
 { א } 

 ד״סב

 

 !? רזעילא היה םאה «
 ךידכ אנ יטה הילא רמוא רשא הרענה 'יהו (די ,דכ) וניתשרפב ביתכ

 ,'וגו קחצי ךדבעל תחכוה התוא הקשא ךילמג םגו התש הרמאו ,התשאו
 םהרבא דבע רזעילאכ וניאש  לכ בר רמא" (:ה"צ) ל"זח ורמא ןילוח 'מגבו
 דבע רזעילאכ וניאש שחנ לכ' י"שריפו ,"שחנ וניא לואש ןב ןתנויכו

 ואל םאו ,הב רבדא ונקשת םאש ,רזעילאכ שממ וילע ךמוס וניאש ,םהרבא
 .''וכו הב רבדא אל

 העברא 'פב ד"מל שחינ ךאיה רזעילא רמאת םאו" :ל"הזב 'סותה ובתכו
 ל"יו וילע רהזומ חנ ןב ףשכמ תשרפב רומאה לכ (:ונ ףד ןירדהנס) תותימ
 ג"עאו איה ימ תב ול הדיגהש דע םידימצה הל ןתנ אלש רבס אנת אוההד
 תא ימ תב רמאיו ביתכ רדהו 'וגו בהז םזנ שיאה חקיו (בכ ,דכ תישארב) ביתכד
 רמואו התוא לאשאו ביתכד רפסשכ חכומ ןכו הרותב רחואמו םדקומ ןיא
 .'סותה ל"כע ,"תא ימ תב

 םידימצה הל ןתנש רחאד בתכ ,הרותה לע שוריפב ל"ז י"שר םנמא
 אלש ידכ ,רדסה הניש לאותבו ןבלל רופיסשכ אלא ,תא ימ תב התוא לאש
 .וירבד לע והוספתי

 םדקומ ןיא רמול קחודד ,ל"ז וירבדכ רמול רבתסמ דאמ 'ואכלו
 ל"ז י"שר ד"יפלש אלא ,'סותה ש"מכ ,קוספל קוספ ןיב הרותב רחואמו

 אלש דע םידימצה הל ןתנו שוחינה לע ךמס ךיא אתכודל אישוק ארדה
  .'סותה תישוקכו ,תא ימ תב הלאש

 המ יתעדי אל" :ל"זו (הירא רוגב) ל"רהמה השקה 'סות לש םצורית לעו
 השאהש ולש שוחינה לע ךמוס 'יה ףוס ףוסד ,הז ץוריתב 'סותה וליעוה
 רחוב 'יה אל תוקשהל הצרת אל םאו קחציל התוא חקי התוא הקשת רשא
 'יה יכו ,תא ימ תב התוא לאשש דע םידימצה ןתנ אלש ךכב המו ,הב
 רשא השאה חקיש ליבשב 'יה שוחינה לבא ,ןתיש םידימצה ליבשב שוחינה
 ךכ ןיבו ךכ ןיב ותוא הקשת אל םא ףאש 'יה ותעדד רמול ןיאו ,ותוא הקשת
 תישוק כ"ע ,"שוחינה השע המל כ"אד ,רחש הל ןיאש רבד הזש ,התוא חקי

 .ל"רהמ

 ומעטו ,שחנ יניד תרדגה «
 ,םיקיודמה שחנ יניד והמ ררבל םידקנ ,הז ןינע בטיה ןיבהל ידכ הנהו

 .וב רוסיאה םעטו

 ,ןנח בר ונתח תיבל םעפ ךלהש בר לע השעמ האיבמ (:הצ) ןילוחב 'מגה
 תרובעמהש האר רהנה תפשל ברקתהשכו ,רהנ רובעל ךירצ היה ךרדב
 בוט ןמיסו תוא הזב האר בר ,ןיתמהל ךרטצי אלש ןפואב התע הז העיגה
 .'ונל אבוט אמוי (יתארקל האב הינא-) יפאל יתאק ארבמ' החמשב זירכהו

 הרבסו ,לוכאל בר ברס ,החוראל וסנכנשכש ,תרפסמו הכישממ 'מגה
 הרותב ואל אוה רשא ,שוחינ לש ןינע בר לש וישעמב היה ילוא יכ ארמגה

 הצר אלש ינפמ לוכאל בר ברס ךכלו ,וננועת אלו ושחנת אל (ו"כ ט"י ארקיו)
 יכ ,תרמואו והחוד 'מגה ךא ,היהי בוט םויו ןמיסש ושוחינ םייקתיש
 ןתנויכו ,םהרבא דבע רזעילאכ וניאש שחנ לכ ,בר רמא תרחא תונמדזהב
 .שחנ וניא לואש ןב

 לצא היהש ומכ הז אוה רוסאה שוחינ יכ ,םש שרפמ 'קה י"שרו
 םאו ,הב רבדא ונקשת םאש ,שממ וילע ךמוס אוהש ,םהרבא דבע רזעילא

 ולע ורמאי םא ,(ד"י א לאומשב) לואש ןב ןתנוי לצא ןכו ,הב רבדא אל ואל
 ןמסמ והז זא והשמ הרקי םאש ןמיס השע אלש בר לצא כ"אשמ ,ונילעו
 םג ךכלו ,םימשה ןמ ול ובבסש בוטה ןמיסה לע חמש אוה קר ,רחא והשמל
  .שוחינ רוסיאמ עבונ לוכאל בר לש ובוריס יכ בושחל ןתינ אל

 דציכ" :ל"הזב שחנ רוסיא ןינעב בתכ (ד"ה א"יפ ם"וכע 'לה) ם"במרה הנהו
 ,ידימ ילקמ לפנ וא ,יפמ יתפ הלפנו ליאוה ורמאש הלא ןוגכ ,שחנה איה
 םישמה ןכו ,'וכו םישענ יצפח ןיא ,ךלא םאש ,םויה ינולפ םוקמל ךלוה יניא
 אל יל עראי אל םאו ,ינולפ רבד השעא ,ךכו ךכ יל עריא םא ומצעל םינמיס
 לכו ,רוסא לכה ולאה םירבדב אצויכ לכ ןכו ,םהרבא דבע רזעילאכ ,השעא
  .ל"כע ,"הקול ולא םירבדמ רבד ינפמ השעמ השועה

 :ל"הזב (ט"מר הוצמ) ךוניחה רפס לעב בתכ הזה רוסיא םעט ןינעבו
 םעלו ,הרומג תולכסו ןועגש ירבד םה הלא םינינעש יפל ,הוצמה שרוש"

 םהש דועו ,רקש ירבדב ועשיש םהל תואי אל לאה רחב רשא יתימא שודק
 םכותמ אובלו ,השודקה ותרותמו ת"ישה תנומאמ םדאה חידהל הביס
 רבד אוהש והרקי רשא לכו ותערו תובוט לכ בושחיש ,הרומג הריפכל
 יכ ןכ לע ,תדה רקיע לכמ ךכמ אצוי אצמנו ,וארוב תאמ החגשהב אל ,ירקמ
 יכ ,ונבבלב עובקלו ,וז הבשחמ ונבלמ ריסהל ונוויצ ,וניתבוטב ת"ישה ץפח
 ,ער םאו בוט םא םדאה השעמ יפל הנאצת ןוילע יפמ תובוטהו תוערה לכ
 םסק אלו בקעיב שחנ אל יכ רמאנש ומכו ןידירומ אלו ןילעמ אל ןישחנהו
 .קותמה ל"כע ,"(ג"כ ג"כ רבדמב) לארשיב

 ומעטו ,שחנ יניד תרדגה «
 שמתשה ךיא 'ואכלש ,ןתנוי לש ותגהנה תא בשייו ראיב ייחב וניברה

 תא ו"ח ריסה אלו ,ותליפת לע ךמס איה תמאבש ,ראבמו ,שחנה ןינעב
  .שחנ רוסיא לע הריבע םש התיה אל ןכלו ,ת"יה תחגשהמ ותנומאו ונחטב

 רמוא רשא הרענה היהו' קוספה לע (די ,דכ תישארב) ינרופסב ןייועיו
 ,ךכ היהיש ללפתה" :ל"הזב ובתכב ,בושייה תאו וירבד תא םילשמש 'הילא
 שחנ לכ' ל"ז ורמאש המו ,לואש ןב ןתנוהיב היה ןכו ,שחנה לע ךמסש אל
 איה הנווכה ,'שחנ וניא לואש ןב ןתנוהיו םהרבא דבע רזעילאכ וניאש
 שחנ ךרד אלא הליפת ךרדב אלש הז רמאי לבא ,םהירבדכ שחנמה רמאיש
 .ל"כע ,ךכו ךכ השעי ןכ הרקי םאש

 םהרבא דבע רזעילא לש שחנב היה אל יאדובש ,רבד לש ומוכיס
 תנומאמ ו"ח ורס אלש רורבו ,ושחנת אל רוסיא םושמ לואש ןב ןתנוהיו

 ארובה תחגשה תא קר םהישעמ לכב ואר םהו ,השודקה ותרותו ת"ישה
 ותנווכ ןיא לבא ,שחנה תרוצ תרדגהב קסוע בר לש ורמאמש קרו ,ת"י
 .ו"ח שחנ רוסיא לע ורבע םמצעב םהש רמול

 ותגרדמ לכמ תדרל לוכי העיגנ םדאל שישכ «

 םהרבא ךרצוה עודמ (ל"צז ןאיפאל והילא יברל) והילא בל רפסב השקה
 תעשב וכרי תחת ודי חיניש ץפח תטיקנב דועו רזעילא תא עיבשהל וניבא
 יקולא 'הב ךעיבשאו יכרי תחת ךדי אנ םיש' :(ב דכ) בותכש ומכ ,העובשה
 אל המל .'ינענכה תונבמ ינבל השא חקת אל רשא ץראה יקולאו םימשה
 .לודג הכ קידצ היה ירה ורשויו ותונמאנ לע ךמס

 ךיא לאותבל רפיס רזעילאש תרפסמ 'קה הרותה הנהד ,ראבל הארנ
 ןתמו אשמה לכ תא רפיסו ונבל השא שפחל ותוא עיבשהו ול ארק םהרבא

תשרפ ק"בש ברע

 ח"עשת תנש ןוושחרמ א"כ
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 ךלת אל ילא ינודא לא רמאו' :ךכ רמא םירבדה ךותבו םהרבא םע ול היהש
 רזחמ היהו רזעילאל ול התיה תב ,'ביתכ יַללֵאא' י"שריפו ,(טל דכ) 'ירחא השאה
 ול רמא ,ותבל ואישהל וילא תונפל םהרבא ול רמאיש הליע אוצמל
 .'ךורב'ב קבדמ 'רורא' ןיאו ,'רורא' התאו 'ךורב' ינב ,םהרבא

 היואר ותבש בשח תמאב רזעילאש ,םידמול ונא ולא י"שר ירבדמ
 היואר היתולעמו היתודימ דצמש ותא םיכסה םהרבא םגש הארנו ,קחציל
 קבדימ 'רורא' ןיאו 'רורא' אוהש אלא ,לארשי ללכ לש אמא תויהלו קחציל
 ךודישה ףוס ףוס יכ ,רזעילאל העיגנ תצק ןאכ היה ירה כ"א ,'ךורב'ב
 םג ךומסל רשפא יא רבכ העיגנ שישכו ,ידדצ ןורסח ןאכ שי קרו םיאתמ
 .רזעילא לש הלודגה ותוקדצ לע

 ורציב לשומש םדא םגש העיגנ לש החוכ יהמ דומלל שי הזמו
 לש דיתעה לכש תוחילשב לועמל לוכי הנטק תחא העיגנ ליבשב םהרבאכ
 אלש ועיבשהל םיחרכומו וילע ךומסל רשפא יאו הב יולת לארשי ללכ
 רוועכ אוה ירהו םדאה יניע תא תרוועמ העיגנה יכ ,ולש תועיגנהמ עפשוי

 .הליפאב ששממה

 !הלפת לש החכ לדוג רזעילא תא דמיל םהרבא «

 הבאת אל ילוא םהרבא תא לאש רזעילאש ירחא הנהו
 םהרבא וילא רמאיו' :ול בישה םהרבא ,ירחא תכלל השאה
 רשא םימשה יקולא 'ה .המש ינב תא בישת ןפ ךל רמשה
 רשאו יל רבד רשאו יתדלומ ץראמו יבא תיבמ ינחקל
 חלשי אוה תאזה ץראה תא ןתא ךערזל רמאל יל עבשנ

 .'םשמ ינבל השא תחקלו ךינפל וכאלמ

 :רמאו ורובידב ךכ לכ ךיראה םהרבא עודמ ןייעל שיו
 וכאלמ חלשי אוה 'וגו ינחקל רשא םימשה יקולא 'ד'

 תא בישת ןפ ךל רמשה' רוציקב ול רמא אל עודמ ,'ךינפל
 'ד' ףיסוהש המ ןיב רישי רשק ןיא הרואכל ירה 'המש ינב
 הבאת אל ילוא' רזעילא לש ותלאשל 'םימשה יקולא
  .'ירחא תכלל השאה

 לודג דוסי רזעילא תא ןאכ דמיל םהרבאש ראבל הארנ
 ידי לע קר תויהל הלוכי תוחילשה לש החלצהה לכש
 'דש םירכוזו ךודישב עייסיש ה"בקהמ םישקבמש הלפת
 ,'תי ותאמ קר לכהו ךינפל וכאלמ חלשי אוה םימשה יקולא
 לכ אצי ונממש ןוגה ךודישל תוכזל רשפא הז ידי לע קר
 .לארשי ללכה

  ךודישל יאנת םוש םהרבא ביצה אל עודמ «
 אל ונא עודמ הלודג הלאש ןיבהל ןתינ הז יפ לע 

 גהונב ירה ,ךודישב םהרבא הנתהש יאנת םוש םיאצומ
 תושקבו םיאנת ול שי ךדתשמש בושח םדא םלועבש
 םלוכ ויהש םהרבאכ בושח םדא ןכש לכ ,ינשה דצהמ
 ענמתו' :קוספה לע י"שר איבהש ומכ וערזב קבדיל םיבאת
 ויה המכ ,םהרבא לש ותלודג עידוהל' .(בי ול) 'ושע ןב זפילאל שגליפ התיה
 ןטול תוחא' רמאנש ,התיה םיפולא תיב וז ענמת ,וערזב קבדיל םיבאת
 יאולה ךל אשנהל הכוז יניא הרמא ,היה ריעש יבשוי יפולאמ ןטולו ,'ענמת
 .'שגליפ היהאו

 תשא ירשו' (א זט) קוספה לע (ה"מ השרפ הבר תישארב) שרדמב ראובמ ןכו
 הערפ לש ותב רגהש ,'רגה המשו תירצמ החפש הלו ול הדלי אל םרבא
 ,ול הנתנו ותב לטנ ,ותיבב הרשל ושענש םישעמ הערפ הארש ןויכו ,התיה
 .רחא תיבב הריבג אלו ,הז תיבב החפש יתב אהתש בטומ רמא

 הזש יאדוובו ,וערזבו םהרבאב קבדיהל וצר םלוכש ונא םיאור כ"א
 כ"א עודמו ,קחצי לש ותשא תויהל הז תיבל סנכיהל תחא לכל הלודג תוכז
 .ןיאושינב יאנת םוש םהרבא ביצה אל

 םע ךדתשהל םיצור םלוכש פ"עאש ,דמלל הצר וניבא םהרבא אלא
 תא גיהנמש םלועל ארוב שיש רוכזל קר אלא ללכ הז לע ךומסל ןיא ,קחצי

 גוויזל תוכזל רשפא הליפת ידי לע קר יכ ,וילא ללפתהלו ונוצרכ םלועה
 ,ומע ךדתשהל םיצורש הז לע ךמוס וניא יכ יאנת םוש ביצמ וניא ןכל ,ןוגה

 רשא םימשה יקולא 'ד רזעילאל שיגדהש ומכ ותליפת לע קר אלא קר אלא
 .םשמ ינבל השא תחקלו ךינפל וכאלמ חלשי אוה 'וגו יבא תיבמ ינחקל

 ומכ ללפתהל הז השעש ןושארה רבדה ןרחל עיגהשכ רזעילא םג ןכל
 השעו םויה ינפל אנ הרקה םהרבא ינודא יקולא 'ה רמאיו' (די-בי דכ) :בותכש
 הילא רמוא רשא הרענה היהו ,'וגו בצנ יכנא הנה ,םהרבא ינודא םע דסח
 תישע יכ עדא הבו קחציל ךדבעל תחכוה התוא 'וגו התשאו ךדכ אנ יטה
 .'ינודא םע דסח

 ,רזעילא לש שחנה ןינע לע (םש) ונרופסה ראיב בטיה בלתשמ הזבו
 ותארוה פ"ע אב רזעילאש אלא ,שחנ לש ןינע םוש ןאכ היה אל ןכאש
 הרקיש בלה קמועמ ה"בקה לא ללפתהל – ונודא םהרבא לש ותכרדהו
 .,לבקתמו האנ רבד וינפל

 לע השרפה ףוסב ש"מכ ,ןכ קייודמ 'קה י"שר ןושלב םגש תמאבו
 י"שריפו ,'השע רשא םירבדה לכ תא קחציל דבעה רפסיו' (וס ,דכ) קוספה
 .ותלפתב הקבר ול הנמדזנשו ץראה ול הצפקש ול ושענש םיסנ ול הליגש
 .הליפת קר הז השע רזעילאש המ לכש ראובמ

 ,הליפת היה השע רזעילאש ןמיסה םגש תשרופמ ארמג וז תמאבו
 ,ןגוהכ אלש ולאש השלש :תרמוא (.ד) תינעתב ארמגה
 .ןגוהכ אלש והובישה דחאל ,ןגוהכ והובישה םינשל
 הילא רמא רשא הרענה היהו' ביתכד םהרבא דבע רזעילאל
 ובישה ,אמוס וליפא תרגיח וליפא לוכי ,'וגו 'ךדכ אנ יטה
 היהש ראובמ 'ולאש' 'מגה ןושלמ .הקבר ול הנמדזנו ,ןגוהכ
 הרענה וינפל ןמדזתש רזעילא לש הליפתו השקב הז
 .קחציל היוארה

 ךרדהש לודג דוסי 'תובא ידבע לש ןתחיש'מ ונדמל
 ירהש ,הליפת ידי לע קר אוה רבד לכ גישהל הדיחיה
 ךודיש עיצהו (י םש) 'ודיב וינודא בוט לכ' םע עיגה רזעילא
 ויה יאדוובו ,וב קבדיהל םיצפח םלוכש םהרבא לש ונבל
 ,החמשב ךודישל םימיכסמ דימו לודג דובכב ותוא םילבקמ
 ת"ישהל הליפתב הבריהו הז לע ךמס אל םהרבא כ"פעא
 ללפתה רזעילא ןכו ,רזעילא ינפל וכאלמ חלשיו ול רוזעיש
 רשפא יא הליפת ילב יכ ,תוחילשב ול עייסי ה"בקהש
 ןכל ,לוכה גישהל רשפא הליפת םעו ,רבד םושב חילצהל
 םוקמב הלודגו הרות סוחיי ול שיש בשוח םדא םא םג
 אלו ורזעב היהיש ת"ישהל םינונחתב ללפתי דימת ,דחא
 .דבלב ת"ישה לע אלא ויתוחוכו ומצע לע ךומסי

 תוכזבש ל"זח ורמאש המ םג בטיה ראובמ הז לכ פ"עו
 זמורמש ומכ ,ךורבל רוראב ךפהנ רזעילא לש ותוחילש
 הדמ והז יכ ,אוה םעטהו .'ה ךורב אוב רמאיו' :(אל דכ) קוספב
 תורמלו ולש תועיגנה לע רבגתה אוהש ןויכש ,הדמ דגנכ
 ותב תא ךדיש אל םהרבא לש וערזב קובדל לודגה ונוצר
 תא ונממ ריסה ה"בקה הז תוכזב ,רורא אוהש ןויכ קחציל
 הכזו םהרבא לש וערזב קבדיהלמ ונממ ענמש רוראה

 .'ךורב'ל 'רורא'מ ךפהיהל

 לצא המל ,בקעיל קחצי לש וכודיש ןיב לדבהה המ ,הפי רואיב יתיארו
 אימשד אתעייסו םיסנב הוולמ ךילהתה לכ התיהש םיאור ונא קחצי

 ךילהת לכב הלכו ךרדה תציפקב ראבהל העגה םצעמ לחה ,תדחוימ
 לצא כ"אשמ ,לאותב תיבב תולשלתשהה לכ כ"חאו הקבר לש התואיצמ
 היהו ,תויחאה ינשל אשניהל ךירצהו ,ותוא ומיר ,ךופה ךלוה לכה היה בקעי

 .תוכורא םינש ןהילע דובעל ךירצ

 םוש ונל ןיאש ףא ,אוה םירבד לש ןטשפ יפ לע לכשה רסומה ,אלא
 םוש ול ןיאש הרורב העידיב ךלה רזעילאש ,תובאבש ריחב תגרדב הגשה
 הרומג תוכמתסהב ךלהו ,ושקובמ תא גישי אוה הפיאו יתמו ךיא גשומ
 וינפ ןאל 'עדי' ירה ,בקעי לצא כ"אשמ ,ול רוזעיש ה"בקהל המח הלפתבו

 'ואכל ירה כ"או ,וישעל האלו בקעיל לחרש ורמא ירה 'םלוכ' םגו ,תודעומ
 תורומהמו םיכוכיזו םישוטיב כ"כ רובעל ךירצ היה ןכלו ,'רדוסמ' היה
 הלחתכלמ רדוסמו חרכומ אל רבד םושש הרורב הרכהל אביש דע ,תונוש
 .אימשד אתעייס ילב

 החלצהה לכש..."

 הלוכי תוחילשה לש

 ידי לע קר תויהל

 םישקבמש הלפת

 עייסיש ה"בקהמ

 'דש םירכוזו ךודישב

 אוה םימשה יקולא

 ךינפל וכאלמ חלשי

 ,'תי ותאמ קר לכהו

 רשפא הז ידי לע קר

 ןוגה ךודישל תוכזל

 לכ אצי ונממש

 "...לארשי ללכה


