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 ?'ירמזל גרה אלש דע סחניפ ןהכתנ אל'ש הלודגה הבוטה והמ «
 ,םלוע תנוהכ תירב וירחא וערזלו ול התיהו" (גי ,הכ) וניתשרפב בותכ

 תנוהכ תירב" ,'יפ י"שרבו ,"לארשי ינב לע רפכיו ,ויהלאל אנק רשא תחת
 אלא הנתנ אל ,ןרהא לש וערזל הנוהכ הנתנ רבכש יפ לע ףאש ,םלוע
 לבא ,ןתחשמ רחא ודילויש םהיתודלותלו ומע וחשמנש וינבלו ןרהאל
 ונינש ןכו .ל"כע ,"הנוהכ ללכל אב אל חשמנ אלו ןכל םדוק דלונש סחניפ
 ."ירמזל וגרהש דע סחניפ ןהכתנ אל" (:אק) םיחבזב

 ךיאהו גוהנל דציכ לודג קוזיח חקיל שי סחניפ לש השעמב ןנובתמה
 .ןלהל ראבתיש ומכו ,תודוסי המכ הזב שיו ,ןויסנ ידיל אב אוהשכ קזחתהל

 שיו" :ל"הזב בתכו ,וניתשרפב הלודג הרעה ריעה יכדרמ שרדה
 הלוכ אוהש ,ויאירב םע 'ה תגהנה ,םיעד םימת תואילפמ ,הז רבדב ןנובתהל
 תמאב ,ותערל אוה הז רבדש רובס םדאה םימעפלש ףא ,םימחרו דסח
 ."ותבוטל םלועבש תוביסה לכ בבסמ םלוע ארוב

 םיבירקמו ,ןכשמב םישמשמ ודודו ובסו ויבא תא האור סחניפ אלה"
 ךא ,לודג רעצ הז בצמב שי ,תרשמ וניא אוהו ,הנש םיעברא טעמכ תונברק
 לוספ שפנה תא גרהש ןהכש ןויכ ,ותבוטל היה לכה ,ןינעה לש ותתימאל
 רשכ היה זאו ,ירמז השעמ רחא דע סחניפ ןהכתנ אל ןכלו ,הדובעל
 תופסותה בתכש ומכ ,סחניפ ערזמ םה םילודג םינהכה לכש הכזו ,הדובעל
 אלא םילודג םינהכ ויה אלש (ה ,א) םימיה ירבדב וניצמ ןכש" (:אק) םיחבזב
 םינומש ונממ ודמעש 'םולש יתירב תא'מ היל קיפמ ירפסבו ,סחניפמ
 ףסונבו ,"ירפסב ונמנ םלוכו ,ינש תיבב תואמ שלשו ןושאר תיבב םינהכ
 ,ונרמא רשא אוה .םלועל יחו המימשה הרעסב הלעש הגרדל הכז הזל
 וניתבוטל לכהש בל םינתונ ונניא ךא ,'ה תגהנה לע תוישוק ונל שי םימעפ
 .ל"כע ,"אבבו הזב

 'ה בזע לוכיבכש םדאל ול הארנש תעב ףאש לודג דוסי םידמל אצמנ
 ,ו"ח ןכ וניאש הנמאנ עדי ז"כע ,םיבואכמו םירוסי וילע םיאב רשאב ותוא
 תא השועה אוה םלוע ןודא אלא ,םלועה הזב וילאמ השענ רבד ןיא ירהש
 לש קותמה ונושלכו ,העשו םוי לכב וילע חיגשמו גיהנמ אוהו ,םירבדה לכ
 השוע 'ה ןיאש עגרו העש ךל ןיא" :(והער ה"דב ו ,בכ ,תומש) 'קה םייחה רואה
 תאבה תביסו ."ויכרצ תניחבב ןיב ופוג תניחבב ןיב םדאה םע הלועפ
 ראש תמחמ וא ותירחאב וביטיהל ידכ אוה וילע םיישקהו םירוסיה
  .םדאה לש תידעלבה ותבוטל אוהש םהבש הושה דצהש ,םימש תונובשח

 ?םיכרד 'ירבוע'ל םיכרד 'יכלוה' ןיב לדבהה המ «
 ,יסוי יבר רמא" 'מגב אתיאד אה ראבל בתכ (:ג תוכרבב) עדיוהי ןב רפסב

 םילשורי תוברוחמ תחא הברוחל יתסנכנו ךרדב ךלהמ יתייה תחא םעפ
 המ ינפמ ,ינב ,יל רמאו ,חתפה לע יל רמשו בוטל רוכז והילא אב ,ללפתהל
 ,ךרדב ללפתהל ךל היה יל רמאו ,ללפתהל ול יתרמא ,וז הברוחל תסנכנ
 ."םיכרד ירבוע יב וקיספי אמש יתייה ארייתמ ול יתרמאו

 רמא אלו םיכרד ירבוע יב וקיספי אמש יסוי יבר רמא המל קיידל בתכו
 יתייה תחא םעפ' ומצע לע רמאש ךרד לע ,םיכרד יכלוה וקיספי אמש
 .ךרדב רבוע יתייה רמא אלו 'ךרדב ךלהמ

 ןהכ תלפתל ושוריפב) 'בל בטיי'ה בתכש המ פ"ע ,ראבל עדיוהי ןבה בתכו

 םישנא םנשי ,ךרדב םיכלוהה םישנא יגוס ינש םנשיש (רופיכ םויב לודגה

 םצעש המילש הנומאב םינימאמ םתויה לע זמרמה םיכרד יכלוה םיארקנה
 ךרדבו םוקמב םכילומ רבג ידעצמ ןיכמהו ,הנוילע החגשהב איה םתכילה
 ירבוע םיארקנה םישנא םנשיו ,ול תודחוימה תוביסו םעטהמ תמיוסמ
 םצעב הרטמ םיאור םניאש ,וז הנומאמ רסח םתויה לע זמרמה םיכרד
 ךרדה תא 'רובעל' וצורי ןכ לעו ,וילא ועיגי רשא םוקמב םא יכ ,ךרדה
 ידי לעש םהל הארנש אלא דוע אלו ,דוע גישהל םנוצרב הלהבו ןוזפחב
 םימשמ בצקנ לכהש םיעדוי םניאו ,רתוי גישהל ולכוי תוריהמה
 .םהל בצקנ רשאמ רתוי גישהל המואמ ליעות אל תולדתשההו

 ענומו בוכיע לע וזגרי אל םיכרדה יכלוהש ,םהיניב הנימ אקפנהו
 זגרתהל םהל המו ,תיטרפה ותחגשהב לכהש רוריבב םיעדוי ירהש ,םכרדב
 ירבוע ןכ ןיאש המ ,ובכעתיש 'ה ןוצר אוה םא םשפנ תוולשמ תאצלו

 תא ודיספי ודי לע יכ םבשוחב ,םכרדב םבכעמה לכ לע וזגרי םיכרדה
 .םש אובל םידיתע םה רשא ךרדה םתילכת

 ארייתמ' רמאש יסוי יבר לש 'קה ורוביד קודקד תא ראבמ ז"יפעו
 םיכרד יכלוהמ ארייתה אל יכ ,אקייד 'םיכרד ירבוע וקיספי אמש יתייה
 םה ןכש ,תכלל ךישמהלמ םדעב בכעי םא ,ותלפת עצמאב והוקיספי םהש
 ארייתה םנמא ,הבוטל בוכיע לכו וננוכ רבג ידעצמ 'המש םינימאמ
 ,דחא עגר לש הבכע וליפא ולבסי אל םישנא םתוא ןכש ,םיכרד ירבועהמ
 .והוקיספי םה ,בכעתמ אוהש וארי םאו ,םשפנ ןוזפחו תוליהב בורל

 אסוד ןב איננח יברש (:ד"כ תינעת) 'מגב אתיאד אה דוע רואיב הז יפ לע
 תחנב ולוכ םלועה לכ ע"שבר רמא ,תדרל םשגה לחה ,ךרדב ךלהמ היה
 לודג ןהכה תליפת הליעוה אל ףסוי בר רמא ,םשגה קספו ,רעצב אנינחו
 םויב ללפתמ היהש לודג ןהכה תלפת ,רמולכ ,אסוד ןב אנינח יבגל
 .'םיכרד ירבוע תליפת ךינפל וסנכי לאש' םישדקה ישדקב םירופיכה

 תליפת לבקתת אלש התייה לודגה ןהכה תליפת יכ ,עדיוהי ןבה ראבמו
 אוה אלא וז התוחפ הגרדב היה אל אסוד ןב אנינח יבר וליאו ,םיכרד ירבוע
 ליעוה אל ןכא ןכלו ,אחרואב ליזא אק הוה 'מגד אנשילכו ,ךרדב ךלהמ היה
 .אנינח 'ר לש ומכ םירקמ לע ללפתה אל טושפ יכ ,לודג ןהכה לש ותליפת

 םע 'ןימינב' וא ,שרחה ידיחיה ונב םע 'ןד' חלצומ רתוי היה ימ «
 ?םימילשו םיאירב םינב הרשע

 ינב הלא" (גמ-במ ,וכ) קוספב בתוכש ,ןתשרפב םייח ץפחה ירבדב וניצמ
 ונל התליג ןאכ" :ל"הזב "תואמ עבראו ףלא םיששו העברא םתוחפשמל ןד
 הרשע ויה בקעי ןב ןימינבל הנהד ,'ה דגנל הצע ןיאו המכח ןיא יכ ,הרותה
 שרח היה הז דיחי ןבש ,דועו תאז ,ןד ןב םישוח ,דחא ןב קר ןדל וליאו ,םינב
 ןיסולכואב הבורמ ןד היה רבד ףוס כ"יפעאו ,(.גי הטוס) 'מגב ורמאש ומכ
 .ל"כע ,"םיטבש ראשו ןימינבמ רתוי הברה

 – דחא שרח ןב ותואמ אציש ןד ינב ןינמש ,םיקוספב ןיאורש ונא ומכו
 ול היהש - ןימינב יאצאצ וליאו ,תואמ עברא ףלא םישישו העברא היה
 .תואמ ששו ףלא םיעבראו השמח ןינמל אלא עיגה אל – םינב הרשע

 לכוי ,וב ץפח 'הש ימש ,דומלל שי ןאכמו" :םייח ץפחה םייסמו
 שי ,םיסכנ םע ןידה ןכו ,םינב הרשע ול שיש יממ רתוי ,דחא ןבמ חילצהל
 השוע יכ ,חילצמ וניאש רישע שי ךפיהלו ,וקלחב חמשו חילצמ ינע ךל
 ."'ה םלוכ

תשרפ ק"שרע

 ז"עשת תנש זומת 'כ
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 איה ,בטומל ןה בוטל ןה ,םדאה רשב יניעל הארנש המ אל ,רמולכ
 ,קוצמו רצ הזיא וילא אבב ושפנ תוולשמ דבאל םדאל ול לא ןכלו ,תמאה
 הז ןובשחהש םימעפ ,ןובשחב ומלוע תא גיהנמ ה"בקהש ןימאי אלא
 ,תורוד ירוד רחאל םימעפו ,םינש רחא הלגתיש םימעפ ,דימ ונל הלגתמ
 קר ,אוה ךכש ונא םינימאמ ינב םינימאמ ךא ,םלועל הלגתי אלש םימעפו
 תוולשו הבהא ךותמ ומע ארובה תגהנה תא לבקלו ,תונלבסב תויחל שורד
 .שפנה

 ותונלבס חוכב אטבתמה לארשי ללכ לש וחוכ «
 לע (.בל תוכרב) רפוס םתחה לש ורואיבב תונלבס לש החבשב וניצמו

 התכבש אסוד ןב אנינח יבר לש ותגוז לע תרפסמה (.הכ תינעת) 'מגה ירבד
 ול הטישוהו די תסיפ ןימכ התציו ,אנינח 'ר ללפתה ,לדה םבצמ לע וינפב
 םילכוא םיקידצה לכש םולחב ואר הלילב ,בהז לש ןחלשמ דחא לגר
 ןחלוש לע םיבשוי םה וליאו ,םילגר עברא םע בהז לש ןחלוש לע דיתעל
 םנחלוש ילגרמ דחא איה םהל הנתינש וז לגרש וניבה דימ ,םילגר שלש םע
 ,לגרה תא םהמ תחקל ורזחיש םימחר אסוד ןב אנינחר שקיב ,אבה םלועל
 .סנ ךרדב ומעמ החקלנ לגרה ןכאו

 השלשש ,רסומה ךרד לע רפוס םתחה ראבמו
 הדובע ,הרות ,םלועה ידומע 'ג דגנכ םינווכמ םיילגר
 תונלבסה ןינע לע הרומ יעיברה לגרו ,םידסח תולימגו
 ידימעמו ידומעמ תחא איה וז הדימ יכ ,תוותשהה תדימו

 ול וקיתמיש שקיבו ובצמ תא לבס אלשכ ןכלו ,םלועה
 דגנכ אוהש ול זמרל ידכ ,יעיברה לגר ול ונתנ ,וניד תא
 הרזחו ,ותונלבסל רזח תאז לכ ןיבהשמ ,תונלבסה תדימ
 .ונחלושל לגרה

 (ו ,ז םירבד) ן"במרה ירבדל ןייצל דאמ יאדכ אד ןוגכבו
 ללכ ובורק םעל ה"בקה לש ותבהא תלעמ יכ בתכש
 'ה תבהא לובסל לארשי לש םתלגוסממ תעבונ ,לארשי
 םכתא 'ה תבהאמ יכ םעטה רמאו" :(םש) 'קה ונושלכו
 םירחבנו וינפל בהאתהל םייואר םכתא הארש םכב רחב
 ןמ םעט הזב ריכזה אלו ,םימעה לכמ רתוי הבהאל
 לכב ובהוא תא לובסל עדויה בהואל רחבנה יכ ,הריחבה
 ומכ םע לכמ ךכל םייואר לארשיו ,ונממ וילע אבה
 יכ תומואב לארשי םה םיזע השלש (:הכ הציב) ורמאש
 ."(ט ,במ ר"ומש) בולצ וא יאדוהי וא תונויסנב ול ודמעי

 !תיטרפה החגשה תמחמ לבלבתהל אל !תוריהז «
 ןתוא ןירגשמש העשב ןירוסיהש (.ה"נ) ז"ע 'מגב 'יא

 ינולפ םויב אלא וכלת אלש ןתוא ןיעיבשמ ,םדאה לע
 ינולפ ידי לעו תינולפ העשבו ינולפ םויב אלא ואצת אלו
 יאמ ,ןנחוי יבר רמאד ונייהו ,'וכו ינולפ םס ידי לעו
 םיער םינמאנו םיער םילחו (טנ ,חכ םירבד) ביתכד
 ביתכ המל רואיב ךירצו ןתעובשב םינמאנו ,ןתוחילשב
 םינמאנ םה םירוסיש המ איה הללק הזיא ,החכותב הז
 .ןתעובשב

 ,אוטחל םדא איבמ ר"הציה הנהד" :ל"הזב (םש) רפוס םתחה ראבמו
 םדא םא הנהו ,קדצה ינידב לבגומ ןמזל ןירוסי וילע ה"בקה חלוש ז"יעו
 ,ומרג םיערה וישעמ קר ,הרקמב וילע םיאב םניא ןירוסי ןתואש ןנובתי
 'ה םחריש תויהל לכוי זא ,םיקלאל ללפתיו הכביו םיערה וישעממ בושיו

 םמצעמ וכלי זאו ,םהל בוצקה ןמז דע ורוסי אלש וא ,הרהמ ינאפריו וילע
 ".האופרל קסע ילבמ ואב רשאכ

 הז ול חונ ונניא ,םדאה תא לישכהל דימת קקותשמה ר"הציה לבא"
 תואופרה םגו הרקמב םיאב ונניא ןירוסיהש םדאה תעדב קצומ היהיש
 םדאהש ןמז לכ ןכל ,אטח ידיל ואיבהל כ"חא לכוי אל כ"אד ,םיירקמ םניא
 ךל ,וז וא וז האופר השעו ,ינב ךל' ואישמ אוה ,םילודג ןירוסיב רסוימ
 ".'אפרתתש הארתו םילילא תדובע לש ץחרמ ותואל

 'יליד תכו ךאלמה ותוא הנהו ,ןירוסיה ול םרגו ואיטחמה היה אוהו"
 ותואבו ,ןירוסיה ועבקוה ןמז המכל הלעמלש דוגרפה ירוחאמ םיעדוי המה
 ,אפרתיו ץחרמ ותואל ךליל ואישהל וחוכ לכב השוע ,וכליש עדויש ןמזה

 ןירוסיהש ןימאהל םדאה לע לעופ אוה הז חכמו ,אפרנו ךכ השוע אוהו
 ".ר"הציה תדוצמב דצינ אוה ןיידע ז"יעו ,הרקמב לכה האופרהו

 אוה הז םגש ,םינמאנו םיער םילחו תוללקה ןינעב ןאכ ביתכ ןכלו"
 תאשהמ אפרנ ונניא ,ןירוסיה לכ לבסש רחאל וליפאש ,הללקה ןיעמ
 תואפרתהל כ"חא ואישמ וירוסי ןמז המכל ר"הציה עדויש ז"יעש ,ר"הציה
 םתוחילשב םינמאנ ןירוסיהו אפרמ ץחרמ ותואש ןימאיש ידכ ז"ע ץחרמב
 ירקמב ןימאמו העוט םדאה ז"יעו ,ןגוהכ אלש הז השעש ךא ןיכלוהו

 .שא תבהלכ םיבהלנה ד"כע ,"םלועה

 !סחניפ תשרפב הלגתנ 'תיטרפ החגשה' לש תויומכ «
 ה"בקה ,ןהכ תויהל ךירצ סחנפש ןמזה עיגהשכ סחנפ לצא ןיאור הזו

 ל"זח ש"מכ ,ןהכ היהי סחניפש ידכ וניבר השממ הכלה המלעתנש השע
 .'םיכוב המה' ה"דב (ו ,הכ) קלב תשרפב 'קה י"שר ואיבמו

 :ל"זו ,הזמ םידמול ונאש אלפנ רבד ראבמו ךיראמ 'ךרד םש' רפסבו
 םלועלו ,תיטרפ החגשהה תקדקודמ המכ דע דמלנ ןאכמ"
 אמוי) יאזע ןב לש ורמאמכו ,םדאל עיגמש המ לטבתנ אל

 ןיא ,'ךל ונתי לשמו ,ךובישוי ךמוקמבו ,ךוארקי ךמשב" (:חל
 ,התרבחב תעגונ תוכלמ ןיאו ,וריבחל ןכומב עגונ םדא
 םדא גאדי אל ,ךוארקי ךמשב" :י"שריפו ,"אמינ אלמכ 'יפא
 אבל ,ךאורקי םשב ךחרכ לע יכ ,יתסנרפ חפקי ינולפ רמול
 אוה םהלשמ אל ,רמולכ ,ךל ונתי ךלשמ .ךמוקמב בושלו

 ."םימשה ןמ ךל םיבוצק תונוזמ אלא ,הנתמ

 םדאה עיגיש ידכש ,וז הגהנה האלפומ ךכ ידכ דעו"
 בצמבש הארנ רשאכ םג - ,ול עיגמה תא לבקיו ומוקמל
 - ול יוארה ומוקמל עיגי םדאהש תורשפא לכ ןיא םייקה
 רבדה תמגודכו ,ולש תא לבקיש ידכ ,םיאלפ ה"בקה השעי

 ,ברהו םוצעה וחוכבש ,לארשי לש ןברש ,וזה האלפומה
 הלעמ יפרש דגנכ וליפאו ,אובר םישש דגנכ דמע רבכ
 וז הכלה ונממ המלענ תעכ ,הרותה תא לבקל הלעשכ

 היהתש ידכ קרו ךא ,'וב ןיעגופ ןיאנק תימרא לעובה לכ'ש
 ."ול יוארה תא לוטיו הכזי סחניפש תורשפא

 אלהד ,וז המלעה התיה תיאלפ המכ ,ךמצעב עגה"
 ביתכד יאמ ,אפפ רב אנניח 'ר שרד" :(.ט הטוס) ל"זח ורמא

 לא ,"הלהת הואנ םירשיל 'הב םיקידצ וננר" (א ,גל םילהת)
 אלש דודו השמ הז ,הלהת הֵווְננ אלא הלהת הואנ ירקת
 ועבט" (ט ,ב הכיא) ביתכד דוד ,םהישעמב םהיאנוש וטלש
 ןושאר שדקמ הנבנשמ רמ רמאד השמ ,"הירעש ץראב
 ,"וינדאו וידומעו ויחירבו ויסרק וישרק דעומ להא זנגנ
 וניבר השמ היה וליאד ל"זח ורמא ןכו .'מגה ןושל כ"ע
 ןושלו המוא לכ ןיא שדקמה תיב תא הנובו ץראל סנכנ
 ."(זל ,א םירבד 'קה םייחה רוא 'יע) וב טולשל ולכי

 ,תויחצנ םהב שי השמ לש וידי ישעמ לכ םא התעמו"
 ךיאו ,תיחצנ איה הרובגה יפמ דמלש ותרותש ןכש לכ

 ידכ השענש אלפומ אלפו סנ אלא הז ןיאו ,הכלה ונממ םלעתתש ןכתי
 ."ול יוארה תא לוטיו סחניפ אביש

 אוה קוחש ררועמו געלנ המכ" :תונוברדכ םירבדב םש ךישממו
 ,הדמע שוכרלו ומצעל גישהל םיבורמ םיצמאמב למעו עגייתמה ,םדאה
 םיכרדב ונעיגי ירה ול יוארש המ יכ ,וחרט לכ םניחל יכ עדוי וניאו

 חרטיש המ לכ ,ול יואר אלש המו ,הנוילעה החגשהה בבוסתש תואלפומ
 עגייתי םא ,הברדאו ,ךרוצל אלשו אושל ויהי ויצמאמ לכו ,םניחל היהי
 ,תלוזל רעצו לווע השעי אלש ירשפא יתלב טעמכ ביוחמ וניאש המב
 םש' רפסמ ל"כע ."ול יואר היהש המ תא םג דיספהל ומצעל םורגי ילואו
 .'ךרד

 תע לכב איה תידימת הבוח ,המימתה הנומאה לש וז התבוח אצמנ
 ,הבורק העושיל הפצמו ןיתממה לכל היוארה הגהנהה יהוזו ,העש לכבו

 הכזי זאו ,'ה די תא ובצמ לפש ךותב האריו ןוחטבו הנומאב קזחתיש
 .עשוויהלו םינפ תראהל

 הארנש המ אל..."

 ןה ,םדאה רשב יניעל

 איה ,בטומל ןה בוטל

 ול לא ןכלו ,תמאה

 תוולשמ דבאל םדאל

 הזיא וילא אבב ושפנ

 ןימאי אלא ,קוצמו רצ

 תא גיהנמ ה"בקהש

 םימעפ ,ןובשחב ומלוע

 הלגתמ הז ןובשחהש

 םימעפ ,דימ ונל

 ,םינש רחא הלגתיש

 ירוד רחאל םימעפו

 אלש םימעפו ,תורוד

 "...םלועל הלגתי


