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והמח ...מותרת גוי ,אבידת :גם שאכניס
 — הגוי טעות עבירה... עובר זה הרי זירה

 חשבון הגוי שעשר. כגון ...ופותרת כאבדתו,
 שעל ראה, :ישראל לו שיאמר וצריך ;ונועה

 מה אלא יודע, ואיני — סומך אני חשבונך
 מותר. זה כגון לך, נותן אני אומר שאתה

 שמא אסור, — כן לו אמר לא אם אבל
 מתחלל" שמים שם ונמצא לבדקו, הגוי יתכוין
ה<—ג יא, ואבדה )גולה

 בתי נמצאים אמריקה שברחבי וידוע גלוי
 יש בהם לתורה. בנים באמת המגדלים ספר

 המצטיינים י״ב־י״ד, בני למאות, תלמידים
 לאלה, גם ורש״י. נביאים חומש, בלמודי
 ביהדות להופיע העתידים כמותם והרבה

המה מיועדת ומתבצרת, ההולכת האמריקאית
 שמעון תורה. משנה של המקוצרת דורה

 שלא מי כי אחד, במקום כתב כבר ברנפלד
 יבינהו לא בילדותו, התורה על רש״י למד

 .קלות המושגים כי סובר, גליק מר בזקנותו.
 וכיוצא ,חזקה" נכסים", .אחריות ראש",

 י״ב בני של בינתם מכח למעלה הם בהם
 לתלמידים רש״י מלמדים כיצד כן, אם וי״ד.

 לבאר אפשר למשל, איך, ? האמור הגיל פן

 מרבותינו »יש :ברש״י זה כגון משפם להם
 לחלק אומרים ויש יצאת ללאו הבערה אומרים
שנע העובדה, את לבאר אפשר כיצד ? יצאת״

 התלמודי הפלפול במעמקי צוללים כאלה רים
 לשונות עם מעורקת[ ארמקת[ בלשון .שהוא

 עד הלשון אותה מכיר אום אין אחרות...
7 הרמב״ם( )הקדמת אותו״ שמלמדים

 מהתנהגותו ללמוד וצריכים יכולים מבקרינו
 איזו להביע בבואם מימון בן משה רבנו של

 בפוסטאט, קהלה היתד. כידוע, מתנגדת. דעה
 במנהג החזיקה הרמב״ם בימי שעוד מצרים,

 שנים, בשלש התורה את להשלים הארצישראלי
 עליהם קבלו כבר העם חלקי שכל פי על אף
 בשנה התורה את להשלים הבבלי המנהג את

 מקהלה נוחה היתד. לא הרמב״ם דעת אחת.
 שאף הוא כי הכלל׳ מן עצמה את המוציאה

 ופירוד, התפלגות ללא העם כל את לאחד
 :זו אדיבה בצורה התנגדותו את הביע והוא

 את שמשלימין ישראל בכל הפשוט .המנהג
 את שמשלים מי ויש אחת... בשנה התורה
 פשוס" טנהג ואינו — שנים בשלש התורה
א(. יג, )תפלה

בירנבוים פלטיאל ד״ר

★
להערות הערות

 המלונים עפ״י בנפעל בא אינו .ארע" הפעל
 מלון השלם, ערוך גרזובסקי, לוי, יעקב של

 גרוסמן. ראובן מאת אנגלי עברי ומלון שמושי
 המלים את מנקד ארע, בערך יהודה, בן אף

 אומר הוא שם ב׳ ובהערה בקל יארע תארע,
 תארע ותימ׳ ספרדים גם המסורה .והקריאה

 לוי הביאו וכן א א, יוצא במשנה וכן בקל
 יארע תארע ,נדפ מנוקדת במשנה אך וקוד.׳,
 הוא שיאטסרוב היות יאטטרוב". וכן בנפעל

 הוא ארע שהפעל והיות רבים בנגד יחיד
 הכלל, מן יוצאים במקרים שמלבד עומד, פעל
 לנקד הראוי שמן סובר אני בנפעל, בא אינו
בקל. הנזכר הפעל של העתיד את

 כפעם חירק מנוקדת מדרון שבמלה הם׳
 שניהם. את מביא יאססרוב המלונים. בכל
 :הידוע הכלל פי על פסקתי כאן גם ובכן
כרבים. הלכה — ורבים יחיד

בירנבוים. ד״ר צדק ישנה המלה בנקוד
 רצה .ואם ההלכה להשמטת בנוגע הערתו

 ממין שלא היא וכו׳ בניו" על אימה להטיל
 למבקר חשוב היה לכעוס" .ההיתר לא הטענה.
 שבו הנפשי, המצב אלא המושמט, בהמשך

 מיושבת דעתו ש»תהיה לכעוס, הרמב״ם מתיר
 כוע?ז מדמה שהוא כאדם עצמו, לבין בינו

 וביחוו כועס". אינו והוא כעסו בשעת
 הראשונים חכמים .אמרו אח״כ הבא המשפט

 יסודו שעל עכו״ם", עובד כאילו הכועס כל
 עבודה איז »כעם באידית העממי הפתגם נוצר

 ברשימתי• בפירוש הוטעם הזה הדבר זרה".
 ההלכה השמטת בדבר הערתו גם היא כזו

 לחד® בעשור ממלאכה לשבות עשה ,מצות
 היתה׳ ברשימתו המבקר טענת השביעי".
 מצו" המסדר, מביא ד׳, הלכה ,79 ש״בעמוד

 לשבות אוהו הכפורים ביום יש אחרת עשה
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 על מדבר זו הלכה וכו׳. ושהיה מאכילה בו
 על עוד שדובר משמע אחרת, עשה מצות
 בספרנו אולם הכפורים, ליום ביחס עשה מצות

 אחרת עשה מצות הלשון ובכן לזה", זכר אין
 על מדובר שבה ההלכה, את להביא מחייבת

 ואומר בירנבוים ד״ר בא קודמת. עשה מצות
 יודעים "שהכל משום א׳ הלכה שהשמיט לנו

 כמו ממלאכה לשבות צריך הכפורים שביום
 מאותו השמים לא מדוע כן אם השבת". ביום
 יודעים שהכל לו מנין ? 1 הלכה גם גופו טעם

 הכל ואין הכפורים ביום מלאכה איסור על
 ז זה ביום ושתיה אכילה איסור על יודעים
 יודעים* ש״הכל מה להשמיט נבוא אם ובכלל

 התורה כל שיודעים יש כלל, מדה כאן אין
כלום. יודעים שאינם ויש כולה

 השמטת בדבר בירנבוים הדי׳ר של הערתו
 מקדושת חמורה ביהמ״ד "וקדושת המלים

 הטענה. ממין אינה היא אף הכנסיות" בתי
 בלשון הנזכרת ההשמטה על העיר המנקר

 ביחוד זקוקים אמריקה יהודי אין וכי :זו
 ת״ת, מקום שביהמ״ד, כזו, חינוכית להטעמה

 ז התפילה מקום ביהכ״ג, על בקדושתו עולה
 ולא חכים דלא "לינוקא גם ידוע הן -

 אירופה ליהודי בניגוד אמריקה, שיהודי טיפש"
 על היהדות את מעמידים אחרות, וארצות
 ביהמ״ד על מאשר יותר והתפילה ביהכ״ג
 להשמיט שלא היה הראוי מן הילכו ות״ת.

 המעלות וכו׳ ביהמ״ד• "וקדושת המלים את
 חשיבות על וביהמ״ד התורה חשיבות את

 המסורתית היהדות ברוח וביהכ״נ, התפילה
 בספר שאין המבקר, אמר וכי הדורות. שבכל
 המד־ הלכות מקוצרת במהדורה תורה משנה
 לו מראה שהמחבר ת״ת, חשיבות על בדות

 ז הנזכר בספר כאלו הלכות על בנצחון
 המבקר, של דעתו על מתפלא בירנבוים ד״ר

 במוסדות ביחוד תלמידינו, את להרגיל יש17
 והוא תיבות. ראשי בקריאת הגבוהים, התנוך

 התיבות ראשי בתולדות הרצאה לנו ונות■
 רבים. לספרים שהביאו הרב וההפסד כישראל

 על בווכוח כאן עמו להכנס מעניני י׳’ י’א
 בלתי עובדה אולם התיבות. ראשי שאלת עצם

והפרשנית, הרבנית שהספרות היא, »וכחשת
 שתלמידי שלנו, התורנית הספרות מי •

גליק מ. אצלה, מצויים בישראל ספר ויודעי יסזזכמ

 החינוכית שמטרתם מודים הכל ר״ת. מלאה
 להכין היא שלנו הגבוהים התורה מוסדות של

 לקריאת הבא, הדור התלמידים, את ולהכשיר
 / וכי יד. כתבי לקריאת ולא הנזכרת הספרות

 התיבות, ראשי את שנזניח מיוה היא זו
 וכי ז לגמרי בספרים, חשוב מקום התופסים

 ביהמ״ד יוה״ב, כמו ומצויים שכיחים ר״ת היו
 ועושים הקורא" את "מבלבלים בהם וכיוצא

 הורני, הנסיון 1 כמרקחה״ התלמיד מוח ״את
 חינוכית ראות מנקודת וווקא כך. הדבר שאין

 בקריאת לאט־לאם התלמיד את להרגיל יש
 זו התורנית, הספרות .שתהיה כדי ר״ת

לפניו. פתוחה היד, שבכתבי ולא שבספרים
 ד״ר מודיע- לרשימתי, בהערותיו כאן,

 משנה של המקוצרת שהמהדורה בירנבוים,
 לא שעדיין בינונים "לאנשים נועדה תורה

ולתל תלמודם" את לגמרי לשכוח הספיקו
 ובמבוא בהקדמה אולם י״ד.—י״ב בני מידים
 נועד שהספר בפירוש, אומר הוא לספר

 הגבוהים הספר בתי לתלסידי לישיבות,
 לסורים בתים, ולבעלי לרבנים והנמוכים,

 לו לקנות ששואף או לו, שיש מי ולכל
 רשימתי אח כתבתי ואני וכו׳. בעברית ידיעה

 ובספר. במבוא בהקדמה, שקראתי מה יסוד על
 שלא דברים כאן אלי מיחס בירנבוים ד״ר

 הספר לבתי "כי כתבתי אני ברשימתי. כתבתי
 מדי יותר קשה הוא הת״ת, לבתי הנמוכים,

 המופשטים המשפטיים והמושגים התוכן וכו׳.
 תלמידים של תפיסתם כח לפי אינם שבספר
 כאן מדבר שעליהם י״ד, בני ואילו קטנים".

 ואינם קטנים תלמידים אינם בירנבוים, ד״ר,
 בתי אם כי הנמוכים, הספר בתי תלמידי

 ד״ר מתפעל כאן דבר. ועוד הגבוהים. הספר
 י״ד—י״ב בני שנערים מהעובדה, בירנבוים
 ובהערתו התלמודי" הפלפול במעמקי "צוללים

 וחלילה חם יעשה שמא חשש, הוא לר״ת בנוגע
 שיכניס זה ירי על כמרקחה" התלמיד "מוח

 כי ומצויים, שכיחים ר״ת הספר של לטקסט
 כוונתי שלא מבין בירנבוים הד״ר גם הלא

 וכיוצא אאיבי״ח אאהח״ע, של מסוג לר״ת
 מעמקי !בירנבוים ד״ר ילמדנו אדרבה, בהם.

 מה — בסקסם ושם פה ור״ת תלמודי פלפול
ממה? ומסובך קשה


