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היותועםשלרם:המיבקשישראלצ.באס,מילזית,עלהעטופתחרבומציליך.

ירשר•לים,סביב,ותייך,שנשפ·כוהדמיםע~להמצבהמקירזועקתלקרב,מו,נן

המדביר".מחיובלהצילך

השוכנים,ו,היאזorיםירושלים,בסביב,ותהי,ש,ובים,אתיפקודברשמיו

ועיניו,ואדםטיבענופיויתארד,מויותיעלהוחדשישןממוז,גתובלשוןבתוכם

הקודם.ביקור.ומאזהחידושיםאחרירע•וקבבעיר,ופינהפינהבכ·למשוטטותי

בכלהבקינאדםא·לאהחוץ,מןשבאכאדםלאהדבריםעלכותבוהוא

בבלרמ,כי•רהמצי,א:ותאתומפו-כחתבהירהראייהודואההמדינההוויות

דעתו,אתנתןבעיקר,ל:מעשה.גםאלאלהליכהרקלאהמדינהשלבעיותיה

מניווןביניהן.וייחסי·הג,ו,מליןוהתפוצ,ותהמדינהשביןזה·ב·ל·יינתקקשרעל

נמפעלאהזההקשראתלרפותעלולההמדינהבסדרישליליתתופעהשכל

לסילוקם.אולתיקונם,~לסייעכרונהימת·וךוהפגמיםהנגעיםעלמלהצביע

שאמרואמ•ריקנים,יהודיםכמהשמתחו.בביקחרתהפךהח.מיישיםשנותבראשית

 .מ,הרבב•מדינה.הפקי·דיםשלקלוקלביחסונתקלובאדץ·ישראללהתיישב

לש,רתכחובתויוראההפקידדימ,וקראטיתבארץהזה.חס 1הימקורעלהתחקה

כ"ט.גליון,ד rל•שבהבהדאר,נתפרסםלתכניתהמצע ) 3

ש,כב.עמ'תשי"ג,ירושליםו'מ'ם,ארץוירושלים",,,ציון ) 4



זנירםקיק.לשמואלזכרוןםפרד,םח

בארץה,פקידותבהםנהגהכשאדקשהנפגעואמידיקהיהודיהאז·דח.את

a ינהםוטיפלהלהםכש·הזדקקהעמהםחסדגמילהסאייל,רמזר,הפרכהמידה

 • fi"מגברה"טיפרל

תפקיידרדברעלאלהלחייל,ריקי-דערתסימוכיןמ.הרבמרצאכדדיכן,

אברהםד'הזאת.לשיאלההויהדותעמ·דתאתר,מבדדדרתי,נ,ן 1.במקוהמשרלשל

מןנכבדש"האדםגארן,סעדיהד'ש,לקביעתועלתגידקראעזראאבן

למלאכים.כברדחלקרהנביאיםשאפילוהמקריא,:מןבדאי,ויתוהסתי~עלאכים" 1המ

ן'מאידד'כגרןאחדים,יiזכמיםע·ל-ידיהופרכההדיאב"עש·לזוטענתואן

הודלשעלמצווהמיחבדוהחזק"ישכלשקבעהקודש","עברדתדו 1בספגבאי

ולשמירו".לעבדו

ה

התרבותיחמיאבקממאמריו"בסמהדןדינה 1המשלהרוחניתד,מותהעל

,כיסופיםלאוהספרות.והלשוןהדתהתחוקה, ;תחומיםבשלושהנתרןבמדינה

השנאההאנטישמיות, :·הירלההגרומים,הציונות,אתהולידובלבדלציון

ההכרחמןזר:מדיבהודיברנית.עצמאיתמדינהלהקיםוהרצוןגרילהליחיי

עמנרדוחאתשעיצבההיהיסטרדית,היהדותיסיוידריתעליתבססוחרקיה 1ש

הזה,ההיסטוריהזידםמןהסטי.רתיכילהוחדרת.ב,משןדמותהאתוקבעה

לחת-בניגודחברהוסדריאורחות-חייםשרירותיתבצחדהליצורחהנסירנות

האיסיים,לכשילון.בידרנושבעל-יפה,·בתודהוגילוייםהמסיר·דתיתפתחרתם

ה c1שחמדימכיורןב:ה.מקומםיכיידםרלאהיהדותמתרד,בפלטןרד,ר-מיהםהקראים

ן,זהידריתמתינות·לנהוגישהדישלנר,ההיסטוודיתההזzתת.לשלרתתולדיתהיא

·ליבןליצוריש·היל,ום.עדאותנושהביאההיחייםמתודת.תסטיהשלאב:חקיקה

המרגשיםהחרקיםיאתותילכןשתב:דדבהל,כההבקיאיםאנשיםשלעליונהושרת

והזמן.תודתנודרחלפיילאישודהל"כנסת"

לתפוצות.ישראלדינת 1מביןמלאשיתוףמ.הרבגרסהדתבתחום

לשמשאמ:דיקהי,הדרתעלבאיד,ופה,הייהוידייםהחיים,מרכזישלחורבנםאודדי

הת,עצ,מרתעל-ידיל,כןעצמהאת,,להכשירישראללמדינתחיל-מילואים

בארץ.האמריקניהיחרדיהנרעדטובישולחהתעדרתםעלייתםותרבותית,רוחנית

מהשפעת-להשתחררישוהספד,הלשוןוהדוח,התרבותלת,חוםאשר

שלתמידולאלגויים,החיקוימןישר.אל,בארץשהשתלטההנפדזתהלעז

היה-ישראלביתהגוייםככלהאו,מדיםעתה,כןכאזשבהם.המתוקנים

שיג.עמ'שם,די,מוקדאטי",חיים,,אודח ) 5

יא.י,גלירנותמב,כדךהדאר,דרכים",פרשתלע"הוהדרתבמאמר,כגון ) 6



רםטוכחוקרכסופרמירסקי . ?iש.

ארורעלהרוחעליר,נרתעלאחתבנשימהלדבר"אי·אפשרכיתהיהו,lוא

החיים".דרכיב,כלגוייםאותם·לחקותכשמנסיםליג.ריים,

עזרתדברירהחכחרת,ראיותמתובלת .מ,הרבשלהרעיוניתהמסכת

מ.הרבההיסטורי.הנסירןבאחררארת 1מוהיאואחרוניםמראשוניםוסמך

יבתרדעתפהשבע•ל 1ךיה rהתןשתפסההמרכזיהמקוםאתיתירההדגשהמדגיש

נגדהיהודים,מרת 1"קך·בספרוי,רסיפוסכךעלהעידחייו.רבהלי,כן,תהעם

 '.שאםנשי·הררחריינים 1המצמן-ובימינואפיון",

הועם 11שידעוהואגלויותשכ.מיזוגהקשיים,מכילהתע,לםלאמ.הרב

אחתל rךגל rעא r,ןלבן"נפגשומ~ךב rןןמז•ךחהרעלם,מ,כלמוצבךמךינה rב

הואהגךו,חליה.הרוחנית~מסורתנובחרתםרעה 1הטב~מקרדיתתרבותליצורנרכל

שואב,כולולהיותצריךש·הואבת,וכן,ילאבחידוש,הצורךעלגםעמד

ובאמצעים·הדב·ריםבסג,נרןנגישה,רה, 1ינצ,ואלאהמקוריים,מ,מעי,נות·היצירה

-שהספרהטעים, 8,היספראלהעםאתלקרבהצוררךעלבידב·ררהאמנותיים.
נרליקררא 1ני•מינר~היעםשיחבל:כדיחדש,בלבשולהופי.עצריךהישן,גם

וערד)העברי"ך 1הסיפ 11(כמאמירובי,אליק ,נ, ,ח:שילהכינ,וסעירן rךהךולהבינן,

,,,שררההעתיקהספרותנות Kלשער,תר 1מהצערתי nמ.הורבל 1שמדבריועחלהי

"פירושים,נישלנר,היסר·דספ·רישילדכינרת" 1,,מ.עוהוצאותעל·ידי,נפש"לכל

ובמקומרתבזמנים.מיותרים,אוח,ס,רים,נ,מצאיםמם, nרלומק·ל•זמנםשהספיקו

ש,לרוחור,כי 1מע nטעמולפיצורה,רלליבשרצחר,הלפשוטצריכים,והםאחרים,

וחיוניותוההיסטוריערכו,בגלילעליושיחזראחהרעיוןוערד•[בחרנו]",הלחמך

שרווחוסד 1הימכלה",,,י,רחי-,רהחיאתרו 1:חידשר·ל,מעןהרבה,,עשהרבזמנ,נו,

בעם.iד:תררההפצתלמעןסחר.א,ישיבתשלמייסדהרב,רשהקי•מרבב,בל,

המאספיםשלעריכתםא~גרן,אחאידובהrשאי·ל·תרתספ.רהוצאת-חייומ,בtפעלי

הגשים-ר~ודהעבריתהאקח~מיהיש,לייסודהו"פךקים",,,סורא""תלפיות",

רמשזכי,ליםתרדהיב•נישלזאנייםרכ·רהידכ,י:נרסון 1רעי 1אתידי,רם.מר .מ·חרב

היעתיקה,לספ,ך,ןתנ,ן rשבעם

היוימירסקיק.ש:מ:ואלד"רהרבשלהצי,ררירהכשרוןהסי·פרריהיצר

ישיראלובמדינתבםללהעחלם""ברחבישערךומסעטיולבכלמתלקחים

מר nאת,מנע·לאאךמ:ה, r.רח,כתרדהבחד,ריכלילותימיםעשההואבפרט.

 , , ,·התנ"ך"ספרךלאעלום,לעםארתגושעשתהה,אישעבג·פה,,,תורה :הזז Dח" ) 7
אברהםהאוהמ",של,רבכ,רךת cספר-המגארהrאךרונ"שלספר·הליןךת-,,התנ"ך :סדןדב

,תורתו",לעאאל ..•יעמגרשדק[החלי:ונית]ספרותנועל,,לא :קר'ב
 ,ר'לכ.ירןאוב,שהנהדאר,ר·העם",,,התורה ) 8



מירםקיק.למשואלזכרוןםפרער

מהםבני·דאם,חליםרתעלרמלהתחקרתהער·לםוהדרנזירעיני,ראתמילחזין

תיאגרריוריר, 1צרי·וימים""ארץבספרדרשימר-תירעם.פשוטיומהםסגולהאנשי

,ורשמים,·מדאותרחיים,תניהעהשוקקים ,בספרבאסיפואלשעדייןואדם,נוף

שויוהרלעתיד~עבדביןד 1שגישלרברחז~רןהפר,דיהימישחיבתרדדך,מסננםשהיה

מופשטים,ב·ענייניםדןכשהיהלהפך,רכןרמ·תמי.זקייםע·דךחולפיםירנרת mל

והד 1נקבהםגילהי·מינר,ש.להמציאותמןמיסריל·קיםכבי,כןל,שהם,כבשראים

חיתהתגובתוראםכיום.של:נר·ל·מציאגרתו.עדךרת 1חירנילבשוהנשואאקטואליית

הישד·אליתלהוהרריהלבר:נימיבכלקשורדהיהשהדי-יהודיתתגובהתמיד

-והתחייה,התקר-מהרלשיאיפרתבימינוהיחרדיהקיוםל:םעירתההיסטירדית,
בועלםוהתרשחותכלעולם".ידרער,ת Tר"חיבקרחבחרג·התעניינר·תרהיההבה

בהם.תלוייםחייםשג,רפיבשאלירתרעיוןלדירןוחומרותגרנותהזיםברעד11,דה

דואהחראבערלם"שנתגלההאטומיידכ.וחעלדברראגתנושאהואכך

אלנרשי.רת,ילקלילוה,חלי,לה,אר,לברכה,אםחדשה,תקופהראשיתזהבגי•לרי

שהיה"לשימי.ך,ןוד,מההדברלמהמשילהגדולות.והאמצ.אותהתגליחתככל

ברברקעברןעושההיהרמהתנ.דית,ד.נגרלבידרמ·רפקדהאדםמיעיךטמיר

לבני·השמיד.משנתגלהאולםרלהופדאגה.·לישובו,מ,כשי,דםש.ו,ממיםטוריםש·ני

משל,מסיים ..ומהרב ,)ח"ס(גיטיןנפש,ר"את,וחנקהבדתרנגולהלךאדם,

ברישתמשפןן,,ולמה :בצידהש:תשרבתה·בשאלה,ואגדה·מצי·ארתשלזה

שם).(,מהדש"אלו"ולהרעי·לב·מק~רםילרעלםלהזיקהאדם

הורהומאורעותתופעותביןסמ·וכיןרידו·שרריחוקיםיקרבגםרכן

רביקןך!יןהים"ואיי,הים,,עלאמ·דיקה,בד,ח,בימטירליר·נסייעותיזבדש,מי·י

התרחשויותאתתפיס,תרדדךעלומרמזעצמומ.הרבבארץ·ישדאל.הrוונפים

 : 10הנצחלארדובחי-נתןהזמן

דה nזאומכאןבה,שנתחשדדב,דבלאחוזרתהיסט,רדיתפ·דשה"אין

טרבואין,חוזרות.היסטרדי,רתבפרשותישנושררהצדיאךלדיומריים.רבה

העבד".לאר.ו·מבדיקתוההורהלהבהרת

ורספ,ךןתן,יש,דאלבתולדותהעצרימהבקי~רא:תרלועירמדתזן,לגישהנאמן

הקדחמים.רבאצרדרתינרונעברעמנובקר,חרתי,מינרלהרריותהקיםלירתלמצוא

"ביונבחינתאלואשכד",דקבל"דרושלשםדקאינהבעבהזרהסתייעות

הישובשלהמאבקי:מיבצעםיכשלו".לאלוןהמקוריםכלכיוזרד,דור

 ,:,ש:הכבשניניצרל·יאחי-נר,כש•פ~ל•יטי,·ד~רתר, m ·נפשרע,ליש·דאלבארץהיחרדי

 : 11והאלהכחב,דים .מ·,הרבכתבצירן,שעדילפתיחתעיניםבכלירןציפו

9 ( ,, y בארץנהרות",פשרתלl 'ם'מ, y לףנu ך, 1פדכקצ

קצח.עימ•שם,נאיגרה",אבשדותשחרעם,,חנר,כה ) 10

דג-ךח.עמשם,משיח",·חבליב.סיטיבאלטנטיק,,שבת ) 11



עראוכחוקרכסופרמררסקרק.ש.

ובמיrצוימידתם,מילואינבלמשיחלי 1בחבמדצו.:ונו 1של~אנואחוזיםע•תה 11

שאלהבתשובתש·נאמדודבריםהאיומהב·אמיתםמ·דהי,מים ...פצעםמק nע

וילוכ,וינוסו :זק.:וים'ב,טעםשנדפסההישועה,עניןעל 1~ארןהאימדב

שרמתיי"ט)ס"ר,(ישעיהשא.:ומ;ךביעיניהם,שדאומהויגידודחרק,ותל·מדינות

ההווהאתשמאידהשאלה,מוסיףמ, 1והרבפליטים".מהםרש·ל~חתיאותבהם

הפליטים~חיברשילובבשרם·בעצמםהרצחואתאין,,האם :העבדבארד-שלהבת

ז"אלה~לדבריםנאמןרעדהד

סיטי,במכסיקומידסקי,ד"דהרבאליושהגיעבעולםמקוםבכל

מצבםעלוהתחקהאחיואתביקשירתך,נידחיםובמקירמותובפאדיז,ביל'ונדון

הגו,דל.דרכיעלתוההכשהואבעבר,ודוח,חומרחייחייהם,וגלגוליבחררה

כתבי-אוסףלשםואוקספררדקאמבריג'אתבבקרוההשגחה.דרכיההיסטורי,

אחאיד,דבשאילתותהעכורים,מןיהודהרד'מלרכיליונתןד'(כפיד·שוייד

ומדוקדקתשיקררהעבודהשנותלאחדעולם,לאורשהרציאםוכדרמה,גאון

והמדעההשכלהמוסדותשניש·לואופייםטיבםעל·עמדהתקנתם),על

זרוהקבלהופרמבדיתא,סו·דאל·ביןביינםהדמיוןב-מרוחצףמידבאנגליה.

 : 12ההיסטוריגודלנושללתוך-תוכווחרדותנוקבתמחשבה,מעודדת

השם(מכאןקאםהנהר·פניעלהעובדיםהגשריםאחדעל"עמדתי

נהדרתואתםובכלבדיתאובפרםבהואובפרםזיעהבנהרוהגיתיקאמבדידזש)

ששימשויקרותישיבותאותןאיהשפתם.עלביתלהבנתהשהתר·דהבבל

בישראלוחכמהתרדהמרס.דרתל,כמהאבובנוהגבילילתלמודיוצרבתי

יכירן",לאומקומן.נתקיימו,לא~ליפיכן,נבנונכדאדמתעלןובעמים

והלן-הסתכלותשלזרומזיגהבהרגה-הדעותהתמזגמ.שבחרבהציי·ר

טיוליועלמספרהואשבהןרשימותיו-מסותיודובלגביהיאאופייניתנפש

העולםמןרשמיםהפרקים,ביןוקלט,ותדהשלמאהלוכשיצאופגישותיו,

מנסרהחייםשקולאלה,ברשימותסיפוקועלבאשלוהציידיצרומילואו.

כבאספקלידיהמשתקפים-ו,דיחר,דוחוחיכו,-ה·מיקרם,ואווירתוצבעבהן

מילוניהאתשבה,ה,רחוברתאתיתארסאדאטרגהיעלברשימתומאידה.

הואתיאוריוואת ...סירסיהומירץואגמיהמעינותיה,בוניה,עבדה,אתרגביה,

 : 13עתיקותהרדיותאגדותבחןמעטר

בסידהעליולשטים·דשותואיןהגדולה"ל"ךןחהאגםהואקושד ... ,,

ירז.עמ'שם,רארקספררד",קאבמרידזש :חרףאל,,מחרף ) 12

ך,נר.עמ'שם,,,סרטרגה", ) 13



זכירםקיק.לשזכואלזכרוןםפררעב

סירתו-זהעלשעירבומיהמים.עלשהםאימתכל,מפיהםדיבורלהוציא

 ...מצולות"ירדדרהראמתחתיו·מתעלמת
שבעשררת,·פערתמראותבשיקאגר,ררחרברתשברברתבפררטררטיתאררכן

מיסודוולחרושת""למדעבית·הנכאתתיאורכגרןבני·אדם,רבידיהטבעבידי

זמרתלביתמשוריםשי•שעמודירטוריי•ררקרית(,,כיפרתררזנרראלדיולירסשל

היכל").

דפ.קחרתהשברנהאימרת·הכ,נףהשנון,הפתגםגםולעתים:והאגדה,המשל

ממקר•ררתשאוביםוהדימוייםהמשליםלמסופר.רעניןטעםמרסי,פיםע·ממית

דתמסרר,ת,מושגי-באמרך,רצופים,·והדבריםוהחדשההעתיקהספרותנו

יבשתמופיעההמטוס,ממ,ררמיעיניומראהאתמתארכשהואישראל.רתריברת

ומאירהירקעטופתצהרבה·אפררה,(,,אדמהגריזים"·הר"כמיןמזהאירופה

ללאכההאפורה(,,אדמהעיכל"הר"כמיןמזהאפריקהויבשתחמה")בדהרי

הולךמ.הרבארתה").מכסיםאימהמזרישחרדיםסלעיםצוקירקירק,סימן

שהדיםהמד,רשיתההקבלהדרךעלטבע,מראותשלהציר•רריקמתאתן,ךןקם

 : 14הימנהעחליםעגנרניים

כתפיועלשהכניםגיבראלטאר),(=של·הצרדצווארעונדים"ענ·נים

הרירחמאותהברהרגשתילאאף·על·פי·כןשבסו.דהחרדמןלוומוסיפים

הברזלבכליהבטחרןמשרםגיבראלטארבצורישיהודה.צר,ריעלהשורה

א·רץבצררילאביוצרו.הבטיחירןמשרםבראיןאבליכו,האצורים,והפלדה

ומזוההכשנרדףאלקיםשםנזדווגשלראשוניםהעמים,ארץצרריישראל

עמהם".

מפ,רתחעתרנאיחרשבעלהזריזהכתב·הרשםממידתמ.ברבבו,היה

כזהצירוףתכליתן.עדובארבת·ענין,למסכתמצרפןחיים,הרריותאחריה,תך

פ,ניעלזרועיםרגזירות·שררתסמליםואגדות,מסר•ריותהגות,חיים,ר,שמיםש·ל

בפאלי·רמר,העברית.בעתונרתורשימותיווימים""ארץהספרמפרקירבים

בירבואבחיןשאזכה"כדיהנבחריםביתאתל,ראותהלךלמשל,סיציליה,בירת

עניןכשלעצמו""הדברגםאךישיראל".בירתבירושלים,הפארלאמנטלבין

רריזוביוסהראתבתיאורוכגרןהלב,·והתפעמותהתפעלותלעוררהשעויבר,רב

אליושביםוהםבני·אדם,חייאחתלאשקיפחההרתעתייקה,פומפיהשעל·יד

כשלאש,שלמבולאחדיעולם,שלדרכו"כךכימרגלותיו,אתוחובקים

מ•עצבירנר".ומתנחםייןרשותהכידםהנמלטנוטעמים,

מצדףדירךעובריםוהמוארתרעננהדאייההדבריםאת·ראהמ.הרב

הפררוםבכי,כךאפולושלפיסלואתרואה,כשהואהיהדחית·ההיסטודית.תרדיע,תר

טש,רני·שכאולאפולו,פסלך,ח 1לנרכשאתחווה,,לא :קוראהואפרמ,פיה,של

תה.עמ'שם,גיבלאראםד",צוד :לארץלגות,,בין ) 14



רעבוכחוקרכסופרמירסקיק.ש.

n ,"אתלהחריבמכן,לאחרשיצאועובדיו,והשתחררכרעולפניוכירבסקי

שחבוןרבניה,פרמפיהעםהיהודישחבונואתעשרהמ.והרב •••בית-המקשד

בחרבותיה :טוב"ב,,,כישהסתייםחשב:רן~רבות,תקופותפניעלהמשתרע

שהביאור rnתשנותאלפייםאחריהחשדהישראללמדינתעולה"יתהלך

 ..•עילי·ה''

ח

דבריגםהשני.אתאחדהשלימומירסקיד"רשבחרבוהחוקרהסופר

עלמשופרים.וספרותייםסגנרנייםבכליםלהינתןצריכיםומדעמחקרתורה,

אף·וב"סורא".ב"תלפיות"שפיוסםלחרמיונאהציהרהלשוותכן,כלשקדכן

לאמעתותיוהרבהוגזלהעיליוהכבידההמדוקדקתכה 1הערישעבודתעל·פי

והרצאתווברורהסדורהמשנההיתהמשנתולה.מלהיזקקפטוירעצמואתראה

"ספ:ררת,כילמציאות,זיקההתיררני,תהספרות·מןביקשחראוברחה.סבירה-

מסכתותואמנם ."'החיים":אלמחוברתומהותהרה 1גדעצםפיעלהיאההלכה

שעסקוהמסנתזתובכללןלימודןנתמעטהחי,הנוהגמכלליצאושתכניהן

כשהתגנדרןבהןרהדירןהעייןולימודן,נתחשדמתיבארץ.התלויותבמצרות

היוההלכהבספרותרצמ.צום,,שהרחבהמעתה,אמררישראל.לארץהעליות

זהוצמצוםזרהרחבהואילוהעם,שביחיוצמצוםבהרחבהומעולםמאזתלויים

ממ,נה".ובתלישותארצואלהעםבחיבורתלוייםהיו

·ב"הרצארתלהi!ררחב.ההלכהשלשעתההגיעהי,ש•ר·אלמדינת,תקומתעם

והתרבותהחייםי•ונרת mמ.הרבהקיףישראל"במדי·נתהיהודיההררי·על

ההרצאותשערהשבעמר,כזירתה.שלזר,כרליליתהשקפהמתוןהעבריתבמולדת

גרפישלהסםרתםאגבהישראלילהרריקצרמדריךמעיןמשמשותבספיר

בהלכותומושגיםער-כים,עיקרים,שלובחינתםהמדינהשלויסודותיהחיים

·בד~רנוירהפצ,תםהמאירימנחםר'ספריבהדפסתראהמ.הרבבארץ.התלויות

אלהפשוט,,מןבפירשויו,שיטתוואלההגירןלדרךשיבהעלומרפתאות

היאישראלארץהשפעתדעתו,לפיהבלתי·י.דרע'.'אלהיזרעומןהמרכב

העיוןנתפשטראז,לארץהעלייהכש·גברהרה, 1עשהששבמאהגםשהריזאת,

זיקהמחייבהחייםואלהארץאלהחיבורשעצם,,מכאןהמאירי,בספרירהלימ·וד

וספררתי".לשוניולטעםלהגירן

העריכההחינר,כית,העבודההמרובות,הציבוריותהעשיותכלאףעל

וליבוןבירחועלישרקדומחקרתורהשלבאוהלהלןהיההעתרנאיתוהכתיבה

ב"מברארתוערן,שכתבבספריואחרוניםשלתרומתםופירשראשוניםשלכ"י

ש.דעונ•שם,.ומים", n.התהר-חבתא. :התורניתהספרותעל,,,דבר ) 15



מירםקיק.לשומאלזכרוןםפררעד

באירופהרה 1תוב"מוסדותההדרנים,,,ב"ספרלז·רי,חה,,,שקיעהב"ביןלמשנה,,,

המזר,תית,,,באירופהישראלבחכמתודמויותב"אישיםובחירר.בנם,,,בכנינם

גאון.אחאידובהשאילתותבכרכי-כולםרעל

ריכזלזריחה"שקיעה"ביןריות nההיסטוההער,כרתהמונוגרפיותבספר

שהשפיעוישראלגדוליעלו,מגווןרבחומרמירסקיק.שמואל ר,,,הרב

מר'-לתקופו,תיהםעמנושלוהחברתייםהרוחנייםהחייםעלעצומההשפעה

התנאים·עלבפרוטרוטועמדהואאלהבמחקריםקוק.חרבעזגאוןסע.דיה

כשהתורהמעבר,בתקופותבפרטהתקופות,שלוהכלכלייםהמדינייםהחברתיים,

בצרפתמכןולא,חרבבבלקודםהבי.ת,חורבןלאחידחדשה,אכסניהעלחזרה

בגלותרכזים 1המישראל.במזינת-ולאחרונהובליטא,בפיוליןובפרובאנס,

ועתי.דעבר-קוטרי·זמךשניביןגשרגישרו

ספריםנתחברוכברלפניוחלץו.אמנםהיהלאהאלהבמחקרים

בית·המזרשאיןאולםפעולתם.ועלבספרושכינסהאישיםעלורביםומחקרים

~ופרטיםהיסטוריים,לאירועיםבי·חסשאלותבכמהחידשו.ללא-ומחקר-

הרכבי,גוץ,כאפטוביצר,חכמיםשלדעותיהםאתמ.הרבהפרידביוגרפיים

שלמהימנותהאו.רש"י,לידתשללתאריך(בנוגעועוזשי"רודיים, .ה,.א

יואלר'עלהפרקהואהמצוייניםהמחקריםמןלמשל).גאון,שרירא·רבאגרת

ויקמחמ.הרברקםבוזזיםורמזיםהע·רותיסוד·עלהב"ח.בעלסירקיש,

הב"ית.שלדורועלוהשפעתוהחברתימעמדועלונאהשלימההיסטורית

אתועשהשקל•ובאתשעזבהשולחן","פאתמחברישראל,ר'עלבפרקים

מןולאחתלתקופתנומ.הרבמתקרבקוקהרברעליש.ו.אל,לארץדרכו

הסנהדרין,חידוש-ישראלמזינת,תקומתלאחרועלושצפוהדתיותהבעיות

זמנ,נן.וז·רישותהיסטורית·מב·חינהעליהזןשהוא

ט

ז"רהרבשלההלכהחקרבתחוםעבודתושלשגולת-הכותרתספקאין

והערותיו.ריר 1בביאוגאוןאחאיזוב,שאילתותהוצאתהיאמירסקי,ק.שמואל

בררומושגלנומקנהפרקיוי"בעלהרשאוןל,כרךשצורףהגזולהמבוא

בקיאותולוסייעורב.ועמלכשרוןמ.הרבבוש,השקיעהגזול,המפעלמטיב

חילופי .שלווהבנייההסידורוכשרוןריף 1החינתו n·ב nכבמקורות,העצומה

פ·ריהםכשלעצ·מםהמקררותוזיהויוההשוואותהגיירסאר,תשינוייהנוסחאות,

כאשרנעמודוהערותיוביאהריוהיקףעלומדוקדקת.קפדניתמדעיתעבודה

ענושבתיבור'שלמ,הר'פירוש-חיבור 1לשצירףהפירושיםלשניבשורם

מ.הרבהוציאאלהפי,רשריםאף .)י"ר(ראובןב"ריוחנןר'ופירוש )ש"ר(

רחבהבקעהמ.לחרבהניחויחדגםהפרשניםשניאולםעולם.לאורמאפילה

בה.להתגדר



~עהוכחוקרכסופרמירסקיק.ש.

חכמיםשלהשונותהדעיתאתמ.הרבמביאהראשוןלכ,רךשלובמבוא

ורי"נגינצבורגר"לרייפמן,ר"יוביניהםהשאילתות,ספירטיבעלוחוקרים

-ב"פירקי"שנאמרוהוא,דרשיותשספרתמימי·דעיםוכולם-אפשטיין
לציבחרושנו:עדורל,עם"לתילמידיםטוביםובימיםבשבתותשניתנו"השיעו,רים

ובש·בתירתדירג·לא"ב"שבתא ;והיתר"איסורדברילישראלולהורות"ללמד

הגולה"ראשלביחכמיםבהמתקבצים"שהיובשבת-,כלומר ,"הלכ,,

החכמיםמתאספיםהיושבהםואייר,ניסןבירחישנתקיימהאלהובאסיפות

כלה""מסכתב-שםראה 1נקוהיאהמשנה",מןא•חתב-מסכתהסדרעל,,לדון

התלמידים.עלחובה,היתהולימודה

עלמראהוהואהישאי·לתותנל,מדושבהםהמיוסדותאתמפירטמ.הרב

אפשטיין)א.ר'(כגרןהחכמיםכדעתדעתוגדולות.הלכותלביןשביניהןהיחס

בשאילתותהשתמשבסררא,הגדולותההל:כותאתשחיברקיירא,שמעוןשר'

רבציןיר 1רכבעיקריים.כבמקודדתגאוןיהודאיר'שלהפסוקותרבהל,כות

פיועלדבהע·לדתך.משאילתאשאלוגדולותש,הלכרת,זה,דב,רגאוןשריירא

ילהלכותגםהשאילתותחיבורזמןשקדםמ.הרבקובעהגאוניםשלעדותם

פסוקות.

מתחלקתשהיאוגילההרכבה,אוהשאילתא,תבניתאתתיארמ.הרב

הא : ןיע:מ,,(,לבעיהפתיחהמעיןהמשמשותמימרותא. :החלקיםלארבעת

צריךברם :בלשוןשפותחתעצמ,ה,הגעייהב. ;שבש"ס")מיב·עיאוהאפשיטא

רל,ברם'צריך',ל,ב,רםהמעתיקיםע"יהפעמיםברוב(,,ושנתקצרלמילףאת

אורייתאלנאויהבדקב"השמיהבריר :בברכה(,,הנפתחתהד-רשהג. ;בלבד")

היבעייהפתרןו.ד ;ישארל")ביתעמיהלאלפארבנא 1משהידיעלרמצירתא

שמע").תא-קדמיכרןדשאילנאשאלתא,,ולענין :(ולשובר

"ספרעלהדניםהפרקיםחשוביםמחק,רית·ביבלירגרפיתמבחינה

השתמשמ.שהרביד",בכתביהשאלתות,,,ספרבדפוס"ומפרשיוהשאלתות

השאילתות.שלמתוקןנוסחבנהפיהםושעלנוסחאות"ב"חילופיבהם

בתלמודולאבבליבתלמודלאמציריםאינםשבשאילתותרים 1מאמכמה

מ"הרבשללמפעלויתי•חהחשיבותנוסח.בשינויישבאיםוישירשולמי,

הפניםשתישביןזר:אחדרתוהאגדה.ההל:כהשביןהאמיץהקשרמשתקףשבר

העםשבחייעדתעודהותיאוםמגמהשיתוףמתוךברצדהשבעל·פהלתרדה

לידיהביאוחםרתיים·חינרכייםשגורמיםודאיאח.דלקניןבשערובהכרתו

ביניהן.לזיקת·הגומליןארודא,גדה,ההלכהשלגתןמזי

מ.הרבשלכוחותיוכל·ריכוזדשרהכתבי·הידהעתקתשלזרעבודה

רררמי.פריזארקספררד,לונדון,לספריזתנסעכךולשם

כגוןחאדים,חכמיםאצלתמיההאמנם;-זוררזהתחומים""ערבוב



מירםקיק.לומשאלזכרןוםפרר:עו

,,הדב-דהפרסקים")(ב"תרלדרתש,כתבצעיר),(דבשטדנרביץחייםפדרפ'
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