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 ?םירוכיב תוצמב םישועש לודגה שערה והמ «
 תמדוקה השרפ ףוסבו ,םירוכיבה תשרפ תא ןירוק ונא וניתשרפב

 קלמע תשרפ תוכימס לע דמוע םירוטה לעבבו ,קלמע תשרפ תא ונדמל
 .םירוכיב תשרפל

 קסעבו םירבד הברהב דחייתנש םירוכיבה תוצמב םיאור ונא הנהו
 ןהכל רשי תתל לוכי הנוהכ תונתמ ראשד ,הנוהכ תונתמ ראשמ רתוי לודג

 ףינהל ,םילשוריב שדקמה תיבל תולעל בויח ול שי םירוכיבבו ,ריכמ אוהש
 .תדחוימ השרפ אורקל ךירצו ,'הל הפונת

 (ג"מ ג"פ) םירוכיבב תוינשמב ל"זח ורמאש דע ,קפתסמ אל ןיידע הז לכו
 תוינמוא ילעב לכו ,םירוכיבה יאיבמ תארקל םיאצוי ויה םילשורי יבושחש
 ילעב ןיאש פ"עאו ,םמולשב ןילאושו םהינפל םידמוע ויה םילשוריבש
 ויה מ"מ ,םתכאלממ ולטבתי אלש ידכ ח"ת ינפמ דומעל םיבייח תוינמוא
 אמתסמו ,התעשב הוצמ הביבחד םירוכיב יאיבמ ינפמ דומעל םיבייח
 תוצמב הזה לודגה שערה לכ המ לע ןיבהל ךירצו ,הכאלמה ילעב ןילחומ
 .םירוכיב

 אלא ללכ הלודג הנתמ היה אל םירוכיבה תנתמ םצע יכ ,הומת רתויבו
 הוצי" :ל"זו (ב ,וכ) ןתשרפב ן"במרה ש"מכ ,ןימו ןימ לכמ דחא ריגרגב יד היה
 ילכב ותוא םישיו ותיבל ונאיביו ,םש וילע ארקיו הדשב ירפה שירפיש
 וליפא אלא ,םהב רועיש בותכה ןתנ אלו ,הריחבה תיבל וכילוהל יואר
 תחא הטיחש המורת ןידכ ,הדשה לכ רטופ אוהה ןימה לכמ דחא ריגרג
 תרוצ רבעמ קומע דומיל הזב ןומטש יאדובו ,ל"כע ,"ירכה תא תרטופ
 .תינוציחה הוצמה

 הלח תוכזב ,םלועה ארבנ םירבד 'ג תוכזב" ורמא (ד ,א"פ ר"ב) שרדמבו
 ןיאו 'וכו םיקולא ארב תישארב םעט המו ,םירוכב תוכזבו תורשעמ תוכזבו
 המ ןיבהל שיו ,"'וגו ךתמדא ירוכב תישאר רמאנש ,םירוכב אלא תישאר
 .ךכ לכ הוצמה תוביבחו תובישח המו םירוכיב תוצמב דחייתנ

 הארו ק"הורב השמ הפצ" :ל"זו ורמא ןתשרפב אמוחנת שרדמבו
 לארשיל ןיקתהו דמע ,קספיל ןידיתע םירוכבהו ברחיל דיתע ק"מהיבש
 ה"בקה ינפל הלפת ביבחש יפל ,םוי לכב םימעפ השלש ןיללפתמ ויהיש
 הליפתה תוכייש ןיבהל שיו ,כ"ע ,'וכו תונברקה לכמו םיבוט םישעמ לכמ
 .םירוכיבה םוקמב איה אקייד הליפתה המלו ,םירוכיב תוצמל

 !!!ה"בקהב הריפכל עיגהל םילוכי הבוטב תייופכמ «
 ךכ ידכ דע ,הבוט ייופכ ןינעב דואמ ורימחהש ל"זרב ונאצמ הנהו

 ,ה"בקהב הריפכל עיגהל םדאה לוכי הבוט תייופכ י"עש ופצ 'קה ל"זחש
 ,'ףסוי תא עדי אל רשא' םויה" (ח ,א"פ ר"ומש) הערפ לצא שרדמה ירבדמכו
 ."''ה תא יתעדי אל' רמול דיתע אוה רחמל

 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

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

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

 תפעתסמ ,הבוט יופכ תויהל וז הדימש ,ראבמו שבד תורעיה ךישממו
 הבוט לביקש רמול שוב ,ההובג ותעדו םר ובלש ימ יכ ,הואגה שרושמ
 ,יתישעו יתמכחו ,םדא םושל ךרוצ יל ןיא ובלב רמוא אוה ןכלו ,ותלוזמ
 ומע למוג םדאשכו .הבוט יופכ אוה ךכלו ,לכה יל השע ידי םצועו יחוכו

 ,'ודכו ומצע תבוטל השע הלהש ,תואלתמאו תונעט שדחמ אוה ירה הבוט
 'יפא רחא ינפב ושאר דירוהל אל ידכ לכה ,לבה לש תונעט ראשב וא
 .תצקמב

 ומצעל תאז השע הבוט ותא למגש םדאהשכ וליפא יכ ,איה תמאהו
 ףד תומבי) 'מגב וניצמש ומכו ,הבוטה תרכהב אוה בייח ןיידע ז"כע ,ותבוטלו

 ל"א ,'וכו התוא דבכמ היה ה"פאו ,ותרעצמ התייה ותשאש אייח יברב" (.גס
 ונתוא תוליצמו ונינב תולדגמש ונייד היל רמא ,ךתוא תרעצמ איה אלה בר
 לודיג ירה כ"או ,הלש םג םהינש לש היה םידליה ירה הרואכלו ,"אטחה ןמ
 כ"פעאו ,אייח יבר םע ביטהל ליבשב אל המצע ליבשב התשע םינבה
 אלא ,השע רחאהש המ לע אל אוה בוטה תרכה בויח יכ ,הבוט הל קיזחה
 ,הבוט ריכהלו קיזחהל ביוחמ ינא תלעות יל היה םאו ,יתלביק ינאש המ לע
 .תועיגנ ראשו ומצע תבוטל השוע םא וליפאו

 לצא םיאצומ ונאש תונושלה יתש תא םייח יתפשה ראבמ וז ךרד לעו
 רפוכ ןושלב םימעפלו הבוט יופכ ןושלב םישמתשמ םימעפלש ,וז הדמ
 ,הבוט יופכ אוה םדאהשכ יכ ,ינשהמ ףעתסמ דחא תמאב יכ ,הבוטב
 רחאמ הבוט םוש לביק אלש בשוחו רמואו ,הבוטב רפוכ םג אוה אליממ
 ןושלה אב ןכלו ,וריבחמ תלעות הזיא לביקש ובילב שיחכמ אוה ירהו ,'וכו
 תא הסכמו ריתסמו ,התוסכל הבוטה ג"ע ילכ הפוכ אוה וליאכ ,הבוט יופכ
 שיחכהלו רופכל םג עיגמ אוה הזמ ןכלו ,וריבחמ הבוט לביקש הדבועה
 .םוקמ לש ותבוט

 'ה תא תרכזו" (חי ,ח םירבד) פ"הע 'קה םייחה רואב בתכ םיליהבמ םירבדו
 ךירצש שוריפ" :ל"הזב בתכו ,"ליח תושעל חכ ךל ןתונה אוה יכ ךיקולא
 וארוב ריכהל דימת והריעי הז רבדו ,ול התיה 'המ יכ ,ותבוט לע ובל תתל
 ךרדו ,הז רבד וחיכשהל אוה םדאה רצי תולובחת תליחתו ,וילע ותחגשהו
 ".ודבאל סנכי הז

 שוריפ ,'חכשת חוכש םא היהו' הז ירחאש רמאמ ךמס הזל יכ ילואו
 ךפוסו ,'ה תא חכשתש ךפוס ,'וגו ךל ביטמה אוה 'הש הז רבד חוכש םא
 אה ,'וכו השעמב אלא דבל הבשחמב אלו ,םירחא םיהלא ירחא תכלל
 הגירדממ ןטשה ונחידי הנורסחמו ,'ה תדובעל לודג רדג וז הריכזש תדמל
 .ל"כע ,הנממ הטמל הגירדמל

תשרפ ק"שרע

 ז"עשת תנש לולא ז"י
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 תוערה תודימ ראש לכבש תמחמ אוה וז הדמב שיש לודגה ןורסחהו
 ,ןגוהכ אלש איה ותגהנהו ,הער הדמ ול שיש ומצעב ריכמו עדוי םדאה
 יוארה ןפואב ותגהנה ןיאשו סעכ לש השלוח ול שיש עדוי סעוכה לשמלו
 לביקש ללכ ריכמ וניאו ,הבוטב רפוכ אוה אלה ,וז הדימב כ"אשמ ,'וכו

 הברה השקו ,ללכ ביוחמ שיגרמ וניאו ,הבוטה תא הסכמו הפוכ אוהו ,הבוט
 .וז הדמ ןקתלו הבושתב רוזחל רתוי

 !הבוטה תרכה תדמב םיולת ויה םיחמצה לש םתוחתפתה לכ «
 ץראה לע םיחמצה לש םתוחתפתה תלחתה דוסיש ל"רהמב וניצמו

 תייופכ יא לעו הבוטה תרכה לע דמועו יולת היה םלועה תאירב רחא
 .הבוטה

 ,ץראב היהי םרט הדשה חיש לכו' (ה ,ב תישארב) פ"העד
 לע םיקלא 'ה ריטמה אל יכ ,חמצי םרט הדשה בשע לכו

 שרפל 'קה י"שר בתכ 'המדאה תא דובעל ןיא םדאו ץראה
 אל יכ המלו ,'וכו חמצ אל ןיידע הדשה בשע לכו" :ל"הזב
 תא דובעל ןיא םדאש יפל ריטמה אל םעט המו ,ריטמה
 עדיו םדא אבשכו ,םימשג לש ןתבוטב ריכמ ןיאו ,המדאה
 תונליאה וחמצו ,ודריו םהילע ללפתה םלועל ךרוצ םהש
 .כ"ע ,םיאשדהו

 בתכ י"שרש ראיבו ,י"שר ןושל לע דמע ל"רהמבו
 ,ץראה לע ריטמי ה"בקהש ידכ םיכרצנה םינינע 'ב ןאכב
 ,םהילע ללפתיש 'בהו ,םימשג לש ןתבוטב ריכיש 'אה
 אוה ,םימשג לש םתבוטב ריכמ ןיאש י"שר כ"שמד ראיבו

 ,הבוטב ריכמ ןיאש שיאל הבוט תושעל רוסאש םושמ
 אל םימשג תבוט ריכיש םדאה היה אלש ןמז לכ ךכיפלו

 ריכמש םדאה יכ ,ןהילע ללפתיש ךירצ םגו ,ריטמה
 יופכ אוה ירה כ"א ,ןהילע ללפתי אל ה"פאו ןתבוטב
 רטמה תבוטב ריכמ אלש ימ ןמ עורג רתוי אוהו ,הבוט
 .ל"רהמה ד"כע ,ללכב

 :ל"הזב (זט ,גי תומש) 'כש ן"במרה ירבדב וירבד וקתמויו
 אוהש וילא הדונו וניקולאב ןימאנש ,תוצמה לכ תנווכו"
 הריציב רחא םעט ונל ןיאש ,הריציה תנווכ איהו ,ונארב
 עדיש דבלמ םינותחתב ץפח ןוילע לק ןיאו ,הנושארה
 תילכתו רקיע והזש ירהו ,"וארבש ויקולאל הדויו םדאה
 ונל ירהו ,םלוכ תוצמה לכ תנווכ םגו ,הלוכ האירבה לכ
 .בוטה תרכה בויח אוה םוצעו לודג המכ

 ?קלמע תפילק אוה הבוטה תרכה תדמב ןורסח «
 ורמאש ומכו ,קלמע תפילק ןינע שממ והז תמאבו

 אובי' (א"כפ חלשב אמוחנתבו ,'א קלמעד אתשרפ חלשב) אתליכמב
 ירבדב שרופמו ,'הבוט יופכ םעמ ערפיו הבוט יופכ קלמע
 .הבוט יופכ אוהש ,קלמע לש ותדימ רקיע והזש ל"זר

 תירבב ה"עאאל רמא ה"בקה יכ םישרפמה ושריפו
 םידבעו םהל אל ץראב ךערז היהי רג יכ' םירתבה ןיב
 בקעי ,קחצי לש וינב לע בוחה לטומ היהו ,'םתוא וניעו
 הבוט ריכהל קלמעל ול היהו ,םירצמל דרי בקעיו ,וישעו

 ,הבוטב ריכה אלש קר אלו ,ומצע לע דובעישה חקלש
 םחליהל אב דימ ,בוחה לטב רבכשכ םירצממ ואצישכ דימ הברדא אלא
 .הזמ לודג הבוט תויפכ ךל ןיאו ,לארשיב

 קר ,באומו ןומע לע 'קה הרותה הדיפקה המכ םיאור ונא כ"ומכו
 ביחרהש ומכו ,לארשי ללכל םיעורג הבוט יופכ ויה םהש הדבועה תמחמ
 םג ,'ה להקב יבאומו ינומע אבי אל' (ד ,גכ םירבד) פ"הע תא ריבסהל ן"במרה
 םכתא ומדק אל רשא רבד לע ,םלוע דע 'ה להקב םהל אובי אל ירישע רוד
 בלו דסח תונוכת םהב ויה אלש וטושפכ הניא הנווכהש ,''וגו םימבו םחלב
 וניבא םהרבא םליצה אלה ,באומו ןומע תומואה 'ב ולאש תמחמ אלא ,בוט
 םהו ,בוטה תרכה תמחמ לארשי םע הבוט לומגל ןהל ויהו ,םודסמ ה"ע
 .םלוע דע לארשי תדעל סנכילמ ןילוספ םה ןכלו ,הער םהמע ושע הברדא

 חלש קלמע תמחלמב ןכלד ראבל בתכ (וניתשרפ ףוס) המכח ךשמבו
 ורמא הנה יכ ,ומצעב אוה ךלה אלו ,קלמעב םחליהל עשוהי תא ה"ערמ
 םעטהו ,לחר לש וערז ידיב אלא לפונ ושע לש וערז ןיא (:גכק ףד ב"ב) ל"זח
 הדמכ לארשי ללכל האב קלמעש ורמאש ל"נה אתליכמ ירבד פ"ע אוה
 םחלהל יוארה כ"או ,'הבוט ייופכמ ערפיו הבוט יופכ אביש' הדמ דגנכ
 (ו ,בל םירבד) ן"במרבו ,הבוט תויפכ לש וז הדיממ ךפיה אוהש ימ אוה קלמעב
 השועה אוה הז ךפיהו ,לבנ ארקי ומע ביטהש ימל הער םלשמהד בתכ
 םלשו השעש ףסויב וניצמ וז הגרדמ תומילשו ,בידנ ארקנו םנח תבוט
 הער םלשש ימ הבוט יופכה תא םיחצנמה המה וינב ןכלו ,הער רובע הבוט
 םחלהל יוארה אוה ףסוי לש וערזב היהש ןונ ןב עשוהי ןכלו ,הבוט דעב
 .קלמעב

 !הבוטה תרכה אוה םירוכיב תוצמ דוסי «
 הנינע שרופמ םירוכיב תוצמ לש םעטו דוסי הנהו

 ומכו ,ה"בקהל הבוט תרכה אוהש םירוכיב ארקמב הרותב
 ,םהה םימיב היהי רשא ןהכה לא תאבו (ג ,וכ) רמאנש
 וילא תרמאו י"שריפו ,'וגו א"הל םויה יתדגה וילא תרמאו

 .הבוט יופכ ךניאש

 ראבל ונושל קתמב בתכ (א"צ הוצמ) ךוניחה רפסבו
 שאר לע ת"ישה רבד תולעהל ידכ" :ל"הזב וז הוצמ שרוש
 תוכרבה לכ ונל ועיגי ה"ב ותיאמ יכ עדנו רוכזנו ,וניתחמש
 ירפה תישאר ותיב יתרשמל איבהל וניוטצנ ןכ לע ,םלועב
 ,ותוכלמ תלבקו הריכזה ךותמו ,ויתונליאב לשבתמה
 ,ואובי ותיאמ הבוטה לכ רתיו תוריפה יכ וינפל וניתאדוהו
 .ל"כע ,"וניתוריפ וכרבתיו הכרבל ןייואר היהנ

 ל"זר ורמא העירזה בלשב דמוע םדאהשכ יכ תמאבו
 ודרי 'ה ידסח ךירצש עדוי יכ ,ערוזו םימלועה יחב ןימאמש
 לבא ,םולכ חמצי אל אימשד אתעייס ילבו ,'וכו םימשג
 ידי םצועו יחוכ בושחלו חוכשל אוה לולע הריצקה רחא
 ונורשכו ותמכח י"עש בשוחו ,הזה ליחה לכ תא יל השע
 ,םירוכיב איבהל הרותה הריהזה ןכלו ,םילוביה ול אב 'וכו
 הכרבל יואר היהי אליממו ,ול התיה 'ה תאמש רוכזי ז"יעו
 .ךוניחה ש"מכ תוריפה וכרבתיו

 רובידב הז ןינעב 'קה הרותה וקפתסה אל ןכלו
 ונקתו ,לוק תמרה ןושל ,'תרמאו תינעו' ךירצ אלא ,אמלעב
 ידכ לכהו ,םירוכיב לש ןינעה לכמ לודג קסע תושעל ל"זח
 ןינע תא תוינוציחה תולועפה י"ע םדאה שפנב שרשויש
 .בגא ךרד לש ןפואב היהי אלש ידכ ,הבוטה תרכה

 םירוכיב תשרפ תוכימס אלפנ ןפואב ןבומ ןויכ ןכלו
 תוצמ דוסי ךפיה אוה קלמע רומאכ יכ ,קלמע תשרפל
 ללכ ךיפהלו הבוט תייפכה ןינע תא למסמ קלמע ,םירוכיב
 .הבוטה תרכה ןינע םילמסמ םירוכיב תוצמו לארשי

 השמ הפצ ,ונאבהש ל"זרמאמ םג בשייתי ז"פלו
 ןידיתע םירוכבהו ,ברחיל דיתע ק"מהיבש הארו ק"הורב
 השלש ןיללפתמ ויהיש לארשיל ןיקתהו דמע ,קספיל
 ןינע רקיעש םימעפ המכ ונראבש ומכ יכ ,םוי לכב םימעפ
 לע ןישקבמו ,ש"תי ונממ לכהש רוכזלו עדיל אוה הליפתה
 טרפו טרפ לכש וניכותב רידחהל ידכ ,ןינע לכו טרפ לכ

 ,לטביל םירוכיבה ןידיתעש ה"ע וניבר השמ האר רשאכ ןכלו ,'תי ונממ אוה
 ונל אב ש"תי ונממש רוכזל ,הבוטה תרכה קזחל אוה םירוכיבה ןינעו

 ונתאמ קספי אלש ידכ ,םוי לכב תוליפת 'ג ללפתהל ןקית ןכל ,הבוטה
 .ש"תי ונממ לכהש הבוטה הרכהו וז הדמ תרדחה

 ומכו ,הנשה שארל הנכהה ימי ,ולא םימיב וז הדובע םיאתמ המכו
 ט"וי לש ונייחהש תכרבבש ,רמוא היה ל"צז רלימ רודגיבא יבר צ"הגהש
 ידסח לכו ,הנשה ךשמב וניכזש תובוטה לכ רוכזלו ןיוכל ךירצ הנשה שאר
 ת"ישהל תודוהלו ,הנשה ךשמב היה החמשו הכרבו הבוט המכו ,ונילע 'ה
 ז"יעו ,הנש דוע ונתוא היחהו ,הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש ,הז לע
 .הבוט המיתחו הביתכל הכזנו ,הכרבל םיואר היהנ

 תויהל וז הדימש..."

 תפעתסמ ,הבוט יופכ

 ימ יכ ,הואגה שרושמ

 ותעדו םר ובלש

 רמול שוב ,ההובג

 ,ותלוזמ הבוט לביקש

 ובלב רמוא אוה ןכלו

 םושל ךרוצ יל ןיא

 יתמכחו ,םדא

 םצועו יחוכו ,יתישעו

 ,לכה יל השע ידי

 .הבוט יופכ אוה ךכלו

 ומע למוג םדאשכו

 אוה ירה הבוט

 תונעט שדחמ

 הלהש ,תואלתמאו

 ומצע תבוטל השע

 לש תואלתמא ראשו

 "...לבה


