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 דילויש ול חטבוהשכ 'הב ןימאה וניבא םהרבאש תובישחה המ «
 םינב

 םרבא לא 'ה רבד היה הלאה םירבדה רחא" (ו-א ,וט) וניתשרפב בותכ
 םרבא רמאיו :דאמ הברה ךרכש ךל ןגמ יכנא םרבא ארית לא רמאל הזחמב
 :רזעילא קשמד אוה יתיב קשמ ןבו ירירע ךלוה יכנאו יל ןתת המ 'ה ינדא
 'ה רבד הנהו :יתא שרוי יתיב ןב הנהו ערז התתנ אל יל ןה םרבא רמאיו

 ותא אצויו :ךשריי אוה ךיעממ אצי רשא םא יכ הז ךשריי אל רמאל וילא
 םתא רפסל לכות םא םיבכוכה רפסו המימשה אנ טבה רמאיו הצוחה
 ."הקדצ ול הבשחיו 'הב ןמאהו :ךערז היהי הכ ול רמאיו

 ונשרייש ןב ול דלויש ךכ לע רשבתמו החטבה לבקמ וניבא םהרבא
 ,'הקדצ ול הבשחיו 'הב ןימאהו' םהרבא לע הרותה הדיעמו ,ותומ רחא
 הקדצלו תוכזל םרבאל הבשח ה"בקה ,הקדצ ול הבשחיו' :'קה י"שר בתכו

 .'וב ןימאהש הנומאה לע

 הלעמה תא ןייצל הרותה התאר המ ,הלודג ההימת הזב שי 'ואכלו
 דקפיהל הכז הרובעבש ,הנומא לעב ותויהב וניבא םהרבא לש הלודגה
 הסנתנ וניבא םהרבא ,שלש ליגב וארוב תא ריכה וניבא םהרבא ירה ,םינבב
 ,ה"בקה לש ותגהנהו ויתודימ רחא רהרה אל תאז לכ םעו ,תונויסנ הרשעב
 רהרהיו ה"בקהב ןימאי אלש ,ןב דילויש ול םירשבמשכש תעדה לע הלעיה
 .ה"בקה ירחא ו"ח

 אל המל תאזה תוכזה המ ןיבמ יניאו" :םש ל"זו ,ן"במרה 'קה וזה אישוק
 ןימאהש ימו בזכיו לא שיא אלו ,ומצעב איבנה אוהו ,ןמא יהלאב ןימאי
 הרושבב ןימאי אל ךיא תונויסנה ראשו בוהאה דיחיה ונב תא טוחשל
 .ל"כע ."הבוט

 ןבומ כ"כ םהרבאל התיה אל ,ןבל הכזיש ,וזב הנומאהש איה תמאהו
 ןמ דאמ אוה קוחר רבד ןכש ,ןויסנ רדגב ולצא היהש יאדוו ויליאמ
 ילב רמאש המ השעיש חטב 'הב ןימאהו" ינורפסה לש ונושלכו ,תואיצמה
 םוקמ לכמ םלוא ,"עבטה לצא קוחר וא ענמנ רבדה היהש יפ לע ףא ,קפס
 הויה הזה ןויסנ לכה ירחאו ,הזמ רתוי םילודג תונויסנב הסנתנ רבכש ןויכ
  .וחוכ לכב הזב ןימאהל ובל ןתונ היהש כ"א ,הבוט הרושבכ ולצא

 ותקדצב אלו ,ודסחו ובוט בור תמחמ 'הב ןימאה וניבא םהרבא «

 בשחו 'הב ןימאהש רמאי יכ יניעב ןוכנהו" :ל"הזב םש בשיימ ן"במרהו
 ףא ורכשבו םרבא תקדצב אל םינפ לכ לע ערז ול ןתי ה"בקה לש וקדצב יכ
 .ל"כע ,"'דאמ הברה ךרכש' ול רמאש יפ לע

 וניבא םהרבא .וניבא םהרבא לש ותנומא ךרדב בושח דוסי ןאכ בותכ
 לע רכשכ רבדה ול עיגמש תמחמ אל - ןבב והדקפי ה"בקהש ןימאה
 רבד ונייהד ,ה"בקה לש קדצה 'יחבמ אלא ,ויתונויסנב ותדימעו ותונמאנ
 אידהל ה"בקה ול רמאש ףא לע תאזו ,לומג םולשתכ אלו הנתמב ול ןתינה
 תמחמש הזמ ןיבהל לוכי היה יאדובו ,'דאמ הברה ךרכש' רוביד ותואב
 וניבא םהרבא השע ז"כע םלוא ,'וגו הז ךשרי אל' ןכל 'דאמ הברה ורכש'ש

 ןכלו ,םינינעה ינש ןיב ללכ רשיק אל ותונתונע בורמו םירבדה ןיב הדרפה
 .'הקדצ ול הבשחיו'

 הז ,ה"בקהמ לבקמש המ לכש ןיבהל םדאה לע יכ ,םידמל וניצמנ
 הגהנהה דצמש ןכתיש ףאו ,רכש ול עיגמש ןויכמ אלו ,הקדצ לש 'יחבב
 ךלוהש ךכ לע הבוט ומע לומגל ידכ םיוסמ רבד ול השוע ה"בקה םימשמש
 לכש שוחל אוה םדאה לע לטומש המ םוקמ לכמ ,ותנומאב קבדו 'ה ךרדב
 .דבלב הקדצו דסח רדגב אוה ךרבתי ותאמ לבקמש המ

 תעימש לש 'ןויסנ'ב דומעלש ,רתוי קומע רבד ןאכ ראבתמש אלא
 השק רתוי אוה - והש לכ תואג דונדנ ידיל אבל אלו - תובוטה תורושב
 וניבא םהרבא רשאכ ףא ןכ לעו ,לוכיבכ םישקה םירבדב ןויסנב דומעלמ
 ,דאמ םיער םירבדל ימשג ןיעל םיארנה םירבד לש תונויסנ רשע רבע
 ,םינבל תוכזל תלחוימה הרושבב רשבתנ אל ןיידע ז"כע ,ןואגב םהב דמעו
 .םינב תדלוהל הלודגה החטבהל הכז זא ,'הואגה' ןויסנב דמע רשאכ אקודו

 םידסחהש תופצל לכונ יזא ,םידסחה ונל 'עיגמ'ש םימדמ אלשכ «
 !ךשמיי

 :ל"הזב ן"במרה 'כש .ףסונ רבד הארנ ן"במרה ןושל ךשמה  קיידנ םאבו
 בשח הנושארה האובנבש יפ לע ףאו ,אטחה םורגי ןפ אריי אל התעמו"

 ןמ אריי אלש וחיטבהש ןויכ התע ,וישעמ רכש יפכ יאנת לע היהתש
 בושי אל תמא ,םיקולאה םעמ רבדה ןוכנ יכ ןימאה ,ערז ול ןתיו אטחה
 יב (ג"כ ה"מ היעשי) בותכש ןינעכ ,קספה הל ןיאו איה 'ה תקדצ יכ הנממ
 ."בושי אל רבד הקדצ יפמ אצי ('ה םואנ) יתעבשנ

 רדס א"רגה רודיסב אבומ) א"רגה שוריפב םידקנ ן"במרה ירבד ןיבהל ידכו

 הנה דע' יח לכ תמשנ תלפתב םירמואש המ תא שרפמש (ש"צומל הלדבה
 ראבמו ,'חצנל וניקולא 'ה ונישטת לאו 'וגו ךידסח ונבזע אלו ךימחר ונורזע
 אלש הולמה םע רמגו ,םיבוהז ףלא וריבחמ הולש םדאל ,לשמ ךרד לע
 ול ריזחי םישדח הרשע ךשמב אלא ,תחא תבב םוכסה אלמ תא ול ריזחי
 ,ותחטבה הולה םייק ןכא שדוח רובעכו ,םיבוהז האמ לש ךס שדוח לכ
 ,הולמה לש ותיב תלדל ףוקשמה ןיב םיבוהז האמ לש םוכסה תא עינצהו
 השע ןכו ,םיבוהז האמ הכותבו הפטעמ ותיב תלד תחתמ הולמה אצומ ךכו
 .םוכסה אולמ תא ריזחהל םייסש ירישעה שדוחל דע אבה שדוחב

 שדוח ידימ הפצמ הוולמה היה םישדח תרשע ךשמבש ףא הנהו
 דוע הכחמ וניא האלהו הז שדוחמש ןבומ לבא ,םוכסה תלבקל ושדחב
 תא קר לביק םויה דעש אוה עדוי יכ ,ותיב תלדל תחתמ ףסכה אוצמל
 .םלוכ ול עיגמ ןיא האלהו םויהמו ,ול עיגמה

 ,ןכ רבדה ןיא הקדצב רבודמ רשאכ לבא ,הולו הולמל עגונב הז לכו
 עדויו ,ותיב תלדל תחתמ םיבוהז האמ ושדחב שדוח ידימ אצומה ינעהש
 םלועל יזא ,הענצב וב ךומתל הצורה בל בוט דחא בידנ י"ע םש םשוהש
 ןויליכב הכחיו דומעי שדוחו שדוח לכבו ,בידנה תבדנל תוכחלמ קיספי אל
 עיגמה רכש לביק אל םויה דע םגש ועדיב ,ותיבל הבדנה אובת יתמ םייניע
 .הבדנה קספתש עודמו ,דבלב בל תבדנ םא יכ ול

תשרפ ק"בש ברע

 ח"עשת תנש ןוושחרמ 'ז
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 ,ה"בקה תאמ לבקמ םדאהש תובוטהו םידסחהל עגונב אוה כ"ומכ
 יזא ,וישעמ תקדצו ויתולועפ תוכזב ול עיגמ לכהש בשוח םדאה םאש
 ,םידסחהו תובוטה תועפשה קספית םימיה ןמ םויבש שושחל ול שי יאדוב
 ךירצ ולש תויוכזה רומגישכ יזא ,ןידב לבקמ אוה לבקמש המ םא ירהש
 .םתא דחי תובוטה םג רמגיהל

 לכה ה"בקה ומע השועש המ לכש ,ןיבהל ליכשמו עדויש םדא כ"אשמ
 אק הובג ןחלושמ 'תי וידסחו וימחר בורמ קרו םימשה ןמ םנח תנתמ אוה
 עיפשהל ה"בקה קיספי אמש שושחל ול ןיא יזא ,'םלשאו ינמדקה ימ'ד ,יכז

 וימחר בור תמחמ קר לבקמ אוה דימתמו זאמ ירהש ,ויתוכרטצה לכ וילא
 'תי ובוטו ודסחלש ןויכו ,ובבל ירשיו ויתוקדצ בור תמחמ אלו ,'תי וידסחו

 .קספיי הבוטהש הביס םוש ןיא ןכל ,הדמו לובג םוש ןיא

 לכש ,רמולכ ,'וכו ךידסח 'וכו ךימחר ונורזע הנה דע' קוספה תנווכ והזו
 ןכלו ,םה םידסחהו םימחרה דצמ התע דע ונל ויהש תועושיהו תובוטה
 יכ ,חצנל םידסחה וכישמיו וניקלא 'ה ונישטת לא'ש האלה םינימאמ ונירה
 .םידמוע םה םלועלו לובג אלל םה ת"ישה ידסח

 הלדבהב םירמוא ונאש קוספה םג שריפ הזבו
 דחפא אלו חטבא יתעושי לא הנה (ב ב"י היעשי) ש"צומב
 םילהת) בותכה ןושלכו ,דסחה דצמ אוה לא םשהש עודיד

 ינאש יתעושי לק הנה רמוא ז"עו ,םויה לכ לא דסח (ג ב"נ
 ןויכו ,ילע ת"ישה ידסח דצמ איה העושיהש עדויו ןימאמ
 לכה ירהש ,הבוטה קספת אמש דחפא אלו חטבא ןכש
 .תדמוע םלועל דסחה תדמו ,דסחה דצמ עפשנ

 םורגי ןפ אריי אל התעמו' 'כש ן"במרה תנווכ והזו
 .'קספה הל ןיאו 'ה תקדצ יכ 'וכו אטחה

 'ךמצעל הבוט קיזחת לא' – 'ה תדובעב לודג דוסי «
 אוה םאה ,ותקדצו םדאה תגרד דדמנו רכינ הז ןינעבו

 המ לכו ,תוכזב םולכ ול עיגמ אלש תמאב ןימאמו ריכמ
 ,ש"תי ארובה יפלכ ותבוח ידי אצי אל ןיידע ,השוע אוהש
 הבוט קדצת לא הברה הרות תדמל םא' הנשמה ירבדו
 המדמש וא ,ויניע דגנל דימת דמוע 'תרצנ ךכל יכ ךמצעל
 ,לוכיבכ ויתוקדצו וישעמ לע ומכש לע חפוטו ומצעב
 ארבנ אל םלועה לכ' אנתה רמאמ ולצא םייקתמש רבוסו

 .ועמשמכ וטושפ 'וליבשב אלא

 יזא ,וזה ךרדב תויחל םיכוזשכ לכ אלא ,דבלב וז אלו
 ידסחב רתוי הקומעו הלודג הרכהל םיעיגמש המכ לכ
 הלודג הונעו חור תולפשב םיאלמתמ םה םהמע ה"בקה
 תונתמל וכזש המ לע םהיניעב םמצע םיניטקמו ,רתוי

 םיאכז םניאש המ םהל ןתנש ש"תי ארובה תאמ םניח
 טעמתנ אמש םיגאוד םה דוע ךכל ףסונבו ,ללכ םהל
 תשרפב וניצמש ומכ ,םהל השענש סנה ללגב םתוכז
 םידסחהו םיסנה לכ ירחאש ה"ע וניבא בקעי לצא חלשיו

 רשא תמאה לכמו םידסחה לכמ יתנטק' ורמואב גאד ה"בקה ומע השעש
  .'ךדבע תא תישע

 ?לודג היה ןויסנ הזיא קפתסהל רשפא ךיא «
 ץראה לא ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל ,םרבא לא 'ה רמאיו'

 :ל"הזב (ט 'יס ט"לפ הבר תישארב) שרדמב ל"זח ורמאו .(א בי תישארב) 'ךארא רשא
 םא ,הביבח וז יא םיעדוי ונא ןיאו ,'ךל ךל' ביתכ םימעפ יתש ,יול יבר רמא"

 הביבח היינשה יוה ,'הירומה ץרא לא' ביתכד הממ ,הנושארה םא היינשה
 ."הנושארה ןמ

 תא הויצ ה"בקהשכש ,אוה טשפ יפ לע הזה רמאמה תנווכ הנהו
  ,ךל ךל ןושלב ול רמא ,הדיקעה לע והויצשכ ןכ ומכו ,ןרחמ תאצל םהרבא
 ץרא לא ךל ךלו 'וגו ךנב תא אנ חק' הדיקעבו ,'ךצראמ ךל ךל' ןרחמ האיציב
 רתוי ביבח ןויסינ הזיא םיעדוי ונא ןיאש יול יבר רמא ז"עו (ב בכ םש) 'הירומה
 .ןרחמ האיציה ןויסינ וא הדיקעה ןויסינ םא

 ,'הירומה ץרא לא' בותכ הדיקעבש הזמש קיסמ שרדמהש המ ךא
 .שממ האילפ שרדמ אוהו רואיב ךירצ רתוי ביבח הדיקעה ןויסינש חכומ

 לא הכילהבש ןויסנה םצעב ןנובתהל ךירצ וירב לע וניבהל ידכ ,הנהו
 דועו םינבל הכזי םשש ול חיטבה ה"בקה ירהש ,ה"בקה רמאש םוקמה
 .הזב ול היה ןויסנ הזיאו ,תובוט תוכרב המכ

 היה הדיקעה ןויסנש הארנ תינוציח היארה יפל ירהש ,השק רתויבו
 לדוג רעשלו ראתל רשפא יכו ,רחא ןויסנ לכמ האמ יפ השק ןויסנ
 ותווקת דבאל ךלוהש הארנ היה ויניעבש םהרבא לש שפנ תוריסמה
 אלולטו אכוחה תא דועו ,םינש האמ וילע הכיחש ,ערז ךשמהל הלודגה
 וניאו ןונחו םוחר אוה ה"בקהש דימת רמא אוהש ןויכמ ,םישנאמ ול היהש
 ךיאו ,םייוגה ושעש ומכ הרז הדובעל םידליה תברקה לש תונברקב הצור
 .דחא דצל חכומו טושפ רבדכ 'ואכל הארנש רבדב קפתסהל שרדמה לוכי

 תומימתבו הבהאב 'ה ןוצר תלבקב היה 'ךצראמ ךל ךל' ןויסנ «

 'ךצראמ ךל ךל' ןויסנ ןינע לכש ק"דרה ראיבש המ פ"ע ,בשייל הארנו
 .הבהאמ תאז השעו ת"ישה ןוצר תא לבקש ךכב היה
 וצראמ תאצל םדאל השק יכ - ךצראמ" :'קה ונושלכו

 רמאש והז ,םש דלונ םא ןכש לכ ,םיבר םימי םש רג רשא
 לא ול ךליו ותחפשמו ויבא תיב חיניש ןכש לכ ,ךתדלוממו

 לא ךיבא תיבמ רמאש והז םושלש לומת עדי אל ץרא
 וא הבוט ,ךצראכ ץרא לא ול רמא ולאו ,ךארא רשא ץראה
 רשא ץראה לא רמא לבא ,השק ךכ לכ היה אל ,הנממ הבוט
 לאה ול רמא הז לכו ,הער םא איה הבוטה עדי אלו ךארא
 םישק םירבדה הלא לכש ,וניבא םהרבא לש ותבח עידוהל
 ."לאה ןוצר תושעל הבהאמ לבק לכהו ,םדאל

 םע היהת םימת' :(גי חי םירבד) וניוטצנש המ אוה הז ןינעו
 ,ול הפצתו תומימתב ומע ךלהתה :י"שר ראיבו ,'ךיקלא 'ה
 לבק ךילע אביש המ לכ אלא ,תודיתעה רחא רוקחת אלו
 .וקלחלו ומע היהת זאו ,תומימתב

 לש תומימתה תומילש לע היה הדיקעה ןויסנ םג «
 וניבא םהרבא

 תומילש לע ןויסנ םצעב היה הדיקעה ןויסינ םג הנהו
 'מגב רמאנש ומכ ,וניבא םהרבא לש תומימתה תדמ

 ושגפ ,הירומה רהל קחצי םע םהרבא אצישכש (:טפ ןירדהנס)
 ךירצ וניאש תונעט ינימ לכ םע וילא אבו ,ךרדב ןטשה
 תא טחשי םהרבא םא 'ה לוליח היהי ירהש ,'ה רבד םייקל
 תא בירקהל רוסאש ורוד ינבל דמיל דימת ירהש ונב
 ונב תא טוחשל ךלוה ומצעב אוה תעכו ןברקכ םינבה
 יכ' ול חיטבה ת"ישה ירהש דועו ,דמילש המ דגנ ןברקל
 ידכ רקיעה .תונוש תונעט דועו 'ערז ךל ארקי קחציב
 בישה וניבא םהרבאו ,'ה רבד תא םייקלמ וענמלו ובכעל

 ינאו ת"ישה ילע הוויצ ךכ ,תומימתב ךלוה ינא (וכ םילהת) 'ךלא ימתב ינא' ול
 תא דקעו ךלה הזה חכבו .תונובשח םוש ילבו תומימתב וירבד תא לבקמ
 .קחצי

 תווצמה תא השוע אוה המכ דע ויה םהרבא לש תונויסינהש אצמנ
 ראבמ ק"דרהש ומכ ,דספהו חויר לש םילוקישו תובשחמ ילב ,תומימתב
 םג היה הז ןירדהנסב 'מגב וניארש יפכו ,'ךצראמ ךל ךל' לש ןויסינה תא
 בטיה ןבומ הז יפלו .'ךלא ימתב ינא' לש הגרדב תויהל הדיקעה לש ןויסינה
 ןויסינ וא ,ךל ךל לש ןויסינה םא ,ביבח רתוי ןויסינ הזיא יול יבר לש  קפסה
 .תומימתה תדימב תונויסינ ויה םהינשש ןויכ ,הדיקעה

 םדאשכ ןכ םאו ,'הבורמ הבוט הדמ'ש ל"זח ורמאש המ רוכזל םיכירצו
 ,ת"ישה ןוצר ליבשב ונוצר לטבמו ,תומימת ךותמ הווטצנש המ השוע
 ותלעות שפחמ וניאו ,רחא ןפואב חיורהל לוכי םא תונובשח השוע וניאו

 ,וילגרל רנ תווצמהו הרותה קרו ,ת"ישה ןוצר םייקל קר שפחמו ,תישיאה
  .םלועה םויקל איביו םלועה לכלו ול הכרבו הבוט םורגיש יאדווב

 דצמש ןכתיש..."

 םימשמש הגהנהה

 רבד ול השוע ה"בקה

 לומגל ידכ םיוסמ

 ךכ לע הבוט ומע

 קבדו 'ה ךרדב ךלוהש

 םוקמ לכמ ,ותנומאב

 לע לטומש המ

 שוחל אוה םדאה

 לבקמש המ לכש

 אוה ךרבתי ותאמ

 הקדצו דסח רדגב

 "...דבלב


