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 ?םירצמ תאיציל הנשה שאר ןיב שי תוכייש הזיא «
 ןורכזה םוי תא וניקלא 'ה ונל ןתתו" םירמוא ונא הנשה שאר תליפתב

 ה"ר תוכייש ןיבהל שיו ,"םירצמ תאיציל רכז שדוק ארקמ העורת םוי ,הזה
 ועבקנ םה אלה םילגר 'גה לש םימיה ראש אחינה יכ ,םירצמ תאיצי םע
 הנשה שאר לבא ,םירצמ תאיציב לארשי ללכ םע ועריאש תוערואמה רכזל
 ירה הזו ,םלוע תרה םויה ,םלועה תאירב זאמ 'הנשה לש שאר' אוה אלה
 רבכו) ,םירצמ תאיצי ןיבל וניב שי תוכייש הזיא כ"או ,ךישעמ תליחת םויה

 .(דועו ,ו"פר 'יס טקלה ילבש ןייע ,וז הלאש םינושארב רכזנ

 השמ תוקלתסה לצא קוספב ןיבהל שיש המ םדקהב ראבתי ןינעהו
 הזה םויה םצעב השמ לא 'ה רבדיו' (חמ ,בל םירבד) ביתכד ,םלועה ןמ וניבר
 הזה םויה םצעב ,חנב ,הזה םויה םצעב רמאנ תומוקמ 'גבש י"שריפו ,'רמאל
 תא ורבשיו ,הביתל סנכיל והוחיני אלש םירמוא ורוד ינב ויה יכ ,'וגו חנ אב
 תוחמל חכ ודיב שיש ימ לכו םויה יצחב וסינכמ ינירה ה"בקה רמא ,הביתה
 םירצמ ויהש יפל ,'וגו 'ה איצוה הזה םויה םצעב רמאנ םירצמב ,החמיו אבי

 יצחב םאיצומ ינירה ה"בקה רמא ,םהב וגרהיו תאצל םוחיני אלש םירמוא
 רמאנ השמ לש ותתימב ןאכו ,החמיו אבי תוחמל חכ וב שיש ימ לכו םויה
 ערקו םירצממ ונאיצוהש םדא םירמוא לארשי ויהש יפל ,הזה םויה םצעב
 ראבה תא ונל הלעהו ,וילשה תא ונל זיגהו ןמה תא ונל דירוהו ,םיה תא ונל
 יצחב וסינכמ ינירה ה"בקה רמא ,ותוא ןיחינמ ונא ןיא ,הרותה תא ונל ןתנו

 .כ"ע ,'וכו םויה

 יכ ,דאמ אלפי אוה הרואכל יכ ,ל"צז ץיבלאומש ח"רגה השקהו
 ודיבש ימ ה"בקה רמאו ,בכעל ולכויש ורבסו ועט חנבו םירצמב אמלשב
 ודיב יכו ,תומלמ ובכעל ולכויש ורבס ךיא השמב לבא ,החמיו אבי בכעל
 .התימ עונמל םדא ןב לש

 בלה קמועמ הקעצ לש החוכ לדוג «
 ,ג תומש) בותכ הנסה ךותמ ה"ערמל 'ה הלגנשכ קוספב םיאור ונא הנהו

 רשא ץחלה תא יתיאר םגו ,ילא האב לארשי ינב תקעצ הנה התעו' (ט
 תונושל רשע שיש עודי יכ (.כ ףד ב"ח) ק"הוזב ורמאו ,'םתוא םיצחול םירצמ
 ביתכד אוה אדה ,בלב איה הקעצש ,ןלוכמ 'הקעצ' הלודג ורמאו ,הליפת לש

 שודקהל הבורק וזו ,אוה דחא רבד הקעזו הקעצ ,'ה לא םבל קעצ (חי ,ב הכיא)
 ינב תקעצ הנה התעו ביתכד אוה אדה ,'וכו החנאו הלפתמ רתוי אוה ךורב
 .'וכו ילא האב לארשי

 הקעצ הלודגש ,הקעצה לש וחוכ לדוגב 'קה רהוזב םש ףיסומ דוע
 תדמ לע תלשומש הקעצ הלודג ,'וכו וימי לכמ םדא לש וניד רזג ערוקש
 םהל רצב 'ה לא וקעציו (ו ,זק םילהת) ביתכד ,'וכו הלעמ לש ןידה
 .כ"ע ,םליצי םהיתוקוצממ

 ןמ איה הקעצה יכ ,רתויב אוה לודג הקעצה חכ יכ שרופמ הז לכמו
 ררועתמ יזאו ,רעצו הרצ הזיא םדאל שישכ קר אוהו ,'ה לא םבל קעצ ,בלה
 וב םייקתמו ,'ה לא וביל לכמ קעוצ םדאהשכו ,'ה ךא קועצל תמאב בלה
 .דימ הנענו 'םאיצוי םהיתוקוצממ' יזא ,'םהל רצב 'ה לא וקעזיו'

 ייוניש המכ וניצמש המ לע (ז"ק) םילהתב ם"יבלמה ראבמ ז"יפעו
 ביתכ םימעפ 'ב יכ ,תודוהל ןיכירצ העבראמ רב ַדד ְממה קרפה ותואב תונושל

 ןושלה ביתכ םימעפ 'בו ,םיה ידרויב 'ב תוירבדמ יכלוהב 'א ,'וקעציו' ןושלה
 יכ ,וניצמ יוניש דוע .םירוסאה תיבב בשויבו אפרתנש הלוחב ,'וקעזיו'

 וא םליצי םהיתוקוצממ ביתכ וקעציו םהב רמאנש םינושארה םינשב
 תמועל ,רצימה ןמ ירמגל האצוהו הלצה ועמשמש ,םאיצוי םהיתוקוצממ
 רמואו םייסמ אוה ירה םהל רצב 'ה לא וקעזיו םהב רמאנש םתואב ,הז

 הלצהו האצוה אלו ,העושיו הרזע ןושל אלא וניאש םעישוי םהיתוקוצממ
 .הרומג

 םהבש וללה םיינשו ,הקעזהמ הלודג הקעצ יכ ם"יבלמה ראבמו
 'ה ינאפר 'הל קעוזו יוד שרע לע בכושה הלוחה ה"ה ,'הקעז' ןושלה הרמאנ
 ירה בשוח וניה ובל רתסב יכ ,בלה תוריקמ כ"כ ותליפת ןיא לבא ,אפראו
 האופרה ינממסב תואפרל םילודג םיחמומ םיאפור המכ םידמוע ידיצל
 בר ןויסנ םדיב רשא םיאפור דועל הנפנ ךרטצנ םאבו ,םהיתומכחבו
 ,םהל רצב 'ה לא וקעזיו ןושלב אלא ותליפת ןיאש ןויכמו ,הלוחה תואפרב
 ךרדב אלא וילחמ ירמגל ונאיצות אל 'ה תעושי ףא ןכ לע ,אמלעב הקעז
 .םעישוי םהיתוקוצממו דעסו רזע ול ףיסוי ה"בקהש םעישוי

 ותואכ אוה ףא יכ ,םירוסאה תיבב בשויה לצא הקעז רמאנ ב"ויכ
 דובעשמו הרואל הלפאמ ארובה ואיצויש ותליפת דבלמ ירהש ,הלוחה
 רוביצ יכרצב םיקסועה םינקסעו ןיד יכרוע לע םג ךמוס וניה ,הלואגל
 אל תאזכ הקעזו ,רוצמהו קוצמה ןמ תאצל ודיב ועייסי םהש ,הנומאב
 .ירמגל םאיצוי אלו םעישוי ךרדב אלא הנעית

 אל בשומ ריע ךרד ןומישיב רבדמב ועת רשא תוירבדמ יכלוה ,םלוא
 ,רבדמב דדב בשוי והירהו ,ףטעתת םהב םשפנ םיאמצ םג םיבער ,ואצמ
 םיקמ אוה ירה ,תוער תויח ראש וירחאלו וינפלמ ,םירמנ ולאמשמ ונימימ
 אפור וא ןקסע ןיאש אוה עדוי יכ ,תמאב ובל תוריקמ 'ה לא הקעצ לוק
 הרזע ןיא ותרזעו וזוע ידעלבמו ,התע הז וב שגפש בערה היראהמ ונליציש
 זאו ,בלו תוילכ ןחוב לצא הרהמ דע תלבוקמ אהת וזכ הקעצ ,העושיו

 .םליצי םהיתוקוצממ

 תומוהת ודרי םימש ולעי לש בצמל ועיגהש ,םיה ידרוי לצא םג אוה ךכ
 וללה ,עלבתת םתמכח לכו רוכישכ ועוניו וגוחי ,גגומתת הערב םשפנ

 הינא דימעהלו רוצעל ודיב ןיא םלועבש לודגה ןקסעה יכ בטיה םיריכמ
 אובת ותקעצו ,והשע אוהו םיה ול רשא ה"בקה אלא ,םיה םלב תפרטמה
 .םאיצוי םהיתוקוצממו ותליפת לבקתת הזב בלה יקמע ךותמ

 קוספה שרפל (ו"ט שורד א"ח) שבד תורעיב בתכ שממ הלאה םירבדכו
 בורק ותויהב שריפו" ,בורק ותויהב והוארק ואצמהב 'ה ושרד (ו ,הנ היעשי)

 וללפתת זא ,בל ירבשנל 'ה בורק זאש ,רבשנ בלהש הקוצו הרצ ךותמ ונייה
 זאש החורה תע דע וניתמת אלו ,םכילא בורק זא יכ םשהל וארקו םשהל
 ".תאזה תעכ םכל בורק ןיא

 הרצה תעב אלה יכ ,הלפתה ליעות המ רמאת לבלו" :רמואו ךישממו
 ערה רצי תנעט איהש איבנה רמא ז"ע ,יוארכ הנווכב ללפתהל רשפא יא
 לא בושי' אלא ,'ויתובשחמ ןוא שיאו וכרד עשר בוזעי' רמאו ,הלפתמ לטבל
 לע 'ה דיפקי אל יכ ,'חולסל הברי יכ וניקולא לאו' םעטה רמאקו ,הלפתב ''ה
 .ל"כע ,"חולסל הברי יכ ,רבשנ בלו הרצ תעב הנווכ ילב הלפת

ברע

 ח"עשת תנש
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  עבטה ךרדמ הלעמל – הנשה שארבש הלפת לש החוכ «
 םילכי ונא ,הנשה שארבש הליפתה חכ לדוג לע דומעל םיצור ונא םאו

 ערזיש וריבחל רמאש דחאב (.וק ףד מ"ב) 'מגב תשרופמ הכלהמ הזב חכוויהל
 התואבש תודשה לכ ופדתשנו ,םירועש ערזו הז ךלהו ,םיטיח ויתודשב
 לוכי הרואכלש פ"עאו ,דספהה תא הדשה לעבל םלשל ינשה בייח ,העקב
 הדשה היה םיטיח ערוז יתייה םא םג אלה הדשה לעבל רמול דבועה
 אוה הזב םעטהש תראבמ 'מגו ,םלשל בייח ז"כע ,תודשה לכ ומכ ףדתשמ
 יב םייקמ הוה יטיח התערז וליא' דבועהל ןועטל לוכי הדשה לעבש ינפמ
 ,השעי רצויה ןמ שקבתש המ ,רמוא רזגתו' י"שריפו ,'ךל םקיו רמוא רזגתו
 אלא םירועשב ינחילציש הנשה תליחתב םימשה ןמ יתשקב אל ינאו
 .םיאלפנה 'מגה ירבד כ"ע ,'ןיטחב

 אל כ"כש פ"עא ,הדשה לעב דצל קדצה תא ובשח 'קה ל"זחש ונייהו
 הדש אקודש רמול 'עבטה ךרדמ הלעמל' לש רדגב אוה 'יפאו רמול רבתסמ
 ול ונתנ אלש ןויכמ ז"כע ,ףדתשמ היה אל הלודגו המילש העקב ךותמ ולש
 ןוכנל ל"זח ואר ,שרופמב הז לע ללפתהל תורשפאה תא
 ללפתמ הדשה לעב היה םאש ןכתי יכ ,דבועה תא בייחל
 .והדש תא דיספמ היה אל םירועש לע הנשה שארב

 ןיחוטב תויהל ןילוכי יזא ,דחפ י"ע םיררועתמ םא «
 ןידב יאכז תאצל

 ןירוק ןיאש םעט בתכ (ז"מ ד"פ ה"רל מ"היפ) ם"במרה הנה
 ימי םהש יפל ,םירופיכה םויב אלו הנשה שארב אל ללה
 חרבמו ,ונממ האריו םשהמ ארומו דחפו הענכהו הדובע
 ,החילסו הרפכ תשקבו םינונחתו הבושתה ,וילא סונמו
 .כ"ע ,החמשהו קוחשה ןוגה וניא םיניינעה ולא לכבו

 ונא יממ יכ ,אלפנ רבד ןאכ שיש רמאש ז"ירגהמ עודיו
 חרבמו - םיחרוב ונא ןכיהלו ,ש"תי וניד תמיאמ - םיחרוב
 דחפמ תמאבש ימל קר אוה הז לכ לבא ,'תי וילא סונמו
 .חרוב וניא דחפמ וניאש ימו ,וילא חורבל לוכי אוה ,חרובו

 בלה קמועמ האב הלפתה םג יזא תמאב דחפ שישכו
 התלחתב השרש הנש לכ" (:זט ה"ר) ל"זח ורמאש ומכו ,רתוי

 לארשיש התלחתב השרש' י"שריפו ,"הפוסב תרשעתמ
 ,הליפתו םינונחת רבדל הנשה שארב ןישר ןמצע ןישוע
 ח"רגהו ,"(גכ ,חי ילשמ) שר רבדי םינונחת רמאנש ןינעכ
 לע בתכש תרגאב וימי ףוסב הז לע קייד ל"צז רדנלדירפ
 םה 'וליאכ' םמצע ןישועש ורמא אל יכ בתכו ,הנשה שאר
 ריכהל ךירצ םדאה יכ ל"רו ,םישר תמאב םהש אלא ,ןישר
 ה"בקהמ לביקש המ לכשו ,םולכ וניא תמאב אוהש ךכב
 בוש ול ןתיל םא ןינד תעכו ,וילע 'ה דסחב קר היה התע דע
 שיש המ לכו ,לכה לע םישדח םידסח ךירצו ,דסחה תא
 ,'וכו םוקמו הסנרפ ול שיו ,רדוסמ אוהש השגרה םדאל
 דחפבו .ןידב ןותנ לכה תעכו ,דסח היה לכה יכ ,תועט לכהו
 םיכסמ ה"בקהש ,םירישע ףוסב םישענ תאזכ הרכהו הזכ
 .הלס בוט לכל םימחרבו דסחב הנש דועל ותוא תוכזל

 שבול ןיד ול שיש םדא םלוע לש וגהנמ שרדממ איבה (א"פקת 'יס) רוטהו
 עדוי וניאש יפל ,וינרפצ ךתוח ןיאו ונקז לדגמו ,םירוחש ףטעתמו םירוחש
 םינבל םיפטעתמו םינבל םישבול ןכ ןניא לארשי לבא ,וניד אצי ךיא
 יפל ,ה"רב ןיחמשו ןיתושו ןילכואו ,םהינרפצ ןיכתחמו םנקז ןיחלגמו

 .,כ"ע ,'וכו סנ םהל השעי ה"בקהש ןיעדויש

 רמא אלו 'סנ םהל השעיש ןיחוטב' בותכש רוטה ןושלב קיידל שיו
 ןיא םלוא ,אסינ שחרתיש םיכוז ונא ,ןוחטבה תדימ חכב קר ןכא יכ ,'ןיעדוי'

 ךירצ ןכ לע ,אסינ שחרתמ אמוי לכב ואל יכ םיסנ לע קר ךומסל ןילוכי ונא
 לא קועצלו ,ךיתלד ונקפד םישרכו םילדכ ,חתפב ינעכ ללפתהל םדאה
 יזא ונילע םיבורמה 'תי וידסח ילוליאש ריכהלו רמולו בלה קמועמ ה"בקה
 אליממ יזא ,הנשה שארב ןישר ןמצע ןישוע לארשי ללכשכו ,יינעב ונדבא
 ,הפוסב תרשעתמ התליחתב השר איהש הנשו ,סנ םהל השעיש ןיחוטב
 .ןוצרב ןילבקתמו ןינענ תוליפתהו

 (ג"ימ ב"פ תובא) הנשמה לע שרפל בתכש הנוי וניברב םישרופמ םירבדהו
 ,"ה"בקה ינפל םינונחת אלא עבק ךתליפת שעת לא ללפתמ התאשכו"
 ,ךירצ אוהש רבד לאושו ןנחתמה ינעכ הליפתה רמול םדאה ךירצש ונייהו
 תקחשמ םאו" ,'תי ונממ םימחרה תדמל עיגהל ךירצ םדא לכ יכ ,םש בתכו
 םחרמ אוה ויתוקדצ לע אל ,וילע לחומו ופא ךיראמ ת"ישה יכ העשה ול
 םורגי אמש יכ ,הערה לע םחינ רשא לע 'ה םחני ןפ ול ןנחתהל ךירצו ,וילע
 .ל"כע ,"אסינ שחרתימ אתעשו אתעש לכ ואלו אטחה

 םירצמ תאיציב הלגתנ הקעצ י"עש הלפתה חכ שרוש «
 ללכ לצא יכ ,םירצמ תאיציל הנשה שאר תוכייש ןבוי ל"נה לכ פ"עו

 לא םתעוש לעתו וקעזיו הדובעה ןמ לארשי ינב וחנאיו' בותכ לארשי
 ןיב תירבמ הריזג שיש ועדי יכ היה הקעזה רקיעו ,'(גכ ,ב תומש) 'וגו םיקולאה
 םתוא ונעו םודבעו םהל אל ץראב ךערז היהי רג יכ (גי ,וט תישארב) םירתבה
 היה אליממו ,םינש םיתאמכ םהל שי ןיידע יכ ועדיו ,הנש תואמ עברא
 החנאו הלפתמ רתוי אוה ךורב שודקהל בורק ירה הזו ,בלה קמועמ הקעזה

 האב לארשי ינב תקעצ הנה התעו" ה"בקה רמא ז"יעו ,'וכו
 ץ"קה תא בשיח ןכלו ,ל"נה ק"הוזה ירבדכו ,"'וגו ילא
 ,םינש ו"דר קר םירצמב ויהו ,םינש ץ"ק ןינמ םהל דירוהו
 .בלה קמועמ הליפתה חכב היה הז לכו

 ירפס שיש ןיעדוי ונא יכ ,הנשה שארב םג אוה ןכו
 חכה ןיררועמו ,ש"תי וינפל ןיחותפ םיתמ ירפסו םייח
 הקעזהו הליפתה חכ י"ע םירצמבש ומכו ,מ"יצימ תוכזהו
 שארב הנש לכב םג ןכ ,םירתבה ןיב תירבמ הריזגה ולטיב
 חתפב ינעכ ןיללפתמו התליחתב השרש י"ע הנשה
 ןיחוטבו העושיה ןילעופ הז י"ע ,שר רבדי םינונחתב
 שרוש הוה ןכלו ,םירצמ תאיציב ומכ סנ םהל השעיש
 הקעצהו הלפתה דוסי שרושמ הנשה שארב ןידב וניתואכז

 .םירצמ תאיצי לצא לארשי ללכל הלגתנש

 ללפתהל לארשי ללכמ ענומ ה"בקה םימעפל «
 םויב ינפ ריתסא רתסה יכנאו (חי ,אל םירבד) קוספב הנהו

 םגו ,ריתסא רתסה תונושלה לפכ והמ ,קיידל שי ,'וגו אוהה
 המלו ,ריתסא רתסא וא ריתסה רתסה לפכ רמא אל המל
 .ריתסא רתסה רמול הניש

 הנה יכ (ךליו תשרפ והילא ירבד רפסב) ובתכ א"רגה םשבו
 ה"בקהל םיננחתמו םיללפתמ דימ ו"ח הרצב לארשישכ
 לש תוציחמה ןירבשמ הליפתה י"עו ,בקעי לוק לוקהו
 רשאכ םימעפלו ,םימשבש םהיבאל לארשי ןיב לזרב
 ובשחיש השוע יזא לארשי תא שינעהל ו"ח הצור ה"בקה
 ללפתהלמ םיפרתמ אליממו ,םלועה ךרדו הרקמ אוהש
 ש"תי ותחגשהמ וניא יכ םיבשוחו ,םימש ירעש עוקבלו
 המו ,"רתסה יכנאו" רמא הז לעו ,ויכרדו עבטה ירדסמ קר
 ןאכ שיש ןישיגרמ ןיאש ,"םהמ ינפ ריתסא" תא ,ריתסמ
 י"ע שנועה אה ש"תי ונממש וניבי אלש ,םהמ ינפ ריתסא

 .כ"ע ,םשנוע ולבקיש ידכ ,םימחר ושקבי אלו ,ונממ וינפ ריתסהש

  אוה ומצעב הז רבד הליפתב ןיפרתמ ונאש המ יכ ,הארונ הרעה אוהו
 ןישנוע אובל לכוי ו"חש ידכ דחוימ םינפ רתסה אוהו ,ו"ח הריזגהמ  קלח
 ןיפרתמ ונא ירה הליפתה ןמ ןיפרתמ םאו ,הפב אלא ונחוכ ןיא יכ ,תונערופו

 .הנכסב ונא ו"ח אליממו ,ונל שיש דיחיה חכה ןמ

 לארשי ללכ םאש עדי ה"בקה יכ ,'קה י"שר ירבד תא שרפל רשפא הזבו
 םאיצוהש םדאש ןכתי אלש בלה קמועמ ךכ לכ הרמ הקעצ לוק ומיקי

 לש גיהנמה אוהו ,הרותה תא םהל ןתנו ,'וכו םיה תא םהל ערקו םירצממ
 חכה םהב היהי ןכא ,םלועה ןמ קלתסיו ,תוחונמל םתוא בוזעי לארשי ללכ
 וניבר השמש 'תי ותמכח הרזגש ןויכו ,התימ 'יפא וניבר השמ תא עונמל
 דמוע וניבר השמש העידיה תא לארשי ללכמ ריתסה ןכל םלועה ןמ קלתסי
 םצעב' לש תואיצמה רשפאתה ז"יעו ,וללפתי אלש ידכ םלועה ןמ קלתסהל
 .וניבר השמ תתימב םג 'הזה םויה

 המ רמאת לבלו..."

 יכ ,הלפתה ליעות

 יא הרצה תעב אלה

 ללפתהל רשפא

 ז"ע ,יוארכ הנווכב

 איהש איבנה רמא

 לטבל ערה רצי תנעט

 בוזעי' רמאו ,הלפתמ

 ןוא שיאו וכרד עשר

 אלא ,'ויתובשחמ

 ,הלפתב ''ה לא בושי'

 לע 'ה דיפקי אל יכ ...

 הנווכ ילב הלפת

 ,רבשנ בלו הרצ תעב

 "...חולסל הברי יכ


