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 בסוגיית הכשפי�בסוגיית הכשפי�בסוגיית הכשפי�בסוגיית הכשפי�    """"לללל""""בירור שיטת מהרשבירור שיטת מהרשבירור שיטת מהרשבירור שיטת מהרש""""וספת לוספת לוספת לוספת לתתתת

 ,,,,כבוד העור�כבוד העור�כבוד העור�כבוד העור�לללל

דנתי  בקצרה  בשיטת ,  )1הנדפס  בחוברת  האחרונה(מכתב  ב.  א
אתי  עוד  מציאה ציבת  המכתב  ממאז  כת.  2ל  בסוגיית  הכשפי�"המהרש
  אשר  ממנה  נראה  שהוא –ג  '  ל  סי"ת  מהרש"תשובה  הנדפסת  בשוה.  חשובה

  הובאה  כלשונה  ג�  בספרו –�  בהבנת  מהות  הכשפי�  "הול�  בעקבות  הרמב
�  ישנ�  קטעי�  נוספי� שלא  שא.  ג"די�  י'  חולי�  פרק  ח,  "י�  של  שלמה"

ובה�  הוא  מזכיר ,  ת  שלו"שאינ�  מופיעי�  בספר  השו,  בתו�  לשו�  התשובה
 !מחלוקת זובנראה שאינו נוקט עמדה ו, �"ג� את דעת החולקי� על הרמב

�  הא� "�  ורמב"מבראחר  שהביא  את  מחלוקת  ל(ת  "ר  השופשונו  בסל
תמי� "או  שהוא  רק  עובר  על  מצות  ,  השואל  במכשפי�  עובר  בלאו  מיוחד

 ):יצטגניני�באכשואל , "תהיה

ולה  אינו  אסור  לשאול דאפילו  סת�  ח,  והשתא  לכאורה  נראה"
דאי� ,  ]�"הרמב:  ל"צ)  [�"רמבה(לפי  סברת  ,  במכשפי�  וקוסמי�

היכא ,  ומשו�  הכי...  בו  אלא  איסור  בעלמא  משו�  תמי�  תהיה
, מ  אומר  אני"אבל  מ.  אינו  ראוי  להחמיר  לאסור,  שהוא  חולה

מאחר  דעיקר  איסורו  לפי  שה�  הבלי�  וכזובי�  ודברי  תעתועי� 
 ולי  טעמא  אי�  להתיר  כלל  לשאהאכ  מ"א,  ואי�  בה�  ממשות

מאחר  שאי�  בה�  ממש  ורוב� ,  משו�  תמי�  תהיה,  במכשפי�
, �"דשרי  אפילו  לדעת  הרמב,  א�  לא  חולה  שיש  בו  סכנה,  הבל

 ..."דפעמי� ה� מכווני� ומוצאי� דברי� כני� ונכוחי�

 ": י� של שלמה"פרו סשונו בל, עומת זאתל

זובי�  ודברי  תעתועי� מאחר  דעיקר  איסורו  לפי  שה�  הבלי�  וכ..."
: ל"צ)  [�"רמבה('  כשאילת  כלדיי�  לפי,  ואי�  בה�  ממשות

אי�  להתיר  כלל  לשאול  במכשפי�   י  טעמאאכ  מה"א,  ]�"הרמב
אפילו  לדעת אפילו  לדעת אפילו  לדעת אפילו  לדעת וווו.  מאחר  שאי�  בה�  ממש  ורוב�  הבל,  אפילו  לחולה

היא  חכמה היא  חכמה היא  חכמה היא  חכמה ,  ,  ,  ,  דהיינו  איצטגנינותדהיינו  איצטגנינותדהיינו  איצטגנינותדהיינו  איצטגנינות,  ,  ,  ,  שאילת  כלדיי�שאילת  כלדיי�שאילת  כלדיי�שאילת  כלדיי�דדדדל  ל  ל  ל  """"ססססדדדד�  �  �  �  """"הרמבהרמבהרמבהרמב
, , , , אלא  שלא  ישאל  אחריה�אלא  שלא  ישאל  אחריה�אלא  שלא  ישאל  אחריה�אלא  שלא  ישאל  אחריה�,  ,  ,  ,  לה�לה�לה�לה�השמע  השמע  השמע  השמע  ללללומותר  ומותר  ומותר  ומותר  ,  ,  ,  ,  יתירה  ועצומהיתירה  ועצומהיתירה  ועצומהיתירה  ועצומה

י  שהוא  יכול י  שהוא  יכול י  שהוא  יכול י  שהוא  יכול """"ששששויסמו�  על  הויסמו�  על  הויסמו�  על  הויסמו�  על  ה,  ,  ,  ,  אלוקי�אלוקי�אלוקי�אלוקי�'  '  '  '  משו�  תמי�  תהיה  ע�  המשו�  תמי�  תהיה  ע�  המשו�  תמי�  תהיה  ע�  המשו�  תמי�  תהיה  ע�  ה
, , , , י  תפילה  ובקשה  ומעשי�  טובי�י  תפילה  ובקשה  ומעשי�  טובי�י  תפילה  ובקשה  ומעשי�  טובי�י  תפילה  ובקשה  ומעשי�  טובי�""""עעעע        לשדד  המערכה  ולבטלהלשדד  המערכה  ולבטלהלשדד  המערכה  ולבטלהלשדד  המערכה  ולבטלה

כולי  עלמא כולי  עלמא כולי  עלמא כולי  עלמא ,  ,  ,  ,  מ  הכא  גבי  כישו'מ  הכא  גבי  כישו'מ  הכא  גבי  כישו'מ  הכא  גבי  כישו'""""ממממ,  ,  ,  ,  3333אאאא""""  ב  ב  ב  בפפפפ""""כאשר  כתב  בסוכאשר  כתב  בסוכאשר  כתב  בסוכאשר  כתב  בסו

 

231�220' עמ, פד� פגסיאסיאסיאסיאאאאא .1. 
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ואפילו ואפילו ואפילו ואפילו , , , , שנית� לבני אד�שנית� לבני אד�שנית� לבני אד�שנית� לבני אד�    אלא עניי� רע הואאלא עניי� רע הואאלא עניי� רע הואאלא עניי� רע הוא, , , , י�  שאינה  חכמהי�  שאינה  חכמהי�  שאינה  חכמהי�  שאינה  חכמהדדדדמומומומו
שהוא שהוא שהוא שהוא נו  נו  נו  נו  והייוהייוהייוהיי,  ,  ,  ,  ושורפי�  כל  המכשפי�ושורפי�  כל  המכשפי�ושורפי�  כל  המכשפי�ושורפי�  כל  המכשפי�,  ,  ,  ,  זהזהזהזה  ב  ב  ב  ב����חכמי  האומות  מודיחכמי  האומות  מודיחכמי  האומות  מודיחכמי  האומות  מודי

א�   ....ולהיטיב  לא  ידעו  ברוב  הענייני�ולהיטיב  לא  ידעו  ברוב  הענייני�ולהיטיב  לא  ידעו  ברוב  הענייני�ולהיטיב  לא  ידעו  ברוב  הענייני�,  ,  ,  ,  להשחית  ולחבללהשחית  ולחבללהשחית  ולחבללהשחית  ולחבל,  ,  ,  ,  דבר  רעדבר  רעדבר  רעדבר  רע
דפעמי� ,  �"דשרי  אפילו  לפי  דעת  הרמב,  לא  חולי  שיש  בו  סכנה

 ..."ה� מכווני� ומוצאי� דברי� כני�

��איסור� וש,  שהוא  מזכיר  את  השיטה  שהכישופי�  אמתיי�,  ריה  
כמו , מסטרא אחרא ערכי  א� כח ,  �  נחשבי�  חכמהובע  מכ�  שאיננמוחלט  ה

רגו  את  המכשפי�   וה,שהכישופי�  אמתיי�  ,שסברו  חכמי  האומות  בזמנו
 ].מטע� זה

שניה�  נדפסו ,  "ל"ת  מהרש"שו"ו"  י�  של  שלמה"ה:  ש  לדעתוי
ל "י  מהרש"ער�  ע  נ"של  שלמה  �י"ה,  מ"אבל  מ.  4לראשונה  אחרי  פטירתו

כפי  שמבואר  בהקדמתו ,  ה  לרבי�על  מנת  לפרסמו  כספר  הורא,  בעצמו
הוא ,  ולי�  ש�חב'  רק  חפב,  בתו�  הספר.  על  בבא  קמא  ועל  חולי�  לספרו

א�  חולה   :שאלה:  "כלשונה,  ת"מעתיק  ג�  את  השאלה  המובאת  בספר  השו
כבר  קדמוני :  תשובה:  "ועליה  הוא  כותב  ש�,  ..."מותר  לשאול  במכשפי�

מלבד (,  ת"בספר  השוהכל  כמעט  מילה  במילה  כפי  המובא  ...".  הקדמוני�
ל  הביא  את "שמהרש,  זאת  אומרת).  ל  ועוד  כמה  משפטי�"נהנוס'  ההקטע  

שכבר  נשלחה  אליו  השאלה  שעליה  הוא  משיב י  אחר,  ש"הדברי�  בספרו  יש
יישב  לכתוב  את הת,  ולא  מסתבר  שבטר�  שלח  את  תשובתו.  ת"בספר  השו

שובה והשמיט�  בת,  כ  חזר  בו  מכמה  דברי�"ומיד  אח,  ש"התשובה  בספר  יש
מסתבר  שהיה  מתק�  הדברי�  ג� ,  וג�  אילו  היה  עושה  זאת.  (ששלח  לשואל
�).  ש"בתו�  ספרו  יש�או  שכתב :  אחת  מ�  השתיי�,  כא�  נית�  איפא  להסיקמ  

, ואלהשושלחה  אל  ,  ת"את  התשובה  בתחילה  כפי  הנוסח  שבספר  השו
ובה שוכתב  בפני�  את  העתק  הת,  ש"כשעסק  בכתיבת  ספר  יש,  וכעבור  זמ�

ל  שמר  אוס'  העתקות "�  א�  נניח  שמהרשג.  [נמל�  והוסי'  דברי�,  שבידו
מ  לא  ראה  צור�  לתק� "מ,  ת  שלו"שממנו  נדפס  ספר  השו,  מכל  תשובותיו

לפרסו� ספר  וס'אמכיו�  שהוא  לא  בהכרח  ייעד את ה,  תו�  אוס'  ההעתקותב
או שהתשובה המקורית נכתבה ;  ]5ל"כנ,  ש"כ  ספר  יש"משא,  הוראה  למעשה

 ;ת"שמטו  דברי�  בהעתקת  ספר  השונובטעות  ,  ש"ר  ישכפי  הנוסח  שבספ
 .ל"ללימוד דעת מהרש" סמכא�בר"ש הוא ה"הנוסח שבספר יש, פ"כע

אי� הכרעה אישית  ל"ל ז"שלמהרש  –באופ�  ברור    –ְרֵאנו  עתה  לדעת  ָה
 . � ושאר הראשוני� אודות הכשפי� ודומיה�"במחלוקת רמב

 

 .ד"הוא נפטר בשנת של. ו" בשנת שע– שששש""""ישישישישו, ה" בשנת של– לללל""""ת מהרשת מהרשת מהרשת מהרש""""שושושושו .4
הפסקי� ה� העיקר , ש בפסקיו סותרי� לתשובותיו"שכשדברי הרא: ב  כתבו הפוסקי�"צוכיו .5

 .ו"כלל מ, ש"כללי הרא, יד מלאכייד מלאכייד מלאכייד מלאכיראה . להלכה
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אפילו  לפי ,  ל"מהרששלדעת  ,  ל"  הניגו'  הדברי�  שכתבתי  במכתבל.  ב
   –  6א  דחה"כבוד  העור�  שליט  ו,�  מיעוט�  של  הכישופי�  אמתיי�"הרמב
עוד  טע�  להוכיח   ו;ל"שאי�  ראייה  מוכרחת  לזה  מתו�  דברי  מהרש  –בצדק  
כמו  שכתב ,  שעיקר  איסור�  של  הכשפי�  נובע  מאפסות��  מכ  ש:ההיפ�
מדוע ,  כ"שאל(,  מבואר  שאי�  ממש  בכשפי�  עצמ�,  �"פ  הרמב"ל  ע"מהרש

  ): נאסרו הכשפי� האמתיי�

וש�  ידי מ  עדיי�  איני  כ"אעפ,  ודה  אני  שזוהי  קושיא  על  דברי  ש�מ
וג� ,  ל"ימוכי�  שכ�  היא  דעת  מהרשסוד  עשמצאתי    פנימ,  מה�  לחלוטי�

 ):יובאו להל� בקיצור בכדי שלא להלאות. (דעת עוד כמה מגדולי הפוסקי�

אוחז "�  בדיני  "ברמבא  ליישב  סתירה  "רמהא  ב,  סז'  סי  א"ת  הרמ"שוב
א� ,  פלאה  עשמאילו  שעושה  כדהיינו  המראה  לעיני  אנשי�  "  (את  העיניי�

: וכותב  שיש  שני  מיני  אחיזת  עיניי�,  )המעשה  אינו  קורה  במציאות  אמתב
' �  ג�  כותב  רכ(.  נעשית  בלא  כישו'  ה–ואחרת  ,  נעשית  בכח  כישו'  ה–אחת  

). ו"א  הט"ז  פי"עמ  "מובא  בכס.  �"מבני  בניו  של  הרמב,  יהושע  הנגיד
שאחיזת  העיניי�  שללא ,  א"כנראה  הבי�  בדעת  הרמ,  יז,  ד  קעט"יו,  �"שה

מ "אבל  הגר.  ד  ש�"ח  ביו"וכדעתו  של  הב,  י  זריזות  ידיי�"  נעשית  ע–כישו'  
דייק  מלשונות ,  )'יג  אות  א'  ד  סי"ד  ח"יו,  אגרות  משה(,  ל"י�  זצטיפיינש

,   בכח  פעולות  פיזיותשג�  אחיזת  העיניי�  הזו  אינה  נעשית,  א"ת  הרמ"שו
כיצד  יתכ�  הבדל ,  �  כל  כישו'  הוא  שקר  וכזבא:  ע"ז  צ"ולפ.  כזריזות  ידיי�

�?  י  כישו'  לאחיזת  עיניי�  ללא  כישו'"בי�  אחיזת  עיניי�  ע�לא  משמע א  
, י  כח  מיסטי  אמתי"ע  חיזת  עיניי�אתכ�  תולפיכ�  ,  שישנו  כח  כישו'  אמתי
ביאר   אמתב�  וכ.  וכדומה,  תי  הטעיות  פסיכולוגיו"ואחיזת  עיניי�  אחרת  ע

 . בפשיטות, א"את דברי הרמ אגרות משהה

ת "כמובא  בשו,  א"ל  מתווכח  ע�  ביאורו  של  הרמ"המהרש,  הנהו
ק  משו�  שאינו  מוצא  מקור  לכ�  שיש  שני  מיני  אחיזת רל  בא,  א  ש�"הרמ

וכ� . � ישנו כח כישו' אמתי"שלדעת הרמב, ואינו  חולק  על העיקרו�.  עיניי�
 !ל מסכי� לעיקרו� זה"שמהרש,  משהג� נקט האגרות

מוצאי�  אנו  סתירה  לכלל  שכתב  בהלכות ,  �  עצמו"�  מדברי  הרמבג
  ":רי� אלו כול� דברי שקר וכזב ה�בד"ש, ז סו' פרק יא"ע

�  את  מהות "מבאר  הרמב,  ז"לק  רפ  'ק  בלח,  ספר  מורה  נבוכי�ב
יא ה  –"  סימהק"ש,  וכותב,  ל  פי  המדע  הפילוסופי  המוכר  בזמנול  פי  המדע  הפילוסופי  המוכר  בזמנול  פי  המדע  הפילוסופי  המוכר  בזמנול  פי  המדע  הפילוסופי  המוכר  בזמנועעעע,  "קוס�"ה

, את  העתידות  הקרובות  אמתאמתאמתאמתבבבבהיכולה  לגלות  ,  התחברות  ע�  כחות  רוחניי�
 ג�   כתב�  כ  ו.ש"יעוי.  מיד  לכל  האמתתקלוע  לאמנ�  הקוסמי�  אינ�  יכולי�  

 

 . ש�226' עמ, 25בהערה  .6
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ביאר ,  י"מצוה  תק,  "פר  החינו�ס"ל  עבו,  קיצורב,  )א"לאו  ל(,  "פר  המצוותס"ב
 . ש"יעו. כפי המפורש במורה נבוכי� פר המצוותסאת דברי 

���  באותו  פרק "שהזכיר  הרמב"  כול�  דברי�  אלו"בכלל  ,  הריו  
כול� דברי שקר : "א  אומרוכ  כיצד  ה"א".  קסימה"מוזכרת  ג�  ה,  ז"לכות  עהב

 !?"וכזב ה�

 .  ככול�–רוב�  לאא, או דוקאל –" כול�"ש, לא בהכרחא

ולפיכ�  פירשו  שמיעוט ,  ל"א  ומהרש"לכאורה  כ�  ג�  הבינו  הרמו
  .7מהכשפי� אמתי

, �  כותב  באריכות"שהרי  הרמב,    פירוש  זה  לכאורה  דחוק  מאד,אמנ�
, ואי�  בה�  ממש,  והבל,  ותוהו,  וכזב,  קר  ש–  שכל  הכשופי�,  וכופל  ומשלש

, וביותר  תמוה.  [משמע  שאי�  שו�  בסיס  אמתי  לכישופי�;  ולא  שו�  חכמה
 ].ל לא הרגישו שו� קושי וצור� ליישב דברי� אלו"שכל הפוסקי� הנ

�  שהכל "שמה  שכתב  הרמב,  א�  נפרש,    מעט  יותראולי  ירווח  הדברו
. ולא  לעצ�  כחות  הכשפי�,  הכישו'  עשיעשיעשיעשיממממלכוונתו  רק  ',  שקר  וכזב  וכו

מ  אינ� "מ',  פ  שישנ�  במציאות  כחות  רוחניי�  של  כישו'  וכדו"שאע,  ומרלכ
פ "כי  לפעמי�  יפעל  כח  הכישו'  ע,  ניתני�  לשליטה  ממשית  של  האד�

יו  אינ�  יכולות  להוכיח  עצמ�  באופ� ופעולות,  ולפעמי�  לא,  מעשה  המכש'
שמכזבי�  לבני ,  על  השדי�,  א,  סנהדרי�  קא,  ל"וזה  כעי�  מה  שאמרו  חז  .סדיר

, וממילא  ההתעסקות  ע�  כל  מעשי�  אלו  אינה  אמינה.  אד�  השואלי�  אות�
הצלחה  התדירה  שישנה הו".  תוהו  והבל"אלא  ,  "אינה  דברי  חכמה"ולפיכ�  
י "ייפי�  את  מעשיה�  עמבעת  רק  מכ�  שונ,  עוסקי�  בענייני�  אלוהלחלק  מ

ת  להמו�  הע�  להאמי�  שה� מוהגור,  שיטות  רמאות  והטעיות  פסיכולוגיות
  .ועדיי� צרי� עיו� בכל זה. 8יכולי��כל

 

כ "שמבאר  ג,  ]'פרק  ד,  "תפארת  למשה"מאמר  [,  תכב'    עמ)  חיות)  חיות)  חיות)  חיות""""ספרי  מהרספרי  מהרספרי  מהרספרי  מהר:  וראה  עוד .7
פ  כמה  מקורות "וייסד  זאת  ע(,  הרבה  שקריי�וישנ�  ,  שישנ�  כחות  אמתיי�,  �"אליבא  דרמב
 ).�"מדברי רמב

שכל  הכישופי�  ה� ,  ג  פרק  לז"ח,  מורה  נבוכי�מורה  נבוכי�מורה  נבוכי�מורה  נבוכי�ל  נוגדי�  למבואר  ב"כל  הדברי�  הנ,  דיי�ע .8
ת ת ת ת """"שושושושוכפי  שהעיד  על  עצמו  ב,  נ"א  ידע  היטב  את  ספר  מו"והרמ).  [ש"יעו(,  שקר  גמור

�  כתב "הרמב,  עת  הפוסקי�  הללושלד,  כי  יש  לומר,  אבל  אי�  מזה  קושיא].  ז'  סי,  אאאא""""הרמהרמהרמהרמ
משו�  שבספר  זה ,  ל"פ  חז"נ  ג�  דברי�  שהוא  בעצמו  סבר  שאינ�  נכוני�  לגמרי  ע"בספר  מו
ולפעמי�  ראה ,  ולעקור  טעויות  שהיו  מושרשות  בלב  הע�,  "להשיב  את  האפיקורס"הוא  בא  

על בכדי  שעיקרי  הדברי�  הנוגעי�  לאמונה  יתקבלו  ,  או  להיפ�,  צור�  לדבר  בהקצנה  יתירה
, }נ"�  במו"של  הרמב{ואולי  לא  היתה  כוונתו  :  "מה'  סי,  שששש""""הריבהריבהריבהריבוכמו  שכתב  .  לב  הטועי�

ובאר  לה�  ענייני� ,  רק  באשר  לא  יוכל  להשיב  האנשי�  הה�  לגמרי  מ�  הקצה  אל  הקצה
, ספר  הזכרו�ספר  הזכרו�ספר  הזכרו�ספר  הזכרו�ב,  א"ז  כתב  הריטב"וכעי".  מעטי�  מ�  התורה  בדר�  הנמשכת  אל  הפילוסופיא

כי  לא  מאשר  יאמי�  הוא  שהוא  עיקר  טע�  המצוה ...  ל"ורה  זודעתי  ברב  המ:  "ויקרא'  על  פ
עד  שאפילו  ההמו�  ידע  להשיב  בה�  את  האפיקורוס ,  אלא  שרצה  לתת  קצת  טע�  בה�,  ההיא

שהשיג  עליו ,  ח"ח  ה"פ,  הלכות  תשובה,  �"ב  מצינו  ברמב"וכיוצ".  [בדברי�  שכליי�  קצת



 ט"אלול תשס) ב�א, ב"ככר�  (ו"פ�ה"פאסיא  224

, בסו'  פרק  יא(�  "על  הרמב  9"מעשה  רוקח"כתב  ה  שמה,  עוד  ש  לציי�וי
וזהו ,  אד  הסטרא  אחרצלפי  שה�  מכאלא    כוונת  רבינו  אינה,  ד  נראה"ולענ):  "ש�
ונקט  נמי .  חלילה,  שאינ�  מצד  הסטרא  דקדושה  כלל,  שיש  בה�"  שקר  והכזב"ה

וע� כל . ש אחר זה"כמ,  להרחיק  המי�  האנושי  מאלו  הענייני�  לגמרי,  האי  לישנא
 ).ש"יעו". (שו� רבינו שבספר המצוותללבאר �שאי� די, אנכי הרואה, זה

ואפילו  מדבריו .:  "..ה"סו'  סימ�  אל'  תרצ,  ז"ת  רדב"וד  מצינו  בשווע
אלא  שמתחבר אליו קלות ,    נראה  שיש  בזה  מעשה  חרטומיי�}�"של  הרמב{

וכי  יעלה  על  הדעת  שמה  שעשו  החרטומי�  לפני  פרעה  היה .  התנועה  בידיי�
אלא שהיו עושי� מעשה כישו' !  אי�  הדעת  סובלתו!  ?קלות  התנועה  בידיי�

 ". ההמו�ג� אצל, ל"מפורס� אצל רז, ומעשה שדי� וכשפי�. י שדי�"ע

�  מודה  במציאות "לפרש  שג�  הרמב  ,כמה  מקורות,  פאינמצאו  א
  ויש  סימוכי�  לכ�  שג� –  א�  כי  הדברי�  קשי�  –איזשהו  כח  כישו'  אמתי  

 .ל סבר כ�"מהרש

ל "אי�  המהרש,  אבל  להלכה,  �  לבדו"  בנוגע  להבנת  הרמב–וכל  זאת  
 .  לעיל כאמור, מכריע במחלוקתו ע� שאר הראשוני�

 תאיקרא דאורייב

 הרב אהר� לינדנפלדהרב אהר� לינדנפלדהרב אהר� לינדנפלדהרב אהר� לינדנפלד 

 

 

סב  משמעות  לשו�   טרחו  להכס'  משנהכס'  משנהכס'  משנהכס'  משנה  והמגדל  עוזמגדל  עוזמגדל  עוזמגדל  עוזוה,  פ  גמרא  מפורשת"ד  ע"הראב
� "כתב  הרמב,  ז"ב  פכ"ח,  מורה  נבוכי�מורה  נבוכי�מורה  נבוכי�מורה  נבוכי�פ  שב"אע,  בכדי  ליישבו,  �  לכוונה  אחרת"הרמב

וכתב  על  כ�  הרב  אברה�  וינפלד .  ד  בלשונו  שביד  החזקה"במפורש  כפי  מה  שהבי�  הראב
" מורה  נבוכי�"שה,  ל"מ  סברו  כנ"ע  והכס"שאולי  המגד,  קכד'  סי,  לב  אברה�לב  אברה�לב  אברה�לב  אברה�ת  "בשו,  ל"ז

וראה ].  ולא  כל  הנאמר  בו  נועד  להביע  דעה  תורנית  צרופה,  "נבוכי�"הנכתב  דוקא  בשביל  
 .מוסד הרב קוק' מהד, ל" הנספר הזכרו�ספר הזכרו�ספר הזכרו�ספר הזכרו�בהקדמת הרב קלמ� כהנא ל, עוד בעניי� זה

 .שנה 250�מלפני כ, ל"מסעוד חי רוקח ז' לר .9


