצר. מתנת את מוסרים אנו ולכן תירה, תלמיד נמות קיים

.ניסו
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 כגסיוים יהייס ור־5יח9ל יגןון7ר

י5■ריצמ*'שד־^ן’
 ערך, טל סלמה ר׳ טל. סלסה לדי מכתב כמקום נכתבים אלו דברים

 יסראל רינה ממזור ולאחרונה ”יסראל *"רינון המדוד אה וכאז־ סידר
 הסבר. ו המהלל סאכן והזדים מהדבר. דימני, הכפורים. ריזם הסנה לראס

 ויס סד.. ונעל נכתב הקרות למהדיר העכירו יסראל" "רינת ממחזור
 זוכרי לכל לא סאולי חסכתי, המחזור. יסקר הדתית סבעתרנות להניח

 ציינתי יו״כ ומוצאי רה״ס כמוצא* לכו אלו, מאמרים יגיעו צבי 1>דח
חכדיס. עליהם סר,עידו כאלו וגם סמצאתי תקוניס ב״ג סל במחזורים
 סוגר• עריכה יסנה אבל אסכנז, נוסח מתפללים אנו להדגים: יס

 אוסרי□ יס הרי - צבי בסירת אנו למקום. מקום בין זח נוסח סל
 ®מהדורה לצפות אין לכן - מיוחד תפילה נוסה צבי סירח כה״ס סיס

 .לתקו יס דפוס ססיבוסי כסוכן אצלנו. סנהוג מר. לפי תתקן סניה
 גופא, במחזור התקונים סיציינו לחברים מציק אני אחרונה: ונזלה
 יהפך דגר סל בסופו כי לילדים ובמיוחד סלם, כלי כייס סיהיה ע״ס

צבי. סירת וחברי ילדי סל הקכוק למחזור זה נזחזזר

 כאוצר עולם אור הפסוק: את אוסר העריץ אור" "•יוצר ברכת אחרי 1$4 עמי
מודפס. לא .ויהי אמר מאפל אורוח .חייב

תורה. ספר הוצאת לפני 25S בעם' יום סל סיר !89 עמי

 אומרים ריס בסוגריים לסוס מידות" עסרה "סלס לפני 190 עמי
כיזבת. מידות י״ג אומרים כן צבי בסירת כסבח. אפילו

כמודפס. ולא לארון הססר הכנסת לסני המדינה. לסלום תפילה 205 עמי
כסבת(. לא - צכי סירת )מנהג 202 ,נקם כמחזור סקוסי

 זכרונות 215 עסי
 סופיות 218 עמי
עבודה 220 עם'

מוסף. עסידה כתפילת תוקקים
ילדים. עבור כמיוחד - כמחזור לציין כדאי



 הלוח וגם שלמד. היכל של מנהגים לוח גם השנה. לראש רבה קידושא 2S9 1עם
 אל ה• מועדי את משת "וידבר הפסוק את לומר שיש מביאים סייקציינסקי סל

 בסופר..." "תקעו הפסוק: מודפס כו כלל!( מודפס לא )הפסוק ישראל" בני
בקידום. דה פסוק לומר יש ככלל אם חולקים וים
pi אלף בפירוט ג׳ סייק )ראה גי סעיף חקצ״ז סימן אפרים, תססה פוסק 

יעכ״ץ. בסידור וגייב .המגן(
 תוספת על בסוגריים כתוב שני" ליום "טחרית הפילה סל בעמי 293 עמי

בשכה. נופל הסנה דראש בי יום אין וכבן, נסכה. לאמירה
וזורה. ספר הוצאת סדר לפני 356 כעמי יו□ *ל טיר 356 עמי
במוסף. שתוקעים לציין 326 ,324 ,321 עמי
.259 בעם' כמו חיקור 560 עמי

2192.9E.HIK
ופוחחים אלוקינו" "מעשה סל אחרון קטע אחרי■ ארון סוגרים אבחנו 2SS עם׳
במחזור(. צוין )לא 256 בעמי תוקף״ ״ונחנה לפני פעם עוד
גואל". לציון "ובא כמקום אסרי לכתוב צייר 344 עסי
"אסרי". במקום גואל" לציון "ובא למעלה לכתוב צייר 545 עמי
 נעילה בחבילת להגיד יס למעלה( סניה )טורה "ונכתב" כמקום 352 עסי

"ונחתם".
 למעשה, הארון. אח פותחים מלבנו" "אבינו לפני במחזור כחוב 376 עמי

נעילה. תפילת לכל פחוח הקודש ארוו
 ‘ועדי לעולם ימלוך ה׳ מלך, ה• מלר, "ה׳ הפסוק אח אומרים אנחנו 378 עמי

במחזור. כלל כחוב לא הפסוק האלוקים". הוא "חי פעמים קובע אמירת אחרי

 תוקעים אם שונים מנהגים יס - מלס קריש אוסר הש״ץ כאשר לתקיעות בנוגע
וכוי. בסוף באמצע.

 לא ערבית( )בתפילת חוננחגו אחה לומר יש דעת" י• הקסע לפני 466 עסי
כלל! פתור

לאור. סוף סוף שיצא וסוב לו ציפינו שכלנו נאת מחזור אופן, בכל

יסן נ


