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 ?ומצע םירופ ט"ויב קלמע תשרפ תא ןירוק אל הל «
 קלמע השעמ תריכז אוהש ,'רוכז' תשרפ ןירוק םירופ ינפלש תבשב

 התורקל היהי ןידו" :ל"הזב הז לע בתכ (ג"רת הוצמ) ךוניחה רפסבו .ותייחמו
 לבא ,וערזמ היה עשרה ןמה יכ ,םוי לש ונינעמ אוהש יפל ,םירופ םויב
 לבא ,םירופל םדק השרפה ועבק וז הריכזב וניוטצנ הז סנ םדקש עידוהל
 .ל"כע ,"'וכו םירופל הוכמס

 לש הפילקה רוקמ ירה קלמע יכ ,אוה 'קה וירבד תעצה יכ הארנו
 תמרוגה וז איה קלמע תפילק .'ךרק רשא' 'קה הרותב 'כש ומכ ,'הרקמ'ה
 ארוב ןיאו ,עבטה ךרדו הרקמ לכהש תובשחמה תאו תורירקה תא הרידחמו
 .ו"ח םלועל גיהנמו

 ,אלפו סנ םוש םירופ לש רופיסה תולשלתשהב ןיא קלמעד אבילאו
 השע 'הרקמב'ש ,םיטוש םירשו םיכלמ ןיב ק"יטילופו תוישעמ ילוגלג קר
 'ה די ןיאור ןיא ומצעל טרפו טרפ לכבו ,השעש המ דחאו דחא לכ
 הארנו רכינ ,אפיס דעו אשירמ הלוכ השעמה לכ ףוריצ רחא קר ,ותחגשהו

  .ש"תי ונממ גהנומו בבוסמ לכהש ךיא

 תא רבשלו רוקעל ,םירופ ט"וי עיגמש ינפל 'קה ל"זח ובייח ןכלו
 גוגחל םילוכי ונא כ"חא קרו ,קלמע לש ומש תא תוחמלו תאזה הפילקה
  .םירופה סנ תא הרוהטו המילש הנומאב

 ונא הליגמה תאירקב יכ ,אלילה וז אתיירק (.די הליגמ) 'מגב ורמא ןכלו
 ןיא ,ותלוז ספאו ודבלמ דוע ןיאש ךכב םיריכמ ונאש ,ילג שירב םימסרפמ
 לש ותוהמ ירה והזו ,ש"תי ונממו החגשהב לכה קר ,ללכ םלועב עבט םוש

 םיריכמ ונאש ול םירמוא ונאש הזב ה"בקהל םידומ ונאש 'ללהו האדוה'
 .םישעמה לכל השעיו השועו השע אוהש ךכב

 םדא לכ לש וייחש ,רמוא היה ל"צז לגיופטכו ןתנ יבר חיגשמה צ"הגהו
 אל םייחה לש טרפו טרפ לכבש ,םירופ תליגמ ומכ קוידב אוה ,םדאו

 תונוש תוביס בבסמ ה"בקה ךיאו ,ש"תי ונממ לכהש ךיא םדאהל הלגתמ
 ותילכתלו ותלעותל םידחוימו םימיוסמ םירבדל עיגהל ידכ תונושמו
 לכ תא תוארלו ןיחבהל ,בל םישל ךירצ םדאה םלוא ,םדאה לש ותבוטלו

 .וגיהנמה 'ה די תא תוארל תוסנלו דחאכ הליגמה

 םינונחתו תולפתל דאמ םילגוסמ םירופה ימי «
 וניבר השמש ,'קה הרותב בותכ םירצמ תלואג ינפלש םיקוספב ,הנהו

 רמאיו ,םהילא רמא המ ומש המ יל ורמאו' (גי ,ג תומש) ה"בקהל רמא ה"ע
 ה-יהא לארשי ינבל רמאת הכ רמאיו ,ה-יהא רשא ה-יהא השמ לא םיקולא
 דובעשב םמע היהא רשא ,תאז הרצב םמע היהא' י"שריפו ,'םכילא ינחלש
 .'(:ט תוכרב) תויכלמ ראש

 רמא וניבר השמש ,אוה הזב 'קה ל"זר ירבד תנווכד ,ל"ז ן"במרה בתכו
 המילש הארוה הרויש םשה םהל דיגיש ,'ומש המ יל ורמאו' ךרבתי וינפל
 םהל ןיא ,ימשל ולאשי הז המל ובישה ה"בקהו ,החגשהה לעו תואיצמה לע
 איהו ,םנעאו ינוארקי ,םתרצ לכב םהמע היהא יכ ,תרחא היארל ךרוצ
 שיו ,וילא ונארק לכב ונילא םיבורק לארשיב םיקולא שיש הלודגה היארה
 .ן"במרה ד"כע ,וז הדגאב ןוכנ שוריפ הזו ,ץראב םיטפוש םיקולא

 ותחגשה לעו ש"תי ותוקולא לע הלודג רתויה היארה יכ ,הזמ ראובמו
 דובעישו תורצ שיכש אפוג הז רבד םצעו ,תוליפתה חכ אוה ,ונילע
 תפומהו תואה והז ,םינענ םה זא ,ןיללפתמו םיקעוצ לארשיו ,תויוכלמ
 לארשי ללכ תאו ולוכ םלועה תא גיהנמו חיגשמ ה"בקהש רתויב לודגה
 .טרפב

 הליפתה חכ וארש ,ףקות הנשמב םירופ סנ תעב ונל הלגנ הז רבדו
 חכ לש הז ןינע יכ דואמ ןבומ ןכ לע ,רתויב אלפומ ןפואב ונענש ,תינעתהו

 הליגמה ןינעב יתוהמ ןינעו דוסי אוה ,ן"במרה בתכש 'לודג יוג ימו' הליפתה
 הנכהל הליפת םויל רתסא תינעת םוי תא ל"זר ונקת ןכלו ,ולוכ םירופ סנבו
 .םירופל

 דאמ לגוסמו דחוימ רתסא תינעת םוי יכ ,'קה םירפסב רבכ וכיראהו
 םויה הז ןקתנש" :ל"הזב (ז"צ קרפ) רשיה בק רפסב הזב 'כש ומכו ,הליפתל
 ידי לע יאדוובו ,סנה ןמזב לארשי ללכ לכ וב וללפתהש ומכ ,הליפתל
 רתסאו קידצה יכדרמ תא םיררועמ ונא תוליפתהו תוחילסה תרימא
 םיריכזמ ונא רשא רתסא תינעתה םויב ונמע םירבחתמ םה יאדובו ,הכלמה
 ".ךינב תעשוה הסדהו יכדרמ ימיב תוחילסב ןתוכז

 והושרפו ,איה לכל הליהק ןמז רשע השלש (.ב הליגמ) ורמא 'מגבו"
 םירפכה ינב םיאבו רתסא תינעתל ןישנכתמ לכהש (םש םינושארב) םישרפמה
 ויהו םשפנ לע דומעל ולהקנ םויב ובש יפל ,םינונחתו תוחילסה רמול ןינמל
 םירפכה ינבו ,םינונחתו תוחילס רמול הז םוי עבקוה ןכ לע ,םימחר םיכירצ
 ינב םהיחא םע ףתתשהלו רתסא תינעתה םויל אבלו םידקהל םיבייוחמ
 םידיחיה םיפסאתמש ה"בקה ינפל ביבח והזו ,תוחילס תרימאב לארשי
 י"עו ,להקב תוחילס רמול םילהקנש ,ךלמ תרדה םע בורבו תורייעה ךותל
 יבשויה ןכלו ,הלעמ לש אילמפב םילודג םימחר םיררועמ ןה וז הלפת
 רתסא תינעת םויב תסנכה תיבב אשידק הרובחב תויהל כ"ג ןיכירצ םירפכ
 ".רתסאו יכדרמ תוכזב וניתלפת לבוקיש דואמ לגוסמ אוה הז םוי יכ

 לע םימחר ךירצש ימ לכו" :בתוכו ,דחוימב הקזח החטבהב םש םייסמו
 ,רתסא תינעתה םויב ומצעל יאנפ חקי ,ללפתהל ךירצ אוהש רבד הזיא
 ל"זר ושרדו ,רחשה תליא לע חצנמל םילהת רפסב ב"כ רומזמ הלחת רמאיו
 שקביו 'ה ינפל וחיש ךופשי כ"חאו ,רחשה תליא תארקנ התיה רתסאד
 חתפיו ,ה"בקה ול רתעי םתוכזב רשא רתסאו יכדרמ תוכז ריכזיו ,ותשקב
 .םיבהלנ םירבד דוע ש"עו ,ל"כע ,"ןוצרב ותלפת לבוקתו םימחר ירעש ול

 חכ םהב שיו ,םינונחתו ןוצר ימי ןה םלוכ תוינעתה ימי יכ איה תמאהו
 הרשע שלשל התורכ תירב י"רא (:זי ה"ר) 'מגה לע י"שר ש"מכו ,הליפתה
 ,וללה תודמ הרשע שלשל התורכ תירב י"שריפו ,םקיר תורזוח ןניאש תודמ
 תינעתה ימי ןכלו ,םקיר תורזוח ןניא םתינעת תלפתב לארשי םוריכזי םאש
 .הליפתל רתויב ןילגוסמ

 טרפו טרפ לכ לע שקבלו ,הלפתב רתוי קזחתמ םדאהש לככש ,אצמנ
 ירהש ,בר רודיהב קלמע תייחמ תווצמ הזב םייקמ אוה ירה ,ךירצ אוהש
 עידומ הזה םדאהו ,תיטרפ החגשהה ןינעב רופכלו חיכשהל אב קלמע
 יתלב העונת םוש ןיאש ןימאמ אוהש ,טרפו טרפ לכ לע ותלפתב ריכמו
 .'תי וחוכ

תשרפ ק"בש ברע

 ח"עשת תנש רדא 'ח
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 העונת לכ לע שקבמו ללפתמ היה הדובעה שרושו דוסי לעבש עודיו
 רובע תפרצל עסנש ,תובישיה ישארמ דחא ינא יתיאר ןכו .השעש העונתו
 חילצה כ"פעאו ,תיתפרצב תיא הלימ וליפא עדוי וניאו ,תודסומהו ותבישי

 ילב וליאכ ול ונתנ שממו ,םולכ רבדיש ילב ,םיאלפנ םימוכסב דואמ
 לכבו םעפ לכש ךיא יתיארו וב יתננובתהש דע ,אלפל יניעב היהו ,שקביש
 יקרפ רמואו ללפתמו שקבמ אוהש המילש הדובע ול שי סנכנש םוקמ
 תולדתשהה לכו ,ודבלמ דוע ןיאו םיקולאה אוה 'הש ובילב עבוקו ,םיליהת
 הלעמל ותחלצה רוקמ והמ יתנבה רבכ אליממו ,אמלעב תולועפ קר הניא
 הז עדילו ריכהל ןיכוז םאו ,ש"תי ונממ לכה תמאב יכ ,שממ עבטה ירדגמ
 .עבטה ידסמ הלעמל הגהנהל ןיכוז ןכא תומילשב

 עשונ רבכש ירחא הלפתה תדובעב קזחתהל ךישמהל «
 אוה יזא ,ותליפתב לעפש שיגרמו ללפתמ םדאה רשאכ םימעפל הנהו

 םיאצומ ונא הנהו ,הלפתה תדובעב כ"כ עיקשהלמ ךליאו ןאכמ קיספמ
 .ךפיהל קוידב תויהל ךירצ םדאה תדובעש

 אטח רחאש וניבר השמ לצא םיאצומ ונאש ומכ
 םחניו ביתכו ,לארשי ללכל לוחמיש ה"בקהמ שקיב לגעה
 אל ה"ערמו ,(די ,בל) ומעל תושעל שקיב רשא הערה לע 'ה
 תא אנ ינעידוה' ה"בקהמ שקיב אלא ,ללפתהל קיספה
 ,(חי,גל) ךדובכ תא אנ ינארה רמאיו ,(גי ,גל) 'ךעדאו ךיכרד
 לע שקבל רתוי האנ ןמז אצמ אל יכו םלועה והמת רבכו
 יוליג היהיש ןאכ שקיב אלהו ,לגעה אטח רחא קר הז
 .אטחה ינפל היהש הממ רתוי

 ןאכש ןויכמ ,ךכ ןכאש ,ל"צז סוקניפ ש"רגה ראיבו
 וזכ הריבע רחא וליפאש ,הלפתה חכ תא ה"ערמ האר
 ןיבה ןכל ,ותליפת הלבקתנש הארו ,ללפתהל רשפא
 שקבלו ללפתהל אוהה ןמזה תא לצינו ןוצר תעש אוהש
 ,ותליפתב הנענש האור םדאשכ הברדא ןכל ,רתויו רתוי

 תראהה תא לצנלו ,רתויו רתוי ללפתהל ףיסוהל ךירצ יזא
 .שיש ןוצר תעו םינפ

 אל םימעפלש ,'ה תעושי ךרד אוה ןכ יכ ,איה תמאהו
 היהש ומכו ,טעמ טעמ אלא ,תחא םעפב העושיה לכ אב
 פ"הע (בכ םילהת ש"וקלי) ל"זר ורמאש ומכו ,הליגמה סנב םג
 רחש ומכ לארשי לש ןתעושיש ,רחשה תליא לע חצנמל
 תצפנמ איה כ”חאו אעמיק הריאמ איה הלחתב ,איה
 יכדרמו הלחתב יכדרמ ךכ ,הברו הרפ איה כ”חאו ,האבו
 רתסא תא ךלמה תוארכ יהיו כ”חאו ,ךלמה רעשב בשוי

 כ”חאו ,סוסה תאו שובלה תא ןמה חקיו כ”חאו ,הכלמה
 כ”חאו ,םידוהיה לע ובתכ םתאו כ”חאו ,ןמה תא ולתיו
 הרוא התיה םידוהיל כ”חאו ,ךלמה ינפלמ אצי יכדרמו
 איה ןכו ,תחא םעפב העושיה לכ היה אלו ,'וגו החמשו
 ,ללפתהלו ךישמהל דימת ךירצ ןכלו ,לארשי לש ןתעושי

 .ףיסותו ךישמת העושיהש

 הבוט תייפכ והז קלמע תופילקמ דחא  «

 השרפ ףוסבו ,םירוכיב תשרפ תא ןירוק אבת יכ תשרפ תליחתב הנהו
 תוכימס ראבל דמע םירוטה לעבבו ,קלמע תשרפ תא עיפומ תמדוקה
 ןנישרד יא וקלחנ הלוכ הרותה לכב אלה תמאבו ,םירוכיבו קלמע תשרפ
 ןיבהל שיו ,(:אכ ףד תוכרב) ןיכומס ןנישרד ע"וכל הרות הנשמבו ,ואל וא ןיכומס
 .םירוכיבו קלמע תוכייש

 ורמא שרדמבו ,הבוט ייופכ ןינעב דואמ ורימחהש ל"זרב ונאצמ הנהו
 אל' רמול דיתע אוה רחמל ,'ףסוי תא עדי אל רשא' םויה (ח ,א"פ ר"ומש)
 .הריפכ ידיל םדאה אב הבוט יופכ לש הדימה י"עש ,ונייהו ,''ה תא יתעדי

 שנע המ ינפמ ,ורמא (תודימ ב"ל שרדמ ארקנה ,רזעילא יבר תנשמ שרדמ) שרדמבו
 םדאה ,'וכו ה"בקהב הריפכ ןינע אוהש ינפמ ,הבוט ייופכל רתויב בותכה
 אה ,'וכו ונוק לש ותבוט הפוכ אוה רחמל ,וריבח לש ותבוט הפוכ אוה הזה
 .םיליהבמ םירבדהו ,'וכו רקיעב הריפכל השקוה הבוט תויפכש תדמל

 ריכמ וניא םדאהש ןויכד ,הנווכה (ו"ט שורד א"ח) שבד תורעיב ראיבו
 אלו 'הב רופכי ופוסש ול םורגתו והאיבת וז הדימ ,הבוט ול השע וריבחש
 .יתישע ינאו ירואי יל רמאיו והשוע חכשיו ,םידסחה לכ ונממ יכ ריכי

 ייופכ ויה אל םדא ינב וליא תמאבד .ארונ רבד שבד תורעיה בתכו
 ןתנ רשא ש"תי אוה יכ ,אטחלו ער רבד תושעל םבלב הלוע היה אל ,הבוט
 םירבדה לכב ןכו ,יוארכ תיציצ תושעל ילבמ ורבד לע רובעי ךיאו ,דגב ול
 ,תרבדמ ןושל ול ןתנ 'ה יכ ,'ה תוצמ לקב רובעי אל הבוט יופכ םדא ןיא םא
 ילבמ רהזנה תמאבד בתכו ,'וכו ר"השלו תונציל ירבד רבדל לומגי ךיאו
 .אטחי הרהמב אל ,הבוט יופכ תויהל

 חלשב) אתליכמב ורמאש ומכו ,קלמע תפילקב קלח שממ והז תמאבו

 יופכ םעמ ערפיו הבוט יופכ קלמע אובי (א"כפ חלשב אמוחנתבו 'א קלמעד אתשרפ
 ,הבוט יופכ אוהש ,קלמע לש ותדימ רקיע והזש ל"זר ירבדב שרופמו ,הבוט
 היהי רג יכ םירתבה ןיב תירבב ה"עאאל רמא ה"בקה יכ ,םישרפמה ושריפו
 לש וינב לע בוחה לטומ היהו ,םתוא וניעו םידבעו םהל אל ץראב ךערז

 קלמעל ול היהו ,םירצמל דרי בקעיו ,וישעו בקעי ,קחצי
 אוה הז םוקמבו ,ומצע לע דובעישה חקלש הבוט ריכהל
 םחליל אב םירצממ ואצישכ דימ הברדאו ,ךפיהה השע
 .הזמ לודג הבוט תויפכ ךל ןיאו ,לארשיב

 ,שממ הז ךפיה אוה לארשי ללכ תדימ ,אסיג ךדיאמו
 דמלנש ומכו ,המואה ידוסימ אוה בוטה תרכה ןינעו

 יבאומו ינומע אבי אל (ד ,גכ םירבד) פ"הע ן"במרה ירבדמ
 ,םלוע דע 'ה להקב םהל אובי אל ירישע רוד םג ,'ה להקב
 רשאו ,'וגו םימבו םחלב םכתא ומדק אל רשא רבד לע
 ,ךללקל םירהנ םרא רותפמ רועב ןב םעלב תא ךילע רכש
 םכתא ומדק אלש ךכ לכ ןינעה רמוח המ ב"צ 'ואכלו
 רוד 'יפא להקב אבל רתוה אלש דע םימבו םחלב
 .ירישעה

 אלה ,באומו ןומע תומואה 'ב ולא יכ ,ן"במרה ראיבו
 םע הבוט תושעל ןיבייח ויהו ,םודסמ םליצה ה"עאא
 סנכילמ ןילוספ םה ןכלו ,הער םהמע ושע םהו ,לארשי
 וז הדימ יכ ,ירישע רוד וליפאו ,םלוע דע לארשי תדעל

 ךפיה אוהש ימו ,לארשי ללכ ידוסימ אוה בוטה תרכה לש
 .לארשי ללכל סנכיל ול א"א הדימה

 בעתת אל ,'קה הרותה הרמא אפוג אמעט יאהמו
 םירצמה ונתוא וערהש ףאו ,וצראב תייה רג יכ ירצמ
 רג'ש בוטה תרכה םושמש הרות הרמא ה"פא ,ונונעיו

 .'ירצמ בעתת אל' ןכל ,'וצראב תייה

 ,לארשי ללכ לצא תדה ידוסימ איה וז הדמש אצמנ
 םע קלמע תמחלמש אצמנ ,הזמ רומגה ךפיה אוה קלמעו
 תייפכ לש הלודגה הדמה לע ראשה ןיב אוה לארשי ללכ
 תשרפ ןיבל קלמה תשרפ ןיבש תוכימסה והזו ,הבוט
 תינעו' לש לודגה דוסי עיפומ םשש ,םירוכיב תאבה
 םש ראובמש ומכו ,הבוט יופכ ךניאש דיגהל 'תרמאו
 .'קה י"שרב

 תמחלמב ןכלד ,ךרדה הז לע ראבל בתכ (ןתשרפ ףוס) המכח ךשמבו
 הנה יכ ,ומצעב אוה ךלה אלו קלמעב םחליל עשוהי תא ה"ערמ חלש קלמע
 ,'לחר לש וערז ידיב אלא לפונ ושע לש וערז ןיא' (:גכק ףד ב"ב) ל"זח ורמא
 אלא לפונ וניא קלמעד אצמנ ,קלמע לע יאקד םיקוספמ ואיבה םש 'מגבו
 אבי' ורמאש (ל"נה אתליכמ פ"ע) המכח ךשמה ראיב םעטהו ,לחר לש וערזב
 הז ,קלמעב םלחהל יוארה אוה ימ כ"או ,'הבוט ייופכמ ערפיו הבוט יופכ

 .הבוט תויפכ לש וז הדימ ךפיה אוהש

 ,לבנ ארקי ומע ביטהש ימל הער םלשמהד (ו ,בל םירבד) אטבתמ ן"במרהו
 וניצמ וז הגרדמ תומילשו ,בידנ ארקנו םנח תבוט השועה אוה הז ךפיהו
 יופכה תא םיחצנמה המה וינב ןכלו ,הער רובע הבוט םלשו השעש ףסויב
 םחלהל יוארה אוה ןונ ןב עשוהי ןכלו ,הבוט דעב הער םלשש ימ הבוט
.קלמעב

 האר ןאכש ןויכמ..."

 חכ תא ה"ערמ

 רחא וליפאש ,הלפתה

 רשפא וזכ הריבע

 הארו ,ללפתהל

 ,ותליפת הלבקתנש

 תעש אוהש ןיבה ןכל

 ןמזה תא לצינו ןוצר

 שקבלו ללפתהל אוהה

 ןכל ,רתויו רתוי

 האור םדאשכ הברדא

 יזא ,ותליפתב הנענש

 ללפתהל ףיסוהל ךירצ

 תא לצנלו ,רתויו רתוי

 תעו םינפ תראהה

 "...שיש ןוצר


